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RESUMO 

O ensino superior é, na maior parte dos países, responsável pela formação dos 

professores da educação básica, assim, as transformações processadas no 

primeiro se refletem diretamente sobre todo sistema de ensino por meio da 

formação dos professores. Na educação, mormente, as condições de trabalho 

equivalem às condições de ensino, portanto, neste trabalho entendemos os 

diversos níveis de ensino como integrados e codependentes entre si. No final 

do século XX, os governos latino-americanos assumiram o ideário neoliberal 

que alterou drasticamente papel do Estado e as políticas públicas. 

Denominamos as propostas neoliberais para o ensino superior, em especial 

para as universidades públicas, como contrarreforma, uma vez que atentam 

contra os princípios que nortearam a Reforma Universitária de Córdoba (1918) 

– autonomia universitária, governo universitário compartilhado pela 

comunidade, gratuidade, caráter público, contratação de docentes via concurso 

– e assim ocasionando prejuízos à liberdade de pensamento e produção de 

conhecimentos. O agravamento das condições de ensino e pesquisa, que em 

muitas circunstâncias coincidem com as condições de trabalho, veio 

acompanhado por medidas que intensificaram a exploração e o controle da 

atividade docente (proliferação do trabalho precário, produtivismo, perda de 

direitos). Entrevistamos vinte e cinco (25) professores universitários de quatro 

países (Argentina, Brasil, Colômbia e México), para relatar suas percepções 

sobre os processos que pautaram a implementação da contrarreforma 

universitária e a resistência de suas categorias profissionais. Recorremos ainda 

ao material produzido por dezenas de entidades sindicais e parassindicais que 

visitamos, bem como de instituições universitárias, órgãos governamentais, 

Banco Mundial, mídia local e a produção bibliográfica de pesquisadores sobre 

o sindicalismo docente universitário de cada país. Sistematizamos uma 

descrição desses diversos quadros e elaboramos uma análise comparativa 

identificando elementos comuns e distintos das trajetórias e embates das 

entidades sindicais docentes universitárias.   

Palavras-chave: universidade pública latino-americana; contrarreforma 

universitária; sindicalismo docente universitário; estudo comparativo ensino 

superior: Argentina, Brasil, Colômbia e México. 



 

 

ABSTRACT 

 
Higher education is , in most countries , responsible for the basic education 

teacher training , so the changes processed in the first are directly reflected on 

the whole education system to pass on the training of teachers. In education , in 

particular , working conditions equivalent to the teaching conditions , so in this 

work we understand the various levels of education as integrated and co-

dependent with each other.In the late twentieth century, Latin American 

governments have taken the neoliberal ideology that drastically changed role of 

the state and public policy. Call neoliberal proposals for higher education, 

especially public universities, as contrarreforma since undermine the principles 

that guided the University Reform of Córdoba (1918) - university autonomy, 

university government shared by the community, gratuitousness, the public 

character, hiring teachers through competition - and thus causing damage to 

freedom of thought and knowledge production. Worsening conditions of 

teaching and research, which in many circumstances coincide with the working 

conditions, was accompanied by measures to intensified exploitation and 

control of the teaching activity (proliferation of precarious work, high 

productivity, loss of rights). Interviewed twenty-five (25) professors from four 

countries (Argentina, Brazil, Colombia and Mexico), to report their perceptions 

of the processes that guided the implementation of the university contrarreforma 

and resistance of their professional category. We use also the material 

produced by dozens of unions and parassindicais we visited, as well as 

universities, government agencies, the World Bank, local media and literature 

production researchers on the university teacher unionism in each country. 

Systematize a description of these various tables and prepared a comparative 

analysis identifying common elements and distinct trajectories of university 

teachers union entities. 

 

Keywords: Latin American public university; contrarreforma university; 

university teacher unionism; comparative higher education study: Argentina , 

Brazil , Colombia and Mexico. 

 



 

 

RESUMEN 

 

La educación superior es , en la mayoría de los países , responsables de la 

formación inicial docente de educación , por lo que los cambios procesados en 

la primera se reflejan directamente en todo el sistema educativo para transmitir 

la formación de profesores . En la educación , en particular , condiciones 

equivalentes a las condiciones de la enseñanza de trabajo , por lo que en este 

trabajo entendemos los distintos niveles de la educación como integrada y co - 

dependientes entre sí .A finales del siglo XX, los gobiernos latinoamericanos 

han adoptado la ideología neoliberal que cambió drásticamente el papel del 

Estado y las políticas públicas. Nombramos a las propuestas neoliberales para 

la educación superior, especialmente las universidades, públicas, como la 

contrarreforma ya socavar los principios que guiaron la Reforma Universitaria 

de Córdoba (1918) - la autonomía universitaria, el gobierno universitario 

compartido por la comunidad, la gratuidad, el carácter público, la contratación 

de profesores a través del concurso - y causando así daños a la libertad de 

pensamiento y la producción de conocimiento. Empeoramiento de las 

condiciones de enseñanza y de investigación, que en muchos casos coinciden 

con las condiciones de trabajo, fue acompañada de medidas para la 

intensificación de la explotación y el control de la actividad docente 

(proliferación del trabajo precario, alta productividad, pérdida de derechos). 

Hemos entrevistado a veinticinco (25) profesores de cuatro países (Argentina, 

Brasil, Colombia y México), para informar de sus percepciones de los procesos 

que guían la aplicación de la contrarreforma universitaria y la resistencia de su 

categoría profesional. Utilizamos también el material producido por decenas de 

sindicatos y organizaciones parassindicais que visitamos, así como 

universidades, agencias gubernamentales, el Banco Mundial, los medios de 

comunicación locales y la producción de investigadores de la literatura sobre el 

sindicalismo docente universitario en cada país. Hemos sistematizado una 

descripción destos diversos cuadros y un análisis comparativo para identificar 

elementos comunes y distintos de las trayectorias y peleas de los sindicatos de 

profesores universitarios. 

 

 

Palabras clave: universidad pública de América Latina; contrarreforma 

universitaria; sindicalismo docente universitario; estudio comparativo de la 

enseñanza superior: Argentina, Brasil, Colombia e México. 
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INTRODUÇÃO  

 A maior parte dos países da América Latina e Caribe vivenciou nos 

últimos decênios do século XX significativas mudanças nas suas estruturas 

políticas, com destaque para vários processos de redemocratização ou 

abertura política1. Tais processos estiveram relacionados ao aprofundamento 

das contradições do sistema capitalista, que, na região, expressou-se na crise 

das dívidas externas, que motivaram a alteração de modelos econômicos com 

ênfase: na reforma do Estado, a radicalização do caráter de países 

proeminentemente exportadores de produtos primários, a desindustrialização 

local, o crescimento do setor de serviços, a ampliação da exploração dos 

trabalhadores com novas formas de relação entre o capital e o trabalho 

marcado por diversas formas de precarização, e anulação dos direitos 

duramente conquistados ao longo da história.  

 A implementação de tais políticas, recomendadas pelos organismos e 

agências internacionais, contaram – e contam – com o apoio de setores da 

burguesia mais integrados ao capital estrangeiro e especulativo, bem como de 

muitos “especialistas” oriundos do meio acadêmico, esteve sujeita às 

condições estruturais e políticas de cada país, assumindo assim configurações 

nacionais e regionais distintas, que implicaram em alterações profundas nas 

políticas públicas, como é o caso da educação e da saúde, com grande 

impacto para a maioria da população. 

 Em geral, a imposição do ideário neoliberal articulou a coação, com 

diversos graus de violência, e o convencimento da população, ou segmentos 

da classe trabalhadora diretamente afetada, com a mobilização de meios de 

comunicação que buscou difundir as análises dos governos e dos 

“especialistas”, omitindo ou desqualificando as críticas e reações de seus 

opositores.   

                                                           
1 Início do processo de reformas eleitorais no México entre fins da década de 1970 e 1990; Fim do 

acordo de Frente Nacional na Colômbia, seguido por negociações de desmobilização de guerrilhas na 

década de 1980 e incorporação de novas forças políticas ao cenário institucional nacional; 

Redemocratização na Argentina em 1983, que pôs fim à ditadura militar (1976-1983); Fim do regime 

militar brasileiro (1964-1985).  
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 No início da década de 1990, no campo educacional, tal discurso foi 

respaudado em encontros internacionais, como a Conferência Todos pela 

Educação, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Banco Mundial (BM), em 1990, em 

Jomtien, Tailândia, que contrapunha à educação básica ao ensino superior, 

propondo em relação a este uma redefinição do papel do Estado, bem como do 

setor privado, que afetaria a organização das instituições, as formas de 

financiamento, a autonomia universitária (com a criação de novos organismos 

centralizados que passaram a avaliar, classificar e orientar seu funcionamento) 

e diversificação (flexibilização) do caráter das instituições e cursos do ensino 

superior, que deveriam estar em “sintonia” com o mercado, e relegando a 

pesquisa e a extensão a um pequeno setor das instituições, uma vez que, no 

ideário neoliberal, a tecnologia e a produção do conhecimento deveriam ser, 

via de regra, produzidos nos países que sediam as grandes corporações.   

 Ainda que tais propostas tenham sido defendidas por muitos 

acadêmicos, que assumiram distintos papéis – técnicos dos organismos 

internacionais, consultores, e mesmo ocupando cargos no segundo e no 

primeiro escalão do aparelho estatal – nos quatro países estudados, os 

sindicatos e associações de docentes universitários, bem como vários 

segmentos do meio acadêmico não representado por estas entidades, 

posicionaram-se contrários a tais reformas.  

Os trabalhadores ofereceram resistências aos planos que apontavam 

para a mercantilização do ensino e à precarização do trabalho docente, às 

vezes de forma aberta como greves, manifestações de rua, paralisações de 

advertência, assembleias, visitas a gabinetes de políticos, pressão nas sessões 

legislativas e constitucionais, mas também assumindo outras formas, próprias 

do ambiente educacional, como a não aplicação de exames e a organização de 

aulas públicas. 

 As resistências manifestaram-se não apenas na esfera coletiva, mas 

também individual, como a abordagem mais crítica e reflexiva, em sala, durante 

as aulas das “novas” disciplinas, que deveriam ser mais “interessadas” e 

voltadas para o mercado de trabalho; produzindo artigos e trabalhos 
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acadêmicos críticos às políticas impostas; ou com denúncias individuais das 

condições de remuneração e de trabalho (como uma professora universitária 

do curso de Direito na Universidade de Buenos Aires (UBA), que recebia uma 

remuneração inferior a uma auxiliar de limpeza2). Em alguns momentos, a 

resistência abarcou inclusive setores da burocracia universitária, como reitores 

de universidades públicas e entidades acadêmicas por meio de suas juntas 

diretivas ou em seus encontros e reuniões periódicas.  

 Tais exemplos de inconformidade, de diversos segmentos da 

comunidade universitária (trabalhadores docentes, administrativos e 

estudantes) extrapolou o campo das questões corporativas, pois tais políticas 

se configuraram como uma contrarreforma, que atentavam contra as bases 

programáticas da Reforma Universitária de Córboda (1918), que historicamente 

se constituiu como uma referência importante para todo o sistema universitário 

latino-americano e caribenho e sobre a qual nos aprofundaremos no capítulo 

sobre a Argentina. Por tal contexto, este trabalho destaca mais rupturas e 

enfrentamentos, do que continuidades e acomodamentos, ainda que, existam 

tais elementos. Nosso objetivo central é ampliar a compreensão desses 

processos latino-americanos desde uma perspectiva comparativa, centrada 

principalmente, mas não exclusivamente, nas análises e perspectivas de 

docentes universitários que participam, ou participaram desses processos 

organizados em entidades sindicais ou associativistas universitárias.  

 Estipulamos focar nossos estudos em quatro países (Argentina, Brasil, 

Colômbia e México) porque concentram os maiores sistemas de ensino 

superior da América Latina e Caribe – mais de sessenta por cento das 

matrículas da região – e que de certa forma, expressam uma realidade local. 

Priorizamos o setor público, que comumente apresenta uma maior organização 

associativa e/ou sindical dos trabalhadores docentes, e de preferência, onde 

existissem, sistemas nacionais universitários, para comparar tanto as 

contrarreformas do ensino superior em cada país, como as resistências 

enfrentadas pelas comunidades universitárias. Com base nesses critérios 

                                                           
2 "Cobro $ 100 por curso". Clarín, edição de 27/03/2003. Disponível em: 

<http://old.clarin.com/diario/2003/03/27/s-03303.htm>  Acessado em 29/07/2015 às 16:36h. 

http://old.clarin.com/diario/2003/03/27/s-03303.htm%3e%20%20Acessado%20em%2029/07/2015
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elencamos em cada país algumas entidades que, por serem de segundo ou 

terceiro graus em nível de representação (federações, confederações, 

sindicatos nacionais), ou por representarem grandes contingentes do 

professorado em importantes instituições universitárias (como a Universidade 

Nacional Autônoma do México), nos permitiria ter um quadro mais amplo para 

efeito comparativo: 

 Argentina  

CONADU – Federação Nacional de Docentes Universitários. 

CONADU Histórica – Federação Nacional de Docentes Investigadores e 

Criadores Universitários.  

 Brasil  

ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino 

Superior (Brasil), por meio de algumas de suas seções sindicais. 

 Colômbia  

ASPU – Associação Sindical de Professores Universitários da Colômbia – 

com as seções de Bogotá, Nariño e Pereira.  

 México  

STUNAM – Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Nacional 

Autônoma do México.  

 Porém, no decorrer da investigação, a relação foi ampliada em alguns 

países (México e Colômbia), ou foram substituídas algumas entidades 

(Argentina), em virtude de novas informações, ou por conta de uma 

receptividade negativa à proposta da investigação. No caso do Brasil, 

buscamos uma representação que abarcasse as cinco regiões nacionais onde 

o ANDES possui seções sindicais. Estabelecemos que a pesquisa fosse um 

estudo comparativo, a partir das seguintes fontes: revisão bibliográfica sobre a 

temática; coleta de materiais produzidos em tais contextos; e primordialmente 

as análises e percepções, sobre os processos de resistência e enfrentamentos 

acima descritos, de professores universitários, que tivessem vivenciado alguma 
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forma de participação sindical (buscamos, quando possível, equilibrar as 

entrevistas entre trabalhadores com e sem inserção nas direções sindicais). 

O instrumento privilegiado para a captação desses relatos foi a aplicação 

de entrevistas qualitativas semi-estruturadas (fonte primária). Ainda a coleta de 

materiais produzidos pelas próprias entidades, bem como por instituições de 

ensino, pesquisadores, institutos estatísticos, e demais organizações que 

pudessem aportar elementos para análise documental, compôs uma fonte 

(primária e/ou secundária) importante para a construção de contextos históricos 

e políticos nacional e regional. Paralelamente, realizamos uma revisão 

bibliográfica que se mostrou de difícil execução no Brasil, requerendo que parte 

do tempo das viagens fosse dispensada à procura de livros e referência a 

pesquisadores sobre o tema. Triangulamos as informações dessas fontes entre 

si e em diferentes dimensões (históricas e políticas, micro e macro, nacional e 

internacional, acadêmico, sindical e educacional).  

 Definimos um calendário de viagens vinculadas a eventos nacionais e 

internacionais que viabilizassem: a realização das entrevistas, a visita a 

universidades, sindicatos e associações e aquisição de livros, o tratamento dos 

dados e a feitura do texto. Nesse sentido a bolsa de estudos PROSUP 

(Programa de Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares) da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior), 

aprovada a partir do segundo semestre de 2014 foi fundamental.  

 No total entrevistamos vinte e cinco professores: cinco do Brasil, sete do 

México, sete da Colômbia e seis da Argentina. Entrevistamos, em junho de 

2014, dois professores, um brasileiro e um argentino no encontro da Rede de 

Pesquisadores Sobre Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores da 

Educação (ASTE), ocorrido em São Paulo.  

 Em outubro de 2014 realizamos a primeira viagem internacional e 

participamos do X Congresso da Sociedade de História da Educação Latino 

Americana (SHELA) na cidade de Puerto Vallarta, no México, o que nos 

permitiu estabelecer contato com vários professores do México e da Colômbia.  

A permanência neste país se estendeu por um mês e pudemos visitar algumas 

universidades e sedes de sindicatos em Querétaro e na Cidade do México. 
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Nesta última presenciamos duas das enormes manifestações, com milhares de 

pessoas, que reivindicavam que o governo central, apresentasse vivos os 

quarenta e três (43) estudantes normalistas apreendidos por autoridades 

policiais em Ayotzinapa, estado de Guerrero. 

 Em janeiro de 2015 estivemos na Colômbia e visitamos instituições de 

ensino superior, sindicatos e associações docentes universitárias em Bogotá, 

Medellin e Pereira, locais onde pudemos entrevistar vários professores de 

instituições nacionais e regionais (departamentais).   

 Em duas oportunidades, julho e novembro de 2015, fomos à Argentina e 

entrevistamos professores da capital, Buenos Aires, e da província de Santa 

Fé. Ao longo do segundo semestre de 2015, entrevistamos outros três 

professores no Brasil, que participaram do processo de organização e 

fundação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES), 

em fins da década de 1970 e início da década de 1980, na região centro-oeste, 

dois jovens professores das regiões Norte e Nordeste, e dois professores que 

vivenciaram nas regiões Sul e Sudeste os processos que marcaram a ação 

sindical docente da década de 1980 até o presente.  

 Recorrermos ainda a documentos do BM referentes às reformas 

educacionais, particularmente os voltados para o ensino superior (1995, 1998 e 

2000), para estabelecer um panorama geral das propostas para a região e no 

período.  

  O texto referente aos capítulos de metodologia, referencial teórico, 

temática, delimitação do objeto de estudo e periodização, foram construídos 

em base à bibliografia utilizada nos seminários e disciplinas cursadas na pós-

graduação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e à consultada ao longo 

da investigação. 

 No primeiro capítulo delimitamos a temática, o sindicalismo docente 

universitário latino americano, expresso na seleção dos objetos de estudo, 

sindicatos e associações docentes dos selecionados. Ainda neste capítulo, 

definimos a problemática dos contextos e as possíveis contribuições desta 
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pesquisa, bem como as referências para o recorte do período, as 

características do sujeito social e os objetivos do trabalho.  

 Dedicamo-nos, no segundo capítulo, ao estabelecimento do referencial 

teórico crítico marxista que orientou tanto a metodologia como nossas análises 

e conclusões, apoiando-nos em autores como Marc Bloc, Eric Hobsbawn, 

Demerval Saviani, George Novack, E.P,Thompson, Luiz Antonio Cunha e 

Valdemar Sguissardi entre outros.  

 No terceiro capítulo apresentamos um panorama de indicadores sociais, 

políticos, econômicos e educacionais da América Latina e Caribe, com 

destaque para dados dos países selecionados, em geral, buscando estabelecer 

séries históricas significativas para o período estipulado No estudo. Para isso 

valemo-nos de anuários de entidades internacionais como a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), a UNESCO, o Instituto 

Internacional para o Ensino Superior da América Latina e Caribe (IESALC) e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como dados do BM.  

 A ordem de apresentação, do quarto ao sétimo capítulos, não foi 

alfabética, tampouco seguindo a sequência das entrevistas, mas iniciando de 

referenciais mais próximos: Brasil e Argentina. 

 Consideramos metodologicamente necessário, no capítulo de cada país, 

uma breve contextualização histórica e política, localizando fatos relevantes, 

sujeitos sociais e conflitos significativos no início de cada um destes capítulos, 

mesmo no caso do Brasil, uma vez que este trabalho será remetido para os 

professores e instituições com os quais estabelecemos contato nesse percurso. 

Tais elementos introdutórios são fundamentais para localizar o leitor e viabilizar 

um trabalho comparativo entre estes países. Concordamos com Zemelman 

(2003, p.102), quando afirma que o objetivo do método comparativo não é a 

definição de leis gerais, mas a busca pela produção de um conhecimento 

concreto, que nos permita compreender as distintas significações históricas 

atribuídas a um mesmo fenômeno em um mesmo período por diferentes 

grupos sociais.  
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Como procedimento comum a todos os capítulos, buscamos fornecer 

elementos sobre o surgimento dos sistemas de ensino superior, bem como seu 

período de expansão e as reformas promovidas no período estudado. O 

movimento docente universitário segue como um item específico, seja, como 

contraponto (ruptura) ou reprodução das características gerais da tradição da 

organização sindical nacional estudada. Neste sentido buscamos identificar 

elementos comuns e contrastantes entre as organizações do país estudado e 

suas congêneres nos demais países.  

O relato dos entrevistados se torna mais frequente a partir da 

abordagem dos temas mais recentes (das últimas cinco décadas), e quando 

compartilham suas reflexões ou abordam as questões que consideram mais 

prementes em cada contexto. Nesse item é importante mencionar que os 

professores entrevistados concordaram e autorizaram a utilização dos seus 

nomes no corpo do presente relatório de pesquisa; também reconhecemos 

como uma importante fonte primária esses relatos e os reproduzimos, 

integralmente, como parte constituinte desse estudo.  

 Sobre o Brasil, no capítulo quatro, valemo-nos do trabalho histórico 

comparativo entre Brasil e Argentina dos historiadores Boris Fausto e Fernando 

J.Devoto, bem como de Florestan Fernandes, Maria Helena Pereira Toledo 

Machado, Warren Dean, Armando Boito Júnior, Maria Helena Moreira Alves e 

Camila Bibiana Freitas. Sobre o surgimento e estruturação do ensino superior 

no Brasil, foi fundamental a trilogia sobre a universidade brasileira de Luiz 

Antonio Cunha e sua análise sobre o octênio do governo Fernando Henrique. 

Para delimitar a organização do movimento sindical, recorremos a 

Lucília Almeida Neves Delgado, Vito Gianotti, Sebastião Neto, Heloisa Helena 

T.de Souza Martins, Eduardo G.Noronha e José Antonio Segato. A análise 

sobre o surgimento do ensino superior e das políticas para este nível de ensino 

é tributária dos textos de Valdemar Sguissardi, José Marcelino Rezende Pinto, 

Lalo Watanabe Minto, Ana Lúcia Gazzola, Nara Torrecilha, Nelson Cardoso 

Amaral, Ana Lúcia Borba Arruda e Assis Leão Silva. No que concerne às 

análises e panoramas sobre o surgimento, desenvolvimento e consolidação do 

ANDES, nos apoiamos nos trabalhos de Alaíde Rita Donatoni, Célia Regina 
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Otranto, Marcelo Siqueira Ridenti, bem como nos documentos (publicações e 

circulares) do ANDES, e da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Para dados gerais e 

legislação recorremos ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e ao Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Fundação 

Perseu Abramo, jornais (Folha de São Paulo e O Globo), revista Carta Capital 

e a legislação disponível nos sites oficiais.   

 Visitamos as sedes da Associação de Docentes da Universidade de São 

Paulo (Adusp) e da Associação de Docentes da Universidade de Campinas  

(Adunicamp), mas somente na primeira entidade conseguimos entrevistar um 

professor. Ao todo entrevistamos cinco professores entre universidades 

públicas e privadas – todos filiados ao ANDES – de cinco regiões, e, referente 

às instituições públicas, de duas redes estaduais e da rede federal. Durante a 

realização da pesquisa eclodiu a greve mais longa da história dos docentes 

universitários das federais – 139 dias de duração – e quando visitamos a 

Adusp, os professores liberados para as tarefas sindicais empenhavam-se em 

conhecer melhor os processos de terceirização dos Hospitais Universitários, 

que vêm ocorrendo por iniciativa do governo federal e estaduais, por meio da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).  

 No capítulo sobre a Argentina foi fundamental a indicação de contatos 

na Central dos Trabalhadores Argentinos – Autônoma, CTA-Autônoma, obtida 

junto à dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT), 

Jandira Uehara, que nos permitiu estabelecer contatos com a Federação 

Nacional dos Docentes, Investigadores e Criadores Universitários (CONADU 

Histórica) e posteriormente com a Federação dos Docentes das Universidades 

(FEDUN) e a Federação de Sindicatos de Docentes Universitários da América 

do Sul (FESIDUAS).  

Na Universidade de Buenos Aires, entrevistamos um professor ad 

honorem – sem remuneração – do curso de Direito, um professor do curso de 

engenharia, ex-representante em sua faculdade da Associação Gremial dos 

Docentes da UBA (AGD-UBA), e uma professora também do curso de Direito 



   40 

 

desta instituição, porém, afastada para a representação sindical na Associação 

de Docentes da UBA (ADUBA). Estes professores têm inserções tanto 

acadêmicas, quanto sindicais, e afiliação política, bem como de pertencimento 

geracional, bastante diverso, que se expressam em suas percepções e 

envolvimentos políticos (peronismo, radicalismo e trotskysmo). 

 Entrevistamos ainda um professor decano da Universidade Nacional de 

Artes (UNA), membro da FESIDUAS, e da Associação de Docentes da UNA 

(ADUNA), bem como uma professora da Universidade Nacional do Litoral 

(UNL), e membro da CONADU Histórica. Ainda no Brasil, entrevistamos um 

professor argentino que leciona da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

que nos forneceu um depoimento que consideramos significativo sobre um 

inquietentate episódio político social descrito como, fuga de cérebros para o 

exterior, em virtude das condições de remuneração e de pesquisa naquele 

país.  

 Neste capítulo utilizamos o trabalho comparativo entre Brasil e 

Argentina, já mencionado, de Fausto e Devoto, assim como recorremos a 

autores como José Luis Romero, Alberto Bonnet, Adrián Piva, Marcela Cerrutti, 

Viviana Román, Maria Teresa di Salvo, Luciano Everton Costa Teles, 

documentos da CEPAL e de órgãos oficiais como a Direção Nacional de 

Migrações e o Ministério da Economia. Para a melhor compreensão do 

movimento sindical nos apoiamos em Davisson C.C. Souza e documentos das 

centrais sindicais. Sobre a organização do sistema de ensino superior 

argentino e das questões referentes às contrarreformas promovidas pelos 

sucessivos governos, valemo-nos de textos de Pablo Buchbinder, Adriana 

Chiroleu, Javier Hermo e, em especial, sobre a Reforma Universitária de 

Córdoba, de artigo do professor Roberto Leher e acesso a sites do Ministério 

da Educação e dados do estudo comparativo do ensino superior na América 

Latina do professor Simon Schwartzman.  

 Chegamos à Argentina logo após uma importante greve nacional, 

ocorrida em nove de julho de 2015, que havia paralisado a maior parte dos 

serviços públicos e transporte. Nesta ocasião, visitamos a sede nacional da 

CONADU Histórica e tivemos acesso a um importante material para a 
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contextualização dos primórdios da organização do movimento docente 

universitário daquele país, que subsidiou em muito nosso trabalho. Em julho, 

ainda conhecemos a Faculdade de Humanidades da UBA, a Universidade 

Nacional de Artes (UNA), bem como a sede da AGD-UBA, ligada à CONADU 

Histórica e à Central dos Trabalhadores da Argentina – Autônoma (CTA-

Autônoma) e a sede da ADUBA, filiada à FEDUN e sem filiação a qualquer 

central sindical. Apesar de havermos agendado, ainda no Brasil, visita à 

CONADU, as quatro tentativas de entrevistar algum membro, mostraram-se 

infrutíferas. Em outubro visitamos o Conselho Nacional de Investigações 

Científicas e Tecnológicas, CONICET, em Rosário, e na mesma ocasião, a 

Universidade Nacional de Rosário (UNR), que nos brindou, ainda que sem a 

formalização de entrevistas, um maior contato com as problemáticas do 

movimento sindical docente universitário local e compara-lo com o quadro da 

capital. O debate que presidia as discussões entre os professores 

universitários, além das eleições presidenciais, era a conquista do Contrato 

Coletivo de Trabalho (CCT).  

 No capítulo seis, sobre a Colômbia, nos foi de grande valia o trabalho 

sobre a história sobre aquele país, de Michael J. LaRosa e Germán R.Mejía. O 

elemento chave de compreensão do contexto colombiano é o uso da violência 

– para intimidar e eliminar resistências – como meio para instrumentalizar as 

reformas econômicas e do Estado. Para melhor compreender esse mecanismo, 

foi um imenso aporte os trabalhos sobre o genocídio político da União 

Patriótica, de Iván Cepeda Castro, o site da Consultória para los Derechos 

Humanos y Desplazamiento, (CODHEAS), com valiosas informações 

estatísticas e históricas sobre as negociações de paz, o desarmamento, a ação 

dos grupos paramilitares e a vitimização dos movimentos sociais, em particular 

o sindical, bem como a vigorosa pesquisa de Léon Valencia e Juan Carlos 

Celis Ospina.  

Sobre a organização do movimento sindical colombiano, recorremos aos 

estudos de Néstor Camilo Garzon Fonseca, Héctor Vásquez Fernández e José 

Vidal Castaño. Foi importantíssima a visita à Escola Nacional Sindical (ENS), 

localizada em Medellin, bem como à sede da Central Unitária dos 
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Trabalhadores (CUT), em Bogotá. Estas duas entidades, bem como a sede da 

Federação Colombiana de Educadores (FECODE), em Manizales, 

apresentavam um reforçado sistema de segurança, com grades, portas de aço 

e seguranças.  

A respeito da organização do sistema educacional de ensino superior 

colombiano, contamos, além dos relatos prestados pelos próprios professores 

entrevistados, com trabalhos de Ligia Alba Melo Becerra, Jorge Enrique 

Ramos, Pedro Oswaldo Hernández Santamaria, Gonzalo Andrés Zabala 

Buriticá, Jorge Robledo e Sara Yaneth Fernández Moreno.  

 Apesar da procura em bibliotecas e livrarias especializadas, em várias 

cidades, e mesmo na rede mundial de computadores (internet), o movimento 

sindical docente universitário colombiano dispõe de limitada bibliografia, 

configurando-se um tema marginal, se, comparado ao da violência. A maior 

parte do material foi obtida junto à Associação Sindical de Professores 

Universitários da Colômbia (ASPU) e da Federação Nacional de Professores 

Universitários (FENALPROU), na cidade de Pereira.   

 Nossos contatos na Colômbia foram estabelecidos em um congresso da 

Sociedade de História da Educação da América Latina (SHELA), realizada em 

fins de outubro de 2014, em Puerto Vallarta, estado de Jalisco no México e a 

partir de uma solicitação, via internet, a uma chapa sindical que concorria às 

eleições da FECODE. Por meio do primeiro contato no México, com uma 

professora de Nariño, obtivemos acesso a um membro da Associação dos 

Professores da Universidade de Antioquia (Asoprudea) e, no segundo caso, 

com um dirigente da ASPU, que nos indicou a vários outros professores de 

diferentes correntes sindicais e militantes de base. Devido às circunstâncias 

históricas do país, demonstrou-se não apenas importante, mas imprescindível, 

chegar à Colômbia com contatos confirmados.  

 O capítulo sete é resultado de nossa viagem ao México. O fato dos 

docentes universitários neste país, não contarem com uma organização 

nacional – há algumas organizações que assumem um caráter de frente única, 

mas são várias e não se configuram como sindicatos nacionais – nem com um 

sistema de negociação coletiva de caráter nacional, como ocorre na Argentina, 
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Colômbia e no Brasil, criou obstáculos para a apreensão de uma miríade de 

formas de organização sindical distribuídas em dezenas de universidades 

nacionais e estaduais. Por outro lado, a enorme burocratização e verticalização 

das centrais sindicais, que se assemelham a repartições públicas, e entidades 

tradicionais do sindicalismo dificultaram em muito o acesso a informações.  

 Para a contextualização histórica e da organização sindical dos 

trabalhadores no México foi-nos importante os trabalhos de José Woldenberg, 

Vinicius Ruiz Albino de Freitas, Rodrigo Negrete Prieto, Nora Garro, Juan 

Manuel Hernández, Ignacio LLamas, Isabel Caro, Marta Garrido e em particular 

o minucioso estudo sobre a história e organização do movimento sindical 

mexicano, conduzido por Graciela Bensusán e Kevin Middlebrook.  

 Para descrever o processo de burocratização no movimento sindical 

docente, nomeadamente no Sindicato Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (SNTE), foi fundamental a pesquisa da professora Aurora Guadalupe 

Loyo Brambila.  

 Com relação ao decréscimo de investimento no ensino superior 

mexicano, recorremos aos estudos de Ignacio LLamas, Enrique Minor Campa, 

e para os dados gerais ao Sistema Nacional de Informação do Ensino Superior 

(SNIES). Sobre a história e organização dos trabalhadores docentes e 

administrativos da UNAM, foram importantíssimas duas obras de Jorge 

Basurto. O trabalho dos professores Arturo Ramos e Maria Teresa Lechuga, 

bem como suas valiosas explicações, foi o principal texto para compreensão do 

movimento sindical docente universitário, os obstáculos à sua organização em 

nível nacional e interno às instituições, a proliferação do trabalho precário, e a 

fragmentação e hierarquização dos professores.  

 Quando chegamos ao México, tentamos inúmeras vezes obter uma 

entrevista com algum diretor do SNTE, que apesar de ser uma entidade 

majoritariamente composta por professores da educação básica, ainda 

representa as instituições de ensino superior, responsáveis pela formação dos 

professores da educação básica (normalistas). Conseguimos então, através da 

oposição sindical, a Coordenadora Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), entrevistar uma professora da centenária Benemérita Escuela 
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Nacional de Maestros, na Cidade do México, que gentilmente nos fez visitar a 

sede sindical nesta mesma instituição. Ainda por intermédio dessa professora 

obtivemos contato com outro professor na Universidade Autônoma da Cidade 

do México (UACM).  

Paralelamente, intentamos obter uma entrevista junto ao Sindicato dos 

Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México (STUNAM), e 

por meio do seu secretário geral, fomos apresentados a dois professores 

(Lechuga e Ramos, já mencionados) e pesquisadores que estudam o tema da 

precarização do trabalho docente universitário. A convite desses 

pesquisadores, viajamos a Querétaro, para conhecer Universidade Autônoma 

de Querétaro (UAQ), o Sindicato Único do Pessoal Acadêmico da Universidade 

Autônoma de Querétaro (SUPAUAQ) e participamos de uma atividade do 

Coalition of Contingent Academic Labor (COCAL)3.  Entrevistamos dois 

professores nessa ocasião, que festejavam a contratação de vinte professores 

por conta das negociações entabuladas com a reitoria. Estes professores 

contratados até então mantinham vínculos precários com a instituição, não 

podendo sequer ser sindicalizados.  

Há ainda a Universidade Obrera de México (UOM), na Cidade do 

México, fundada em 1936 por iniciativa de organizações operárias, e que, 

ainda que seu fundador, Vicente Lombardo Toledano, não fosse comunista, 

contou dentre seu corpo docente com o pintor muralista, David Alfaro 

Siqueiros, militante do Partido Comunista Mexicano (PCM). Visitamos algumas 

vezes esta instituição, no intento de obter uma entrevista com algum professor, 

para que nos explicasse o surgimento da instituição, finalidade, cursos, 

organização do currículo, a relação com o movimento sindical, porém, 

infelizmente, nossas iniciativas resultaram frustradas.  

No final de outubro de 2014, participamos do Congresso da SHELA, já 

mencionado, e neste evento entrevistamos um professor da Universidade de 

                                                           
3 COCAL (Coalisão de Trabalhadores Acadêmicos em Situação Precária), nossa tradução. Participação 

como comentarista da divulgação do livro “What did you learn at work today?” (O que você aprendeu 

no trabalho hoje?, nossa tradução) da professora estadunidense Helena Worthen. O evento ocorreu no 

dia 04 de novembro de 2014 na Universidade Autônoma de Querétaro (UAQ), Querétaro, México. 
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Guadalajara (UdeG), que compõe uma oposição à direção do sindicato oficial e 

que apresentava nesta ocasião um texto sobre as condições de trabalho e de 

autogoverno nesta instituição.  

Ao fim da dissertação tecemos considerações gerais a respeito dos 

elementos apontados ao longo da pesquisa e nos Anexos disponibilizamos 

algumas imagens captadas e outras das entidades sindicais do movimento 

sindical docente universitário nestes países, bem como as entrevistas com 

professores, na íntegra, com o intuito de preservá-las como fontes históricas 

destinadas a todos os interessados e desvelar os esforços políticos 

organizativos dos professores universitários latino-americanos.  
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CAPÍTULO I – ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO DOS DOCENTES 

UNIVERSITÁRIOS LATINO-AMERICANOS. 

1.1 O SINDICALISMO DOCENTE 

 A América Latina, que exibiu altos índices de crescimento e urbanização4 

no pós-Segunda Guerra, sentiu profundamente o impacto da crise de petróleo 

de 1973 e, na década seguinte, foi castigada pela crise das dívidas externas. A 

reestruturação econômica e a reforma do Estado, promovida por governos e 

apoiada por organismos internacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional) nos anos 1990, alteraram qualitativamente a inserção desses 

países na divisão internacional do trabalho e trouxeram consequências 

funestas para os trabalhadores.  

Esta conjuntura tem fomentado na educação, assim como em outros 

campos do conhecimento, investigações para compreender a extensão de seus 

desdobramentos e os novos arranjos sociais.      

O trabalho do docente, não apenas no ensino superior, mas na 

educação básica, na forma como o concebemos, implica a reflexão das 

práticas, finalidades, fundamentos teóricos e metodológicos que reclama uma 

postura crítica sobre vários aspectos: as práticas e conteúdos desenvolvidos 

em sala de aula; as condições socioeconômicas em que está inserida a 

comunidade com a qual interage; os pressupostos materiais sobre os quais se 

assenta e desenvolve seu ofício e que coincidem em vários aspectos com as 

condições de ensino (ausência de material didático, salas superlotadas, 

infraestrutura degradada, falta de pessoal de apoio, insegurança, como 

exemplos).  Esse olhar crítico, quando restrito à instituição escolar tem um raio 

de alcance mais limitado e centrado no esforço individual, mas nas dimensões 

acadêmica, política ou sindical, amplia a repercussão das análises e críticas, 

bem como expressa visões mais coletivas e sistematizadas.  

                                                           
4 A América Latina e Caribe conformam a região do  mundo com maior porcentagem da população 

vivendo em cidades, segundo o relatório das Organizações das Nações Unidas (ONU Habitat, 2012, 

p.17). 
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 No levantamento levado a cabo neste trabalho, com fontes primárias e 

secundárias, depreende-se que os trabalhadores da educação enquanto 

sujeitos sociais ocuparam papel de destaque na discussão das reformas 

ocorridas na área educacional, ainda e quando tais iniciativas não tenham 

resultado em alterações substanciais sobre a contrarreforma e nem tenha 

abarcado a totalidade dos professores. Suas pautas, em campanhas salariais e 

na atuação mais distendida ao longo do tempo, não se atêm a pontos 

corporativos (salários, benefícios ou condições de trabalho), ainda que tais 

itens se apresentem como móvel mobilizador.  

No último quarto de século, houve quatro ocasiões em que a educação 

foi debatida em nível nacional no Brasil (Constituição de 1988, Lei de Diretrizes 

e Bases de 1996, e o Plano Nacional de Educação de 2001 e 2014) e as 

entidades dos trabalhadores em educação apresentaram e defenderam 

propostas abrangentes para a educação, em geral, construídas em fóruns ou 

em colaboração com entidades acadêmicas. No que diz respeito ao ensino 

superior destacamos como exemplos que ultrapassam a agenda corporativa 

itens como: a exclusividade dos recursos públicos para financiamento das 

instituições públicas de ensino, a gestão democrática em oposição ao modelo 

gerencialista de viés empresarial, a autonomia universitária, formas de 

avaliação que não estimulassem o produtivismo, o acesso irrestrito ao ensino 

superior. O mesmo pode ser verificado na Argentina, quando da 

descentralização da educação básica, em 1993, durante a reforma 

constitucional de 1994 e o trâmite a aprovação da Lei do Ensino Superior, em 

1995. Na Colômbia o movimento pedagógico de fins da década de 1980, teve 

como protagonista a Federação Colombiana dos Docentes (FECODE), que 

então também representava os docentes universitários. O processo 

constitucional de 1991, a discussão de Lei 30 (ensino superior) em 1992 e sua 

tentativa de reformulação em 2011, igualmente contaram com a participação 

ativa das entidades (acadêmicas e sindicais) docentes.  

O movimento sindical notabilizou-se como uma força a ser levada em 

consideração pelos promotores das propostas neoliberais, ainda que haja 

também muitas entidades sindicais mais susceptíveis às mudanças devido a 
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sua organização verticalizada e burocrática. Ampliar a compreensão da história 

recente da formação do arcabouço legislativo, das formas de financiamento e 

gestão que modelam os sistemas de ensino, bem como seus propósitos, 

requer considerar as reflexões de inúmeros sujeitos sociais, que intervieram 

nesse processo e as alternativas postuladas ao pensamento monolítico 

neoliberal no campo da educação. 

Não é incomum, por exemplo, no Brasil, identificarmos professores e/ou 

sindicalistas que militam na educação atuando em órgãos como o Conselho 

Nacional da Educação (CNE), apresentando pareceres ou propostas, ou ainda 

atuando como parlamentares que debatem as políticas públicas educacionais. 

Como exemplo, a resolução do CNE, que deu origem à Lei 11.738/2008 (lei do 

piso e do 1/3 de jornada do professor da educação básica voltada para a 

formação), tinha como conselheira a presidenta da Associação dos Professores 

do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), a professora Maria Izabel 

Azevedo Noronha.  

Os processos de descentralização das redes de educação básica na 

Argentina e México tiveram de ser negociados pelos governos desses países 

respectivamente com a Confederação dos Trabalhadores da Educação da 

República Argentina (CTERA) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Educação (SNTE). Esta entidade dispunha no Congresso Mexicano, de 2012, 

com a maior bancada sindical, quinze (15) parlamentares, dentre deputados e 

senadores e qualquer questão sobre educação envolve a participação destes 

congressistas.  

Um rápido balanço da bibliografia sobre o sindicalismo docente na 

América Latina confirma que a educação básica ocupou um lugar de destaque 

nos estudos, não apenas daqueles diretamente relacionados às questões 

educacionais, mas também nos que indiretamente influenciam as políticas 

públicas nesta área, como os interlocutores dos trabalhadores, os sindicatos.  

Sobre esse tema há dois grandes processos que chamaram a atenção 

dos estudiosos. O primeiro, as grandes mobilizações docentes da década de 

1980. Verificou-se, em vários países (com destaque para o México e o Brasil, 
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onde o ciclo de mobilizações começou em 1978 e 1979 respectivamente) era 

difícil achar antecedentes de greves tão radicais. 

Também foram registrados movimentos grevistas no Peru, Argentina e 

Chile, onde entre 1968 e 1975 tinham sido levadas adiante vigorosas 

experiências sindicais, a mobilização sindical foi retomada. Este período de 

agitação dos sindicatos de professores na região se explica pela longa 

recessão econômica (que debilitou as contas fiscais e por essa via as 

remunerações dos professores), a continuidade da expansão do sistema 

educacional (conseguido em parte por meio da redução salarial dos 

trabalhadores do sistema), as altas taxas de inflação (que empurravam aos 

trabalhadores a conflitos grevistas para manter o poder aquisitivo) e os 

processos de democratização política. 

Dentre os temas que pontuaram estas pesquisas destacou-se a própria 

mobilização (mecanismos de participação, métodos de luta, greves e 

democracia sindical), a identificação dos docentes como “trabalhadores em 

educação” e a história protossindical ou sindical da categoria. 

O segundo processo que interessou aos pesquisadores foi à posição 

dos sindicatos perante a agenda de reformas no início da década de 1990 na 

região. Em que pese as diferenças entre os países, a hegemonia ideológica e 

política do neoliberalismo conseguiu impor uma série de reformas que produziu 

tensões com as organizações docentes. Os temas mais controvertidos foram a 

descentralização das redes de educação básica, a flexibilização trabalhista e 

formas de avaliação docente que condicionavam reajustes ou mesmo a 

permanência do professor no sistema de ensino. 

Estas reformas se fizeram contra os sindicatos e os professores e 

contaram, naturalmente, com a sua oposição. A dinâmica de investigações 

refletiu esta nova situação. Os sindicatos de professores foram os grandes 

agentes, juntamente com estudantes e outros segmentos, da moderação do 

ímpeto neoliberal dos anos 1990 na educação. 

O sindicalismo dos trabalhadores da educação, do segmento 

universitário, subsiste como um tema secundário em comparação à pesquisa 
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do sindicalismo docente da educação básica sendo esta uma característica 

comum aos países estudados, não apenas no que se refere às pautas 

corporativas, mas suas propostas no campo educacional e sua participação 

política, especialmente no que tange aos processos de redemocratização e 

abertura política. Não obstante, entendemos que os ensinos básico e superior 

constituam um sistema codependente que interagem mutuamente.  

As entidades associativas e sindicais, constituídas e sustentadas pelos 

trabalhadores da educação no ensino superior, configuram-se em espaço 

privilegiado para estudar as reflexões e ações relativas a temas que vão do 

corporativo ao político e educacional: financiamento do ensino superior;  

precarização do trabalho docente; direcionamento das pesquisas cada vez 

mais vinculadas a interesses privados; aligeiramento da formação (com 

consequências para a formação de professores e a educação básica); com a 

proliferação de cursos rápidos e superficiais voltados para o mercado de 

trabalho; redução ou eliminação de conteúdos ligados às áreas de 

humanidades; restrição da autonomia universitária; criação de agências ou 

entidades avaliadoras; mercantilização da educação; instrumentação de 

avaliação de professores com critérios produtivistas e com fins classificatórios e 

utilitaristas; ampliação do peso e da autonomia das instituições de ensino 

superior privadas; fragmentação sindical e precarização do trabalho docente, 

entre outros.  

Além da relevância do debate desenvolvido e das contribuições 

aportadas por tais entidades classistas, a investigação sobre o sindicalismo e o 

associativismo docente universitário decorre da constatação da escassa 

pesquisa desenvolvida sobre o tema, que repercuti no incipiente acúmulo  

teórico e metodológico próprios. Concordamos com Dal Rosso, quando afirma 

que,  

Uma breve análise do estado dos estudos e pesquisas sobre 
organizações de luta do sindicalismo docente conduziu à 
conclusão de que eram perceptíveis lacunas enormes não só 
na pesquisa empírica, na teoria, no método e nos conceitos, 
como – e especialmente – na comunicação de resultados entre 
pesquisadores, seja de um país seja do exterior. (2011, p.13). 
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1.2 AS ORGANIZAÇÕES DOCENTES UNIVERSITÁRIAS 

 Empenhamo-nos em estudar o sindicalismo docente universitário na 

América Latina por meio das entidades sindicais nacionais, ou de entidades 

sindicais de reconhecida importância, quando no caso da inexistência de uma 

entidade nacional (México).  O sindicalismo aqui é percebido como a ação de 

entidades que efetivamente estão constituídas como sindicatos, mas também 

associações, que apesar de não se assumirem formalmente como 

organizações sindicais expressam os interesses e reflexões dos docentes 

universitários (exemplo, Asoprudea em Medellin).  Alguns dos professores que 

nos concederam as entrevistas (os colombianos Pedro Hernandéz Castillo e 

Sara Yaneth Fernández Moreno, e a brasileira Berenice Corsetti) relatam casos 

em instituições universitárias nas quais os professores demonstraram preferir 

serem representados por associações a sindicatos. Esse tema será 

desenvolvido e analisado em capítulo específico. As entidades elencadas em 

nosso estudo são:  

 Argentina  

CONADU – Federação Nacional de Docentes Universitários. 

CONADU Histórica – Federação Nacional de Docentes Investigadores e 

Criadores Universitários.  

 Brasil  

ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior. Cinco regiões.   

 Colômbia  

ASPU – Associação Sindical de Professores Universitários da Colômbia – com 

as seções de Bogotá, Nariño e Pereira.  

FENALPROU – Federação Nacional dos Professores Universitários da 

Colômbia.  

Asoprudea – Associação dos Professores da Universidade de Antioquia.  

 México  

STUNAM – Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma 

do México.  
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SUPUAQ – Sindicato Único do Pessoal Acadêmico da Universidade Autônoma 

de Querétaro. 

STAUdeG – Sindicato dos Trabalhadores Acadêmicos da Universidade de 

Guadalajara.  

As entidades sindicais preservam significativo acervo de documentos 

sobre os problemas políticos, sindicais e educacionais enfrentados e debatidos 

por estes trabalhadores e ainda constituem referência sindical e política para 

muitos professores que têm nestas organizações orientação para questões não 

apenas coletivas, mas muitas vezes ligadas ao cotidiano da vida profissional e 

acadêmica, ainda quando os dirigentes possam desenvolver uma prática pouco 

independente do governo e das administrações universitárias.  

De nossa parte, julgamos pertinente pensar a representação da história 

da educação latino-americana através das vozes dos seus personagens 

coletivos, dos seus intelectuais orgânicos5, consideradas aqui como fontes 

primárias, normalmente obliteradas pela ação dos governos e grande 

imprensa. Utilizamo-nos ainda de outras fontes para a elaboração do trabalho: 

as produções dos estudiosos sobre o tema, estatísticas nacionais e 

internacionais referentes à educação e ao mundo do trabalho, artigos, 

reportagens e publicações das próprias entidades (jornais, livros, panfletos, 

boletins informativos, portais de internet) e demais manifestações da cultura 

material e imaterial que estes diuturnamente produzem no afã de combater a 

ordem política, econômica e social estabelecida. A triangulação de dados a 

partir de diferentes fontes não objetiva verificar a “veracidade” ou não dos 

relatos, mas aprofundar a compreensão da ação das entidades sindicais 

durante a contrarreforma universitária.  

 O espaço acadêmico, voltado para as pesquisas sobre a educação e o 

espaço sindical, onde atuam as entidades docentes, estabelecem um profícuo 

intercâmbio de análises e informações que resultam tanto no estímulo à 

                                                           
5 O termo “intelectual orgânico” é entendido dentro do pensamento de Gramsci que o distinguia dos 

intelectuais “tradicionais”. Os intelectuais orgânicos seriam aqueles nascidos no mesmo terreno 

industrial do grupo econômico em que atuam (GRAMSCI, 2001,p.28) e que cumprem uma função 

diretiva ou educativa junto a seu segmento social.  
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produção acadêmica, quanto na divulgação de análises e resultado de 

pesquisas em sites e revistas das entidades sindicais, que se diferenciam dos 

boletins e periódicos que aportam informações mais coladas às atividades 

cotidianas das entidades.  

Assim, ao contrário do discurso de governos e autoridades educacionais, 

há uma relação profícua entre o campo investigativo educacional e o sindical, 

que estimulam a pesquisa e geração de conhecimento novo relevante à 

organização social e que Santos (2008, p.42) o descreve como pluriversitário 

ao destacar que é o conhecimento surgido da interatividade (parceria) entre a 

universidade e parceiros (sindicatos, entidades civis) que de forma cooperativa 

e solidária fomentam pesquisas voltadas à solução de problemas que dizem 

respeito não somente ao corporativo, mas igualmente ao social, político e 

científico. 

Relacionamos aqui algumas dessas publicações sustentadas pelas 

entidades sindicais visitadas e que divulgam análises mais profundas das 

políticas públicas na área da educação: Universidade e Sociedade (ANDES), 

Trabajadores, revista da Universidade Operária do México (UOM), mantida 

pelos sindicatos; Lectiva, da Associação dos Professores da Universidade de 

Antióquia (Asoprudea); Revista Foro Universitario, do Sindicato dos 

Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México (STUNAM).  

As entidades sindicais estimulam e divulgam a produção de 

conhecimento no campo da crítica e da proposição de propostas de políticas 

públicas alternativas ao ideário neoliberal. O presente trabalho se coloca no 

campo de uma história social crítica marxiana e problematizadora da educação 

superior, pretendendo trazer à tona as ações, as lutas, os questionamentos dos 

docentes universitários latino-americanos aos modelos educacionais vigentes, 

estimulando, assim, as reflexões que tornem possível a convergência de seus 

propósitos políticos e sociais. 

É uma aproximação do que destaca Miranda (2005, p.5) quando se 

propõe a estabelecer a relação entre “trabalho e educação a partir da visão dos 

sindicatos”. As ações dos diferentes governos em minar a organização dos 

trabalhadores, tais como a proibição da organização de uma entidade nacional 
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dos docentes universitários no México, a intervenção governamental na 

Federação Nacional dos Docentes Universitários (CONADU) em 1999 na 

Argentina, e a perseguição, tortura, assassinato de professores universitários 

sindicalistas na Colômbia, é uma prova da relevância das atividades das 

entidades sindicais no questionamento e resistência à contrarreforma 

universitária.  

1.3 A CONTRARREFORMA UNIVERSITÁRIA 

 A década de 1980 na América Latina e Caribe notabilizou-se por 

significativos processos de mobilização sindical e popular por conta dos efeitos 

da crise da dívida externa e das políticas econômicas adotadas pelos 

governos.  

As duas décadas seguintes foram marcadas por processos de reformas 

neoliberais do Estado em que se produziram novos enfrentamentos, mas em 

uma conjuntura desfavorável para os explorados. Em alguns países como o 

México, as políticas neoliberais tiveram início já na segunda metade da década 

de 1980.  

Em linhas gerais, os planos econômicos neoliberais pressupunham o 

corte de gastos públicos para os setores mais vulneráveis da população; 

abertura ao mercado internacional; reforma previdenciária pautada na 

ampliação do tempo de trabalho, a redução do valor dos benefícios e 

transferência do montante acumulado para o sistema financeiro; privatização 

dos serviços públicos, particularmente os relacionados à infraestrutura; redução 

do número de servidores públicos e da folha de pagamento com o 

estabelecimento de mecanismos fiscais; reestruturação produtiva e a 

flexibilização (perda) de direitos trabalhistas; estímulo à terceirização das 

atividades e a consequente fragmentação da representação sindical; 

precarização do trabalho; manutenção de altos índices de desemprego 

(desemprego estrutural) para inibir greves, manter baixos os salários e diminuir 

a influência dos movimentos sociais na formulação das políticas públicas. 

Todos estes retrocessos para os trabalhadores foram eufemisticamente 
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descritos como “modernização” necessária à competição globalizada e disputa 

por investimentos.  

Além dos efeitos sentidos na educação, por conta da redução dos 

recursos, houve paralelamente uma ofensiva ideológica levada à diante pelos 

organismos internacionais como a UNESCO, o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o BM para legitimar e difundir o papel que a educação deveria 

cumprir no projeto neoliberal. 

Estas organizações, juntamente com representantes de 155 países, 20 

organismos intergovernamentais e 150 organizações não governamentais, 

promoveram entre 5 e 9 de março de 1990, em Jomtien, Tailândia, a 

“Conferência Mundial sobre Educação para todos – Satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem”.  

Esta conferência expressou a visão e política do Banco Mundial no 

campo da educação e foi um meio de conferir “legitimidade” em nível 

internacional a essa orientação. Esse evento nos remete ao que escreveu Marx 

(1973, p.52) sobre a ação burguesia na Ideologia alemã:  

 [...] Apresentar seu próprio interesse como o interesse comum 
de todos os membros da sociedade, ou seja, expressando este 
mesmo em termos ideais, [...] apresentar estas ideias como as 
únicas racionais e dotadas de vigência absoluta. (tradução 
nossa) 

Estabeleceu-se assim um modelo geral, uma referência internacional, 

que foi implementada conforme os interesses e características histórica e 

política de cada nação. Na declaração aprovada pela Conferência Mundial, o 

ensino superior é mencionado somente uma vez destacando-se a necessidade 

de seu “melhoramento” para proporcionar um “sólido ambiente intelectual e 

científico à educação básica” (UNESCO, 1990, p.8). 

O documento que melhor caracterizou o ensino superior na ótica 

neoliberal e as políticas voltadas para este setor na década de 1990 foi “La 

Enseñanza Superior. Las lecciones derivadas de la experiencia” elaborado pelo 

Banco Mundial em 1994 (utilizamos neste trabalho a versão em espanhol, de 

1995).   
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Neste documento o Banco Mundial parte do pressuposto que o ensino 

superior vive uma crise em escala mundial devido ao aumento da procura de 

vagas. Entre 1974 e 1994 o aumento médio anual de matrículas no ensino 

superior teria sido entre 6,2% e 7,3% (BANCO MUNDIAL, 1995, p.18) 

superando o crescimento econômico e os recursos orçamentários destinados 

ao setor.    

Nesta análise a suposta incapacidade do Estado na ampliação de 

matrículas, criação de cursos e instituições, teria resultado na degradação da 

qualidade de ensino e na impossibilidade de expansão de um setor 

educacional fundamental para a geração de mão de obra qualificada 

necessária ao mercado.  

O documento desenvolve uma lógica com premissas do pensamento 

neoliberal, como a ineficiência do setor público, que se evidenciaria em alguns 

indicadores: um custo maior dos estudantes da rede pública em relação à rede 

privada, a baixa relação de estudantes/professor, o nível de desistências 

(evasão) e a assistência destinada aos estudantes pobres (BANCO MUNDIAL, 

1995, p.22). Estes seriam investimentos não apenas ineficientes, mas 

regressivos, pois beneficiariam as camadas sociais com maior poder aquisitivo. 

Com relação aos estudantes pobres, assinalava ainda a alta inadimplência 

destes, quando beneficiados por financiamento público.   

Concomitantemente apontava fatores de ineficiência externa ao próprio 

sistema de ensino superior: a) índices mais elevados de desemprego entre os 

profissionais graduados; b) redução do número de publicações científicas dos 

membros das instituições públicas; c) baixo nível de interação entre as 

instituições públicas e a indústria nacional.  

Conforme Sguissardi (2009, p.169), em 1986, no documento “Financing 

education in developing countries: an exploration of policy options” o BM já 

defendera a tese do “maior retorno social e individual dos investimentos em 

educação básica que o dos investimentos em educação superior”.  Esta tese foi 

a pedra angular sobre a qual esta instituição sustentou suas propostas e ações 

durante os anos seguintes para o ensino superior.  
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O documento estabelece a contraposição da educação básica ao ensino 

superior, como se estes níveis de ensino não estivessem integrados e não 

fossem codependentes. O não investimento no ensino superior se reflete na 

formação do professor da educação básica, que por sua vez repercute no 

desempenho do próprio aluno da escola básica.  

De acordo com Santos (2008, p.33) o Capital tem grandes expectativas 

com a educação, percebida como um mercado promissor para o século XXI e, 

por isso, a mercantilização da educação passa por sua ressignificação como 

“serviço” a ser regulamentado por acordos comerciais internacionais:  

Desde 2000, a transnacionalização neoliberal da universidade 
ocorre sob a égide da Organização Mundial do Comércio no 
âmbito do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS). 
A educação é um dos doze serviços  abrangidos por este 
acordo e o objectivo deste é promover a liberalização do 
comércio de serviços através da eliminação, progressiva e 
sistemática, das barreiras comerciais. 

Ainda segundo este autor, a universidade pública, especialmente dos 

países periféricos, ressente-se não somente da redução do financiamento 

estatal, mas dos ataques sofridos pelo projeto nacional no novo contexto da 

globalização neoliberal (Santos, 2008, p.46-47).  

Ao longo deste trabalho designaremos tais propostas como 

contrarreforma universitária, pois atentam contra os fundamentos da Reforma 

Universitária de Córdoba, como destaca Leher (2008, p.55): a gratuidade, o 

cogoverno da comunidade universitária, a autonomia, a liberdade de 

pensamento e expressão, o ingresso por concurso público, acesso universal, a 

natureza pública das instituições.  

Na análise do BM, o ensino superior não ofereceria a mesma 

rentabilidade social que a educação básica, ou seja, os investimentos na 

educação básica resultariam em redução das desigualdades sociais e elevação 

de renda dos setores mais vulneráveis da sociedade. Portanto, o ensino 

superior não seria prioritário e inclusive não demandaria maiores investimentos.   

[...] a realidade fiscal na maioria dos países em 
desenvolvimento indica que melhoramentos da qualidade e o 
aumento das matrículas no ensino pós-secundário, podem ser 
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obtidos com pouco ou nenhum aumento do gasto público. 
Banco Mundial (1995, p.4, tradução nossa). 

Na prática, tal orientação resultaria no crescimento do setor privado no 

ensino superior e o congelamento ou redução do investimento estatal nas 

instituições públicas. Política e economicamente reforçaria o caráter 

dependente destes países enquanto exportadores de matérias-primas e 

produtos com baixo valor agregado e importadores de produtos industrializados 

e tecnologias, acentuando as desigualdades sociais e de concentração de 

riqueza.  

As metas propostas objetivariam, segundo o documento, maior 

eficiência, qualidade e equidade6 no nível superior e foram ordenadas em 

quatro eixos:  

 Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluído o 

desenvolvimento de instituições privadas;  

 Proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem 

as fontes de financiamento e a estreita vinculação entre o financiamento 

fiscal e resultados;  

 Redefinir a função do governo no ensino superior;  

 Adotar políticas que estejam destinadas a outorgar prioridade aos 

objetivos de qualidade e equidade.  

Tais metas materializam-se no estímulo ao crescimento da participação 

das instituições de ensino superior privada; descaracterização da universidade 

enquanto local de produção de conhecimento (pesquisa), priorizando a 

formação de mão de obra (treinamento e ensino); ampliação da educação à 

distância; aligeiramento dos cursos reduzindo sua duração e conteúdos; 

liberação do ingresso de instituições de ensino internacional no sistema de 

ensino; estimulo à cobrança de matrículas e mensalidades dos alunos e suas 

famílias; oferecimento (venda) de serviços no mercado como consultorias; 

condicionamento da liberação de verbas à contrapartida do desempenho obtido 

pelas universidades públicas em relação aos critérios estabelecidos por 

                                                           
6 Cabe-se salientar que “equidade” para o Banco Mundial restringe-se à elevação do gênero feminino 

neste nível de ensino.  
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agências ou secretarias governamentais; mudança do papel do Estado, 

restringindo sua participação à regulação; direcionamento da pesquisa para 

suprir as necessidades das empresas; condicionamento da autonomia 

universitária à avaliação de órgãos externos, com a introdução de modelos e 

critérios gerenciais empresariais. 

Em um documento de balanço sobre as reformas, já em fins da década  

(1998, p.4), o BM identifica o ensino superior como um bem privado, devido à 

oferta limitada, em geral associada a um preço e não requerido por muitos:  

Em primeiro lugar, o ensino superior não se pode tratar como 
um bem estritamente público. Isso se deve a suas condições 
de competitividade (oferta limitada), excluibilidade 
(frequentemente se pode obter em troca de um preço) e 
rechaço (não é requerida por todos), características que não 
respondem às de um bem estritamente público, se não mais às 
de um bem privado. Em segundo lugar, os consumidores de 
ensino superior estão razoavelmente bem informados e os 
provedores estão frequentemente mal informados – condições 
ideais para o funcionamento das forças do mercado. Esta 
orientação ao mercado conduziu à aparição de elementos do 
programa de reforma como as cobranças de matrícula, que 
desviam parte do peso do custo do ensino superior dos 
contribuintes para os pais e alunos [...]. (tradução nossa).  

 

No texto acima os estudantes são equiparados a “consumidores” e as 

instituições universitárias a “provedores” em uma lógica que parece adaptada 

de uma “feira livre” onde os compradores sabem os preços praticados pelos 

diferentes feirantes, porque circulam, e estes carecem dessa informação. Ao 

final do trecho destacado, o objetivo: a transferência dos custos do ensino 

superior do Estado para as famílias.  

O BM “sugere” ainda várias possibilidades de ampliar essa desoneração 

do Estado além da cobrança de matrícula e mensalidades dos alunos, tais 

como o oferecimento, pelas instituições, de serviços de assessorias, 

investigações, análises clínicas, produção de “patentes” agrícolas e industriais, 

aluguel de terrenos e edifícios, doações de ex-alunos e filantropos, cooperação 

internacional, oferecimento de cursos livres à população e à indústria.  
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No documento já mencionado do BM (1995, p.37) a educação à 

distância é avaliada como uma possibilidade menos onerosa que os programas 

presenciais, não só pela redução dos custos operacionais, mas pela 

possibilidade de ampliação do número de alunos por professor. Descreve o 

exemplo da Tailândia, onde esta relação na “proporção média é de 8:1 nas 

universidades estatais seletivas em comparação com 745:1 nas universidades 

abertas”. Não é possível pensar em “pesquisa” ou “qualidade” a partir de tais 

parâmetros. 

Informa-nos Lima (2006, p.2) que as ingerências desses organismos 

internacionais nas macropolíticas econômicas dos países resultam do “controle 

econômico, cultural e político que exercem a partir da exigência de 

cumprimento de condicionalidades, sob a aparência de assessorias técnicas.”, 

mas além desse caráter coercitivo, igualmente observa-se um fenômeno 

descrito por Maria Abádia da Silva (2002, p. XVI) como “consentimento de 

representantes locais”, ou seja, o alinhamento de setores sociais com as 

políticas neoliberais que se instituiu de forma complementar às iniciativas de 

intervenção dessas agências na área econômica e de políticas públicas, 

destacando-se para efeito deste estudo a área educacional.  

Um dos professores entrevistados, denominou de “ímpares”7, os 

professores universitários que assuem a função de “especialistas” e que agindo 

como assessores, técnicos ou dirigentes no aparelho estatal, auxiliam na 

implementação de tais medidas, em oposição aos interesses da comunidade 

escolar.  

Se por um lado, o meio acadêmico fornece “quadros” que ocupam uma 

tarefa fundamental na elaboração e aplicação dos planos de ajustes 

neoliberais, igualmente é desse meio que surgem intelectuais orgânicos e 

militantes que sustentam uma vigorosa e crítica análise a tais projetos, de 

forma mais individual e localizada por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, seja de forma mais coletiva por meio de entidades acadêmicas e/ou 

sindicais. Estas últimas têm, em determinadas circunstâncias, usualmente 

                                                           
7 Professor César Augusto Minto, da Adusp. (Anexo-entrevista, p.CCXCI). 
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vinculadas a campanhas salariais, a capacidade de mobilizar significativos 

contingentes de trabalhadores de sua base. Frequentemente nestas ocasiões 

tais organizações vinculam as pautas e discursos a questões concernentes à 

defesa do ensino superior estabelecendo “pontes” entre as condições de 

trabalho e remuneração e o ensino de qualidade. Esforçam-se não apenas 

para defender a educação pública, gratuita e de qualidade, mas conscientizar e 

alcançar a simpatia e apoio de setores da população. Juntamente com o 

movimento estudantil, e os trabalhadores técnicos administrativos, tais 

organizações destacam-se como as maiores responsáveis pelas paralisações 

de atividades e protestos, configurando-se como foco de resistência à 

contrarreforma universitária.  

Além das campanhas salariais, as entidades sindicais participaram em 

diversas ocasiões, juntamente com outros agentes sociais ligados à área 

educacional, com projetos próprios de educação: processos constitucionais no 

Brasil, em 1988, na Colômbia, em 1991, na Argentina, em 1994, (não 

possuímos informes do México nas reformas constitucionais da década de 

1990, mas certamente houve debate sobre a alteração dos deveres do Estado 

quanto ao ensino superior); discussões de descentralização da educação 

básica na Argentina (1993) e México (1992); Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no Brasil, 1996, Planos Nacionais de Educação em 2001 e 2014; Lei 

do Ensino Superior, na Argentina em 1995, e Lei 30 na Colômbia em 1992, 

bem como a tentativa de reformar esta lei em 2011, que foi derrotada pela 

aliança de estudantes e docentes e em 2012 na Colômbia apresentação de um 

projeto de lei alternativo para o ensino superior, como segue na figura 1.  
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                 Figura 1 - Projeto alternativo de ensino superior apresentado pela ASPU. 

Desta forma, para o governo e as entidades da sociedade civil 

(econômicas e acadêmicas) comprometidas com o projeto neoliberal, debilitar a 

organização destes trabalhadores através da precarização do trabalho, não 

atende apenas a uma necessidade econômica, mas à eliminação de 

obstáculos a esses planos. Isto fica evidente quando o BM se refere às 

resistências às reformas implementadas (1998, p.24):  
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No caso das universidades públicas, o corpo de professores 
conta com meios adicionais para fazer frente às ameaças de 
mudança radical e perda de empregos: o conceito da 
universidade como bastião legítimo e necessário da 
continuidade e a tradição; a tradição de liberdade acadêmica, e 
o exército de alunos atuais, passados e futuros, a maioria dos 
quais sabem expressar suas ideais de forma convincente e 
decidida, são politicamente instáveis e, em geral, tendem a 
somar-se à causa dos que se opõem aos esforços do governo 
por modificar radicalmente sua universidade. (nossa tradução).  

O BM identifica nos professores e alunos das universidades públicas – a 

comunidade universitária, se, levarmos em conta que os trabalhadores técnicos 

administrativos que não existem na análise do BM – como um bastião, e um 

foco de resistência à contrarreforma. Santos (2008, p.32) chegou à mesma 

conclusão:  

[Para o BM] A liberdade acadêmica é vista como um obstáculo 
à empresarialização da universidade e à responsabilização da 
universidade ante as empresas que pretendem os seus 
serviços. O poder na universidade deve deslocar-se dos 
docentes para os administradores treinados. 

 Abordando o tema, de políticas de fragmentação do movimento docente 

universitário, que estariam a serviço de minar esse obstáculo, Chomsky (2014, 

p. 24) comenta: 

Bem, pois transfiram isso às universidades [insegurança]: como 
conseguir uma maior insegurança dos trabalhadores? 
Essencialmente, não lhes garantindo o emprego, mantendo a 
gente pendente por um fio que pode cortar-se em qualquer 
momento, de maneira que melhor que estejam com a boca 
fechada, aceitem salários ínfimos e façam seu trabalho [...] E 
que na medida em que as universidades avançam pela via de 
um modelo de negócio empresarial, a precariedade é 
exatamente o que se impõe. (nossa tradução). 

Chomsky argumenta que a forma de minar a resistência à 

implementação dos planos é disseminando a “insegurança”, com contratos 

precarizados, mantendo “gente pendente por um fio”, para se alcançar a 

submissão. Trata-se, portanto, de verificar em cada país, não apenas como os 

docentes, organizaram-se e reagiram a essas investidas, mas também quais as 

transformações sofridas no ensino superior, nas condições de trabalho, e 

identificar os mecanismos empregados para a fragilização da organização 

classista.  
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No período estudado, os meios de comunicação, o governo e as 

empresas exaltam e estimulam o individualismo, o consumismo e a 

concorrência calcada na competição – uma suposta meritocracia a-histórica. 

Instituições que postulam um discurso contrahegemônico, pautado nos 

interesses da coletividade e ações voltadas para objetivos mais amplos que os 

corporativos ou particulares, são um contraponto minoritário, mas relevante. 

Como os professores preocupados com a organização política e sindical de 

suas categorias percebem esse processo? Seria significativo ou estaríamos 

vivenciando um período de “desencontros e destempos” entre os discursos e 

práticas desenvolvidos pelos sindicatos e o conjunto dos professores, como 

nos descreveu um dos professores colombianos entrevistados na Universidade 

Tecnológica de Pereira (UTP), John Jaime Correa (Anexo-entrevista, p.LXII)? 

O questionamento desse professor nos demonstra que há no interior da própria 

base das entidades setores que avaliam e indagam a respeito das táticas 

sindicais desenvolvidas por suas entidades.  

Em que medida a fragmentação dos docentes universitários, estimulada 

pelas políticas neoliberais, seria um obstáculo à existência de uma 

universidade crítica e ao efetivo exercício da autonomia institucional? Como as 

velhas estruturas sindicais poderiam obstaculizar, seja pelas práticas 

burocráticas ou pela própria desmoralização, um processo de reorganização 

democrático e que atendesse às exigências dos novos desafios?  

Não encontramos ao longo da pesquisa e das entrevistas respostas 

prontas para tais questionamentos, mas várias abordagens que acreditamos 

avançar na identificação e descrição de processos nos diferentes países, que 

estabelecem tanto simetrias como especificidades, com as quais estaremos 

lidando neste estudo e que talvez possam contribuir para melhor delimitar, ou 

iluminar, as questões.  

1.4 O ENQUADRAMENTO TEMPORAL  

Como vimos, as entidades sindicais e associativas dos docentes 

universitários latino-americanos, assim como as demais categorias, 

enfrentaram a partir do início da década de 1990, desde uma nova correlação 
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de forças entre as classes sociais, um conjunto de políticas que alteraram 

qualitativamente a relação com o Estado e seus interlocutores.  Esse período 

se caracterizou por uma relação desfavorável aos trabalhadores e uma 

tendência a lutas de resistência (defesa de direitos em enfrentamento às teses 

do neoliberalismo).   

Do ponto de vista histórico e mesmo político, trata-se de um período 

recente, mas a década de 1990 tem sido muito utilizada como baliza temporal 

em pesquisas e já apresenta um acumulo significativo de caracterizações e 

análises. 

A definição de um recorte temporal é sempre uma decisão que impõe 

escolhas ao pesquisador das ciências humanas, pois qualquer período está 

atravessado por rupturas e continuidades, e particularmente as continuidades 

configuram-se como desafio, uma vez que assumem novos contornos e 

importância ao estabelecerem outros nexos com o arranjo social e político 

distinto.   

Devido às características da temática, o sindicalismo docente 

universitário latino-americano, e o intuito do estudo comparativo da resistência 

oferecida pelas organizações sindicais dos quatro países selecionados, o 

recorte temporal adotado (1990 a 2010) está apoiado em parâmetros de 

análise históricos, políticos e sociais que se desdobram em níveis mundial, 

regional e nacional e que ainda que diacrônicos, desenvolvem-se em períodos 

muito próximos.  

Histórico, porque necessitamos conhecer a formação específica de cada 

entidade e organização do movimento sindical geral e específico do 

sindicalismo docente. Isso requer retroceder há períodos que por vezes 

extrapolam o recorte temporal próprio do estudo. Político, porque cada 

realidade nacional apresenta composição de forças muito distintas, tanto dos 

grupos econômicos no poder, como das forças populares. Social, porque há 

fatores que as razões econômicas não dão conta de explicar, e podem ser 

melhor compreendidas desde tradições culturais e específicas nacionais.  

Muitas vezes ao longo do trabalho, para melhor compreender a essência dessa 

delimitação temporal, tivemos que avançar ou mesmo recuar alguns anos para 
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que esse objetivo pudesse ser mais bem compreendido e contextualizado com 

os objetivos dessa pesquisa.  

Partir de uma macrorrealidade internacional e nacional não implica impor 

uma determinação mecânica aos processos sociais e conjunturas nacionais ou 

regionais, nem instituir semelhanças e ritmos, mas delimitar um horizonte 

comum de acontecimentos ou características que permitam uma melhor 

aproximação com os fenômenos estudados.  

Ao contrário do BM que realiza estudos dos sistemas de ensino superior 

dos países com uma relação comparativa com um sistema idealizado, regulado 

pela “mão invisível do mercado”, nós estabelecemos a comparação entre as 

realidades nacionais, ainda que buscando um panorama comum, sem o qual, 

tornar-se-ia impossível associações e distinções entre situações 

aparentemente isoladas. Precaveremo-nos da sedução dos determinismos nos 

valendo do método dialético: estabelecer conexões e triangulações entre 

diversas esferas ou dimensões como os planos internacional e nacional, entre 

a macrorrealidade e microrrealidade, entre o político ou conjuntural e o cultural 

e histórico, entre o particular e o universal. Para isso contamos com o auxílio 

das fontes já mencionadas.  

Elencamos a seguir alguns dos fatores internacionais, nacionais e 

regionais que foram relevantes para a delimitação do período, ao facultar a 

compreensão das dinâmicas e eventos.  

A crise da dívida externa que assolou a América Latina durante os anos 

1980 sobressai como marco relevante para estabelecer o recorte temporali. 

Entre o fim da Segunda Guerra e o início da década de 1970 a economia 

mundial vivenciou um significativo crescimento. Entre 1965 e 1974 a América 

Latina cresceu a uma taxa média de 6,7% ao ano (TOBÓN, 1990, p.23).  Com 

a crise do petróleo (1973) e a retração do mercado mundial, vários países, 

particularmente os latino-americanos, contraíram empréstimos como meio de 

sustentar os investimentos e o próprio financiamento do Estado.  

As taxas de juros que inicialmente eram baixas, em virtude dos 

petrodólares que inundaram o sistema financeiro, elevam-se ao final da década 
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e inviabilizam o pagamento do chamado “serviço da dívida”. Em agosto de 

1982 o México declarou a moratória do pagamento dos juros da dívida e 

desencadeou um efeito dominó na região.  

Vários países recorreram ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e se 

submeteram a planos econômicos que propugnavam o corte de gastos 

públicos em áreas sociais, o fim dos subsídios a produtos de primeira 

necessidade e combustíveis, a desvalorização das moedas, demissões, perda 

de poder de compra dos salários, a privatização de empresas, fim do controle 

de preços e a desregulamentação do mercado financeiro com o livre trânsito 

para o capital especulativo. 

A década de 1980 para os países latino-americanos foi denominada de 

“década perdida”, e representou o esgotamento do modelo econômico vigente 

durante o pós-guerra, de industrialização sustentada na substituição das 

importações com o Estado como principal agente fomentador.  

A crise econômica dos anos 1980 nos países latino-americanos 

propiciou a intensificação da mobilização estudantil, sindical, camponesa e 

social que levou a mudanças de regimes políticos em diversos países ou 

processos de aberturas políticas. Este é um segundo traço relevante. 

No sul do continente, países como Argentina e Brasil, onde vigoravam 

regimes militares – apoiados pelos Estados Unidos da América (EUA) e setores 

das burguesias nacionais – foram substituídos por débeis regimes 

democráticos assolados pelo acirramento da luta de classes que se traduziram 

em manifestações, greves e ocupação de latifúndios por movimentos sociais. 

Foi ainda um momento marcado pela reorganização sindical reprimida 

anteriormente pelos regimes autoritários.  

O México, apesar de formalmente uma democracia, acossado pela crise 

dos anos 1970 promoveu a partir da segunda metade desta, reformas 

políticas/eleitorais que resultaram ao longo de 30 anos na transição de um 

regime de partido único para um pluripartidário e que culminaram com a 

chegada do Partido da Ação Nacional (PAN) ao poder central em 2000, depois 
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de setenta anos de governos ininterruptos do Partido da Revolução 

Institucional (PRI).   

A Colômbia, quarta maior economia latino-americana, também enfrentou 

a crise da dívida durante a década de 1980, mas de forma diferenciada dos 

demais países comparados. Segundo Tolón (1990, p.25), enquanto 73% da 

dívida do México, 64% do Brasil e 58% da Argentina estavam lastreadas por 

taxas de juros flutuantes, estes se restringiam a 39% do endividamento 

colombiano.  

Assim como o México, a Colômbia era formalmente uma democracia, 

mas baseada no acordo de alternância na presidência dos partidos Liberal e 

Conservador, a Frente Nacional, que perdurou de 1958 até meados da década 

de 1980. Nesta década tem início as eleições para os cargos de prefeitos e a 

negociação de um processo de desarmamento e integração negociada de 

grupos guerrilheiros à sociedade civil e à vida política.  

De forma distinta, entre a segunda metade da década de 1980 e início 

da seguinte, chegaram ao poder nestes países (Argentina, Brasil, Colômbia e 

México) setores da burguesia que optaram pela acomodação aos interesses 

das grandes corporações transnacionais e comprometeram-se, ainda que de 

forma desigual8, com substancial redução do protecionismo e a reestruturação 

do Estado, que incluía um ambicioso processo de privatização, 

desnacionalização e reformas trabalhista e previdenciária.  

No caso da educação as reformas educativas dos anos 1990, ampliaram 

as possibilidades de trabalho precário e informal. Constatamos que a 

implantação das políticas neoliberais neste segmento na América Latina já 

havia ocorrido no Chile no início dos anos 1980, (CATANI, ESQUIVEL, 

GILIOLI, 2007, p.53), porém neste país estas foram implantadas por uma 

                                                           
8 No Brasil, durante a década de 1990, apesar da adesão à política de liberalização do fluxo de capitais 

financeiros, à significativa redução, e em alguns casos a eliminação de tarifas de importação, a burguesia 

optou, ainda que também tenha havido forte mobilização do movimento social e sindical, pela não 

adesão à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). O México assinou o Tratado de Livre Comércio da 

América do Norte (NAFTA) em 1992, e a Colômbia em 2002 com o Canadá e com os EUA em 2011.  
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ditadura, enquanto que nos países estudados as mesmas foram efetivadas em 

regimes democráticos.  

É importante destacar que o recorte temporal que selecionamos, está 

marcado por crises nos setores de esquerda em decorrência do fim da antiga 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URRS), em 1991, que deu origem 

a uma crise de características ideológica e política; a assinatura de tratados de 

livre comércio (México e Colômbia); as crises econômicas do México em 1995, 

dos Tigres Asiáticos, em 1998, da Rússia em 1999, a crise econômica mundial 

de 2008; do atentado do “Onze de Setembro de 2001”, a ofensiva militar sobre 

o Iraque e a expansão para todo o planeta da integração via internet e telefonia 

celular, a revolução científico técnica (SANTOS, 2015, p.37) que ampliaram as 

possibilidades de flexibilização do trabalho e apropriação do tempo livre do 

trabalhador pelo capital, e no caso dos professores universitários das redes 

públicas, pelas instituições universitárias.  

Outro elemento importante durante esse período, mas de caráter mais 

regional, foi a mudança ocorrida em vários países da América do Sul, a partir 

de 1998, ao adotarem uma postura mais independente em relação aos EUA. 

Esse giro à esquerda se deu com distintos graus de afastamento ou oposição 

aos interesses estadunidenses: Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela.  Isso resultou uma alteração na implementação 

das políticas neoliberais, ainda que isso não tenha significado seu fim, talvez 

com exceção da Venezuela.  

O surgimento da organização sindical dos docentes universitários nos 

quatro países, apesar de não integrar diretamente o período de implantação da 

contrarreforma universitária dos anos 1990, é um fenômeno que não podemos 

nos furtar de analisar para compreender suas peculiaridades e elementos 

comuns, e que nos remete, nos quatro casos, à década de 1970. Definidos 

como sindicalismo recente – ou tardio conforme a terminologia adotada – em 

geral, ocorreram à margem da organização do sindicalismo tradicional (com 

exceção da Argentina).  

Em síntese, a periodização e a temática, do presente projeto de 

pesquisa, estão associadas, a exemplo do que ocorre em toda a América 
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Latina e no mundo, à ofensiva das políticas neoliberais. Durante o período 

estudado (1990-2010), a implementação da reforma neoliberal pelas lideranças 

políticas e econômicas destes países se desdobrou em contextos particulares 

que serão analisados em capítulos específicos.  

1.5 OS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS  

Estudar a temática do sindicalismo dos trabalhadores em educação na 

América Latina, em uma perspectiva histórica comparada, nos parece ser 

fundamental, na medida em que os sindicatos, ligados à educação, vêm 

contribuindo, com suas lutas e reivindicações, no processo de acesso da 

população a direitos básicos, do que se convencionou chamar de “tarefas 

democráticas”. Esta tarefa ainda está por ser construída, consolidada, e 

governos e burguesias latino-americanas não têm interesse em uma verdadeira 

democratização do acesso a terra, saúde, educação e moradia, dentre outros 

direitos necessários à efetivação da cidadania.  

Em particular, dentro da esfera educacional, esta questão fica ainda 

mais latente, com problemas de toda ordem: salas de aulas superlotadas, falta 

de estrutura nas escolas, baixos salários, jornadas estafantes, falta de estimulo 

à pesquisa, especialmente no ensino superior privado, ainda assim, a questão 

da consciência de classe desses trabalhadores não emerge naturalmente, e há 

muitos elementos que embaralham e dificultam o salto de “consciência em si” 

para “consciência para si”.  

Inserimo-nos na tradição marxiana de identificar a classe social a partir 

dos elementos dados pelas condições materias de existência, ou seja, pela sua 

localização no modo de produção capitalista. Nas palavras de Marx e Engels 

(1973, p.26): 

Totalmente contrário ao que ocorre na filosofia alemã, que 
desce do céu sobre a terra, aqui se ascende da terra ao céu. 
Ou seja, não se parte do que os homens dizem de si, como se 
representam ou se imaginam, nem tampouco do homem 
predicado, pensado, representado ou imaginado, para chegar 
ao homem de carne e osso; se parte do homem que realmente 
atua e, arrancado de seu processo de vida real, se expõe 
também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos 
deste processo vital. (tradução nossa). 
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Isso não significa que a identificação social, atenha-se apenas a 

elementos infraestruturais. A definição de classe não é mecânica, bastando 

identificar quantos são assalariados, por exemplo. Esse é um elemento 

importante, mas que está associado a uma evolução ao longo do tempo, pelo 

compartilhamento de experiências e elementos culturais que possibilitam a 

interpretação dessa experiência e que se refletem na consciência de classe e 

nas formas de organização e de luta assumidas.  

Não é o centro deste trabalho, analisar as diversas concepções na 

tradição marxista e marxiana que apresentam critérios que partem apenas da 

infraestrutura, ou que combinam elementos também superestruturais. 

Compreendemos aqui que a condição de professor nos remete ao indivíduo 

que vende sua força de trabalho, e, portanto, um trabalhador. Pela teoria 

marxista, sua localização social no modo de produção capitalista o distingue 

dos proprietários dos meios de produção e de troca, ainda que não participe 

diretamente da produção de mercadorias.  

Porque vende sua força de trabalho e participa de forma específica da 

riqueza produzida no modo de produção, em associação com outros 

vendedores de força de trabalho submetido às mesmas condições, conforma 

uma categoria profissional, no caso, docentes universitários, que no interior da 

classe trabalhadora evidencia-se como uma facção ou setor de classe. Os 

docentes universitários distinguem-se ainda pelas especificidades dos valores 

culturais com os quais atribuem significados às experiências vivenciadas 

coletivamente, por sua história, origem social e fatores diversos. 

Comparar a condição dos professores de educação básica do setor 

público e os do ensino superior público (setor social em destaque neste estudo) 

nos parece um bom caminho para melhor delimitar os docentes universitários. 

Constatamos uma considerável diferença, a menor homogeneidade social dos 

docentes universitários quando comparados aos docentes do ensino básico. 

Entre estes, diversos aspectos na organização do trabalho contribuem para 

uma maior homogeneidade: formação acadêmica, local de trabalho, 

remuneração, alunado, espaços comuns dentro do ambiente escolar, 

(des)valorização em relação a outras profissões e formas de trabalho mais 
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centralizadas e padronizadas, currículo escolar mais direcionado, origem de 

classe. Tais fatores favorecem, ainda que não de maneira mecânica e sem 

necessidade de embates e experiências sociais, traços mais claros de 

“proletarização” que se materializam na adoção de formas de organização 

sindical e de luta mais próximas dos operários, consciência de classe mais bem 

definida, ainda que uma significativa parcela se identifique com a difusa 

categoria de “classe média” como nos asseveram Bauer e Diniz (2015, p.45):  

Na polêmica acerca da possibilidade de existência de uma 
consciência de classe entre os professores e trabalhadores em 
educação, deparamos com o discurso de que os mesmos não 
se definam enquanto pertencentes a uma classe social: a dos 
trabalhadores. Preferem, de acordo com suas palavras, serem 
“localizados” como classe média, apesar de vago o termo, 
quando em pauta a análise marxista, e contraditoriamente, pelo 
fato de seus salários serem iguais, ou terem um poder de 
compra menor que outros segmentos de trabalhadores, 
inclusive daqueles que exercem funções qualificadas no seio 
do operariado fabril.  

Dentre os professores universitários é certo que um grande setor 

reconhece-se exclusivamente como professor, sendo essa a sua única fonte de 

sobrevivência, mas uma relevante parcela atua em outras atividades – 

médicos, arquitetos, advogados, economistas, engenheiros, dentistas e vários 

outros profissionais liberais – que concorrem com o trabalho desempenhado na 

educação, e que, por exemplo, sentem-se mais representados por “conselhos” 

de profissionais liberais, que pelos sindicatos. Essa maior heterogeneidade, se 

expressa não apenas na distinção das formas de organização, mas ainda na 

não identificação como trabalhadores, mas pertencentes à “classe média”, tal 

como os professores de educação básica. Não obstante, os docentes 

universitários apresentam altas taxas de sindicalização, desenvolvem ações 

como greves, manifestações de rua e formas de mobilização próprias (aulas 

públicas, não aplicação de exames, publicação de manifestos, por exemplo).  

A heterogeneidade não é o único elemento que contribui para maior 

diferenciação no interior dentre os professores universitários, existindo fatores 

como origem de classe, valorização social desigual da área da educação 

(como exemplo, um médico e um pedagogo), e formas distintas de vínculos 

empregatícios com a instituição universitária, dentre outros.  
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Em vários depoimentos, ainda que não todos, e com exceção dos 

obtidos na Colômbia, foram relatados avanços no sentido de uma ampliação da 

identificação enquanto trabalhadores por parte dos docentes universitários. 

Talvez o aumento do número de professores, os baixos salários, associados à 

ação das associações sindicais e acadêmicas, os ataques sofridos pela 

contrarreforma, resultem em alterações dos níveis de consciência de classe 

dessa categoria, que como já observado, passou a organizar-se em sindicatos 

recentemente (últimos 40 anos). Porém, também as conquistas e a maior 

organização destes docentes tenha contribuído para reforçar essa 

identificação, como nos relatou um professor da Universidade Nacional de Arte 

(UNA)9, em Buenos Aires, segundo o qual, a melhora nas condições ocorridas 

nos últimos anos, possibilitou que mais professores passassem a viver 

exclusivamente do trabalho na universidade.  

A ação das entidades sindicais para a formação da consciência é um 

elemento importante a ser levado em consideração. Para E.P.Thompson (2011, 

p.10), se a experiência é um elemento determinado, a consciência é resultado 

de como essa experiência é trabalhada em termos culturais historicamente 

constituídos:  

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 
experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e 
articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra 
outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se 
opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em 
grande medida, pelas relações de produção em que os homens 
nasceram – ou entraram involuntariamente. A consciência de 
classe é a forma como essas experiências são tratadas em 
termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de 
valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência 
aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a 
consciência de classe.  

Os professores entrevistados destacaram em suas observações que a 

precarização do trabalho constitui um fator complicador para a formação da 

consciência de classe e organização sindical da categoria docente. A 

precarização impede ou dificulta a participação dos professores temporários, 

ou com vínculos instáveis, na vida institucional, e mesmo o compartilhamento, 

                                                           
9 Professor Marcelo Magnasco (Anexo-entrevista, p.CXCIV).  
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com os professores de carreira, de experiências e situações que estabeleçam 

laços mais fortes e significativos.  Ao contrário, favorece uma fragmentação e 

hierarquização, e por vezes até uma oposição, prejudicial tanto à organização 

quanto à consciência.  

 Esse fator é agravado quando as instituições têm autonomia para 

estabelecer as formas de contratação, salários, e de evolução na carreira. O 

caso mais exacerbado dessa situação é o México. Visitamos uma universidade 

na qual os professores que trabalham por hora não podem sequer serem 

representados pelo sindicato (Universidade Autônoma de Querétaro, UAQ), 

mesmo pefazendo quase cinquenta por cento (50%) do corpo docente. Na 

Argentina e Colômbia, a precarização do vínculo empregatício com a instituição 

é enorme enquanto no Brasil é menor (nas instituições públicas), porém em 

processo de ampliação.   

 Em algumas situações os professores precários não têm acesso aos 

estímulos (bônus, ajuda de custo), não acessam planos de carreira e não 

dispõem de seguridade empregatícia. Na maioria dos casos não há garantia 

salarial (variação do número de aulas de um semestre letivo para outro) 

configurando-se em instabilidade financeira. Os salários desses setores são 

muito baixos e esses professores trabalham ministrando aulas, não estando 

vinculados a projetos de investigação.  

 Um setor destes professores é constituído por profissionais liberais que 

têm no trabalho docente acadêmico um meio de amealhar prestígio, 

complementar a renda, melhorar o currículo ou simplesmente encaram o 

“lecionar” como um hobby ou uma “retribuição”10 da formação obtida. O 

professor José Luís da UAQ nos relatou que há professores desse segmento 

que sequer vão buscar seus contracheques (Anexo-entrevista, p. CXXIV) pelas 

aulas que ministram. Porém, todos os professores entrevistados afirmam que 

este segmento de profissionais liberais é minoritário no interior do 

professorado.  

                                                           
10 Depoimento do professor argentino Alesandro sobre os ad honorem. (Anexo-entrevistas, p.CCII). 
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 A maioria dos docentes precários trabalha em várias instituições, ou 

unidades da mesma instituição. Em diversos países latino-americanos são 

pejorativamente deconominados como professores-táxi.   

 Estes docentes encontram-se em grave situação de vulnerabilidade. Não 

podem associar-se ou participar de manifestações ou protestos, já que sua 

permanência na instituição depende de uma relação de confiança com quem 

os contratou, não tendo assegurada por outro modo a continuidade no 

semestre letivo seguinte. A vulnerabilidade propícia a falta de autonomia do 

docente e um afastamento prudente das questões polêmicas sobre a vida da 

instituição. 

 Na avaliação do presidente da Associação Sindical dos Professores 

Universitários da Colômbia (ASPU), professor Pedro Hernandéz Castillo, esse 

setor representa oitenta por cento (80%) da categoria nas públicas e mais de 

noventa por cento (90%) nas privadas. Na Colômbia ainda foi relatado um 

clientelismo que prevalece na contratação desses profissionais, intermediado 

por políticos das diferentes regiões do país, que exigem uma fatia de 

indicações.   

A expansão da cobertura do ensino superior vem sendo bancada pela 

perda de direitos e salários dos professores universitários, tanto nas públicas 

quanto nas privadas, mas assumiu caráter distinto em cada país. 

 Argentina e México ampliaram o sistema de ensino por meio das 

instituições de ensino superior (IES) públicas, e nesse processo a 

segmentação dos cargos de professores estimulando formas variadas de 

vínculos precários para a maioria do quadro docente destas instituições. As 

instituições de ensino superior na Colômbia também apresentam essas 

características, mas o setor de ensino superior público, apesar de hoje 

majoritário, não é tão extenso como os dois países já mencionados. No Brasil 

as instituições de ensino superior privado correspondem a setenta por cento 

(70%) das matrículas, a segmentação entre professores de carreira e 

precarizados na rede pública é menor que a apontada nos outros três países, 

mas em 2011 o governo Dilma Roussef aprovou uma alteração na legislação 

que permite ampliar essa forma de contratação.    
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Nos países estudados, os professores precarizados apresentam 

denominações e formas distintas de inserção nas instituições de ensino 

superior, mas constituem-se em segmento fundamental no funcionamento das 

mesmas: na Colômbia são denominado de catedráticos11, no México 

professores de asignatura e por honorários, na Argentina são professores sem 

estabilidade (concurso) e os ad honorem (sem pagamento) e no Brasil, 

temporários, substitutos e horistas.  

 Regra geral as organizações sindicais e associativas mais atuantes 

estão localizadas nas instituições de ensino superior públicas. No México não 

há uma entidade nacional que centralize as seções das instituições, mas 

algumas frentes de sindicatos que conformam federações ou frentes sindicais.  

 Colômbia e México manipulam em maior grau a autonomia universitária 

como forma de atomizar as negociações de salários condições de trabalho, 

benefícios (os contratos coletivos). As modalidades de benefícios salariais 

vinculados a critérios individuais de produtividade, como titulação, participação 

em eventos, publicação, principalmente na pós-graduação, vêm substituindo as 

formas de luta coletiva, ampliando assim as desigualdades no interior da 

própria carreira. Também registramos em várias falas, principalmente no 

México, o grande peso de gratificações na remuneração mensal, que não é 

incorporada aos salários no momento da aposentadoria e períodos de 

inatividade. Esse também era o caso dos professores universitários argentinos 

até 2005, quando por meio de uma greve nacional de várias semanas lograram 

a incorporação das gratificações aos salários.  

As proposições neoliberais relativas ao trabalho no meio docente 

apontam para o estabelecimento de formas de avaliações de desempenho (da 

instituição, do aluno e do professor) e classificação (ranqueamento); maior 

controle sobre o trabalho; rotatividade da mão de obra; ampliação do trabalho 

docente realizado em casa e não remunerado; currículos e formas de gestão 

baseadas nos paradigmas empresariais; polivalência do professor com a 

                                                           
11 Não se trata de sistema de cátedras. Na Colômbia o sistema de ensino superior é organizado na forma 

departamental e neste país, catedrático é o professor não estável e sem concurso. A Argentina é o único 

dos quatro países que ainda conta com cátedra.  
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incorporação de rotinas administrativas; e por fim a desorganização dos 

trabalhadores com ataques e/ou cooptação das entidades sindicais.  Desta 

forma, os governos puderam ampliar a cobertura estudantil e os empresários 

elevar suas margens de lucro, em base a maior exploração dos trabalhadores. 

Esse quadro intensificou a conflitividade que acompanha a 

implementação das reformas educacionais na América Latina durante a 

transição do milênio. Em estudo empreendido por Gentili e Suárez, sobre os 

conflitos que se sucederam, entre 1998 e 2003, em dezoito países da América 

Latina, os pesquisadores apontam que: 

A cronologia da ação sindical, realizada durante a primeira 
parte deste projeto, contempla 863 conflitos educacionais que 
têm as organizações sindicais do magistério como seus atores 
centrais. [...] quando estas demandas (recomposição salarial) 
aparecem radicalizadas, as demandas magisteriais costumam 
se articular em torno de motivações mais amplas, tais como a 
defesa da educação pública e a resistência aos processos de 
privatização do sistema escolar promovidos pelas 
administrações neoliberais. (2004, pp. 33, 44, 45) 

Há vários exemplos de resistências à contrarreforma universitária levada 

a cabo nos países estudados: México, em 1999 com greve dos estudantes da 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), que se estendeu por 

quase um ano e teve apoio de vários professores; Colômbia, em 2011 com a 

aliança de professores e estudantes contra as reformas da Lei 30, que regula o 

ensino superior colombiano; Argentina, com as mobilizações contra a Lei do 

Ensino Superior (1995), a grande greve de 2005, e demais mobilizações que se 

seguiram (2014) e que resultaram na conquista do Contrato Coletivo de 

Trabalho (CCT) em 2015; Brasil, com a ocorrência de dez (12) as greves 

nacionais das universidades públicas federais e estaduais entre 1990 e 2014. 

Tais enfrentamentos ensejam não apenas a aliança dos setores da 

comunidade escolar e da sociedade em geral, mas a elaboração de propostas 

de organização da educação, em moldes contra-hegemônicos.  

No percurso do estudo sobre sindicalismo docente universitário na 

América Latina, foi nosso objetivo geral compreender o papel desses sindicatos 

e associações em uma perspectiva histórico-social e, assim ampliar o 

conhecimento a participação e contribuição dos docentes na configuração do 
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ensino superior na região e seus desdobramentos para o conjunto da 

sociedade, em uma dimensão voltada para a própria educação, como a 

pesquisa e a formação de professores para as redes de educação básica, seja 

na própria reflexão sobre a relação e o papel da instituição universitária com a 

sociedade, em um momento histórico em que o próprio conceito de público é 

ressignificado passando a ser admissível tratar-se um  interesse privado como 

um “público não estatal” (SGUISSARDI, 2009, p.134), e, portanto, destino de 

verbas “públicas”. 

A pesquisa não se restringe à apreciação das análises, práticas, 

discursos, identidades e formas organizativas, abrangendo também o campo 

teórico e metodológico.  Como destacado pelo professor Sadi Dal Rosso (2011, 

p.13), há uma lacuna de pesquisas empíricas sobre o sindicalismo docente que 

se reflete nos conceitos, nas teorias e metodologias.  

Diversamente das ciências duras, nas ciências sociais e humanas o 

resultado da pesquisa incide diretamente sobre a dinâmica do objeto 

pesquisado. Uma das finalidades deste estudo foi colaborar na elaboração de 

análises e propostas mais abrangentes e contra-hegemônicas das 

organizações sindicais ou associativas, no sentido que lhe confere Mancebo: 

“Trata-se da ampliação de categorias teóricas, sínteses explicativas mais 

fortes, críticas que reúnam contribuições de várias disciplinas e que 

potencializem a ação coletiva de contestação e a mudança radical.” 

(MANCEBO, 2011, p. 87) 

É nosso intento congregar esforços, às iniciativas de outros 

pesquisadores desta temática, para a elaboração de novos conhecimentos no 

campo teórico e metodológico, bem como estimular a produção de novas 

pesquisas que abordem as origens, desenvolvimento e a história de 

associações e sindicatos docentes e a relevância de sua ação para a educação 

pública e privada. Neste sentido, destacamos que diversos sindicatos, 

professores e entidades parassindicais, com os quais tivemos contato, 

interessaram-se pela pesquisa e solicitaram o envio da mesma após sua 

conclusão. 
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Pelo caráter internacional do estudo almejamos difundir as experiências 

e análises produzidas em outros contextos nacionais que contribuam na 

reflexão de nossa própria experiência sindical, histórica e educacional com o 

propósito de mobilizar o conhecimento metódico e sistematizado, a episteme 

segundo Saviani (2012, p.14), para fins de interesse societário, voltados para a 

emancipação dos trabalhadores.  
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CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

O referencial teórico permite a generalização, associação e comparação 

de circunstâncias históricas de diferentes países e regiões e simultaneamente 

permite compreender o sentido a representações e discursos aparentemente 

desvinculados. Segundo Luna (1996, p. 14) a metodologia da pesquisa não 

possui “um status próprio, precisando ser definida em um contexto teórico-

metodológico” e, portanto, a teoria é o elemento central para decifrar ou 

interpretar os fenômenos abordados.  

A teoria constitui-se como uma ferramenta de trabalho e como qualquer 

constructo histórico está impregnada de intencionalidades, que pressupõe 

formas particulares de enxergar o mundo, sem que isso comprometa sua 

objetivadade científica. Não é socialmente neutra, porque está associada 

historicamente a um determinado grupo social, com interesses próprios que se 

revelam na compreensão e explicação dos eventos sociais. Isso é válido para 

qualquer teoria social e poderíamos exemplificar esse caráter pela 

contraposição entre liberalismo e o materialismo histórico, que explicam os 

mesmos acontecimentos de maneiras distintas. Não há, portanto, como ignorar 

o peso da ideologia nas teorias sociais. Retomando Albert (1977), Demo (1996, 

p.32) assevera que  

O apelo à neutralidade científica é a fuga útil, para não ter que 
enfrentar a questão ideológica. Não se supera essa questão; 
apenas se ignora. O que não deixa de ser a pior maneira de 
controlar. Ideologia indesejável sempre é aquela que se 
dissimula para influenciar ainda mais, não aquela que aparece 
claramente na cena, porque nisto já respeita a condição 
primeira do controle possível e passa a integrar-se no repto da 
discutibilidade.  

A melhor maneira de controlar a influência da ideologia sobre o trabalho 

investigativo é justamente não ignorá-la. A metodologia, ao contrário do 

pressuposto positivista, não tem como garantir neutralidade ou imparcialidade a 

um trabalho investigativo. Sua instrumentação está orientada a partir de um 

referencial teórico, que por sua vez expressa interesses de classes, ou em 

outras palavras, a partir dos interesses dados pelo indivíduo no modo produção 
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capitalista: proprietário ou produtor.  Isso não significa a perda da objetividade, 

mas ampliar o conhecimento do mundo a partir das condições de existência 

das classes sociais.  

Para Saviani (2012, p.8) “há interesses que não só não impedem como 

exigem objetividade”. Há teorias que primam pela conservação do sistema 

social vigente, e aspiram apresentar as injustiças e desigualdades sociais como 

disfunções que podem ser corrigidas sem a necessidade de alteração da 

ordem social.  

No campo oposto, prevalecem teorias que partem da contradição 

inconciliável entre os interesses dos trabalhadores e do sistema produtivo e 

primam pela necessidade histórica da superação do modelo social. 

Identificamo-nos com este sistema teórico e entendemos que os conflitos e 

dilemas educacionais aqui estudados inserem-se na lógica da sociedade 

capitalista em uma determinada fase, neoliberal, associada a transformações 

estruturais do Estado, e como decorrência às formas de conceber o papel das 

instituições de ensino superior neste novo arranjo produtivo, para satisfazer as 

necessidades de novos mercados para o Capital e estabelecimento de 

condições de compra e venda da força de trabalho que beneficiem ainda mais 

os interesses patronais.  

Desta forma, concebemos que o atual quadro histórico, e reformas 

propostas pelo discurso e política atualmente hegemônicos, não são 

historicamente determinados, ou seja, um resultado necessário da evolução 

social, mas uma disputa em curso com outros projetos de sociedade e de 

educação, ainda que minoritários. Neste sentido que são percebidas as 

propostas dos sindicatos docentes universitário: como contra-hegemônicas.  

Orientamo-nos pelo instrumental analítico marxiano, que identifica no 

capitalismo a origem dos problemas enfrentados pela sociedade. Neste sentido 

a pesquisa é fundamental, sendo entendida como de interesse social, e não 

para a acumulação privada ou algo situado fora da dimensão social que 

escrutina a realidade por pura curiosidade, ou tendo a educação como algo 

estanque e técnico.   
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Nosso estudo está relacionado a uma particularidade da ampliação dos 

sistemas de ensino superior, que deu origem à organização sindical dos 

docentes universitários. Dentre os países estudados uma significativa 

expansão só ocorreu na segunda metade do século XX e está associada à 

urbanização e modificações econômicas e sociais por que passaram estas 

sociedades.  

No que compete ao ensino universitário, por exemplo, Cunha (2007b, 

p.66) aponta que a monopolização da indústria no Brasil marginalizou extensos 

setores de pequenos produtores, que impossibilitados de disputarem o 

mercado com as corporações de outros países, agora instaladas no Brasil, 

elegeram a escolarização de nível superior como alternativa para o emprego de 

sua prole, seja pela inserção como funcionários especializados nas grandes 

empresas, ou mesmo para ingresso no serviço público. Há que se ressaltar que 

no Brasil, a urbanização foi marcada pela exclusão do acesso aos serviços 

públicos a amplos setores da população: 

[...] nossa transição do agrarismo para o industrialismo foi 
marcada, ao mesmo tempo, pela manutenção de elementos 
econômicos, sociais, políticos e culturais originados no antigo 
status quo e pela modernização acelerada, autoritária e 
excludente em relação aos velhos e novos protagonistas 
sociais produzidos historicamente pelo mundo do trabalho. 
(BAUER, 2012, p.11) 

Tal análise está em conformidade com a de Theotonio dos Santos 

(2015, p.37) que assevera que o desenvolvimento dependente só fez aumentar 

a concentração de renda e a desigualdade social, com a resultante exclusão 

social. O traço autoritário e excludente fez-se presente desde muito cedo na 

concepção da finalidade da instituição escolar no Brasil, e podemos estender 

tal caracterização para vários países latino-americanos.  

Os trabalhadores universitários, docentes e técnicos administrativos, 

surgem, nos países estudados, como força social a partir da década de 1970, e 

somam-se ao movimento estudantil, que já apresentava uma trajetória muito 

anterior de mobilizações e críticas à organização das instituições universitárias. 

Isso, não desqualifica, tampouco invalida o papel individual de muitos 

professores e/ou pesquisadores, políticos e militantes pela educação pública, 
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que ao longo de décadas atuaram em defesa da educação pública. O que 

ressaltamos é  houve um salto qualitativo da organização coletiva, com caráter 

reivindicativo quanto a questões corporativas, educacionais e políticas, que 

destoa do viés assistencialista ou recreativo, muitas vezes atribuído às antigas 

associações docentes.  

Nossa pesquisa teve como campos centrais de análise o trabalho 

docente,  a formas de precarização, esforços (teóricos, políticos e 

organizativos) dos professores em defender seus interesses,  a definição social 

dos professores universitários, os movimentos desencadeados pelos 

professores e suas entidades entre outros. Em sua contraposição aos 

interesses mercantis, que inspiram as concepções e termos que invadem a 

educação, as categorias teóricas definidas giram em torno dos chamados 

“interesses de classes” e se tornam ainda mais pertinentes. Não é coincidência 

que o ideário educacional contra o qual a comunidade universitária vem se 

debatendo tenha sido desenhado por um banco de ação internacional, o Banco 

Mundial, ainda que com a participação ativa de muitos “especialistas” oriundos 

do meio acadêmico. 

Longe de negligenciar, ignorar ou de contrapormo-nos às diversas 

categorias que contribuem e concorrem para o estabelecimento de identidades 

– como questões de gênero, raciais, étnicas, linguísticas, homoafetivas ou 

pessoas com deficiência – consideramos que o “trabalho” é o elemento 

comum, capaz de enfeixar e explicar os fenômenos políticos e econômicos de 

alcance geral, no tempo e no espaço, e simultaneamente estabelecer ligações 

entre a diversidade identitária dos segmentos através da análise de seus 

discursos, práticas e formas de organização adotadas.  

Como exemplo, durante a segunda metade da década de 1990, na 

Argentina, a luta dos desempregados, e das comunidades, adotaram modos de 

organização típicos da classe trabalhadora, e inclusive a Central dos 

Trabalhadores da Argentina – Autônoma (CTA-Autônoma), passou a integrar 

além de sindicatos, movimentos sociais de diversos matizes.  Na Colômbia há 

a questão dos direitos humanos relacionados aos militantes assassinados e às 

populações forçadas a se deslocar de seus lares (desplazamientos), mas 
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igualmente os casos de assédio sexual ocorridos entre professores 

universitários, estudados na Universidade de Antioquia (MORENO; TORRES; 

SUÁREZ, 2013). No Brasil, o direito dos povos indígenas e afrodescendentes 

terem acesso ao ensino superior. São questões que superam as ações 

relacionadas aos interesses corporativos, ao trabalho, e estabelecem vínculos 

com questões mais gerais e que tem as entidades sindicais como um agente 

de transformação.  

Com a finalidade de ampliar a acumulação do capital o capitalismo 

apresenta uma grande capacidade na articulação de formas novas e antigas de 

controle e exploração da força de trabalho. Na Colômbia, a violência é 

instrumentalizada com o objetivo de implementar as mudanças neoliberais,  

eliminando fisicamente os ativistas e desarticulando o movimento sindical.  

Assim, contrariando a visão positivista, o desenvolvimento do capitalismo, 

longe de superar traços arcaicos e “bárbaros”, mobiliza e intensifica esses para 

ampliar seus ganhos. Na avaliação oferecida por Novack (1975, p.98), 

As variações entre os múltiplos fatores da História dão a base 
para o surgimento de um fenômeno excepcional no qual as 
características de uma etapa inferior de desenvolvimento social 
se fundem com as de outra superior. (tradução nossa). 

A base estrutural do sistema produtivo perpassa e encadeia todas as 

dimensões da sociedade recriando arranjos sociais de opressão e submissão, 

sejam de caráter nacional, étnico, de gênero, de raça, credo religioso, 

ambiental ou de opção sexual. Tais estruturas devem ser denunciadas e 

combatidas, mas não podem obliterar a percepção de que a motivação que 

fomenta é de raiz eminentemente econômica: a acumulação capitalista.   

A maior divisão e especialização do trabalho, acentuada pela recente 

revolução científico técnica; a natureza “imaterial” do trabalho realizado pelo 

professor (SAVIANI, 2012, P.90); a ação dos meios de comunicação e a crise 

que se seguiu à derrocada dos regimes do leste europeu e antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), resultaram na obliteração do 

antagonismo dos interesses de classes subjacente às ações e propostas dos 

governos. Não obstante, a dinâmica da luta de classes continua dada pela 

contraposição de interesses dos proprietários dos meios de produção, troca e 
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de comunicação e aqueles que vendem sua força de trabalho, os 

trabalhadores.  

A essência das propostas neoliberais, já explanadas, orienta que a 

educação deve se tornar não apenas um negócio, mas um negócio voltado 

para a formação da mão de obra para suprir as necessidades do sistema. O 

Estado deixaria de ter como tarefa a universalização do acesso aos bens 

culturais da população e passaria a regular a ação das empresas educacionais. 

No limite, as instituições públicas passariam a concorrer com as instituições 

privadas pelos estudantes (clientes nessa visão), não podendo receber verbas 

públicas, que criariam um ambiente de concorrência desleal.  

Para isso impõe-se uma concepção de educação e currículo cada vez 

mais elementar, flexível, técnica e sem problematizações sociais, ou seja, 

fragmentada, voltada a formação de mão de obra. Simultaneamente o projeto 

de educação neoliberal visa preservar e desenvolver, para a burguesia, 

espaços de excelência, visto a necessidade de reprodução da própria elite 

econômica e política. No depoimento da professora da UNAM, esta cisão é 

clara:  

Na UNAM há duas universidades: a de massas e a de elite.  A 
de massas possui licenciaturas muito limitadas, com planos de 
estudo muito ruins. Ensinam um saber fazer simples. Porque 
aos professores contratados por hora, não se dão condições de 
investir em sua formação, não participam da vida acadêmica, 
do sindicato. Trabalhando em várias instituições não tem como 
participar. [...] Além disso, os professores contratados não têm 
sequer uma sala para atender os alunos. Têm de fazer isso no 
jardim. (Anexo-entrevista, pp.CVIII e CXIII). 

 A finalidade da instituição escolar na sociedade capitalista é explicitada 

pela teoria-crítica reprodutivista, que a define como um dos aparelhos 

ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1969), necessários à reprodução da 

força de trabalho, ou seja, é uma força produtiva enquanto técnica.  

Não obstante, essa teoria ao não problematizar o cotidiano escolar e a 

ação das organizações sindicais e associativas dos trabalhadores, é incapaz 

de perceber as possibilidades de disputa política no espaço escolar, pois 

absolutizou um dos elementos da constituição da escola, conferindo-lhe um 

falso caráter monolítico. Disso resultou uma visão tão mecânica e determinista 
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quanto imobilista. Conforme os estudos de Saviani, a teoria crítico-

reprodutivista dá conta de explicar e criticar o existente, mas “não tem proposta 

de intervenção política, isto é, limita-se a constatar e, mais do que isso, a 

constatar que é assim e não pode ser de outro modo” (2012, p.58). 

Um elemento teórico importante para nosso trabalho são as entrevistas, 

que consideramos não apenas como uma fonte primária legítima, mas 

fundamental para a melhor compreensão do objeto de estudo, as entidades 

sindicais e associativas docentes universitárias. As fontes orais – as entrevistas 

semiestruturadas com os professores – que nos auxiliaram a compreender 

processos que se estendem ao longo do tempo e específicos de um país, 

região ou categoria, e assim contribuem para uma abordagem qualitativa. Mais 

que descrever, estas fontes interpretam os eventos narrados. As narrativas e 

interpretações não são assumidas como o processo “real”, mas expressões 

desse processo, “percepções”, que auxiliam na capacidade de compreensão 

da realidade. As entrevistas nos possibilitaram a interpretação hermenêutica de 

outras fontes (primárias e secundárias), bem como estas igualmente 

influenciaram a compreensão das entrevistas. A hermenêutica segundo Demo 

(1996, p.22), é a arte de descobrir a significação para além da palavra, a 

entrelinha para além das linhas.  

As entrevistas constituíram-se em instrumentos privilegiados na 

obtenção de dados, informações e percepções e resultaram no cerne do 

trabalho. O acesso às fontes a partir da explanação dos entrevistados nos 

permitiu identificar algumas das transformações, rupturas e permanências do 

contexto e do objeto de estudo – as organizações sindicais e associativas do 

ensino superior – ao longo do período definido (1990/2010). As entrevistas 

iluminaram diversos processos que não estavam claros, ou apresentavam-se 

subentendidos nos quadros estatísticos, por exemplo, sobre o número de 

docentes “de carreira” e de “tempo completo” e os precarizados que não 

discriminados nas estatísticas (México); a ampliação do número de matrículas 

sem a criação de novas universidades ou campus; e o peso do 

autofinanciamento das instituições (Colômbia).  
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São os professores que compõem as categorias sindicais e dão vida às 

suas organizações.  Estes indivíduos estão carregados de histórias pessoais e 

coletivas. Conformam com seus pares o sujeito social que interage com os 

elementos estruturais e acidentais desses contextos. Expressam não apenas 

suas singularidades, mas elementos de inserção social (atividade profissional, 

vínculo institucional, sujeição a um conjunto de normas e procedimentos).   

Na organização e fundamentação das entrevistas, trabalhamos 

principalmente com os conceitos da obra de Triviños (1987), na concepção 

histórico-estrutural que intenta não apenas descrever o meio (ambiente, 

contexto) e o fenômeno social estudado, mas que  

[...] empregando o método dialético, é capaz de assinalar as 
causas e consequências dos problemas, suas contradições, 
suas relações, suas qualidades, suas dimensões quantitativas, 
se existe, e realizar através da ação um processo de 
transformação da realidade que interessa. Triviños (1987, 
p.125).  

Esta relação dialética da pesquisa qualitativa de tipo histórico-estrutural 

pressupõe procedimentos de análise indutivos e dedutivos, que permitam uma 

triangulação de diversas dimensões ao situar e relacionar o contexto micro e 

macro, o particular e universal, o qualitativo e o quantitativo, o individual e o 

coletivo e a interação e interdependência constante destes elementos ao longo 

do tempo. É importante destacar que a triangulação não tem o objetivo de dar 

“veracidade” às entrevistas, ou mesmo, “certificá-las”, mas ampliar as 

possibilidades de interpretação do objeto de estudo.  

Nos relatos reconhecemos as percepções, memórias, análises sobre 

estruturas ou eventos, crenças, experiências sindicais e partidárias, trajetórias 

profissionais, avaliações, valores e práticas sociais.  Sem a dimensão do 

sujeito social que é afetado pelas políticas implantadas as análises mostrar-se-

iam genéricas e superficiais.  

Seguindo Manzini (1990/1991, p. 194, apud MANZINI, s/d, p.2) 

elaboramos um roteiro simultaneamente aberto e flexível, centrado em um 

assunto, com perguntas principais que são complementadas por novas 

questões que se mostram pertinentes durante a entrevista.  Este modelo difere 

do modelo de entrevistas fechadas e diretivas (questionários) centradas nos 
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resultados, ou do modelo qualitativo fenomenológico, mais utilizado na 

psicologia e centrado apenas no indivíduo e seu meio.   

 Os relatos deram visibilidade a atores e elementos (materiais e 

imateriais) e dimensões que outras formas de pesquisa, como as quantitativas, 

não têm como captar. As entrevistas permitiram resgatar pela própria voz dos 

agentes sociais sua visão a respeito de seu papel na história e no processo 

social, sua avaliação sobre a organização e as lutas da sua categoria, mas 

como afirmam Caregnato e Mutti (2006, p.679) “o discurso produzido pela fala 

sempre terá relação com o contexto sócio histórico”.  

Porém, a análise de discurso não está restrita a aspectos da dimensão 

pessoal ou da micropolítica. Os relatos nos aportaram elementos que 

possibilitam alcançar uma compreensão das particularidades da contrarreforma 

em cada país, ou regiões de um mesmo país, ou determinar a que tradição 

está associada determinada forma de resistência ou forma organizativa 

adotada pelos trabalhadores. É um processo indutivo que explica e explicita um 

fenômeno específico, a partir de elementos de categoria conceitual tanto do 

micro como do macro, em uma corespondência dialética entre o particular e o 

universal. Para isso igualmente foi importante conhecer o ambiente em que se 

processaram as tentativas de reformas e as resistências, na medida do 

possível: visitar os sindicatos, as universidades, conhecer um pouco da 

dinâmica do cotidiano sindical e universitário local.  

Comparamos e situamos as entrevistas a dados e informações que 

recolhemos de outras fontes: tabelas e gráficos, censos escolares e outros 

indicadores quantitativos. Como salientado por vários autores (ALVES, 1991; 

TRIVIÑOS, 1987), não se trata de uma contraposição entre o quantitativo e o 

qualitativo, mas o próprio objetivo do trabalho enfatiza a interpretação em base 

à triangulação e tratamento dos dados a partir dos referenciais teóricos. Não é 

o objetivo a estruturação de modelos generalizáveis e aplicáveis de forma 

direta a outros casos ou áreas, mas a compreensão de fenômenos sociais 

históricos e complexos ou como afirma Luna (1996, p.14), uma ampliação do 

poder explicativo das teorias e a compreensão do objeto de estudo.    
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Baseamo-nos na revisão bibliográfica sobre o tema, coleta de dados e 

análise documental e de conteúdo (fontes primárias e secundárias). Em alguns 

países como o México e Colômbia, encontramos maiores dificuldades para 

localizar literatura específica sobre a temática, ao passo que na Argentina e 

Brasil essa tarefa foi mais fácil. Quanto às entrevistas, em cada país, as 

primeiras mostraram-se mais longas e mais importantes para identificação das 

especificidades locais e alteração do roteiro pré-estabelecido de questões. 

Como aponta Triviños (1987, p.139) a coleta e análise de dados não ocorre em 

momentos distintos, mas se “retroalimentam constantemente”, ou seja, novos 

dados podem despertar atenção para aspectos até então desconsiderados e 

que levam a nova coleta de dados. 

A revisão bibliográfica foi muito importante não apenas para localizarmo-

nos na área de estudo, mas igualmente para comparar a produção investigativa 

entre os países. Em seus estudos, Alves (1992, p. 54) destaca que a revisão 

tem o objetivo de “iluminar” o caminho do pesquisador desde a identificação do 

problema até a interpretação dos resultados. A revisão insere o pesquisador no 

contexto da área, permitindo a familiarização com os debates, argumentos e 

referências que pautam, ou pautaram, a produção do setor. Esse processo de 

inserção é dialético porque estabelece uma interdependência entre várias 

dimensões: presente/histórico, o pessoal/coletivo, o particular/universal. Essa 

“localização” da pesquisa dentro da área de estudo é o que permite sua 

contextualização e problematização. O conhecimento “novo” produzido se 

agrega dialogando critica, ou dialeticamente, ao saber já sistematizado. 

Infelizmente, estudos comparativos sobre educação entre países ainda 

são exceções. Conforme pesquisa realizada por Castro (2013), das 3.737 teses 

e 15.162 dissertações produzidas entre 2011 e 2013 e disponíveis no banco de 

teses da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior 

(CAPES), apenas 1,76% eram de trabalhos sobre educação comparativa entre 

países. Os mais comparados com o Brasil foram Portugal (24 trabalhos), 

Argentina (7), França (5), Espanha (5), México (3), Estados Unidos (2) e mais 

um (1) trabalho comparativo da educação de mais doze países. Os trabalhos 
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comparativos sobre o sindicalismo docente universitário demonstram-se ainda 

mais raros.  

Identificamos poucas obras dedicadas exclusivamente ao estudo do 

tema, e buscamos alternativas com a abordagem transversal que abrange a 

política educacional no ensino superior (financiamento, políticas institucionais, 

análises críticas sobre as recomendações dos organismos internacionais para 

o setor, expansão do ensino superior, modalidade dos cursos), análises sobre 

o sindicalismo de cada país e/ou as reformas trabalhistas, educacionais e 

previdenciária promovidas pelos diversos governos no período estudado.  

Durante a revisão deparamo-nos com uma quantidade maior de artigos 

do que livros e em geral estão focados sobre análises de categorias, 

instituições e eventos/movimentos sindicais do que trabalhos com análises 

mais gerais ou comparativas.  

Tal como Gentili e Suárez (2004, p.34), percebemos que um elemento 

comum na produção da área é a predominância das análises de caráter 

nacional, muito associada aos conflitos. O desafio imposto à articulação 

internacional dos movimentos sindicais reflete sobre a produção da área, não 

obstante as políticas educacionais latino-americanas para o ensino superior se 

originarem de recomendações de organismos que atuam em nível 

internacional. O capital financeiro e seus agentes já se articulam na esfera 

global, mas os trabalhadores ainda atuam à escala nacional e a superação do 

limite nacional, parece, por hora, ser um objetivo distante. Percebemos pela 

escassa produção comparativa, que se a crítica à contrarreforma universitária 

apresenta sempre uma relação com as recomendações do BM, não há 

disponível muitos estudos que estabeleçam relações comparativas em como 

foram implementadas tais propostas nos diferentes países.  

Neste trabalho buscamos orientar o estudo comparativo entre múltiplos 

objetos que apresentam semelhanças e dessemelhanças, a partir de uma base 

comum, como o proposto por Marc Bloch: 

Estudar paralelamente sociedades vizinhas e contemporâneas, 
constantemente influenciadas umas pelas outras, sujeitas em 
seu desenvolvimento, devido a sua proximidade e a sua 
sincronização, à ação das mesmas grandes causas, e 
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remontando, ao menos parcialmente, a uma origem comum.  
(BLOCH,1928, apud BARROS, 2007, p.15).   

Segundo Bloch, o emprego do método comparativo justifica-se por 

serem sociedades vizinhas em um mesmo período, e por estarem sujeitas às 

mesmas “grandes causas”, no nosso caso, políticas/reformas educacionais 

articuladas com a orientação dos organismos internacionais. Pensamos que de 

modo geral, a internacionalização cada vez mais intensa da economia, e os 

avanços tecnológicos dos meios de comunicação, e a elaboração de políticas a 

partir de organismos supranacionais, impõe a necessidade de estudos 

comparativos para se compreender melhor os contextos e processos políticos 

nacionais.  

Desta forma visamos identificar não apenas os traços comuns, mas as 

singularidades de cada realidade e seus desdobramentos políticos, sindicais e 

sociais dando ênfase às análises, formas de luta, organização e reflexões dos 

sujeitos sociais envolvidos nas atividades sindicais/associativistas universitárias 

destes países. Em cada país, apesar de analisarmos questões pertinentes ao 

período proposto (1990-2010), fizemos breves incursões temporais para 

apropriarmo-nos de elementos chave para situar as formações sociais e 

históricas pertinentes aos fenômenos tratados.  

Em algumas situações fomos obrigados a nos inteirar de outros temas 

necessários para a compreensão da etapa ou contexto histórico de dado país 

ou categoria, que incide diretamente sobre o objeto de estudo, como a 

vitimização (assassinato, perseguição, ameaça e tortura) de sindicalistas na 

Colômbia, o processo da formação verticalizada dos sindicatos mexicanos a 

partir da revolução, o desaparecimento de toda uma geração de ativistas e 

líderes sindicais pela estado de terror argentino (1976-1983). 

Trabalhamos ainda com a coleta de dados e análise documental, onde 

intentamos processar uma leitura analítica (SEVERINO, 2002, p.20).  

Priorizamos nesse ponto as fontes primárias que são as produções das 

próprias entidades sindicais ou associativas universitárias: jornais, panfletos, 

cartazes, revistas, portais da internet, publicações pagas em jornais, materiais 

para formação sindical, publicações de temas específicos, histórico das 
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entidades com sua fundação, formas de financiamento das entidades e 

principais lutas. Nesse item incluímos os materiais das centrais sindicais.  

Na análise documental (oficial e parassindical) realizamos a consulta, 

por meio dos sites, a instituições responsáveis pela apuração, tabulação e 

divulgação dos censos educacionais, como o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP) no Brasil; o Instituto Nacional de Estatística e Geografia 

(INEGI) e a Secretaria de Educação Pública (SEP) no México; o Sistema de 

Informação Sindical e Laboral (Sislab) e a Escola Nacional Sindical na 

Colômbia – nesta última fizemos duas visitas em busca de materiais. Em 

alguns casos, por meio da tabulação de dados, criamos tabelas que projetaram 

a expansão do ensino superior e dos setores públicos e privados/confessionais, 

o número de alunos, professores, cursos, enfrentamentos, relação de número 

de alunos por professor.   

Informações relevantes como o orçamento das instituições superiores, o 

peso da folha de pagamento no orçamento universitário, a organização dos 

planos de carreira, a média salarial dos professores foi possível em alguns 

casos.  Acrescentamos que a diversidade da organização sindical de país para 

país requereu uma familiarização, ainda que básica, com a legislação 

trabalhista e sua implantação e as reformas que se seguiram.  

Igualmente consideramos como necessário consultar documentos que 

indiretamente pautaram o contexto das políticas voltadas para o setor, tais 

como as propostas do Banco Mundial para o ensino superior (1995, 1998 e 

2000), um estudo comparativo de assessores do BM e de secretarias ou 

órgãos públicos responsáveis pelas políticas para o ensino superior e artigos 

de jornais e revistas que trataram sobre enfrentamentos ou temáticas que 

afetaram as instituições universitárias.  

A inferência de caracterizações no processo comparativo e 

classificatório dos dados coletados, enquadrou-se em um enfoque histórico-

social, ou seja, não foram interpretados em um sistema delimitado à realidade 

universitária, mas à sociedade.  
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Por fim, o quadro estrutural (as características de desenvolvimento dos 

sistemas de ensino superior nacional, as contrarreformas promovidas na 

década de 1990, condições de trabalho – ensino e pesquisa – de remuneração, 

de organização sindical e associativa) e de significações e representações 

(análises e percepções dos professores a respeito dos contextos setorial e 

nacional, das identidades dos sujeitos sociais, das propostas dos trabalhadores 

para a educação) nos permitiu avançar na leitura comparativa, em nível dos 

países latino-americanos estudados, obter uma compreensão mais ampla e 

profunda desses processos enquanto desdobramentos da luta de classes na 

área do ensino superior, mas principalmente reunir a descrição de distintos 

processos históricos narrados e analisados por vários de seus protagonistas.  
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CAPÍTULO III - PANORAMA DA AMÉRICA LATINA, CARIBE E DAS 

REFORMAS EDUCACIONAIS 

Em 2015 havia seiscentos e trinta e quatro milhões, trezentos e oitenta e 

sete mil (634.387.000) habitantes na América Latina e Caribe, conforme o 

anuário estatístico da CEPAL12.  

Em 2012, oitenta por cento (80%) dos habitantes viviam em áreas 

urbanas. O relatório das Organizações das Nações Unidas (ONU Habitat, 

2012, p.17) sobre a América Latina e Caribe, informa que é a região mais 

urbanizada do mundo, ainda que seja uma das menos povoadas em relação a 

seu território. Mais de duzentos e vinte dois milhões de pessoas vivem em 

megacidades, o que ocasionou o fenômeno da conurbação e o surgimento de 

grandes regiões metropolitanas. O número de cidades se multiplicou por seis 

(6) nos últimos cinquenta (50) anos, e o êxodo do campo para a cidade perdeu 

força, ampliando-se a migração entre cidades.   

Com base em dados obtidos nesse mesmo relatório (ONU Habitat, 2012, 

p.18), a população, latino-americana e caribenha, representava em 2010, oito e 

meio por cento (8,5%) da população mundial e apresenta uma distribuição 

demográfica desigual: mais de cinquenta por cento (50%) de seus habitantes, 

concentram-se em dois países, Brasil e México, respectivamente com trinta e 

três por cento (33%) e dezoito e meio por cento (18,5%). O Caribe e América 

Central correspondiam a sete por cento (7%) da população, o Cone Sul por 

doze por cento (12%) e o arco andino-equatorial, vinte e dois por cento (22%).  

 

 

 

 

                                                           
12 Anuário estatístico da América Latina e Caribe, 2015. Comissão Econômica para América Latina e 

Caribe (CEPAL). Disponível em: < 

http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2015/es/index.asp>. Acessado em 08/02/2016.  

http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2015/es/index.asp
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Gráfico 1 - Densidade demográfica de cidades da América Latina e Caribe 

 
          Fonte: ONU Habitat, 2012, p.33 

 

Argentina, Brasil, Colômbia e México são os quatro países mais 

populosos da região e, juntos respondem por 66,81% da população total.  

Ainda, de acordo com a CEPAL, entre 2003 e 2014, o Produto Interno Bruto 

(PIB) da América Latina cresceu 10,7%, enquanto a Europa apresentou uma 

elevação de 0,3% (ver Sputinik Mundo). A pobreza foi reduzida de quarenta e 

um por cento (41%) em 1990, para vinte e seis por cento (26%) em 2010, mas 

ainda indica que uma em cada quatro pessoas vive na linha da pobreza13 ou 

indigência – cento e vinte quatro milhões de pessoas (ONU Habitat, 2012, 

p.39).  

Esse indicador apresenta grande variação interna na região. Enquanto 

Argentina e Chile apresentavam respectivamente 11% e 12% de taxas de 

pobreza/indigência, Honduras e Colômbia indicam 55% e 40%.  Outros cento e 

onze milhões (111.000.000) de habitantes viviam em habitações irregulares 

que assumem várias denominações no continente (favelas, comunas, tugurios, 

ranchos, vilas ou cinturões da miséria), um número maior que há vinte (20) 

anos.  

                                                           
13 A CEPAL aplica o método do custo das necessidades básicas. Para isso, utiliza as linhas de 

pobreza e indigência, um cálculo do ingresso mínimo necessário para que os membros de uma 
família possam satisfazer suas necessidades essenciais, tendo em conta o custo em moeda 
local de uma cesta básica de alimentos (específica para cada país), os hábitos alimentares, a 
disponibilidade de alimentos e seus preços relativos (se leva em consideração a diferença de 
preços entre áreas rurais e centro urbanos pequenos e as áreas metropolitanas). Por este 
método, se consideram indigentes os lares com um ingresso de até 0,6 linha de pobreza e 
pobre aos que percebem entre 0,61 e 1,2 linha de pobreza. (ONU Habitat, 2012, p.44).  
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Tabela 1 - América Latina e Caribe. Porcentagem da população urbana em situação de pobreza e 

indigência, 1990-2010. 

 
 Fonte: CEPALSTAT (ONU Habitat, 2012, p.43). 

Dos países que nos ocupamos neste estudo, observamos pela tabela 

acima, que no período de vinte (20) anos, 1990 a 2010, a Argentina 

apresentava em 1994 uma taxa de 16% de pessoas na linha da 

pobreza/indigência e que gradualmente, ao longo da última década do século 

XX, essa faixa se amplia, até 2002, quando assume o governo do peronista 

Eduardo Duhalde – momento em que interrompe o pagamento dos juros da 

dívida externa. A partir de então, favorecido pela elevação do preço da soja no 

mercado internacional, e da venda de autopeças para o Brasil, os níveis de 

pobreza e indigência recuam até o final da década.  

O Brasil, que contava com 41% da sua população na linha da pobreza 

ou mesmo na indigência em 1990, exibe uma queda nos primeiros anos do 

Plano Real, e depois torna a se ampliar, alcançando 36% em 2003, primeiro 

ano do governo Lula. No decorrer da década, esse indicador declina 

constantemente até chegar a 22% em 2009.  
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Na Colômbia, em 1991, mais da metade da população, 53%, estavam na 

faixa da pobreza ou indigência. Esse índice decresce durante a década de 

1990, até 1999, quando eclodiu a crise russa, abarcando, novamente, mais da 

metade dos colombianos. Na primeira década do século XXI, esse indicador de 

pobreza e indigência, apresentou uma queda constante, mas moderada, 

estacionando em 39% em 2009.  

Não dispomos de índice de pobreza e indigência no México de 1990, 

mas em 1994, ano da assinatura do Tratado de Livre Comércio do Atlântico 

Norte (NAFTA), 37% dos mexicanos enquadravam-se nessas definições. Dois 

anos depois, sob efeito ainda da crise tequila, de 1995, esse indicador já 

alcançara os 46%. A partir de então, apresenta uma tendência declinante até 

chegar a 29% em 2008, ano da crise internacional, e alcançar 32% em 2010.    

A participação da América Latina e Caribe na riqueza mundial foi, em 

2012, de sete por cento (7%). O Brasil corresponde a trinta e dois por cento 

(32%) desse número, o México, vinte e cinco por cento (25%), os países do 

Cone Sul dezesseis por cento (16%), os países do arco andino equatorial, 

dezesseis por cento (16%), a América Central (5%) e o Caribe 1%.  

Gráfico 2 - Evolução do PIB da América Latina e Caribe entre 1980 e 2010. 

 
        Fonte: Gráfico elaborado a partir de dados OIT (2012, p.43). 

Trezentos e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e 

trinta e sete (306.854.137) pessoas, segundo a CEPAL (Anuário, 2015) 

compunham a população economicamente ativa (PEA) da região, com uma 
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taxa média de desemprego calculada em 6,6% que se concentrava entre os 

mais jovens e as mulheres.  

Tabela 2- Taxa de desemprego, organizada por país e gênero. 

País  Sexo 2000 2008 2010 2012 2014 

Argentina  

Ambos sexos    15,1   7,9   7,7   7,2   7,3 

Homens   14,1   6,6   6,7   6,1   6,5 

Mulheres   16,4   9,7   9,2   8,8   8,4 

Brasil  

Ambos sexos    7,1   7,9   6,7   5,5   4,8 

Homens   6,5   6,1   5,2   4,4   4,0 

Mulheres   8,0   10,0   8,5   6,8   5,8 

Colômbia  

Ambos sexos    17,3   11,5   12,4   11,2   9,9 

Homens   15,0   9,9   10,7   9,4   8,3 

Mulheres   19,9   13,5   14,4   13,2   11,8 

México  

Ambos sexos    2,2   4,9   6,4   5,8   5,8 

Homens   2,1   4,8   6,5   5,9   6,0 

Mulheres   2,4   4,9   6,3   5,7   5,6 

América Latina e Caribe  Ambos sexos    10,4   7,3   7,3   6,4   6,0 

Conforme os dados oferecidos pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a taxa média de desemprego entre os homens na região era, 

em 2012, de 5,6% e das mulheres, 7,7% – uma incidência quase quarenta por 

cento (40%) superior à masculina – e a desocupação entre os jovens 

alcançava 14,3% (OIT, 2012, p.16).  

A expansão econômica latino-americana nos últimos anos está 

associada à valorização dos produtos primários exportados, não conseguindo 

romper com o paradigma de fornecedora de matéria-prima para os países 

desenvolvidos. Não obstante, ocorreu uma diversificação quanto ao destino 

desses produtos, no caso, em grande parte, para a China:  
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Gráfico 3 - Índice de preços internacionais de commodities - jan/2003 a ago/2015. 

 
Fonte: Fundo Monetário Internacional (OIT, 2015, p.11) 

No quadro a seguir, podemos perceber que os principais produtos 

exportados, são primários: minerais e vegetais, com um grau mínimo de 

beneficiamento.  

Gráfico 4 - Participação do principal produto exportado para cada país. 

 
Fonte: CEPAL. Panorama de inserção internacional. (CABALLERO, 2013, p.116). 

Se levarmos em consideração o processo de desindustrialização porque 

passou a região na década de 1990, com o desenvolvimento dos setores 

terciários (serviços), é natural que estes países tenham reforçado sua 

participação na exportação de produtos primários e importadores de produtos 

industrializados com maior valor agregado. Esse maior volume de exportações, 
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refletiu-se no acúmulo de reservas internacionais dos países que estudamos 

neste trabalho, mas que se estende a toda a região:  

Gráfico 5 - Evolução das reservas internacionais entre 2008 e 2013. 

 
Fonte: LatinFocus Consensus Forecast (CABALLERO, 2013, p.193). 

 

Na década de 1990, a região atravessou períodos de recessão e 

implementação de políticas neoliberais, que resultaram na redução da 

intervenção do Estado na economia, bem como, tornou-se mais sujeita às 

diversas crises financeiras internacionais como a do México (Tequila) em 1995, 

a Asiática em 1997 e a Russa em 1999. Pelo valor real dos salários mínimos 

dos países que analisamos (Argentina, Brasil, Colômbia e México), podemos 

perceber que as perdas da década de 1980, com exceção da Colômbia, como 

resultado da crise da dívida externa não foram reparadas:  

Tabela 3 - Salários mínimos reais urbanos. 1990-1999 (Índice 1980=100) 

País  1990 1995 1999 

Argentina  40,2 78,5 77,8 

Brasil  55,4 67,1 76,8 

Colômbia  105,7 102,4 109,9 

México  42 33,3 29,8 

                   Tabela compilada a partir de dados da OIT (2000, p.68).  
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Na primeira década do século XXI, percebemos que os salários mínimos 

dos países estudados apresentam situações distintas, apesar do ciclo de 

crescimento por que atravessou a região.  

Tabela 4 - Salários mínimos reais urbanos. 2002-2011 (Índice 2000=100) 

País  2002 2006 2011 

Brasil  114,3 145,3 182,1 

Colômbia  103,5 109,9 115,1 

México  101,3 101,5 101,2 

                 Tabela compilada a partir de dados da OIT (2012, p.109). 

Enquanto o Brasil implementou uma política, desde a meados da década 

de 2000, de incorporar metade do crescimento do PIB ao salário mínimo, a 

Colômbia apresentou um crescimento modesto e o México manteve-se no 

mesmo patamar. Não há dados da Argentina, provavelmente, em virtude da 

intervenção promovida pelo governo de Nestor Kirchner, no Instituto Nacional 

de Estatísticas e Censos da Argentina (INDEC).  

Ainda que as taxas médias de crescimento do PIB, na primeira década 

do século XXI, tenham superado as da Europa e que tenha havido um aumento 

do número de trabalhadores assalariados na região, passando de 61% para 

65% da PEA entre 2000 e 2010 (OIT, 2012, p.49), observou-se que a 

participação dos salários no PIB da região apresentou queda, ou seja, há mais 

trabalhadores assalariados, mas os rendimentos não acompanharam o 

crescimento do PIB: houve uma concentração dos ganhos  desse crescimento. 

A participação dos salários no PIB dos respectivos países da região, oscila de 

31% a 47%.  

Dos países abaixo relacionados, percebe-se que em relação a 1990, a 

participação da massa salarial no PIB, só apresentou elevação no Chile e 

Paraguai, mas apontando uma tendência declinante entre 2002 e 2009. O 

Brasil era o único país, nessa relação, que apresentava no final da segunda 

metade desta década uma elevação desse índice:  
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Tabela 5 - Participação dos salários sobre o PIB de países latino-americanos (1990-2009) 

 
  Fonte: CEPAL (2012, p.234).  
  a - Nos casos de Bolívia, Paraguai e Brasil, o último dado refere-se à 2006. 

 Se associamos a participação dos salários no PIB e os dados de 

pobreza e indigência, salários mínimos reais, percebemos que o México 

apresenta os indicadores mais preocupantes do ponto de vista social. Nas 

palavras de Galeana e Mendoza (2013, p.35) o caso mexicano está 

relacionado à assinatura do Tratado de Livre Comércio (NAFTA) em 1994. 

A assinatura e entrada em vigor do Tratado de Livre Comércio 
da América do Norte (NAFTA) foram a expressão mais aguda 
do neoliberalismo no México, já que implicou a renúncia ao 
desenvolvimento econômico soberano, na medida em que os 
fluxos de capital e de mercadorias provenientes dos mercados 
do Canadá, e sobretudo dos Estados Unidos, romperam com 
as cadeias produtivas nacionais, deixando espaço só para 
grandes empresas – muitas das quais nasceram ou se 
consolidaram com a privatização de bens públicos - , lançando 
à marginalidade, informalidade e precariedade laboral, milhões 
de pequenos e médios proprietários, tanto no campo como nas 
cidades. (tradução nossa). 

3.1 SOBRE O ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), em 1960 havia treze milhões de estudantes 

universitários em escala global. Em 2009 esse número já havia alcançado 

150,6 milhões (SEGRERA, 2011, p.208).   
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A UNESCO em seu relatório de 2010 informa que havia dezenove 

milhões, setecentos e vinte três mil estudantes no ensino superior latino 

americano em 2008, distribuídos em sistemas de variadas dimensões e com 

distintos graus de participação do setor público e privado: 

Tabela 6 - Participação do setor privado nas matrículas, nos países latino-americanos entre 1999-2008. 

País  
Matrículas em 

2008 
Setor privado 

% 

Taxa Bruta de 
Matrículas14 
em 1999 (%) 

Taxa Bruta de 
Matrículas em 

2008 (%) 

Argentina            2.208.000  26 49 68 

Bolívia               353.000  20 33 38 

Brasil            5.958.000  72 14 34 

Chile               753.000  77 38 52 

Colômbia            1.487.000  45 23 35 

Cuba               971.000  0 21 118 

Equador               535.000  35 sem dados  42 

El Salvador               139.000  66 22 25 

Guatemala               234.000  49 sem dados  18 

Honduras               148.000  33 14 19 

Jamaica                61.000  39 15 24 

México            2.623.000  33 18 27 

Panamá               133.000  28 41 45 

Paraguai               181.000  63 13 29 

Perú               952.000  54 sem dados  34 

Uruguai              159.000  11 34 64 

Venezuela            2.109.000  28 28 79 

    Fonte: Quadro elaborado por nós a partir de dados da Unesco (2010, pp.162-170) 

 

Brasil e o Chile se destacavam , naqueles dias, como países com maior 

concentração do setor privado. Não por acaso, a inversão da participação entre 

os setores públicos e privados nestes países, ocorreu durante regimes 

militares. Para o professor Simon Schwartzman,(1994, p.5), defensor das 

reformas pró-mercado da década de 1990, durante o período autoritário vivido 

por estes “havia condições extremamente favoráveis a reformas de amplo 

                                                           
14 A Taxa de Matrícula Bruta indica o número total de matriculas, independente da idade dos 

estudantes, em relação à faixa etária recomendada aquele nível de ensino. A Taxa de Matrícula Líquida 

leva em consideração, apenas os extratos da faixa etária adequada ao nível de ensino, ignorando 

estudantes de outras faixas etárias.  
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escopo: recursos de poder ilimitados e recursos financeiros, estabilidade 

político-institucional e econômica”. Percebe-se pela franqueza da 

argumentação, que, para os objetivos propostos pela reforma neoliberal, os 

mecanismos democráticos são dispensáveis. Ainda segundo este autor, a 

reforma do ensino superior promovida pelo governo de Pinochet, havia 

reduzido, em 1990, os aportes públicos a um terço do implementado durante o 

governo Allende, portanto, não foi casual que o número de matrículas tenha 

recuado durante o regime autoritário.  

O total de gastos com o financiamento do sistema de ensino superior do 

Chile em 1990 foi de US$ 464.8 milhões, sendo que os aportes públicos 

(diretos, indiretos e fundos competitivos de pesquisa) responderam por apenas 

30.2%; as matrículas por 34.2%; a venda de serviços, rendimentos de 

aplicações financeiras, venda de ativos, transferências do setor privado e 

público e endividamento por outros 34.2% e as doações de filantropia privada 

pelos 1.4% restantes. O financiamento público das oito universidades 

tradicionais alcançava 90,6% do seu orçamento em 1970, recuou para 40.9% 

em 1990. (SCHWARTZMAN, 1994, p.17).  

O Chile foi uma referência quanto à elaboração do programa neoliberal 

para as universidades, com cobrança de matrículas e mensalidades em 

universidades públicas, estabelecimento de parcerias com o setor privado, 

venda de serviços a empresas públicas e privadas, diversificação da formação 

pós-secundária, com o estímulo à criação de instituições não universitárias 

voltadas para o ensino e formação de mão de obra.   

Outro país latino americano, de grande população (o terceiro mais 

populoso da região), e com grande presença do setor privado no ensino 

superior é a Colômbia, que da mesma maneira, apresenta um histórico 

marcado por  violência urbana e rural aos movimentos sociais e sindicais.  

Persiste uma guerra civil desde a década de 1960 e que a partir da década 

1980, com os processos de negociação de paz, intensificou-se com o 

extermínio de milhares de militantes sindicais e de movimentos sociais, além 

de guerrilheiros desmobilizados pelos planos de paz. Depois da Síria, a 

Colômbia é o país com o maior número de descolamentos forçados 
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(desplazamiento) da população interna por conta da violência dos 

paramilitares, dos narcotraficantes, pelos guerrilheiros e por setores das forças 

de repressão: mais de seis milhões de pessoas.  

Comparando as taxas de privatização entre diversos países percebe-se 

o quão foi agressivo o avanço do setor privado nos países latinos americanos: 

Tabela 7 - Participação do setor privado nas matrículas entre 1999-2008. 

País  
Matrículas em 

2008 
Setor privado 

% 

Taxa Bruta de 
Matrículas em 

1999 (%) 

Taxa Bruta de 
Matrículas em 

2008 (%) 

América Latina 
e Caribe  

        19.723.000  sem dados  21 38 

Mundo        158.713.000  51 18 26 

Rússia           9.446.000  14 sem dados  77 

China          26.692.000  sem dados  7 23 

EUA          18.248.000  26 71 83 

Índia          14.863.000  sem dados  10 13 

    Fonte: Quadro elaborado por nós a partir de dados da Unesco (2010, pp.162-170). 

As instituições públicas do ensino superior são em geral universitárias, 

enquanto que o setor privado apresenta uma grande heterogeneidade em sua 

constituição. Há desde instituições universitárias de qualidade como as 

católicas, ou universidades com fins lucrativos, voltadas para a formação da 

burguesia, como a Universidade Monterrey (México), e Andes (Colômbia), até 

instituições de ensino superior não universitárias de “sobrado e fundo de 

quintal” (SCHWARTZMAN, 1994, P.32). 

Na maior parte das instituições públicas, as formas de ingresso, 

permaneceram seletivas (JUARROS, 2006). Somente a Argentina e Cuba 

garantem o acesso irrestrito ao ensino superior, mas no caso da Argentina há 

mecanismos de seleção diferenciados para alguns cursos depois do ingresso 

na instituição. Com exceção do Chile, em geral, a graduação continua sendo 

gratuita nas universidades públicas, mas em vários países a pós-graduação 

nestas instituições é paga – Colômbia, Argentina – e houve várias tentativas de 

se instituir a cobrança de matrículas e mensalidades “não simbólicas” com o 

objetivo de substituir parte do subsídio governamental. O evento mais 

conhecido foi a greve dos estudantes da Universidade Nacional Autônoma do 
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México, em 1999, contra a modificação do “Reglamento General de Pagos” 

(RGP) desta universidade.  

Figura 2 - Fac símile de panfleto distribuído durante a greve estudantil que durou um ano, em 1999, 

na UNAM, contra as matrículas e mensalidades impostas pela administração universitária. 

 
  Fonte: Conselho Geral de Greve, (UNAM).  
 

Pelas taxas brutas de matrículas dos diversos países da América Latina 

e Caribe, 1999 e 2008, constatamos a expansão desse nível de ensino. Com 

relação à contratação de professores, não dispomos de dados de todos os 

países para estabelecer uma relação de aumento da carga de trabalho, da 

relação número de alunos/professor, das condições de trabalho, do tipo de 

vínculo empregatício que predominou nesta expansão, mas nos países que 

estudamos (Argentina, Brasil, Colômbia e México), apesar da grande 

diversidade, a precarização é uma característica comum a esse processo.  

Mesmo nas instituições de ensino superior públicas, onde o grau de 

organização sindical docente é mais destacado, as reformas da década de 

1990, introduziram novos mecanismos de controle sobre o trabalho docente, 

estabelecendo indicadores de produtividade e de avaliação baseada em 
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critérios individuais (absenteísmo, publicações de livros e artigos, participação 

e organização de eventos acadêmicos, orientação de alunos, atendimento a 

pais), que em muitos casos também tornaram-se indicadores para o aumento 

de gratificações individuais, nunca incorporadas ao salário.  

 A intensificação do trabalho invadiu o tempo livre, antes dedicado 

“apenas” ao preparo de aulas ou correção de atividades, com a absorção de 

tarefas administrativas, que os meios eletrônicos possibilitaram serem 

incorporadas ao cotidiano docente, ao tempo em que se reduz o quadro técnico 

administrativo.  

As reformas trabalhistas e, principalmente, as previdenciárias, que 

ocorreram ao longo do período estudado, 1990 a 2010, tiveram como 

consequência a redução de direitos e a exigência de maior tempo de trabalho e 

contribuição para se obter a aposentadoria, em alguns casos, como no Chile e 

Argentina, foram privatizados os institutos de previdência social. 

Principalmente no setor privado, mas também no público, proliferou a 

figura do “professor-táxi”, que em virtude da baixa remuneração (muitos 

ganham por horas ou honorários e recebem assim que encerram a aula), se vê 

obrigado a trabalhar em várias instituições de ensino para garantir sua 

sobrevivência. Nas instituições públicas dos países estudados, com exceção 

do Brasil no período Lula, grande parte da expansão ocorreu sem a 

contratação de professores de carreira, mas pelo aumento do número de 

formas precarizadas de vinculo laboral: asignatura, no México; catedrático, na 

Colômbia; docentes sem estabilidade, na Argentina. Neste último país, quase 

quinze por cento (15%) dos professores nas universidades públicas, trabalham 

sem remuneração (ad honorem). São vinte mil (20.000) professores. 

Por fim, há que se ressaltar, ainda que não seja este o centro deste 

trabalho, um aspecto importante das reformas (ou contrarreformas) 

universitárias da década de 1990, que significou maior controle e 

direcionamento sobre as instituições, e mais um meio de restringir a autonomia 

universitária, com a criação de institutos, públicos ou privados, que avaliam o 

ensino superior (UNESCO, 1999): na Colômbia, em 1992, se criou o Conselho 

Nacional de Acreditação, (CNA); no México, em 1994, o Centro Nacional para a 
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Avaliação da Educação Superior, (CENEVAL), e em 2002 o Instituto Nacional 

para a Avaliação da Educação, (INEE), que organiza um exame nacional para 

os recém-formados poderem receber sua diplomação; na Argentina, em 1995, 

o Conselho Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária, (CONEAU); no 

Brasil, em 1996, o Exame Nacional de Cursos (Provão), depois substituído pelo 

governo Lula, em 2004, pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

O ideário neoliberal que orientou as reformas do Estado, e, portanto, 

também do ensino superior, não foi aplicado de forma mecânica ou 

homogênea, mas levando em conta as peculiaridades de cada país e mesmo 

situações particulares, mesmo porque, muitos dos que orientaram a formação 

de propostas eram professores ou autoridades acadêmicas comprometidos 

com a visão neoliberal, mas em geral, essas propostas enfrentaram várias 

formas de resistência oferecidas pelas comunidades universitárias da América 

Latina e Caribe (alunos, docentes e técnicos administrativos), seja no âmbito 

acadêmico, político e sindical. Nos capítulos seguintes nos dedicaremos a 

identificar, a partir do ponto de vista sindical, mas sem negligenciar os aspectos 

históricos e políticos, como se organizaram e que propostas e plano de luta 

forjaram os docentes universitários nos países já indicados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   109 

 

CAPÍTULO IV – BRASIL  

4.1CONTEXTO HISTÓRICO  

O Brasil possuía uma população pouco superior a duzentos e quatro 

milhões de habitantes no início de 201515, e um Produto Interno Bruto (PIB) em 

torno de 4,84 trilhões de dólares em 201316, consoante às projeções do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estando entre a sétima e 

oitava maiores economias mundiais, mas ocupava a septuagésima quinta 

posição no ranque de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).17 

Neste capítulo, diferentemente do adotado no caso dos demais países, 

optamos por abordar em um mesmo sub-capítulo a trajetória histórica dos 

processos econômicos-políticos e sindicais ocorridos do Brasil, adotando a 

organização dos trabalhadores como principal fio condutor. Fizemos essa 

opção em virtude da história política brasileira e, por conseguinte, do 

movimento sindical, se constituírem uma importante dimensão desse trabalho. 

Não obstante, permanece como objetivo que este breve relato nos auxilie, na 

compreensão do surgimento e desenvolvimento das organizações docentes 

universitárias e seus efetivos embates e dilemas entre as décadas de 1990 e 

2010, para assim identificar traços comuns e distintos com os demais países 

analisados.  

O fator histórico de mais longa duração e de desdobramentos políticos, 

econômicos e sociais persistentes até hoje na constituição do Brasil, foi a 

utilização da escravidão como forma de acumulação primitiva do capital. Esta 

foi implantada desde meados do século XVI e tornou-se um dos setores 

econômicos mais dinâmicos do capitalismo mercantil, tão importante quanto os 

                                                           
15 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em . Acessado em: 

05/04/2015. 11:15h. 

16Idem. Disponível em < >. Acessado em 05/04/2015. 11:38h. 

17IDH prova que programas sociais são de extrema importância no Brasil. Disponível em < 

http://www.mundolusiada.com.br/colunas/economia-cultura-e-sociedade/idh-prova-que-

programas-sociais-sao-de-extrema-importancia-no-brasil/>. Acessado em 20/12/2015. 10:55H. 
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produtos que a colônia fornecia para o mercado mundial (açúcar, tabaco, 

algodão). Os demais países analisados neste estudo (Argentina, Colômbia e 

México), ainda que tenham se valido do tráfico transatlântico de escravos para 

o desenvolvimento de suas economias – sobremaneira, na Colômbia e no 

México, há importantes comunidades afrodescendentes – o fizeram em menor 

intensidade que o Brasil, uma vez que a mão de obra indígena foi 

preponderante em sua estrutura econômica colonial.  

Obviamente, essa condição distinta se deve em parte às especificidades 

do império português, fortemente estabelecido em regiões do continente 

africano, e à existência de importantes civilizações na Meso-América, área 

ocupada pela Espanha. 

Com exceção do México, que aboliu a escravidão em 1829, tanto 

Colômbia, como Argentina, puseram fim a seus regimes escravistas 

respectivamente em 1852 e 1853, após a aprovação no parlamento inglês da 

Lei Aberdeen (1845), que instaurava a ação da marinha inglesa contra o tráfico 

de escravos transatlântico, interceptando e confiscando, quando não 

afundando, navios negreiros. Por conta da interdição inglesa, o Brasil proibiu o 

tráfico em 1850, após vários incidentes militares com os ingleses, mas a 

escravidão persistiria por mais trinta e oito (38) anos. A expansão do café na 

região fluminense e Vale do Paraíba, fez prosperar um importante tráfico 

interno, que deslocava escravos do nordeste – em decadência econômica – 

para o sudeste.  

Ao contrário das ex-colônias espanholas, que promoveram uma longa 

guerra de independência e não lograram manter a unidade do antigo império 

espanhol americano, dando lugar a dezenas de repúblicas, a independência do 

Brasil se fez com importante participação de parte da família real portuguesa, 

que em 1808 havia se estabelecido no Rio de Janeiro para fugir da invasão 

napoleônica. O país nascido da independência manteve a escravidão e o 

regime monárquico constitucional, mas com fortes prerrogativas do imperador 

(poder moderador).  Alguns historiadores (Fausto, 2001, p.100) atribuem a não 

fragmentação do território da ex-colônia portuguesa à manutenção do sistema 

escravista, que teria unido os setores dominantes regionais com receio de uma 
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rebelião de escravos, como ocorrida em São Domingos (Haiti) em 1791 e a 

manutenção do regime monárquico.   

Apesar da resistência de vários setores agrários ao término da 

escravidão, diversas circunstâncias contribuíam para esse desfecho: a pressão 

da Inglaterra para o fim do sistema escravagista; a abolição da escravidão nos 

Estados Unidos; o fortalecimento de um movimento abolicionista no Brasil; a 

formação do Exército durante a Guerra do Paraguai com uma forte visão 

positivista e antiescravista; e um número cada vez maior de escravos que 

fugiam ou impunham formas renovadas de resistência.   

Uma das soluções encontradas pela economia agrária para a transição 

do trabalho escravo para o livre, a partir de meados do século XIX, foi atrair 

europeus para trabalhar em terras brasileiras inicialmente como colonos. A 

imigração garantiu um fluxo constante de trabalhadores para as fazendas de 

café em expansão, particularmente no “Oeste Paulista”, onde houve um 

decréscimo da população negra de 28% em 1854, para 19% em 1873 (DEAN, 

p.49), mas simultaneamente, nos marcos de uma visão racista, favoreceria o 

branqueamento do Brasil. Os estudos de Baraldi (2014, p.81), mostram como 

essa política se materializou na legislação:  

Em 1890 ficou bastante claro este objetivo, além dos ligados à 
economia. Assim, o art. 1º do Decreto 528 de 1890 dispunha 
que era inteiramente livre a entrada de trabalhadores, exceção 
feita aos indígenas da Ásia ou da África, que necessitavam 
autorização do Congresso Nacional. 

As sequelas dessa forma de desenvolvimento capitalista colonial e 

imperial estão na raiz das políticas afirmativas (Lei nº 12.711/2012) hoje 

adotadas em grande parte do ensino superior, com o intuito de mitigar os 

efeitos presentes de um passado escravista não muito remoto. 

Em novembro de 1889, por meio de um golpe civil-militar (oligarquias 

agrárias e setores do Exército), a monarquia chegou ao seu fim. O regime 

republicano teve início com presidentes militares (a República da Espada), mas 

a partir de 1894 estabeleceram-se os governos civis que representavam o 

poder econômico agrário. A estabilização política foi alcançada por uma série 

de acordos que beneficiavam as burguesias regionais (Política do Café com 
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Leite, Convênio de Taubaté, Política dos Governadores) e a repressão aos 

movimentos sociais urbanos e rurais (Guerra dos Canudos, Revolta da Vacina, 

Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, greves operárias, movimento 

tenentista de 1922 e 1924 e a Coluna Prestes). Esse período, que se estendeu 

do fim do regime monárquico, até a Revolução de 1930, foi nomeado como 

República Velha.  

Na República Velha, na região mais dinâmica economicamente 

(Sudeste) desde seu início, que coincide com o período pós-abolição, impõe-se 

uma concorrência entre os trabalhadores imigrantes e libertos. Descrevendo o 

mercado de trabalho na cidade de Santos, após a abolição da escravidão e a 

situação dos ex-escravos, em especial, dos remanescentes do quilombo 

Jabaquara, Machado (2003, p.49) afirma que,  

A concorrência com imigrantes, que gozavam da preferência 
dos empregadores, e que, pelo menos de início, por estarem 
mais desamparados que os libertos, deveriam se submeter 
mais docemente às novas condições de trabalho oferecidas na 
cidade, tornava a vida dos libertos mais difícil.  

  De acordo com Bastide e Fernandes (1971, p.57),  

[...] a lei que promulgou a abolição do cativeiro consagrou uma 
autêntica espoliação dos escravos pelos senhores. Aos 
escravos foi concedida uma liberdade teórica, sem qualquer 
garantia de segurança econômica ou de assistência 
compulsória [...] abandonados à própria sorte daí em diante. 

No estado de São Paulo, o operariado era composto em sua maior 

parcela por imigrantes: noventa por cento (90%) dos operários, em 1901, eram 

imigrantes (CUNHA, 2007a, p.143). Os ex-escravos eram na melhor das 

hipóteses jornaleiros não especializados, e na pior lumpemproletariado18 

(DEAN, p.59). Rapidamente, o trabalhador imigrante igualmente passou a ser 

identificado como agente perturbador da ordem. Nas analises dos relatórios 

                                                           
18 Marx define no Manifesto Comunista o lumpemproletariado como “esse produto passivo da 

putrefação das classes mais baixas da velha sociedade”, como setores sociais não adaptados à 

nova estrutura social e produtiva.  
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dos chefes de polícia e secretários de justiça entre 1892 e 1929, em São Paulo, 

Rosa (1979, p.14) destaca: 

Estatísticas levantadas até o início do século XX, por exemplo, 
revelavam que, em mais de 50% das ocorrências policiais, 
estavam envolvidos elementos alienígenas. O estrangeiro, de 
um modo geral, e o italiano, em particular, era visto com 
reserva pelos Chefes de Polícia. Os primeiros relatórios, por 
sinal, eram pródigos em destacar a índole calma, pacata e 
laboriosa do paulista, em contraposição ao caráter corrompido, 
malicioso e ocioso do estrangeiro. 

Essa percepção negativa sobre o trabalhador imigrante cristalizou-se em 

diversas leis como a de deportação (lei Adolfo Gordo, 1907), limitação do 

número de estrangeiros (1/3) na indústria (1930), proibição de jornais que não 

na língua portuguesa, nacionalização das escolas das colônias.   

Quanto à organização dos trabalhadores, ainda que desde o século XIX 

tenha havido associações de socorro mútuo, e que uma das primeiras greves 

registradas tenha ocorrido ainda em 1858, no Rio de Janeiro, somente na 

República Velha os governos preocuparam-se com a organização autônoma 

dos trabalhadores e seus movimentos, considerando-as como caso de polícia.  

Episódios significativos do movimento operário durante a República 

Velha foram a fundação da Central Operária Brasileira (COB) em 1908, a 

realização de três congressos operários nacionais (1906, 1913 e 1920), as 

greves operárias de 1917 e 1919. Durante a República Velha o anarquismo se 

destacou como ideologia mais atrativa, que concorria com setores 

assistencialistas estimulados pelo governo e pela igreja. Depois da Revolução 

Russa, paulatinamente o anarquismo perde espaço político, entre a vanguarda 

operária, para o, então, recém-fundado Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 

1922.  

Durante as três primeiras décadas do século XX os trabalhadores 

conquistaram por categorias e de forma bastante desigual e precária alguns 

direitos. Servem como exemplo a caixa de aposentadoria e pensões dos 

ferroviários (1923); amparo aos acidentados no trabalho (1919); 

estabelecimento de jornadas de trabalho, férias de 15 dias (1925) para 

empregados e operários de estabelecimentos comerciais, industriais e 
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bancários; e em 1927 leis de assistência e proteção ao menor (SEGATO, 1987, 

p. 27).  

Ao longo dos quarenta e um (41) anos da chamada República Velha, 

vários interesses contraditórios desenvolveram-se e estimularam uma 

polarização no seio da própria burguesia. Essas diferenças se expressavam 

também por meio de outras camadas sociais, como os setores médios que 

ganharam peso social no ambiente urbano e, particularmente, entre as 

patentes intermediárias do Exército, os tenentes. Estes já haviam se sublevado 

em 1922 e 1924. Este último evento teve como consequência a organização de 

uma coluna, conhecida como Coluna Prestes, que percorreu quase vinte e 

cinco mil (25.000) quilômetros antes que seus membros se asilassem em 

países vizinhos como Paraguai e Bolívia.  

Com a crise econômica mundial de 1929, as diferenças entre a 

oligarquia cafeeira paulista, que até então hegemonizava o poder central, e as 

demais burguesias regionais, se acirraram. Nestas condições ocorreu a 

Revolução de 1930, que refletia a aliança dessas frações de classe 

descontentes com os setores médios, expressos pelo tenentismo.  

Na conturbada década de 1920 foram criadas as primeiras 

universidades de vida longa19 – na década de 1910 algumas iniciativas 

malograram – e em 1929, temos notícias da primeira divulgação dos ideais da 

reforma universitária de Córdoba no Brasil, quando estudantes universitários do 

Rio de Janeiro, em agosto daquele ano levaram ao chefe da Aliança Liberal, 

Getúlio Vargas, as propostas que, para eles, deveriam orientar a Revolução no 

campo universitário (CUNHA, 2007b, p.173). 

Se, até então a legislação, e a forma de controle sobre os trabalhadores, 

havia se caracterizado por uma combinação de concessões pontuais e 

repressão policial, a partir da Revolução de 1930, prevaleceu uma política de 

normatização e institucionalização das organizações operárias, que ganhou 

                                                           
19 Universidade do Rio de Janeiro (1920); a Universidade Tecnológica de Porto Alegre (1928); a 

Universidade de Minas Gerais (1927). CUNHA (2007a, p.191).  
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ímpeto ao longo da década e, obviamente, fornecia uma base legal para 

intervenções e repressão.  

Nos primeiros dias após a Revolução de 1930 foram criados o Ministério 

da Educação e da Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

(MTIC) e no decurso dos anos seguintes as juntas de conciliação (1932) e até 

o final da década a Justiça do Trabalho; se instituiu a carteira de trabalho 

(1932), a regulamentação da jornada de trabalho e o salário mínimo (1940) e 

em 1943 unificaram todas as leis trabalhistas na Consolidação de Leis do 

Trabalho (CLT).   

Os estudos de Donatoni (2006, p.6146), indicam que é nesse período 

que surge o Sindicato dos Professores (SINPRO), que  

[...] filiava, inicialmente, professores do ensino fundamental e 
médio e, mais tarde, professores do ensino superior. Embora 
tal organização se fizesse em meio a outros movimentos 
sociais, não se percebia, nesse período, qualquer mobilização 
de professores das redes particular ou pública.  

Com relação à estrutura sindical geral, o marco é o decreto 19.770 de 

1931 que previa, entre vários itens que visavam regulamentar e institucionalizar 

o sindicalismo: a necessidade da entidade ser reconhecida pelo Estado; 

organização sindical por ramo de atividade em detrimento da organização por 

profissão (grêmio) ou por empresa; estrutura verticalizada e sem organização 

por local de trabalho; exigência de dirigentes sindicais nacionais ou 

naturalizados há pelo menos dez anos; necessidade de ter os estatutos 

aprovados pelo MTIC; proibição da organização sindical para o funcionalismo 

público; participação de um membro do ministério na direção sindical.  

Também é deste ano o Estatuto das Universidades Brasileiras (decreto 

19.851, de 11 de abril de 1931), que estabelecia os critérios para a criação das 

universidades e seu funcionamento bem como as bases do seu financiamento. 

Em 1934 foi expedido um novo decreto (24.694) sobre a estrutura 

sindical, mais “fechado” (MARTINS, 1989, p.56) que o anterior e em 1939 o 

decreto 1.402, já sob a vigência do Estado Novo, instituiu o imposto sindical 

que representou a base de sustento da florescente burocracia sindical.  
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 Desde o final de 1935, quando o levante comunista foi derrotado, o 

projeto sindical varguista pode avançar com maior ímpeto. Em sua essência é 

uma estrutura sindical verticalizada, sustentada artificialmente por um imposto 

estatal e que visava impedir a livre organização sindical. Em grande medida 

essa estrutura se mantém até hoje.  

Com o golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, essa 

tendência acentuou-se. O governo objetivava não apenas controlar o 

movimento operário, utilizando os sindicatos como “para-choques” (MARTINS, 

1989, p.49), mas em determinadas circunstâncias, transformá-lo em base de 

apoio do regime. O ímpeto de controlar os setores sociais através de sua 

institucionalização não se restringiu aos trabalhadores, ou aos setores 

produtivos da sociedade. Em 1938 foi criada por iniciativa do próprio Estado 

Novo, a União Nacional dos Estudantes, que desempenhou um papel de 

primeira ordem nas lutas de redemocratização do país, ainda durante a guerra 

e que foi, posteriormente, de fundamental importância no debate do ensino 

superior e nos embates políticos travados até 1968. Esse modelo sindical é 

muito similar ao mexicano, que também se organizou por ramos produtivos, e 

que apesar de não exigir o reconhecimento do sindicato pelo Estado, 

desenvolveu-se verticalmente, dependente dos recursos públicos e desprovido 

de organização por local de trabalho. Na Colômbia a organização sindical 

ocorreu, principalmente, por empresa, ainda que atualmente o maior sindicato 

colombiano, seja um de grêmio, a Federação Colombiana dos Docentes.  

Em um rápido paralelo das circunstâncias que pautaram a relação de 

Vargas e Perón (Argentina) com os respectivos sindicatos de seus países, 

percebemos que o primeiro institucionalizou o movimento sindical em um 

período de repressão, “montando” um aparato sindical a partir de “cima” e, 

simultaneamente, estendia uma legislação trabalhista pré-existente, 

conquistada por algumas categorias mais organizadas (ferroviários, bancários, 

comerciários, operários de grandes fábricas). Perón, ao contrário, ainda que 

integrante de um regime militar aproximou-se aos setores sindicais do 

florescente proletariado que se formara na grande Buenos Aires, fruto da 

intensa migração dos anos 1930, e se apoiou neste setor contra outras facções 
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da burguesia e pequena burguesia argentina. Neste caso, os sindicatos 

gozaram de mais espaço político, e também de maior legitimidade, que no 

Brasil.  

Antes do fim da II Guerra Mundial, Getúlio Vargas, vendo ser iminente o 

fim do Estado Novo, impõe um calendário eleitoral, pretendendo controlar o 

processo de redemocratização, mas foi derrubado. Depois da queda de 

Vargas, deu-se prosseguimento ao processo de restabelecimento democrático 

com a realização de eleições que já estavam previstas – inclusive com a 

participação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) – e a Constituinte de 1946.  

Em 1945, foi criada a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil 

(CTB), mas em 1947 com a polarização da Guerra Fria, o governo Dutra 

cassou o registro do PCB, o mandato de seus representantes parlamentares, 

decretou o fechamento do CTB e a intervenção em 400 sindicatos (SEGATO, 

1987, p.51). 

Quando o Estado Novo chegou ao fim, o Brasil contava com cinco 

universidades e duzentos e noventa e três (293) estabelecimentos isolados, em 

sua maior parte privados, com um total de 27.253 alunos (CUNHA, 2007a, 

p.294). 

Nesse período, o sindicalismo repercutiu em seu interior a polarização 

política da sociedade em três polos organizativos: o setor nacionalista 

(trabalhistas); o setor pró-Estados Unidos (ministerialistas); e os comunistas.   

Vargas retornou à presidência em 1950, desta vez por meio das urnas, 

contando com a oposição da União Democrática Nacional (UDN), que 

representava os setores mais conservadores da burguesia e identificados com 

os interesses estadunidenses, contrários ao desenvolvimento de um 

capitalismo autônomo nacional. Destacam-se como políticas nacionalistas a 

campanha do “Petróleo é Nosso” que resultou na criação da Petrobrás e do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) para fomento da 

indústria nacional. No início de 1954 a economia atravessava uma crise e seu 

governo se viu envolvido em escândalos de corrupção e a tentativa de 

assassinato do líder da oposição, Carlos Lacerda. Getúlio se suicidou em 24 de 
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agosto, com o seu gesto, inibiu os adeptos do golpismo militar e abriu uma 

crise de sucessão.  

A transição para um novo governo, legitimado por um processo eleitoral, 

no qual foram eleitos Juscelino Kubitschek como presidente e João Goulart 

para vice-presidente, só foi viabilizado por um golpe promovido por um setor do 

Exército, conduzido pelo general Henrique Teixeira Lott, conhecido como 

“golpe preventivo” em 11 de novembro de 1955 para garantir o cumprimento da 

Constituição Federal.  

Até o golpe civil-militar em 1964, os setores trabalhistas e comunistas 

desenvolvem um processo de aproximação e alianças, que ampliou sua 

influência, mas sem alterar o modelo sindical varguista. As inovações 

restringiram-se à criação de organismos intersindicais a partir das cúpulas: 

Pacto de Unidade Intersindical (PUI) durante a greve dos 300.000 em São 

Paulo; Pacto de Unidade e Ação (PUA) e a Comissão Permanente das 

Organizações Sindicais (CPOS) no Rio de Janeiro; o Movimento Sindical 

Democrático (MSD), anticomunista; e o Comando Geral dos Trabalhadores 

(CGT) em 1961.  

Nas eleições presidenciais de 1960, finalmente, a UDN venceu com a 

candidatura do ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros e foi novamente 

eleito vice-presidente João Goulart. A eleição, então, para esses dois cargos 

era desvinculada. O governo de Jânio Quadros enfrentou um processo 

inflacionário crescente e dificuldades de articulação política no Congresso 

Nacional, pois não contava com uma base estável. Em 25 de agosto de 1961 

Jânio renunciou a seu mandato – buscava na verdade criar uma situação de 

barganha política, contando que a alternativa à sua renúncia seria o retorno do 

getulismo para o poder central, por meio de João Goulart – enquanto o vice-

presidente visitava a China. Efetivada a renúncia abriu-se um período de crise, 

com a tentativa de impedimento de condução de João Goulart à presidência 

por um lado, e a mobilização de setores populares, com greves das categorias 

mais organizadas e até a mobilização das tropas do III Exército, em aliança 

com o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, para garantir a posse, 

no que ficou conhecido como “Campanha da Legalidade”. Em compensação, o 
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presidencialismo foi substituído pelo parlamentarismo e as prerrogativas do 

presidente, foram diminuídas.  

Foi aprovada em 20 de dezembro desse mesmo ano, depois de tramitar 

por treze (13) anos no Congresso Nacional, a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases, (nº 4.024/1961), que entre outras questões, facilitou as condições para 

a expansão das instituições de ensino superior privadas, com menores 

exigências e subsídio público. Como veremos no próximo item, nos importantes 

eventos que marcaram as décadas de 1950 e 1960, a presença e mobilização 

da União Nacional dos Estudantes (UNE), foi marcante e do ponto de vista 

educacional empunhou a bandeira da reforma universitária. 

O CGT desempenhou um papel relevante durante os anos que 

antecederam o golpe, não apenas na participação na Campanha da 

Legalidade, mas na conquista do décimo terceiro salário (1962) e na campanha 

do retorno ao regime presidencialista, via plebiscito no início de 1963.  

No campo, desde 1955 sucediam-se dois processos paralelos de 

organização, um levado a cabo, principalmente, pelos comunistas, que 

objetivava a sindicalização de trabalhadores rurais, e outro, de associação de 

camponeses que se deparavam com problemas como a expulsão de terras e 

formas variadas de exploração. Essa segunda empreitada teve em Francisco 

Julião, um dos seus principais articuladores e ficou conhecida como Ligas 

Camponesas.  

Apesar dos trabalhistas e comunistas conquistarem a direção das 

principais organizações sindicais no início da década de 1960 e das lutas 

empalmadas durante este período democrático pelas entidades sindicais, essa 

fase transcorreu “sem efetivamente desenvolver qualquer tipo de 

horizontalização dos sindicatos em suas bases” (DELGADO, 1986, p.32), ou 

seja, o movimento sindical não se dedicou à organização por local de trabalho, 

mantendo intacta a organização herdada do Estado Novo.  

Em 31 de março de 1964 eclodiu o golpe civil militar, que aliava os 

setores mais conservadores das forças armadas, da grande burguesia, dos 

setores médios e os EUA.  Com o regime autoritário a questão sindical passou 
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a ser tema da Lei de Segurança Nacional (LSN), com ênfase na ordem social. 

De acordo com Martins (1989, p.99) quarenta e quatro dirigentes sindicais 

tiveram seus direitos políticos suspensos e setecentas e sessenta e uma (761) 

entidades sindicais sofreram intervenções por parte do Ministério do Trabalho, 

além de várias lideranças sindicais presas.  

Milhares de funcionários públicos foram demitidos ou aposentados 

compulsoriamente, civis e militares. Ainda que os professores universitários 

não dispusessem de entidades sindicais, como hoje (em geral eram 

associações docentes voltadas para fins recreativos, assistencialistas e mesmo 

acadêmicos), a repressão e perseguição não se fizeram por esperar, com a 

demissão de muitos professores e reitores. Anísio Teixeira, reitor da 

Universidade de Brasília (UnB) foi um caso emblemático.  Ainda na UnB consta 

o registro da greve docente, ocorrida em 8 de setembro de 1965, contra a 

demissão de três (3) professores20, que resultou no pedido de demissão 

coletiva de 223 dos 305 professores. Nas palavras do professor Sadi Dal 

Rosso, “O regime militar, a primeira coisa que quis foi controlar a reitoria das 

universidades.” (Anexo-entrevista, p.CCXXII).  

A lei 4.330 de julho de 1964, e o decreto-lei 1.632 de 1978 compuseram 

o núcleo duro da legislação sindical do período militar, proibindo na prática o 

exercício do direito de greve.  As greves mais importantes depois do golpe, 

mas ainda na década de 1960, foram as dos metalúrgicos de Osasco (São 

Paulo) e de Contagem (Minas Gerais), ambas derrotadas, e que eclodiram no 

mesmo ano da “Marcha dos cem mil”, realizada em 26 de junho de 1968, no 

Rio de Janeiro.  

Esta marcha, até as manifestações pela anistia em fins da década de 

1970, foi a que reuniu o maior número de participantes, pois catalisou o 

descontentamento de vários setores, muitos que haviam apoiado o golpe 

                                                           
20 Em 8 de setembro de 1965  os professores entraram em greve por 24 horas. A greve foi uma resposta 

à demissão dos professores Ernani Maria de Fiori, Edna Soter de Oliveira e Roberto Décio de Las Casas, 

afastados por “conveniência da administração”.  Portal da Universidade de Brasília. Disponível em: 

http://www.unb.br/sobre/principais_capitulos/invasoes. Acessado em 27/01/2016.23:45h. 

.  

http://www.unb.br/sobre/principais_capitulos/invasoes
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militar, com as condições políticas e econômicas por que atravessava o país. 

Ademais, decorria de um problema específico vivido pelos estudantes, os 

excedentes, que eram os aprovados nos vestibulares, mas que não podiam 

frequentar o ensino superior por falta de vagas.  

A pressão dos estudantes se fazia sentir. Até 1964, havia trinta e sete 

(37) universidades e quinhentos e sessenta e quatro (564) estabelecimentos 

isolados de ensino superior (CUNHA, 2007b, p.205). Entre 1968 e 1969, o 

governo militar, ao mesmo tempo em que reprimia e criminalizava os 

manifestantes, criou sete (7) universidades federais (SGUISSARDI, 1993, 

p.11). Em novembro de 1968 foi aprovada a Lei 5.540, sobre a reforma do 

ensino superior, que trataremos no próximo item, mas que ampliava os 

estímulos para a expansão do ensino superior privado.  

Figura 3 - Marcha dos cem mil, no centro do Rio de Janeiro 

 

(Foto sem crédito - https://josekuller.wordpress.com/30-1968-a-passeata-dos-cem-mil/)  
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Em 13 de dezembro de 1968 foi promulgado o Ato Institucional nº 5 (AI-

5), que nas palavras de Alves (1984, p.141), seria o terceiro ciclo de repressão 

pós-golpe:  

O movimento estudantil debandou após a prisão de 800 de 
seus líderes num congresso clandestino realizado em Ibiúna, 
São Paulo, no final de 1968. Os sindicatos sofreram novas 
intervenções e severa repressão. De maneira geral, os setores 
de oposição que preconizavam a reforma mediante resistência 
não violenta foram grandemente enfraquecidos, entrando num 
período de desorganização e falta de perspectivas [...] O 
terceiro ciclo caracterizou-se por amplos expurgos em órgãos 
políticos representativos, universidades, redes de informação e 
no aparato burocrático de Estado [...]. 

O Congresso permaneceu fechado de dezembro de 1968 a outubro de 

1969. No plano econômico, entre 1968 e 1973, houve um período de expansão 

econômica denominado como “milagre econômico”, no qual o Brasil chegou a 

apresentar crescimento de 13,3% (1973).  A combinação entre repressão sobre 

os setores críticos e os efeitos do “milagre econômico” do regime autoritário, foi 

bem sucedida em desestimular movimentos paredistas e a rearticulação do 

movimento sindical.  

Assim como nos demais países estudados (Argentina, Colômbia e 

México), surgiram organizações armadas de esquerda, que atuavam tanto nas 

cidades, como na área rural. Essas organizações nasceram em condições 

muito similares nestes países: a descrença de parte da vanguarda, sobretudo 

estudantil, na possibilidade de organizar uma efetiva resistência e trabalho 

político nos marcos do regime e, por outro, a forte influência da Revolução 

Cubana sobre a esquerda latino-americana.  

Os resultados das eleições (1966, 1970 e 1974) evidenciam que o 

regime atingiu o ápice do seu apoio durante o período do “milagre econômico”, 

mas que a crise do petróleo (1973), rapidamente se traduziu em 

descontentamento político com a vitória da oposição, Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) sobre o partido do regime militar, Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), no senado e praticamente empatando na Câmara. 
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Tabela 8 - Resultados eleitorais eleições 1966,1970 e 1974. 

Senado Federal 1966 1970 1974 

Total de Votos da ARENA 7.719.382 9.898.964 10.068.810 

Total de Votos do MDB 5.911.361 6.224.525 14.579.372 

% válida da ARENA 56,63 61,4 40,83 

% válida do MDB 43,36 38,6 59,14 

Câmara dos Deputados       

Total de Votos da ARENA 8.731.638 10.867.814 11.866.482 

Total de Votos do MDB 4.915.470 4.777.927 10.954.440 

% válida da ARENA 63,9 69,4 51,9 

% válida do MDB 36 30,5 48 

Assembleias Estaduais       

Total de Votos da ARENA 9.005.278 11.442.894 12.184.240 

Total de Votos do MDB 5.038.761 4.940.072 11.209.023 

% válida da ARENA 64,1 69,8 52 

% válida do MDB 35,8 30,1 47,9 

     Resultados eleitorais eleições 1966,1970 e 1974. (ALVES, 1984, p.189) 

A Igreja Católica, que havia apoiado o golpe civil-militar de 1964, mudou 

de postura e passou a ser uma voz dissonante e crítica, em nível nacional, ao 

regime, principalmente, a partir da eliminação dos grupos armados. Apresentou 

uma trajetória muito distinta a do clero argentino durante a ditadura 

(1976/1983), por exemplo. Após a morte de Vladimir Herzog, diretor de 

jornalismo do canal de TV educativa de São Paulo, em 24 de outubro de 1975, 

a Conferência Regional de Bispos de São Paulo, reunida em Itaici, aprovou um 

texto denunciando a morte do jornalista como fruto da repressão e 

contrapondo-se à versão de suicídio:  

Verifica-se flagrante e declarada falta de respeito à pessoa 
humana, em profanação da imagem de Deus Criador. Esta 
profanação caracteriza-se por detenções arbitrárias e pela 
tortura, às vezes seguida da morte do preso. (ALVES, 1984, 
p.205) 

A partir da segunda metade desta década o quadro se alterou com o 

surgimento na arena nacional de novos atores, particularmente o sindicato dos 

metalúrgicos do ABC paulista, que se destacou como polo mais combativo do 

sindicalismo de então. De acordo com Giannoti e Neto (1990, p. 26)  

Em 1977, o movimento sindical mostra claramente que está 
disposto a aparecer em cena como ator importante. 
Aproveitando uma informação publicada pelo Banco Mundial, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo começa uma 
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campanha pela reposição de 34,1% nos salários, referentes a 
uma fraude nos índices de inflação cometida no auge da 
Ditadura Militar em 73/74, pelo Ministro da Fazenda Delfim 
Netto, durante o Governo do General Garrastazu Médici. 
Começam a realizar-se grandes assembleias nos sindicatos.  

 O Brasil, assim como os demais países latino-americanos, começava a 

sentir os efeitos da elevação dos juros da dívida externa em fins da década de 

1970, e diante da crise econômica que afetava o país, proliferaram grandes 

greves: metalúrgicos do ABC, professores da rede estadual paulista, bancários 

em 1979, dos petroleiros em 1983 e diversas outras categorias.  

Em 1979, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores entraram em 
greve no país. Houve 27 paralisações de metalúrgicos, 
abrangendo 958 mil operários; ao mesmo tempo, ocorreram 
vinte greves de professores, reunindo 766 mil assalariados. 
(FAUSTO, 2001, p.277).   

Acontecimento relevante para esse trabalho foi a deflagração da greve 

dos professores universitários em 1980, a primeira em sessenta (60) anos de 

existência de universidades no Brasil. Esse movimento que durou vinte e seis 

(26) dias, foi dirigida por uma coordenação provisória de associações docentes 

e envolveu dezenove (19) universidades federais e sete (7) escolas isoladas. 

Foi uma greve vitoriosa e decisiva para a criação da Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior, ANDES, em 1981.  

O regime militar, que já vinha perdendo sua base de apoio social e 

político desde meados da década, pôs em prática um modelo de distensão 

controlada, lenta e gradual, fazendo-se valer de artifícios como a Lei Falcão 

(1976) e o Pacote de Abril (1977)21. Assim, em 1978, por meio de eleição 

indireta no Congresso Nacional, foi eleito o último presidente militar, João 

Baptista Figueiredo, que deveria governar por seis (6) anos e ao término 

transferir o poder aos civis.  

Em 1979 foi aprovada a anistia para todos os envolvidos (militantes de 

esquerda e militares envolvidos em tortura) com o regresso de centenas de 

                                                           
21 A Lei Falcão restringia a campanha eleitoral no radio e na televisão à apresentação do currículo do 

candidato, no caso do meio televisivo acompanhado de uma foto. O Pacote de Abril criou a figura do 

senador biônico que alterou favoravelmente ao governo a relação de forças, entre oposição e situação, 

no interior do Senado.  
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opositores que se encontravam no exílio. No final do mesmo ano o governo 

encerrou o bipartidarismo em vigor desde 1965 que resultou na ampliação do 

número de partidos que concorreram nas eleições estaduais de 1982.  

A esquerda adotou estratégias distintas, os antigos partidos comunistas 

(Brasileiro e do Brasil) permaneceram no interior da antiga oposição consentida 

pelo regime militar, agora Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) e os novos setores do sindicalismo combativo uniram-se para criar 

uma nova organização política, denominada Partido dos Trabalhadores (PT), 

que congregava diversos agrupamentos (movimentos católicos, sindicalistas, 

grupos trotskystas, ex-militantes de grupos armados da década de 1970) que 

não estavam vinculados nem aos partidos comunistas, nem ao que sobreviveu 

do trabalhismo getulista.  

No meio sindical, o ânimo grevista foi acompanhado da rearticulação das 

organizações, tanto na cúpula, com o estabelecimento de vínculos entre 

sindicatos, quanto na formação de oposições sindicais combativas aos 

interventores, que eram denominados de “pelegos”22.  

 Ainda em 1981 ocorreu a I Conferência Nacional das Classes 

Trabalhadoras (CONCLAT) com a criação da Comissão Nacional Pró-CUT que 

reuniu tanto o setor combativo – sindicatos dos bancários de São Paulo e Porto 

Alegre, metalúrgicos do ABC, petroleiros de Paulínia, Oposição Sindical 

Metalúrgica de São Paulo, e vários sindicatos e oposições sindicais – e o setor 

pelego – metalúrgicos de Santos e de São Paulo (este era presidido por um 

antigo interventor do período militar, Joaquim dos Santos Andrade) e a 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. (GIANNOTI; 

NETO, 1990, P.37).  

Os docentes, como todos os demais segmentos do funcionalismo 

público, estavam proibidos de comporem sindicatos, e então se agrupavam em 

associações como a ANDES  (então, Associação Nacional dos Docentes do 

                                                           
22 No Brasil a denominação pelego corresponde ao dirigente sindical descompromissado com a categoria 

e mais interessado em seus benefícios pessoais, estabelecendo uma relação de troca de favores com o 

patronato ou o governo. É similar ao termo “charro” no México. 
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Ensino Superior) e a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado 

de São Paulo (Apeoesp).  

 Das grandes diferenças entre os dois grupos (combativos e pelegos) de 

reorganização sindical poder-se-iam destacar a posição em relação ao Pacto 

Social, que o setor pelego via como necessário, a Greve Geral como forma de 

legitima luta (os pelegos eram contrários), e o reconhecimento ou não das 

oposições sindicais para o congresso de fundação da CUT. Este último item foi 

o elemento que cindiu definitivamente os dois setores.  

 Entre os dias 23 e 25 de agosto de 1983, em São Bernardo do Campo, o 

setor combativo fundou a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e o setor 

reformista criou, em 1986, a Central Geral dos Trabalhadores (CGT).  No 

mesmo ano, uma cisão desse segundo agrupamento constituiu a Central Geral 

dos Trabalhadores do Brasil (CGTB).  

 A década de 1980 foi marcada por um número inédito de movimentos 

paredistas que superaram qualquer outro período da história do movimento 

sindical brasileiro como podemos observar no quadro estabelecido por 

Noronha (2009, p.126): 

Tabela 9 - Média anual de paralisações entre 1888 e 2007. 

PERÍODOS MÉDIA ANUAL 

Industrialização: greves raras 
  

1 888-1 900 Abolição - fim do século (a) 2 

1901-1914 Pré-guerra (a) 9 

1915-1929 Da guerra à crise de 1929 (a) 8 

1 930-1 936 Vargas - Primeira fase (a) 12 

1937-1944 Estado Novo (a) 1 

1945-1964 Democracia (de base nacionalista) (b) 43 

1965-1968 Militares (Castello - Costa e Silva) (b) 13 

1969-1977 Militares ("duros") (c) - 

0 primeiro grande ciclo de greves no Brasil: transições 
  

1978-1984 Militares: abertura e o início do 1° grande eido de greves (d) 214 

1985-1989 Governo Samey: o auge do ciclo na transição política sob inflação (e) 1.102 

1990-1992 De Collor ao impeachment. greves na democracia incerta 1.126 

1993-1994 0 interregno de Itamar: expectativas e incertezas até o Plano Real 842 

1995-1998 FHC: resistência e mudança sindical no final do 1 ° grande ciclo 865 

A normalidade: greves na jovem democracia brasileira 
  

1999-2002 FHC: consolidação da economia liberal e normalidade das greves 440 

2003-2007 Lula: das greves à presidência - da elite operária ao Bolsa Família. 322 
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 Assevera o mesmo autor (2009, p.121) que, o período inaugurado, em 

fins da década de 1970, é caracterizado como um importante ciclo de greves 

no Brasil, que se estende por vinte anos e pode ser subdividido em três fases: 

de 1978-1984 como expansão; de 1985-1992 como auge; e de 1993-1997 

como resistência ou declínio. Cada fase está sujeita à adoção de planos 

econômicos e/ou mudanças de governo, mas de forma geral o movimento 

grevista é uma característica do processo político de redemocratização do país. 

 Os docentes universitários promoveram em nível nacional na década de 

1980, sete greves totalizando trezentos e dezessete (317) dias paralisados, e 

impulsionaram os movimentos pela redemocratização do país, como o 

movimento das Diretas Já e uma ativa ação sobre o processo constituinte, que 

se estendeu de 1986 a 1988.   

 Durante a década de 1980 também o campo adquire uma maior 

organização com o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST) que passaram a ocupar latifúndios, exigir a reforma agrária e uma 

política de fomento da agricultura familiar, em contraposição ao agronegócio. 

Tabela 10 - Taxas reais de crescimento e de inflação (1968-1986). 

ANO PIB Indústria Agricultura 

Medidas de inflação 

Índice 
Geral de 
Preços 

Preços 
no 

Atacado 

Preços ao 
Consumidor 

1968 11,2 13,3 4,5 25,5 24,2 24,5 

1969 10 12,2 3,8 21,4 21,6 24,2 

1970 8,8 10,4 1 19,8 19,4 20,9 

1971 12 12 11,3 18,7 20 18,1 

1972 11,1 13 4,1 16,8 17,7 14 

1973 13,6 16,3 3,6 16,2 16,7 13 

1974 9,7 9,2 8,2 33,8 34,1 33,8 

1975 5,4 5,9 4,8 30,1 30,6 31,2 

1976 9,7 12,4 2,9 48,2 48,1 44,8 

1977 5,7 3,9 11,8 38,6 35,3 43,1 

1978 5 7,2 -2,6 40,5 42,3 38,7 

1979 6,4 6,4 5 76,8 79,5 76 

1980 7,2 7,9 6,3 1 10,2 100,8 86,3 

1981 -1,6 -5,5 6,4 95,2 112,8 100,6 

1982 0,9 0,6 -2,5 99,7 97,6 101,8 

1983 -3,2 -6,8 2,2 211 234 177.9 

1984 4,5 6 3,2 223,8 230,3 208.7 

1985 8,3 9 8,8 235,1 225,7 248,5 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, Conjuntura Econômica (BAER, 1987, p.30) 
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Em uma conjuntura marcada por inflação (vide tabela), recessão – o 

México havia declarado moratória de sua dívida externa em 1982 – 

recomposição dos movimentos sociais e falta de legitimidade do regime, se 

organizaram, em 1983, os primeiros atos pela eleição direta para presidente. 

Neste mesmo ano, na Argentina, o regime militar havia efetivamente se 

esgotado e estava em andamento a campanha eleitoral que elegeu como 

presidente, Raul Alfonsín, e esse acontecimento, impactou fortemente o 

noticiário da época, e o imaginário coletivo.  

O início do ano de 1984 foi registrado por grandes manifestações, em 

todo país, mas, principalmente, nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte pelas eleições diretas para presidente. Foi formado um comitê 

suprapartidário, como a multipartidária na Argentina, que além dos partidos, 

congregava organizações da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), sindicatos, e personalidades como artistas e intelectuais, ao redor 

da aprovação da Emenda Constitucional que restabelecia as eleições diretas 

para presidente da república, apresentada pelo deputado federal Dante 

Oliveira, do PMDB.   

Em 25 de abril de 1984, a emenda foi derrotada e entabularam-se 

negociações entre setores dissidentes do Partido Democrático e Social (PDS), 

a sustentação parlamentar do regime autoritário, e o PMDB, que se 

materializou na chapa, Tancredo Neves (presidente) e José Sarney (vice-

presidente), que disputou a eleição indireta no colégio eleitoral formado pelo 

Congresso Nacional. Nesta altura, a frente pelas Diretas Já estava dissolvida, e 

vários agrupamentos e partidos políticos, como o PT, recusaram-se a participar 

da votação indireta.  

Em 15 de janeiro de 1985, a chapa de Tancredo Neves e José Sarney 

venceu a do regime militar, Paulo Salim Maluf e Flávio Marcílio por 480 a 180 

votos e o Brasil voltou a ter um presidente civil. Com o falecimento de 

Tancredo, Sarney assumiu a presidência logo nos primeiros dias.  

Apesar da redemocratização, tal como os demais países da América 

Latina, a crise econômica seguiu a agravando-se, e levou o governo a lançar 

em fevereiro de 1986 o Plano Cruzado, que instituía uma nova moeda, 
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estabelecia o congelamento de preços e aluguéis, e criava um mecanismo 

automático de reajuste para os salários (gatilho) cada vez que a inflação 

alcançasse 20%. O plano, apesar do apoio inicial junto à população, fracassou.  

Em julho de 1987 foi lançado o Plano Bresser, que também fracassou.  

No ano seguinte, os trabalhos do Congresso Constituinte estavam chegando 

ao seu término, uma vez que não foi eleita uma assembleia específica para 

elaborar a Constituição Federal. Nesse processo, o ANDES teve um papel 

relevante junto à Comissão de Educação, que tinha como relator o professor 

universitário, então deputado federal, Florestan Fernandes. Presidia o ANDES, 

o professor da UnB, Sadi Dal Rosso, que em sua entrevista destaca as 

possíveis diferenças entre os resultados políticos de uma Constituinte 

elaborada por uma Assembleia especificamente eleita para esse fim, e por um 

Congresso Nacional (como foi em 1988):  

E não era uma Assembleia Nacional Constituinte eleita 
especificamente para isso, era o Congresso Nacional. O que 
permitiu que tivesse essa estrutura mais conservadora. Se 
fosse uma Assembleia Nacional, a gente nunca pode prever, 
mas se fosse só para fazer a Constituição e ponto final, 
eventualmente a direita não conseguiria jogar tanta força. 
(Anexo-entrevista, p.CCXXVI). 

O Congresso Constituinte, apesar de controlado por representantes do 

capital, e hegemonizado por uma articulação suprapartidária alcunhada como 

“Centrão”, avançou em conquistas sociais e trabalhistas como a extensão do 

direito previdenciário aos trabalhadores do campo, a elevação de multa 

rescisória sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a redução 

da jornada semanal de 48 para 44 horas, a criação de 1/3 sobre as férias e 

principalmente o reconhecimento do direito à organização sindical dos 

trabalhadores no setor público. A partir dessa última conquista o ANDES, que 

era associação, passa a ter status sindical, acrescentando a seu acrônimo as 

letras “SN”, que significam Sindicato Nacional.  

Esses avanços só foram possíveis, porque a situação econômica 

marcada pela crise, com o descontrole inflacionário como sua principal 

característica, se refletia em elevado número de conflitos trabalhistas e 
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fortalecimento das organizações sindicais e movimentos populares que 

incidiam sobre os trabalhos do Congresso Constituinte.   

Cabe lembrar, que a ação dos movimentos sindicais e populares não 

ocorria apenas por meio dos parlamentares constituintes ligados a estes 

setores, mas por um conjunto de ações que envolviam as entidades destes 

movimentos, seja participando das audiências públicas, promovendo atos e 

debates, ou visitando parlamentares das comissões específicas de cada 

assunto como novamente nos relata o professor Sadi Dal Rosso:  

Como nós atuávamos? Havia uma organização, entre o 
ANDES e as demais entidades, por exemplo, a CNTE 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), 
que teve um papel importante na época, a Federação de 
trabalhadores técnico-administrativos em instituições de ensino 
superior públicas no Brasil (FASUBRA) também, alguns 
sindicatos se movimentaram muito, os SINPRO’s, mas essa 
frente sindical-associativa, ela interagia com a Comissão de 
Educação, da Câmara dos Deputados. Nós tínhamos alguns 
parlamentares. Interagíamos com a comissão como um todo. 
Algumas entidades como a Sociedade Brasileiro para o 
Progresso da Ciência (SBPC) começaram a atuar, e depois 
que formamos uma certa frente, estas entidades não 
necessariamente fechavam conosco. Então havia um 
enfrentamento com os parlamentares, porque tudo ia para o 
voto. (Anexo-entrevista, p.CCXXIV).  

Em 1989, ano da primeira eleição presidencial desde 1960, outro plano 

econômico foi lançado e também malogrou, o Plano Verão, que teve como 

idealizador o, então, ministro da economia, Mailson da Nóbrega. No segundo 

turno da eleição, Fernando Collor de Mello derrotou Luís Ignácio Lula da Silva. 

O surgimento desse tipo de eleição, em dois turnos, e, posteriormente, a 

possibilidade de reeleição, foram características das mudanças políticas em 

vários países da região. Dos países aqui estudados, somente o México não 

adotou esse modelo, pois a Revolução de 1910 fez-se contra uma situação de 

sucessivas eleições que mantiveram por trinta (30) anos o mesmo presidente, 

Porfírio Dias. Esse período ficou conhecido como Porfiriato. 

Outro elemento comum a Brasil, Argentina, Colômbia e México, foi a 

reforma de suas constituições, ainda que por motivos distintos e em 

correlações de forças (governo X movimentos sociais) variados. No Brasil o 

processo constitucional ocorreu por necessidade de limpar todo o arcabouço 
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do período militar e adaptar as instituições a um regime democrático. Como 

vimos, apesar dos setores conservadores, houve avanços sociais. Na 

Colômbia, a realização da Constituição de 1991 foi uma das exigências, das 

guerrilhas para sua desmobilização e integração à sociedade civil. Também 

houve avanços sociais. Na Argentina a Constituição, na verdade uma reforma, 

deu-se em 1994, mas o principal objetivo era garantir a aprovação do sistema 

de reeleição, para Menem. No México, a reforma constitucional em 1996 e 

1997 esteve mais vinculada ao processo de alternância política, expressão de 

um processo iniciado em fins da década de 1970.    

Voltando ao Brasil, o ambiente econômico era pautado pela 

hiperinflação, e assim que Collor assumiu, confiscou as economias da 

população, no que ficou conhecido como Plano Collor. Tal medida também se 

sucedeu na Argentina onze (11) anos depois, em 2001, com o “corralito” 

promovido pelo ministro da economia, Domingo Cavallo e que resultou na 

queda do governo de Fernando De La Rúa neste mesmo ano.  

 Collor implementou um ideário neoliberal, pautado pela liberalização às 

importações, redução do tamanho e papel do Estado, privatização de estatais e 

liberalização da legislação trabalhista. O investimento nas Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) desabou. Em 1991, o ANDES liderou uma greve de 

cento e sete dias (107). Há que se ressaltar que também no campo 

organizativo sindical houve avanço dos setores mais conservadores, com a 

criação de uma central sindical, estimulada pelo governo Collor. Em 1991, foi 

criada a Força Sindical, que passou a disputar espaço político e sindical com a 

CUT. A Força Sindical imprimiu o discurso do “sindicalismo de resultados” que 

não dispensava a mobilização, mas primava sua ação na conciliação com os 

setores empresariais. 

A crise, econômica e política, que se precipitou sobre seu governo 

desembocou no processo de impeachment e em sua consequente renúncia em 

1992. O movimento nas ruas pelo impeachment contou com a ativa 

participação do movimento estudantil universitário encabeçado pela UNE, 

conhecido como os “cara-pintadas”.    
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Com a queda de Collor, seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência 

e em 1994 adotou um plano econômico similar ao implantado na Argentina por 

Carlos Menem, que estabelecia a paridade e conversibilidade do peso/dólar. 

No Brasil, o plano foi batizado de Real, com o lançamento de uma nova moeda, 

de mesma denominação, também ancorada no dólar. Tal como na Argentina, a 

conversibilidade possibilitou o controle inflacionário e teve forte apoio da 

população, que pôde, à custa da desindustrialização e da elevação do 

endividamento do Estado, ter acesso a bens importados e viajar (no caso dos 

setores médios) para o exterior. 

Tabela 11 - Evolução da inflação, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) entre 1980 e 2015. 

Ano Inflação  Ano Inflação  Ano Inflação  

1986 79,66 1996 9,56 2006 3,14 

1987 363,41 1997 5,22 2007 4,46 

1988 980,21 1998 1,65 2008 5,9 

1989 1.972,91 1999 8,94 2009 4,31 

1990 1.620,97 2000 5,97 2010 5,91 

1991 472,7 2001 7,67 2011 6,5 

1992 1.119,10 2002 12,53 2012 5,84 

1993 2.477,15 2003 9,3 2013 5,91 

1994 916,46 2004 7,6 2014 6,41 

1995 22,41 2005 5,69 2015 10,67 

Série histórica inflação IPCA 1980/2015. IPEADATA (Fonte:IBGE/SNIPC) 

Essas condições possibilitaram que o candidato do governo, o então 

ministro da economia Fernando Henrique Cardoso, fosse eleito em 1994, ainda 

no primeiro turno.  Em seus dois governos (1995/1998 e 1999/2002), ocorreram 

alterações profundas na economia brasileira que reduziram ou modificaram o 

papel do Estado em várias áreas da vida econômica e social, concomitante a 

importantes programas de privatização (bancos públicos, setor energético, 

mineração, produtivo, telecomunicações e rodoviário), diminuição de taxas e 

impostos de importação, redução dos gastos sociais, sobrevalorização da 

moeda nacional como forma de internacionalização da economia, e elevadas 

taxas de desemprego. Isso resultou numa redução do setor produtivo e 

expansão dos setores de serviços, além de uma desnacionalização da 

economia com vários grupos nacionais associando-se a conglomerados 
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internacionais, ou, simplesmente, indo à falência. Na educação o ensino 

fundamental foi priorizado, enquanto o investimento no ensino superior público 

declinou a níveis dos anos Collor.  

Esse quadro macroeconômico foi acompanhado de importantes 

mudanças na organização do mercado de trabalho, com acelerada 

terceirização e informalização, que combinado às elevadas taxas de 

desemprego, reduziu e vulnerabilizou a ação sindical.  

Gráfico 6 - Índice de desemprego médio 1984/2014. 

 
            Fonte: Brasil fatos e dados. 

Em documento publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), Ramos (2002, p.1-4) demonstra que, entre 1991 e 2002, a 

informalidade apontada pela Pesquisa Mensal do Emprego (PME) de seis 

regiões metropolitanas saltou 11%, criando uma equivalência entre 

trabalhadores com e sem carteira assinada.  Acrescenta que esse fenômeno foi 

simultâneo à expansão na participação do nível de ocupação do setor de 

serviços que entre 1991 e 2001 do passou de 36% para 42%, enquanto o setor 

de transformação recuou de 22% para 16%.  Esse quadro é similar ao 

vivenciado por outros países (Argentina e México) que passaram por reformas 

macroeconômicas neoliberais.  

Comentando a mudança de conjuntura entre o momento da elaboração 

da Constituinte e a relação de forças desfavorável aos trabalhadores na 
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década de 1990, o professor Sadi Dal Rosso explica as várias emendas 

constitucionais promovidas pelo governo de Fernando Henrique como forma de 

anular os poucos avanços da Constituição Federal onde fosse possível, 

justificando com o discurso da modernização e consequente reforma do 

Estado:  

Tanto que a Constituinte teve de ser reformada várias vezes 
pelo Fernando Henrique, voltando atrás, as emendas 
constitucionais, as chamadas Propostas de Emendas 
Constitucionais (PEC) modificaram muito a Constituição, pois 
apesar do Centrão, ela tinha elementos avançados e foi 
reformada para atender ao grande capital. (Anexo-entrevista, 
p.CCXXV). 

 O debate e a votação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 

9394/1996 - LDB), aprovada em dezembro de 1996, se deu nessa conjuntura, 

então francamente desfavorável aos trabalhadores. O ANDES e os demais 

sindicatos da área da educação, bem como entidades acadêmicas, novamente 

acompanharam e tentaram intervir no texto, mas com resultado inferior ao 

obtido junto à Constituinte. Esse balanço apresentado pelo professor da 

Universidade de São Paulo (USP) e atualmente um dos vice-presidentes do 

ANDES, César Augusto Minto, que em 1996 era membro da Associação 

Nacional de Educação (ANDE), relata a intervenção e a apreciação do 

resultado obtido na elaboração da LDB:  

Nessa época a gente tinha interface com as entidades 
sindicais. Como eu vinha do movimento sindical, e a luta era 
conjunta, tanto das entidades sindicais, como das entidades 
acadêmicas, que na época eram praticamente a ANDE, a 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em  
Educação (ANPEd), e o Centro de Estudos Educação e 
Sociedade (CEDES). Aí nós começamos a tentar, a 
intervirmos, na medida do possível, na elaboração da LDB. E aí 
foi um furo n’água. [...] nós ficamos muito decepcionados com a 
LDB. Por que nós tínhamos um projeto muito bom, do nosso 
ponto de vista, muito melhor, mais discutido com o conjunto da 
sociedade e tal. (Anexo-entrevista, p.CCLXXXVII) 

 Ainda em 1998 os trabalhadores enfrentaram a reforma da previdência 

dos trabalhadores celetistas (público e privados), a Emenda Constitucional 

20/98, que resultou na perda dos benefícios na aposentadoria com a 

introdução de coeficiente redutor, o Fator Previdenciário (FP), e criação de 

critérios que resultaram na ampliação do tempo de trabalho. Da mesma forma 
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tais reformas foram aplicadas no México, na Colômbia e Argentina e tendo 

sempre como consequência perdas de direitos para os trabalhadores. Na 

Argentina, o sistema previdenciário chegou a ser privatizado por Carlos Menem 

em 1992.  

A Emenda Constitucional 20/98 acabou com a isonomia entre 

professores do ensino superior e de educação básica no tocante aos critérios 

da aposentadoria. O menor tempo de contribuição para a obtenção do 

benefício permaneceu vigente somente para os professores da Educação 

Básica (professores - 30 anos e professoras - 25 anos). Não por acaso, em 

1998 eclodiu uma greve dos docentes universitários que se estendeu por cento 

e quatro (104) dias. A professora da UNISINOS (Universidade do Vale dos 

Sinos), aposentada pela Universidade Federal de Santa Maria em 1998, afirma 

que:  

Eu só me aposentei da Federal por conta da reforma do 
Fernando Henrique, que ameaçava a retirada dos nossos 
direitos. Eu me aposentei com vinte e nove anos de trabalho. 
Poderia ter me aposentado antes, com vinte e cinco. E eu só 
me aposentei com vinte nove anos, porque o Fernando 
Henrique queria retirar a aposentadoria integral. (Anexo-
entrevista, p.CCXLIII). 

Após a promulgação da nova LDB, uma das prioridades do ANDES, foi, 

juntamente com outros sindicatos e entidades acadêmicas, tentar influir sobre a 

elaboração do Plano Nacional de Educação, que findou por ser aprovado no 

Congresso Nacional em 2001. O professor César Augusto Minto explica quais 

eram as expectativas dessas organizações:  

Aí, em seguida, com as perdas sofridas na LDB, nós 
começamos a nos organizar com perspectivas de um Plano 
Nacional de Educação, a gente tinha clareza plena naquele 
momento que ao governo não interessava construir um Plano 
Nacional de Educação, pelo simples fato de que ele ficaria 
preso, menos livre de amarras. Querendo ou não, quando se 
tem um plano, você tem a possibilidade de cobrança. [...] Em 
1996, 1997. Aí nós começamos. Nós quem? ANDE ainda, e o 
CEDES. A Anped caiu fora. A Anped não topou continuar 
nessa luta para a elaboração do Plano Nacional de Educação. 
Aí nós começamos a trabalhar em conjunto, mais pari passu 
com o movimento sindical. (Anexo-entrevista, p.CCLXXXVII e 
CCLXXXVIII).  
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O desgaste sofrido pelo governo de Fernando Henrique, com as políticas 

antipopulares e os pífios resultados econômicos – em 1999 pôs fim à paridade 

real/dólar – possibilitaram a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, 

gerando expectativa em amplos setores do país, e particularmente do 

movimento sindical. Em 2003, em seu primeiro ano do governo, Lula promoveu 

uma reforma previdenciária que complementava a de Fernando Henrique, 

agora no setor público. A Emenda Constitucional 41/03 pôs fim ao direito à 

paridade e integralidade na aposentadoria dos trabalhadores estatutários do 

serviço público, além de estabelecer idade mínima para a obtenção desse 

direito, para os novos servidores.  

Esse ataque motivou que setores do movimento sindical, particularmente 

do setor público, se deslocassem à esquerda e saíssem da CUT, já que esta 

passou a desenvolver uma política mais próxima ao governo. Em 2005, 

ANDES se desfiliou da CUT.  

Figura 4 - Dossiê Adusp sobre a Educação no Brasil. 

 

Apesar dos escândalos de compra de apoio político no Congresso 

Nacional, alcunhado de “Mensalão”, Lula conseguiu se reeleger em 2006 para 

um novo mandato. 

A aproximação da CUT com o governo deu-se, além dos vínculos 

históricos e de origem, em virtude de dois elementos: um estrutural e outro 

político. Como estrutural percebemos que muitos de seus quadros foram 
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incorporados ao aparelho de Estado, passando a ocupar cargos de confiança 

do governo. Dessa forma foi criada uma pressão interna na CUT para ser mais 

complacente com este governo que os anteriores.  

Há que se ressaltar, porém, que o elemento preponderante foi a agenda 

política, econômica e social desenvolvida por esse governo: estímulo ao 

mercado interno com retomada industrial e geração de empregos, 

nacionalização de parte de componentes utilizados em obras de infraestrutura 

(particularmente no setor petroquímico), recomposição paulatina do poder de 

compra do salário mínimo, adoção de programas sociais como o bolsa família, 

retomada de concursos públicos que haviam cessado sob o governo de 

Fernando Henrique, criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

aprovação da lei do piso nacional do magistério e do 1/3 de jornada (Lei 

11.738/2008) para a Educação Básica, programas de acesso ao ensino 

superior – ampliação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), criação do 

Programa Universidade para Todos (ProUni) – e mais tarde do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) e aprovação de políticas afirmativas de cotas para estudantes negros, 

indígenas e oriundos da escola pública; ampliação da rede pública de ensino 

superior.  

Essas políticas públicas foram implantadas sem grandes embates, ainda 

que algumas sejam polêmicas entre setores médios como o “bolsa família” e a 

política de cotas, mas não se deram marcadas pelo antagonismo de classes 

entre trabalhadores e patrões. Isso foi possível devido uma elevação dos 

preços internacionais de produtos primários exportados, principalmente, para a 

China, que permitiu uma expansão das forças produtivas do capitalismo com 

distribuição de renda e com uma significativa expansão da margem de lucros 

da burguesia. As políticas ligadas à educação superior – ProUni, FIES, o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), PRONATEC, REUNI – serão analisadas 

no próximo item.  
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Por fim, há que se ressaltar, que fruto do bom momento econômico do 

mercado mundial que o país vivenciou durante os dois governos Lula, e das 

políticas de estímulo ao mercado interno, foram criados mais de quinze milhões 

de empregos formais:  

Tabela 12 - Geração de empregos formais entre governos de Fernando Henrique e Lula. 

 

 

 
 

 

 

 
Geração empregos formais – RAIS – 1995/2010 (ARAÚJO, 2014). 

Outro fator significativo para o movimento sindical, ocorrido em 2008, foi 

quando o governo Lula aprovou a lei 11.648/2008 que estabeleceu critérios 

para o reconhecimento legal das centrais sindicais: filiação de, no mínimo, cem 

(100) sindicatos distribuídos nas cinco (5) regiões do país; filiação em pelo 

menos três (3) regiões do país de, no mínimo, vinte (20) sindicatos em cada 

uma; filiação de sindicatos em, no mínimo, cinco (5) setores de atividade 

econômica; e filiação de sindicatos que representem, no mínimo, sete por cento 

(7%) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.  

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego são reconhecidas 

atualmente no Brasil seis (6) centrais sindicais, que se enquadram nos critérios 

acima descritos:  

 Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

 Força Sindical (FS); 

 União Geral dos Trabalhadores (UGT); 

 Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB);  

 Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST);  

 Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB); 

Ano Nº empregos 
 

Ano Nº empregos 

1995 88.495 
 

2003 861.014 

1996 74.576 
 

2004 1.862.649 

1997 274.116 
 

2005 1.831.041 

1998 387.207 
 

2006 1.916.632 

1999 1.630 
 

2007 2.452.181 

2000 1.235.364 
 

2008 1.834.136 

2001 960.985 
 

2009 1.765.980 

2002 1.494.299 
 

2010 2.520.000 
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Em 2011, o ANDES, que havia se desfiliado da CUT, filiou-se a uma 

central sindical que ainda não alcançou o índice de representatividade, 7%, 

para ser reconhecida pelo governo, a Central Sindical Popular – CONLUTAS.  

Lula conseguiu, em 2010, eleger sua sucessora, Dilma Rousseff, que  

reelegeu-se em 2014, ainda que, enfrentando os efeitos da crise econômica 

mundial com a menor demanda de produtos primários, como a soja e o minério 

de ferro, e o fortalecimento da oposição de direita.  

Ao contrário de Colômbia e México, e similar, em certa medida, com a 

Argentina, o Brasil vivenciou, no início do século XXI, uma inflexão na 

implantação das políticas neoliberais, de uma forma mais agressiva, no 

governo Fernando Henrique, para outra mais mediada com programas sociais, 

com os governos Lula e Dilma. Essa política governamental vem sendo 

denominada por alguns estudiosos (BOITO, 2012, p.3), como 

“neodesenvolvimentismo”: 

O neodesenvolvimentismo: a) apresenta um crescimento 
econômico que, embora seja muito maior do que aquele 
verificado na década de 1990, é bem mais modesto que aquele 
propiciado pelo velho desenvolvimentismo, b) confere 
importância menor ao mercado interno, posto que mantém a 
abertura comercial herdada de Collor e de FHC c) atribui 
importância menor à política de desenvolvimento do parque 
industrial local (BRESSER-PEREIRA, 2012) d) aceita os 
constrangimentos da divisão internacional do trabalho, 
promovendo, em condições históricas novas, uma reativação 
da função primário-exportadora do capitalismo brasileiro, e) 
tem menor capacidade distributiva da renda e f) o novo 
desenvolvimentismo é dirigido por uma fração burguesa que 
perdeu toda veleidade de agir como força social nacionalista e 
anti-imperialista.  

Enquanto o crescimento da economia pode conciliar distribuição de 

renda com a remuneração do capital, essa política manteve sua sustentação, 

mas com a retração econômica os setores conservadores se articularam para 

garantir que prevalecessem seus interesses. O governo Lula expressou um 

momento na América do Sul, de reação às políticas neoliberais, que alinhou de 

forma desigual a Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru e 

Equador, com variados graus de diferenças com os interesses dos EUA. 
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Gráfico 7 - Evolução do salário mínimo real entre 1983 e 2014. 

 

Salário Mínimo real médio em reais (01/01/2014). Fonte: DIEESE (2014, p.11) 

Um elemento central para compreensão do sindicalismo no Brasil é 

entender sua gênese e institucionalização na primeira metade do século XX, e 

a ruptura com as antigas direções sindicais, no terceiro quartel deste século, 

sem que isso tenha significado uma mudança estrutural e profunda, como a 

organização por local de trabalho. O sindicalismo combativo, ou novo 

sindicalismo, dos anos finais da ditadura civil-militar (1964-1985) abarcou um 

período inédito de lutas e assumiu formas organizativas bastante 

diversificadas, ainda que tenha ao longo dos anos perdido o vigor e se 

aproximado do governo, que ajudou a eleger. A transformação das 

associações docentes universitárias em sindicato se dá neste período e se 

expressou, no reconhecimento desse direito, na Constituição Federal de 1988, 

algo inédito na história do Brasil.  
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4.2 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 Para a elaboração deste tema, utilizamos como fonte principal, a trilogia, 

de Luiz Antônio Cunha, sobre a universidade no Brasil23. A historização do 

desenvolvimento dessa instituição faz-se fundamental para identificar suas 

características, dinâmicas e agentes sociais, possibilitando assim o processo 

comparativo com as instituições dos demais países estudados.  

Cunha atribui como um dos elementos que asseguraram a 

homogeneidade da burguesia brasileira no período colonial (2007a, p.13), as 

limitadas opções de formação superior (Universidade de Coimbra) quando os 

filhos da burguesia colonial eram obrigados a viajar a Portugal, enquadrando-

se na política de reforçar vínculos de dependência da colônia em relação à 

metrópole.  

Ao contrário da América Hispânica, onde surgiram instituições de ensino, 

denominadas como universidades, muito antes da independência – México 

(1553), Colômbia (1580), e Argentina (1623) – no Brasil prevaleceram os 

colégios jesuítas, que se dedicavam à reprodução dos quadros da própria 

Ordem e à instrução dos filhos da burguesia, com cursos, que mesmo podendo 

ser considerados como superiores, Filosofia e Teologia, não foram nunca 

equiparados aos das instituições da metrópole, mesmo com insistentes 

solicitações dos jesuítas aqui instalados. Diferente do trabalho de 

evangelização dos indígenas, os colégios estavam localizados nos centros 

administrativos coloniais, em geral, litorâneos e depois de 1759, data da 

expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses, outras ordens – como os 

franciscanos em 1776, no Rio de Janeiro – assumiram parcialmente essa 

função até a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808.  

 O primeiro colégio jesuíta fundado no Brasil foi em 1550, na Bahia, que 

em 1553 inaugurou o curso de Humanidades e em 1572, o de Artes e Teologia. 

Seus planos pedagógicos seguiam a organização das universidades europeias. 

Cunha em seus escritos questiona em que medida as instituições denominadas 

como universitárias no império espanhol, diferiam dos colégios dos jesuítas da 

                                                           
23 A universidade temporã (2007a); A universidade reformanda (2007b); A universidade crítica (2007c). 
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Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Maranhão e Pará (2007a, p.17). Há 

que se ressaltar que os jesuítas ao longo do século XVII e início do XVIII, 

assumiram em Portugal o controle tanto do Real Colégio de Évora, quanto da 

Universidade de Coimbra, e que a organização dos planos pedagógicos do 

Colégio da Bahia (1580), por exemplo, com cursos de Artes e Teologia, 

seguiam o plano pedagógico das universidades europeias.  

 Com a vinda da família real, e é importante dizer que isso significa a 

vinda do Estado português para o Brasil, diversas instituições foram criadas ou 

transplantadas para permitir o estabelecimento do príncipe regente, da corte 

portuguesa e o funcionamento do Império português, mas a universidade não 

foi uma delas. No ensino superior foram criadas as academias militares (da 

Marinha e do Exército) onde surgiram os cursos de Engenharia e Medicina. 

Nas palavras de Cunha (2007a, p.64):  

A reestruturação e ampliação do ensino superior no Brasil a 
partir de 1808, fizeram que os estudos de Matemática, Física, 
Química, Biologia e Mineralogia se deslocassem dos cursos de 
Filosofia, controlados pela Igreja, para cursos médicos e para a 
Academia Militar, e, muitos mais tarde, para a Escola 
Politécnica, que dela se separou.  

 Esse processo implicou não apenas no estabelecimento, 

reconhecimento e diversificação do ensino superior no Brasil, até então, a 

encargo da Igreja, mas em sua secularização, o que não se confunde com 

ensino laico. Quanto ao ensino superior privado não confessional, apesar de 

uma tentativa de autorização em 1879, somente na República Velha teve êxito.  

Em relação à organização do ensino superior em universidades, houve forte 

resistência, não apenas no final do século XIX, mas em grande parte da 

Primeira República, prevalecendo as faculdades e institutos independentes.  

O advento da República fortaleceu as ideias positivistas que tinham nos 

diplomas acadêmicos vestígios de privilégios corporativos ou “adornos 

dispensáveis” (CUNHA, 2007a, p.166) que desvirtuavam os jovens de famílias 

burguesas, fazendo-os abandonar profissões justas e honradas para buscar 

um diploma. Na visão positivista o exercício das profissões não deveria ficar 

restrito àqueles portadores de determinados títulos, portanto, não deveria ser 
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uma prioridade o ensino superior e menos ainda a criação de uma 

universidade.  

 Benjamin Constant, professor militar positivista com grande influência na 

organização do golpe que pôs fim à Monarquia, foi o primeiro e único ministro 

da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, que “[...] criou condições legais 

para que escolas superiores particulares viessem a conceder diplomas dotados 

do mesmo valor dos expedidos pelas escolas federais [...]” (CUNHA, 2007a, 

p.155). Resultou desse contexto uma significativa expansão de cursos, 

instituições com a facilitação do acesso e com qualidade sempre criticada. As 

reformas referentes ao ensino superior de 1911, 1915 e 1925, visaram conter a 

proliferação sem limites de títulos e instituições, e estabelecer critérios de 

ingresso (criação de exames vestibulares, limitação do número de vagas) e de 

reconhecimento dos certificados.  

 Na década de 1910 ocorreram três iniciativas, privadas, de organização 

de universidades, caracterizadas por Cunha (2007a, p.177) como 

universidades de vida curta: Universidade de Manaus (1909-1926); 

Universidade de São Paulo (1911-1917); e Universidade do Paraná (1912-

1915). A reforma de 1915 impôs restrições de reconhecimento dos cursos, o 

que contribuiu para que estas iniciativas malograssem. Um elemento curioso 

das universidades de Manaus e Paraná foi que na primeira, os professores 

dividiam entre si o que restava da arrecadação das mensalidades, depois de 

descontados todos os custos e na do Paraná, inicialmente, os docentes não 

recebiam salários.  

Foi na década de 1920 que surgiram as três primeiras universidades 

estatais e duradouras no Brasil: a Universidade do Rio de Janeiro (1920); a 

Universidade Tecnológica de Porto Alegre (1928); a Universidade de Minas 

Gerais (1927).  Nesta última, os professores também abriram mão de parte do 

pagamento para colaborar com a organização da reitoria (CUNHA, 2007a, 

p.191). A forma de criação das instituições, que tornou-se um padrão para o 

surgimento das futuras universidades, foi a aglutinação de faculdades e 

institutos já existentes.  
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 Nesta mesma década surgiu a Associação Brasileira de Educação (ABE) 

que abrigou em seu seio as correntes liberais (elitista e igualitarista) e a 

católica. A partir da Revolução de 1930 houve um evidente fortalecimento 

desta última corrente, que se expressou na aprovação de suas principais teses 

na Constituinte de 1934 e na instalação de dois dirigentes a ela vinculados no 

governo federal (Francisco Campos e Gustavo Capanema), no estratégico 

Ministério da Educação e Saúde. Ao longo da década de 1930 a corrente 

católica identificou-se plenamente com a linha autoritária do governo 

constitucional de Vargas e depois do Estado Novo.  

Os liberais elitistas desenvolvem o projeto de construção da Escola de 

Sociologia e Política (1933) e da Universidade de São Paulo (1934), tendo em 

Fernando Azevedo seu principal teórico e propagandista. Os liberais igualitários 

liderados por Anísio Teixeira, na capital do Brasil (Rio de Janeiro) criaram a 

Universidade do Distrito Federal (1935), que em 1939, foi incorporada à 

Universidade do Brasil (antiga Universidade do Rio de Janeiro). Na década de 

1940 os católicos unificaram suas faculdades no Distrito Federal e, criaram a 

Universidade Católica (1946).  

 O Estatuto das Universidades Brasileiras (decreto 19.851, de 11 de abril 

de 1931), que esteve vigente por trinta (30) anos, estabelecia os critérios para 

a criação das universidades e seu funcionamento bem como o seu 

financiamento: os alunos pagavam taxas de vestibular, matrícula, inscrição 

semestral por matéria, certificado de exame por matéria, guia de transferência, 

certidão de frequência e diploma (CUNHA, 2007a, p.293). O reitor era 

escolhido pelo ministro da educação a partir de uma lista tríplice indicada pelo 

conselho universitário. O quadro de docentes era composto por duas 

categorias: os catedráticos que adquiriam vitaliciedade e inamovibilidade a 

partir de dez anos de aprovados em concurso de títulos; os auxiliares, que 

eram escolhidos pelo catedrático, deveriam se submeter a concurso de títulos e 

provas para docentes livres.  

 Previa ainda que em cada universidade, os professores deveriam estar 

reunidos na Sociedade dos Professores Universitários, presidida pelo reitor, e 

direcionadas a atividades sociais e científicas. Cada Sociedade deveria 
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escolher dois representantes para compor o Diretório Nacional de Professores 

que teria como uma de suas atribuições, a defesa dos interesses gerais da 

classe.  Os dados abaixo se iniciam em 1932, porque só a partir desta data 

passou a existir um censo do ensino superior no Brasil:  

Tabela 13 - Evolução do alunado do ensino superior entre 1932 e 1945. 

Ano  
Número de 

alunos  
Ano  

Número de 
alunos  

1932 20.739 1939 19.616 

1933 22.582 1940 18.047 

1934 24.705 1941 19.010 

1935 25.903 1942 19.663 

1936 25.113 1943 24.344 

1937 23.856 1944 23.768 

1938 20.674 1945 27.253 
Tabela baseada em Cunha (2007a, p.294). 

 No fim do Estado Novo, havia no Brasil cinco (5) universidades e 

duzentos e noventa e três (293) estabelecimentos isolados, em sua maior parte 

privados. Pela tabela percebemos uma ampliação muito tímida do número de 

matrículas entre 1932 e 1945 e inclusive um declínio de alunos no início dos 

anos 1940.  Como vimos, no tema sobre a conjuntura política, em 1938, em 

pleno Estado Novo, foi fundada a União Nacional de Estudantes (UNE), com o 

malogrado objetivo de estabelecer controle sobre os estudantes universitários. 

Desde então esta entidade teve uma destacada participação na vida política 

nacional e repercutia em suas publicações e ações, as principais ideias da 

Reforma Universitária de Córdoba (1918).  

 O ritmo de industrialização e monopolização da economia, que se impôs 

a partir dos anos 1950 com o ingresso de capitais estrangeiros, ao mesmo 

tempo em que trazia novos produtos e formas de organização do trabalho, e 

ampliava a penetração desses produtos no território nacional, desorganizou o 

sistema produtivo nativo e restringiu o desenvolvimento dos pequenos 

negócios na área industrial. Para os setores médios, comerciantes e pequenas 

indústrias, isso resultou ter de recorrer ao ensino superior para ascender 

socialmente, seja como trabalhador especializado nas novas empresas que 
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vinham se estabelecendo, transformando-se em profissionais liberais ou como 

quadros técnicos do Estado. Nas palavras de Cunha,  

Correlativamente ao estreitamento do canal “empresarial” de 
ascensão, abriu-se outro, levando as camadas médias a 
redefinirem o próprio modelo de sucesso. À medida que ficava 
mais difícil acumular capital necessário ao ingresso nas classes 
dominantes, passou-se a definir o topo das burocracias 
públicas e privadas como o alvo da ascensão. (2007b, p.43) 

 Concomitantemente surgiram mecanismos que tornaram o ensino 

superior mais acessível.  Um deles foi a gratuidade que se estabeleceu na 

prática no setor público, uma vez que as várias taxas e anuidades deixaram de 

ser atualizadas pela inflação, a partir de 1950, tornando-se praticamente 

simbólicas com decorrer do tempo e desvalorização da moeda (Cunha, 2007b, 

p.76).  

 Se por um lado, manteve-se o vestibular para o ingresso, os diversos 

cursos do ensino médio profissionalizante, que anteriormente não permitiam a 

disputa de vagas no ensino superior, passaram a equivaler-se ao secundário 

(leis de equivalência), o que permitiu que qualquer estudante concluinte do 

ensino médio pudesse postular, por meio do vestibular, uma vaga em 

instituição do ensino superior.  

 O aumento da demanda foi um elemento de pressão pela ampliação da 

rede de ensino superior, a uma média de 12,5% ao ano entre 1945 e 1964, 

alcançando o número de 39 universidades em 1964 (há que se considerar as 

universidades católicas) e um número muito maior de instituições particulares 

isoladas (faculdade), mas o setor público era responsável então por 61,3% das 

matrículas do ensino superior e 81% das matrículas das instituições 

universitárias (Cunha, 2007b, pp.79 e 82). O número de matrículas mais do que 

quintuplicou neste período.  
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Tabela 14 - Evolução do alunado do ensino superior entre 1945 e 1964. 

ANO  
Número 

de alunos  
ANO  

Número 
de alunos  

1945 27.253 1955 72.652 

1946 35.929 1956 78.659 

1947 41.111 1957 79.505 

1948 41.645 1958 84.481 

1949 45.476 1959 87.603 

1950 52.585 1960 93.202 

1951 58.818 1961 98.892 

1952 66.632 1962 107.299 

1953 67.525 1963 124.214 

1954 71.724 1964 142.386 
Tabela baseada em Cunha (2007b, pp. 87-90). 

 As universidades, desse período, com exceção da Universidade de 

Brasília (1961), surgiram da federalização e aglutinação de instituições públicas 

estaduais ou municipais isoladas, ou ainda instituições privadas.   

 Nesta etapa o sujeito coletivo que atuou mais intensamente sobre a 

discussão do projeto de universidade, foi o movimento estudantil, que defendeu 

um desenvolvimento soberano do país e uma destinação social, e não privada, 

do conhecimento produzido. Ainda que, individualmente, muitos professores 

também assumissem essas bandeiras, seja nas instituições escolares ou em 

órgãos governamentais (Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Álvaro Vieira Pinto, 

Florestan Fernandes), enquanto coletividade os interesses eram 

monopolizados pelos catedráticos, que eram constantemente denunciados 

como elementos retrógrados pelos estudantes, como percebemos em um 

documento da UNE:  

[...] as medidas concretas de reforma e democratização do 
ensino superior esbarram constantemente em obstáculos, tais 
como a cátedra vitalícia, os exames vestibulares, a estrutura de 
decisão dos problemas universitários, e tantos outros, 
característicos de uma legislação anacrônica, embora recente. 
[...] (UNE, 1962, apud CUNHA, 2007b, p.121).  
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Isso parece muito claro também para professores que se mobilizavam 

pela reforma universitária como Álvaro Vieira Pinto:  

[...] a forma futura da Universidade brasileira está sendo 
decidida neste momento muito mais num comício de 
camponeses no Nordeste, do que nas salas de reuniões dos 
Conselhos de Educação. Eis por que são os estudantes – e 
não os professores – que assumem o comando da luta social 
por essa reforma, porque apenas eles constituem o 
instrumento capaz de levá-la a efeito e igualmente são, pela 
práxis que possuem, a origem das ideias que devem servir 
para formular tal reforma. (PINTO, 1962, apud, CUNHA, 2007b, 
p.187).  

Dentre as várias demandas levantadas pelos estudantes, destacava-se 

a substituição do sistema de cátedras por um regime departamental, com 

professores contratados por meio de concursos de títulos e provas. Darcy 

Ribeiro comparava, em 1962, o número de matrículas da Universidade do 

Brasil (hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro), com nove mil (9.000) 

estudantes, organizada com sistema de cátedras, e a Universidade Nacional 

Autônoma do México, organizada em departamentos, que atendia sessenta mil 

(60.000) matriculados em uma área duas vezes e meia menor que sua 

congênere fluminense (RIBEIRO, 1962, apud CUNHA, 2007b, p.154).  Não 

obstante, a menção ao sistema mexicano, constituía-se como referência, tanto 

para estudantes, como professores liberais, depurado do seu caráter privatista, 

o modelo universitário estadunidense. Este havia servido de referência para a 

criação de duas modernas instituições do ensino superior, o Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em 1947 e a Universidade de Brasília (UnB), 

inaugurada em 1962.   

Por isso, Cunha assevera tratar-se de mito a crença de que a reforma 

universitária imposta pelos militares em 1968, e inspirada no modelo 

estadunidense, por meio do decreto 5.540/68, foi resultado apenas do acordo 

MEC-Usaid24:  

                                                           
24 Referimo-nos ao acordo de mai/jun de 1967 entre o Ministério da Educação (MEC) e o United States 

Agency for International Development (Usaid), Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional que estabelecia a colaboração entre as duas instituições visando a reforma do sistema 

universitário brasileiro.  
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[...] a concepção de universidade calcada nos modelos norte-
americanos não foi imposta pela Usaid, com a conivência da 
burocracia da ditadura, mas, antes de tudo, foi buscada, desde 
fins da década de 1940, por administradores educacionais, 
professores e estudantes, principalmente aqueles, como um 
imperativo da modernização e, até mesmo, da democratização 
do ensino superior em nosso país. Quando os assessores 
norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram um 
terreno arado e adubado para semear suas ideais. (2007c, p. 
24).  

 Se o modelo de organização inspirava-se desde antes do golpe na 

experiência de países mais avançados, por outro lado, na visão do regime 

ditatorial passou a predominar o discurso tecnicista, a percepção da 

universidade como empresa, o entendimento da missão desta como formadora 

de recursos humanos para o desenvolvimento do país e satisfação da 

demanda de mão de obra especializada, pelo setor público e privado. As 

cátedras foram eliminadas e os professores passaram a se organizar por 

departamentos que congregavam várias disciplinas. Teve início um sistema 

contábil de créditos referente a disciplinas cursadas, obrigatórias e optativas, 

para que os estudantes concluíssem o curso. A gratuidade, bem como o 

vestibular, foi mantida, ao mesmo tempo em que se intensificou a tendência à 

facilitação de abertura de novos cursos e instituições do ensino superior 

privado e seu subsídio (CUNHA, 2007c, p.291).  

 Com o golpe civil-militar de 1964 a repressão passou a ser uma 

constante, com perseguição, demissão, expulsão, prisão, tortura e 

desaparecimentos, mas houve dois auges na década de 1960: nas primeiras 

semanas após o golpe, quando além da demissão de vários dirigentes (como 

Anísio Teixeira, da reitoria da UnB) foram instaurados Inquéritos Policiais 

Militares (IPM’s) em várias universidades, que levaram à demissão de vários 

professores e expulsão de estudantes; e com o Ato Adicional nº5 (AI-5) de 13 

de dezembro de 1968, em que vários professores foram demitidos ou 

aposentados compulsoriamente, como Florestan Fernandes, Emília Viotti e 

Fernando Henrique Cardoso.  

 A “Marcha dos cem mil”, em agosto de 1968, foi a última grande 

manifestação da década e em 1969, em base ao AI-5, foi baixado o decreto 

477/69 que previa a demissão e proibição de trabalhar, por cinco (5) anos em 
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qualquer cargo de mesma natureza, no caso de professor ou funcionário, de 

instituição pública ou privada, que participasse, ou incitasse qualquer 

manifestação contra o regime. Para o mesmo “crime”, os estudantes seriam 

expulsos e proibidos de se rematricularem por três (3) anos (artigo 1º, 

parágrafo 1º, incisos I e II).  

 Durante o regime militar os setores privatistas foram se apropriando do 

Conselho Federal de Educação (CFE), legislando em causa própria e se auto-

concedendo todo tipo de facilidades para ampliação de seus negócios, até que 

durante o governo de Itamar Franco, quando a desmoralização e corrupção 

levaram à extinção desse órgão e criação do Conselho Nacional de Educação, 

com poderes apenas homologatórios (CUNHA, 2003, p.47).  

Nestas condições prosperaram os interesses dos setores privados do 

ensino superior, que podemos perceber nos números que indicam a evolução 

de matrículas dos cursos de graduação presencial. O setor público, instituições 

federais, estaduais e municipais, passou a atender, proporcionalmente, um 

contingente cada vez menor de estudantes (PINTO, 2004, p.731): 

Tabela 15 - Evolução das matrículas entre setores público e privado (1960 a 1994). 

ANO 

Categoria Administrativa 

Total Pública Privada 

Total % Federal Estadual Municipal Privada % 

1960 93.000 52.000 56       41.000 44 

1970 425.478 210.613 50       214.865 50 

1975 1.072.548 410.225 38 248.849 107.111 54.265 662.323 62 

1980 1.377.286 492.232 36 316.715 109.252 66.265 885.054 64 

1985 1.367.609 556.680 41 326.522 146.816 83.342 810.929 59 

1990 1.540.080 578.625 38 308.867 194.417 75.341 961.455 62 

1994 1.661.034 690.450 42 363.543 231.936 94.971 970.584 58 

 Fonte: MEC/INEP 

 Quando, em 1985, teve início o processo de redemocratização, as 

instituições de ensino superior públicas já eram minoritárias, mas este quadro 

agravou-se durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995/2002) quando o setor público alcançou o ponto mais baixo em número 

de matrículas (30%). Chama atenção a aceleração da taxa de expansão do 

setor privado durante esse período. As matrículas em cursos de graduação 

presenciais no setor público teve uma ampliação de 50,12%, ao passo que o 
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setor privado esse mesmo indicador alcançou incríveis 129,26%. Não obstante, 

esse crescimento não foi suficiente para que a taxa líquida da população entre 

18 e 24 anos no ensino superior alcançasse dois dígitos, ficando em 9,8%. 

Tabela 16 - Evolução das matrículas, setores público e privado, durante o governo Fernando Henrique. 

Ano 

Categoria Administrativa 

Total Pública Privada 

Total % Federal Estadual Municipal Privada % 

1995 1.759.703 700.540 40 367.531 239.215 93.794 1.059.163 60 

1996 1.868.529 735.427 39 388.987 243.101 103.339 1.133.102 61 

1997 1.945.615 759.182 39 395.833 253.678 109.671 1.186.433 61 

1998 2.125.958 804.729 38 408.640 274.934 121.155 1.321.229 62 

1999 2.369.945 832.022 35 442.562 302.380 87.080 1.537.923 65 

2000 2.694.245 887.026 33 482.750 332.104 72.172 1.807.219 67 

2001 3.030.754 939.225 31 502.960 357.015 79.250 2.091.529 69 

2002 3.479.913 1.051.655 30 531.634 415.569 104.452 2.428.258 70 

Fonte: MEC/INEP (PINTO, 2004, p.731).  

 Ao contrário da Argentina, quando em 1995, o governo de Carlos Saúl 

Menem apresentou e aprovou uma Lei para o Ensino Superior, no Brasil as 

reformas neste nível de ensino se deram de forma fragmentada. Em dezembro 

de 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), 

uma lei minimalista, nas palavras de Cunha (2003, p.40) que possibilitou ao 

MEC tratar no “varejo” as questões do ensino superior. Vimos na entrevista do 

professor César Augusto Minto, como a ação da ANDES, CEDES, ANDE, 

Anped, CNTE foi frustrada em tentar aprovar um projeto mais discutido e mais 

coerente, de acordo com o dirigente sindical, com as necessidades do sistema 

educacional brasileiro.  

 Uma alteração importante na LDB foi a criação de uma nova categoria 

de organização acadêmica, o Centro Universitário, através do decreto 2306/97 

que estabeleceu a autonomia universitária para criar cursos, uma prerrogativa 

que não gozavam as faculdades isoladas ou integradas. Isso se refletiu na 

expansão dessa forma de organização, como se percebe abaixo pela evolução 

do número de matrículas (em milhares) (PINTO, 2004, p.739): 
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Tabela 17 - Evolução das instituições de ensino superior - 1994 a 2002. 

Organização 
Acadêmica  

Rede  

Total  Pública  Privada  

1994 1997 2002 1994 1997 2002 1994 1997 2002 

Total  1661 1946 3480 690 759 1052 971 1186 2428 

Universidade  1035 1326 2151 572 666 916 463 660 1235 

Centros Universitários ... 30 430 ... ... 15 ... 30 416 

Faculdades Integradas  203 162 180 10 1 7 193 161 173 

Faculdades, Escolas e 
Institutos  

423 426 676 108 92 77 314 335 599 

Centros de Educação 
Tecnológica  

...   43 ... ... 37 ... ... 6 

        Fonte: Mec/Inep 

O governo Fernando Henrique, coerente com o Plano Diretor da 

Reforma do Estado, que visava a redução física deste, e a transferência de 

várias de suas atribuições para o mercado, quase não contratou docentes, 

desautorizando a realização de concursos. Em seus oito (8) anos de governo 

ampliou em 1.523 o número de funções docentes passando de 46.530 em 

1994, nas instituições federais de ensino superior, para 48.053 em 2002 

(Censo Ensino Superior Inep, 2004, p.101). A associação deste dado à 

ampliação do número de matrículas no setor público (50,12%) durante o 

governo de Fernando Henrique  conota o aumento da relação de número de 

alunos por professor, um dos indicadores de ganho de produtividade utilizado 

pelo Banco Mundial. Essa afirmação confirma-se, quando verificamos a 

tendência à queda do financiamento das instituições federais de ensino 

superior (IFES) no período (SGUISSARDI, 2009, p.76): 

Tabela 18 - Participação dos recursos das IFES no PIB entre 1995 e 1999. 

Ano Recursos das 
IFES 

PIB % 

1995 4.773 831.496,40 0,57 

1996 4.231 866.585,60 0,49 

1997 3.926 890.503,30 0,44 

1998 4.076 917.485,60 0,44 

1999** 3.658 906.475,8*** 0,40 

Recursos do Tesouro aplicados nas IFES em relação ao PIB, sem inativos pensionistas e 
precatórios* - Valores em R$ milhões, a preço de janeiro de 1999 (IGP-DI, FGV) 
*Precatórios, são as dívidas trabalhistas de exercícios fiscais anteriores. 
** Previsão para 1999. ***Valor estimado igual ao de 1998, menos 1,2%.  
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Segundo Cunha (2003, p.37), houve ainda uma tentativa fracassada, de 

descentralização das universidades federais, que possibilitaria o funcionamento 

destas com planos de carreira, salários e formas de contratação distintas, além 

de prever a suplementação orçamentária por mecanismos de acesso ao 

mercado (algo parecido ao que se passa no México). Essa iniciativa foi inibida 

pela atuação das entidades sindicais dos docentes e setores técnico-

administrativos. Do ponto de vista pedagógico também houve uma ofensiva. 

Nas palavras de Lalo Minto (2014, p.309) ocorreu 

[...] a difusão das pedagogias assentadas no esvaziamento dos 
conteúdos formativos, substituídos por noções abstratas como 
“aprender a aprender” e “educação ao longo da vida”, 
expedientes importantes desse processo adaptativo e uma 
maneira pela qual a ideologia conservadora busca transferir a 
responsabilidade (e os encargos financeiros) por essa 
adaptabilidade ao conjunto dos trabalhadores. No limite, quem 
adquire “competências” para a “empregabilidade”, expressão-
chave no léxico conservador, é o indivíduo-trabalhador. 

 Valdemar Sguissardi (2009, p.210-214) aponta, em seus estudos, 

algumas características que se consubstanciaram nas teses que orientaram a 

política educacional para o ensino superior no governo de Fernando Henrique: 

a) um suposto maior retorno social e individual do investimento público em 

educação básica em relação ao ensino superior (contraposição dos dois níveis 

de ensino); b) universidade de ensino versus a universidade de pesquisa e c) 

ensino superior como bem antes privado do que público. Tais características 

coincidem com as orientações/recomendações do Banco Mundial no 

documento já citado, “La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de la 

experiência” (1995).  

Em 2003 teve início o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que em seus 

dois mandatos fez mudanças substanciais no ensino superior em relação a seu 

antecessor, mas que não alteraram a aceleração da ampliação do setor 

privado. Ao contrário. Essa tendência foi reforçada com investimento público no 

setor privado. Em 2004 foi criado o Programa Universidade para Todos 

(ProUni) que passou a vigorar a partir de 2005 e que se destinava a favorecer, 

com bolsas integrais ou parciais de cinquenta por cento (50%) e cem por cento 
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(100%) da mensalidade, alunos oriundos de camadas sociais de baixo poder 

aquisitivo, nas instituições de ensino superior privadas.  

Figura 5 - Manifestação da Sesduf-RR durante o governo  Fernando Henrique. 

 
Fonte: Site da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Roraima. Sesduf-RR. 

Ainda que já existisse o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 

criado em 1999, este foi enrobustecido no último ano do governo Lula (2010), 

quando as regras para a liberação do financiamento foram afrouxadas e a taxa 

de juros foi rebaixada de 9% para 3,4% ao ano. O número de beneficiários do 

programa elevou-se de setenta e seis mil e duzentos estudantes (76.200) em 

2010, para setecentos e trinta e oito mil e setecentos (738.700) em 2014 sem 

que as instituições privadas assumissem nenhum risco com a inadimplência 

(ver em O Globo, de 26 de fevereiro de 2015).  

 Tais programas (ProUni e FIES) permitiram que milhões de jovens 

constituíssem a primeira geração da família a cursar o ensino superior. Isso, 

não omite o fato de tratar-se de um subsídio salvador ao setor privado naquele 

momento, quando já havia atingido seu limite de crescimento. Essa afirmação é 

comprovada pela tendência à queda do número de candidatos por vaga nas 

instituições privadas, como nos demonstra Pinto (2004, p.734):   
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Gráfico 8 - Evolução de número de candidatos por vaga em IES públicas e privadas (1974 a 2002). 

 

Em 2002 mais de um terço das vagas oferecidas pelo setor privado 

(37,5%), ou 553.084 vagas, não foram preenchidas (PINTO, 2004, p.736). O 

ProUni inicialmente, mas principalmente o FIES depois, foram programas 

redentores para o ensino superior privado. O montante anualmente investido 

pelo governo no FIES saltou de um (1) bilhão de reais em 2010 (ver Folha de 

São Paulo, de 15 de março de 2015) para dezoito bilhões e oitocentos milhões 

de reais (R$ 18.800.000,00) em 2016 (ver Fórum das Entidades 

Representativas do Ensino Superior Particular25). Ainda segundo essa 

entidade, do orçamento aprovado para a educação em 2016, trinta por cento 

(30%) serão destinados às instituições federais de ensino superior e dezoito 

por cento (18%) para o FIES.  

O professor César Augusto Minto, vice-presidente regional do ANDES e 

presidente da Adusp, pondera que se, ao invés de investir no FIES, os valores 

alocados neste programa fossem destinados às universidades federais, estas 

expandiriam o mesmo ou maior número de matrículas na rede pública e com 

mais qualidade.  

                                                           
25 Orçamento do Fies é de R$ 18,8 bi em 2016. Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior 

Particular. Disponível in:< 

http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php/noticias/item/orcamento-do-fies-e-de-r-188-

bi-em-2016>. Acessado em 29/02/2016. 

 

http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php/noticias/item/orcamento-do-fies-e-de-r-188-bi-em-2016
http://www.forumensinosuperior.org.br/cms/index.php/noticias/item/orcamento-do-fies-e-de-r-188-bi-em-2016
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Há controvérsias. É polêmica essa hipótese. À época já havia 
colegas que diziam, que trabalham com cálculo, que se 
expandir as federais já existentes, pelo método tradicional, 
você consegue atender, e com boa qualidade, maior 
quantidade [...]. (Anexo-entrevista, p.CCXCIV).  

Entre 2010 e 2014 foram um milhão e novecentos mil (1,9 milhão) 

estudantes atendidos pelo FIES (ver Folha de São Paulo, de 15 de março de 

2015). Os alunos depois de formados dispõem de três vezes o tempo que 

durou o curso para quitar a dívida. Esse estímulo, com recursos públicos, 

financiou o surgimento de grandes conglomerados educacionais (Kroton, 

Estácio, Anima) que despontaram como os papéis mais valorizados no 

mercado de ações brasileiro. 

Para o professor Sadi Dal Rosso, o ProUni financia o ensino superior 

privado, tal como o governo age com semelhança ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) em relação aos hospitais privados: “Ele corresponde ao sistema que 

mantém a Saúde, o setor privado. A mesma coisa. Grande parte de sustento 

do setor privado. A mesma coisa o ProUni que sustenta boa parte do setor 

privado.” (Anexo-entrevista, p.CCXXIX).  

Desenvolvendo uma reflexão como militante do ANDES, que agora 

leciona em uma instituição confessional, a professora da UNISINOS, Berenice 

Corsetti, dirigente de vários movimentos na Universidade Federal de Santa 

Maria durante as décadas de 1980 e 1990, salienta que:  

O ProUni quando foi implementado também criou polêmica. 
Porque a ideia da renuncia fiscal foi considerada também uma 
política temerária no sentido do projeto de universidade que o 
sindicato sempre defendeu. Eu também no início fiz essa 
análise. [...] Eu tenho um aluno que é filho de um pedreiro e de 
uma dona de casa, sem a menor condição de pagar 
universidade, que conseguiu ingressar no curso de História da 
UNISINOS através do ProUni. [...] Terminou o curso de 
História, fez seleção para o mestrado de História da 
UNISINOS, teve bolsa da CAPES, e hoje está no curso de 
doutorado da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio 
Grande do Sul, também fazendo o doutorado em História, e ele 
só chegou aí porque ele foi prounista. Então eu revi a minha 
posição. Eu penso que estes são programas transitórios, 
temporários, até que nós possamos enquanto sociedade 
brasileira, oportunizar o acesso universal público aos cidadãos 
brasileiros independente da renda. (Anexo-entrevista, 
p.CCXLVII). 
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 Nos estudos de Ferreira (2012, p.75) sobre o desempenho de alunos 

favorecidos com as políticas de cotas e o ProUni  ele averiguou que “As notas 

médias das provas dos bolsistas integrais são em torno de 6% superiores às 

dos alunos sem nenhum tipo de bolsa em 2006; 10% em 2007; 20% em 2008; 

e 21% em 2009”. Neste ano, o número total de bolsistas (integrais e parciais) 

foi 161.358 e a renúncia fiscal alcançou R$ 530.599.079,00 (2012, p.90). Na 

tabela abaixo, observamos a evolução da renúncia fiscal do governo para com 

as instituições privadas do ensino superior.  

Gráfico 9 - Evolução da renúncia fiscal com o ProUni entre 2006 e 2016. 

 
Fonte: Receita Federal (G1 – Educação).  

Em sua entrevista, o professor do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR), e ex-presidente da Sesduf, Seção Sindical dos 

Docentes da Universidade Federal de Roraima, Jedson Machado Ximenes, 

aponta a inversão perversa que ocorre no trajeto escolar entre os estudantes 

oriundos das camadas populares e da elite econômica. Até o ensino médio, em 

geral os filhos da burguesia e parte significativa dos setores médios estuda em 

escolas particulares, e os filhos do proletariado nas escolas públicas. No ensino 

superior a situação se inverte.  

os filhos da elite que sempre tiveram uma educação de 
qualidade migram para universidades públicas, o que resta 
para os filhos do proletariado são as universidades particulares 
financiadas pelo governo federal, uma vez que a concorrência 
é desleal entre as duas classes anteriormente citadas.. (Anexo-
entrevista, p.CCLXXVI).  
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No mesmo sentido foi o comentário do professor César Augusto Minto, 

da USP, asseverando que “O complicado é que é assim... a maior parte destas 

escolas tem uma qualidade precaríssima” (Anexo-entrevista, p.CCXCIV). 

Percebe-se que as críticas não se referem apenas ao direcionamento de 

dinheiro público para o setor privado, mas igualmente à qualidade de ensino 

que os jovens trabalhadores estão tendo acesso. É uma situação distinta da 

apresentada pela professora Corsetti, que leciona em uma instituição 

confessional muito bem avaliada (o programa de pós-graduação em Educação 

em que leciona a professora tem nível 7, de excelência, pela CAPES) 

Concomitante ao estímulo do setor privado, o governo Lula criou em 

2007 o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), decreto 6.096/2007.  Ao longo de seus dois 

governos foram criados quatorze (14) universidades federais26, vinte e cinco 

(25) campus e trinta (30) institutos federais (MEC, 2010). Houve uma 

interiorização das instituições federais e contratação de 29.735 funções 

docentes, passando de 48.053 em 2002, para 77.788 em 2010 nas instituições 

federais de ensino superior (Censo Ensino Superior Inep, 2010, p.8).   

O depoimento do professor Ximenes, do Colégio de Aplicação da UFRR, 

reforça esses números. Ele nos informa que na década de 1990 a ocorrência 

de concursos no ensino superior era bastante escassa, e que a contratação de 

professores desde seu ingresso em 2003, praticamente quadruplicou o quadro:  

Era muito difícil. Passava dez, quinze anos para ter 
pouquíssimas vagas, como tem hoje, com duzentas, trezentas 
vagas nas universidades, é muito diferente. [...] Quando eu 
ingressei eram oitenta e nove (89) professores, atualmente são 
quatrocentos e onze (411). Então, para você ter uma ideia, eu 
não conheço mais todos os professores. Porque entrando 
professores direto na universidade, você acaba não 

                                                           
26 Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - 
UFRB Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM Universidade Federal Rural do Semiárido - 
UFERSA Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri - UFVJM Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Universidade Federal do ABC - 
UFABC Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA Universidade Federal do 
Pampa - UNIPAMPA Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Universidade Federal do Oeste do Pará 
- UFOPA Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA Universidade Federal da 
Integração Luso-Afro Brasileira – UNILAB. (fonte MEC). 
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conhecendo todos. Porque lá é um mundo, não tem como 
conhecer todos. (Anexo-entrevista, p.CCLXIV e CCLXV). 

Também a professora da Universidade Estadual do Piauí (UEPI), 

corrobora essa percepção, acrescentando o elemento da interiorização das 

instituições públicas universitárias.  

[...] dos grandes centros também. Capitais. Onde tinham os 
polos das universidades federais. A interiorização ela tem se 
dado no Piauí que é o estado que eu mais conheço com a 
chegada de 2005 para cá. Na minha cidade, Parnaíba, 
passamos durante trinta (30) anos, tendo quatro cursos na 
universidade federal. [...] a partir de 2005, houve a expansão, 
hoje são dez (10) cursos.  (Anexo-entrevista, p.CCXLIX e 
CCLIII).  

Porém, o REUNI também não foi implantado sem polêmica no 

movimento sindical docente. Nas palavras da professora Berenice Corsetti, da 

UNISINOS,  

As políticas focais, as políticas afirmativas, digamos, como 
ProUni, me lembro da época do REUNI, foi muito polêmica. 
Lembro que a ANDES teve uma opinião contrária ao REUNI 
(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais). Por 
que o que a ANDES queria era a expansão das universidades 
federais, e não simplesmente um recurso a mais para as atuais 
universidades expandirem, inclusive no período noturno, para 
outros campus. Em relação ao REUNI houve muita polêmica. 
(Anexo-entrevista, p.CCXLI).  

O professor César Augusto Minto, da USP destaca em sua análise a 

precariedade dessa expansão e o condicionamento dos recursos a 

determinadas metas,  

Foi uma expansão precarizada. O REUNI prometeu mundos e 
fundos e aí o governo Lula aprendeu isso, do meu ponto de 
vista, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele passou 
a condicionar. Você não é obrigado a nada, mas se você quiser 
estão aqui os recursos. Se você quiser trabalhar nestes 
moldes, estão aqui os recursos. 

Porém, apesar de caracterizar a expansão do REUNI como uma 

expansão precarizada, o professor Minto pondera que esta condição está na 

raiz dos movimentos recentes das universidades federais e tem uma 

perspectiva otimista de longo prazo.   
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O REUNI, eu acho que nós vamos ter de esperar para 
conhecer um pouco mais a história. Eu tenho uma hipótese de 
que era a maneira que ele (governo) conseguia crescer o setor 
público. Não tem como comprovar isso ainda hoje, mas eu 
acho que é a maneira que ele tinha. Isso partindo do 
pressuposto de que não fosse um modelo adotado pelo 
governo Lula, que basicamente tem dois indicadores maiores: 
dezoito (18) alunos por docente e a meta de noventa (90), 
noventa e poucos por cento de aprovação. [...] O positivo disso, 
é que as pessoas se dão conta da precarização e começam a 
lutar contra a precarização. A greve das federais. A greve das 
federais, acho que mostra concretamente isso, porque o 
pessoal do REUNI era inclusive internamente discriminado.  

A discriminação, apontada pelo professor Minto, tem reflexos de várias 

formas, como falta de espaço para os professores se reunirem ou atenderem 

os estudantes, falta de laboratórios para a realização de pesquisas e aulas etc.. 

A professora Evangelita Nóbrega comenta que a expansão dos polos 

por cidades importantes do interior piauiense, que possibilitam atender 

estudantes de outras cidades vizinhas, está relacionada também à ampliação e 

criação de vários projetos federais em parceria com instituições públicas 

estaduais, como o Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) e o 

Programa Institucional de Iniciação Científica (Pibic) e também o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM),  

E a instituição também recebe outro aporte de recursos para a 
manutenção. E outro detalhe também que a fez a instituição 
dar uma melhorada, de uns três anos, da parceria, que você 
sabe que o governo federal ele para, as universidades 
aceitarem essa seleção através do ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio), o governo federal concede um aporte financeiro 
para as universidades, o governo federal compra vagas. Todo 
esse aporte de recursos federais deu fôlego, as universidades 
estaduais começaram a respirar melhor. Porque ou o governo 
federal fazia isso, ou as universidades estaduais não tinham 
como ampliar o número de vagas. (Anexo-entrevista, 
p.CCLXII).  

O ENEM, criado em 1998, e desde então já utilizado por algumas 

instituições como parte do critério de seleção (CUNHA, 2003, p.24), teve em 

2009 esse papel reforçado para o acesso às instituições federais e bolsas de 

estudo do ProUni, para acesso ao FIES e posteriormente também a ampliação 

das possibilidades de concorrer a vagas nas instituições federais em vários 

estados via o Sistema de Seleção Unificada (SISU). O SISU possibilitou que 
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estudantes sem condições financeiras para viajar, com a finalidade de prestar 

vestibulares em instituições públicas, pudessem participar desse processo.  

Percebemos na entrevista da professora Evangelita Nóbrega da UEPI a 

importância do Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) que 

dimensiona a abrangência do programa federal em seu estado:  

Não é só aquele curso de extensão. É uma licenciatura. Então 
o PARFOR, que é o programa de formação dos professores da 
educação básica, que já atua em várias universidades federais, 
estaduais, aqui em São Paulo. Aqui pela PUC (Pontifícia 
Universidade Católica), que o governo abriu uma brechinha, a 
briga das confessionais. E aí, hoje ela tem um grande 
atendimento, ampliou-se mais esse atendimento no Piauí, 
porque lá tem polos e núcleos instalados em lugares com dez 
mil (10.000) habitantes. [...] O número de alunos hoje, está em 
torno de quarenta mil (40.000) alunos, incluindo todas essas 
demandas. (Anexo-entrevista, p.CCLIV).  

O professor Jedson Ximenes Machado nos relata sobre o trabalho de 

formação de professores, com nível de graduação, junto às comunidades 

indígenas de Roraima:  

Na universidade federal existe um núcleo chamado Insikiran27. 
Ele atende só os povos indígenas. Os indígenas se deslocam 
para capital, Boa Vista, para cursar a graduação, após 
conclusão retornam para suas aldeias para exercerem a função 
de professores. Por que surgiu o Insikiran? Devido a duas 
grandes demandas e/ou dificuldades de encontrar profissionais 
para atuar nas tribos nas áreas de saúde e educação. [...]Em 
Roraima nós temos quinze (15) municípios, mas as tribos 
indígenas são sete (07) ou oito (08), sei que as mais famosas 
são: Ingarikó, macuxi, ianomâmi, Taurepang, Wai Wai, Waimiri 
Atroari e Wapixana.  (Anexo-entrevista, p.CCLXXXI).  

Em 2012, o governo de Dilma Rousseff, fez aprovar a Lei 12.711, que 

inaugurou o programa de ações afirmativas (cotas) no ensino superior para 

estudantes afrodescendente, indígena e proveniente das escolas públicas. 

Essa política tem encontrado grande resistência, principalmente entre setores 

                                                           
27 O Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena foi fundado em 2001, na Universidade Federal de 

Roraima. Trata-se de uma iniciativa pioneira e seu objetivo é desenvolver e articular professores, 

comunidades, organizações de Roraima e a sociedade em geral e formar professores indígenas de modo 

específico, intercultural. Disponível em: < 

http://ufrr.br/insikiran/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=268>. Acessado 

em 02/02/2016. 20:35h.  

http://ufrr.br/insikiran/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=268
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médios, que não admitem processos de admissão que contemplem além das 

avaliações escolares (mérito), compensação social a segmentos historicamente 

discriminados (negros, indígenas, pobres).  

Figura 6 - Participação da Sesduf-RR no Fórum Pan Amazônico. 

                      
                  Fonte: Site da Sesduf-RR 

 

A professora da UNISINOS, Berenice Corsetti, relata sua experiência 

com debates sobre a política de cotas com suas turmas:  

Eu tenho que argumentar muito que estas políticas tentam 
resgatar uma divida histórica que nós temos para com os 
afrodescendentes e povos indígenas. Povos indígenas que 
eram donos destas terras que lhes foram tiradas e povos 
afrodescendentes que construíram em quatrocentos anos, dos 
quinhentos da nossa história, a riqueza deste país. Nós temos 
uma dívida social com esta camada. As políticas que vêm para 
acelerar o saldo dessa dívida têm de ser entendidas como tal. 
Mas muitos jovens veem isso como um privilégio. Falam “Por 
que nós temos de pagar mensalidade e eles vão para a 
universidade pública? Se têm capacidade eles que prestem o 
vestibular e passem.” Então veja o quanto é difícil. A lógica 
neoliberal, do mérito está incorporada nestes alunos. [...] 
acham que a universidade não é para todos, que tem de ir só 
os mais preparados. (Anexo-entrevista, p.CCXXXIII e 
CCXXXIV) 

O professor Jedson Ximenes Machado, da UFRR descreve sua 

experiência com a política de cotas junto às comunidades indígenas, mas no 

caso, com a formação de professores e médicos:  

Professores e médicos não vão deixar de atuar na capital para 
ir morar em uma tribo sem nenhuma estrutura, dentro da 
floresta amazônica repleta de malária. Eles não querem ficar 
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nessas regiões. Na primeira oportunidade vão embora. 
Pensando nessa problemática a UFRR disponibilizou duas 
vagas para indígenas no curso de medicina (apenas índios 
podem concorrer para atuar em suas aldeias). (Anexo-
entrevista, p.CCLXXXI). 

 Comentando sobre a política de cotas, o professor Sadi Dal Rosso diz 

que percebe a mudança entre os alunos e que na UnB, ela vem sendo aplicada 

na pós-graduação – a lei de cotas restringe-se à graduação – em alguns 

cursos, mas que o curso de Direito foi à frente e já a aplica aos professores: 

Na minha área de ciências humanas, aumentou muito. Mas 
ainda não se manifestou no nível de quadro dos professores. E 
outro departamento, o de Direito da UnB, que é uma área 
conservadora, tem ministro lá dentro, várias outras esferas, 
mas eles não só apoiaram a adoção do sistema de cotas, como 
também apoiaram uma proposta de aplicar as cotas para os 
professores. [...] Então nós já estamos implementando as cotas 
na pós, mas o Direito foi à frente. Claro que não é a 
universidade toda, mas foi o primeiro setor que se manifestou 
por isso. Então, a cor dos professores continua branca. (Anexo-
entrevista, p.CCXXXIX).  

Finalmente, sobre o crescimento do setor privado no ensino superior, o 

professor César Augusto Minto, identifica três períodos, ou booms de 

expansão, e caracteriza os dois governos Lula como o terceiro momento de 

expansão desse segmento.  

Você tem três grandes booms de aumento de instituições 
privadas no ensino superior: você tem os anos setenta, com a 
ditadura militar, ditadura civil-militar. Não saberia precisar para 
você, mas no final dos anos sessenta, você tinha um exame de 
vestibular e ele era um exame, não lembro mais a graduação, 
mas, por exemplo, você tirou cinco (5), você passou, mas não 
tinha vaga para todo mundo, então, haviam os excedentes. 
Então, por conta daquela luta, eles (governo) abriram para a 
iniciativa privada. Esse foi o primeiro boom, lá na ditadura 
militar. O segundo boom ocorreu no governo Fernando 
Henrique Cardoso, a meu ver este é o mais fortemente 
ideológico. O terceiro boom se deu no governo Lula com o Fies 
(Fundo de Financiamento Estudantil) e o ProUni (Programa 
Universidade para Todos), em especial. (Anexo-entrevista, 
p.CCXCI e CCXCII) 

As políticas voltadas tanto para o setor privado, quanto para o público, 

durante os dois governos Lula, resultaram na ampliação do número de vagas e 

na elevação da taxa líquida da educação superior, que alcançou 14,4 % em 

2009 (ARRUDA; SILVA, 2014, p.13), mas não inverteram a tendência de 
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ampliação do setor privado em relação ao público, ainda que se possa dizer 

que o setor público passou a acompanhar o crescimento do setor privado em 

um ritmo mais próximo. Nos oito (8) anos dos governos Fernando Henrique a 

participação do setor público caiu de quarenta por cento (40%) para trinta por 

cento (30%), enquanto que Lula encerrou seu governo com uma perda de 

3,2%, mas recuperada nos anos seguintes com os efeitos da implantação do 

REUNI.  

Tabela 19 - Evolução das matrículas no ensino superior, público e privado, durante o governo Lula. 

Ano Total Pública % Federal Estadual Municipal Privada % 

2003 3.887.022 1.136.970 29,3 567.701 442.706 126.563 2.750.652 70,8 

2004 4.163.733 1.178.328 28,3 574.584 471.661 132.083 2.985.405 71,7 

2005 4.453.165 1.192.189 26,8 579.587 477.349 135.253 3.260.967 73,2 

2006 4.676.646 1.209.304 25,9 589.821 481.756 137.727 3.467.342 74,1 

2007 4.880.396 1.240.968 25,4 615.542 482.814 142.612 3.639.413 74,6 

2008 5.080.056 1.273.965 25,1 643.101 490.235 140.629 3.806.091 74,9 

2009 5.115.896 1.351.168 26,4 752.847 480.145 118.176 3.764.728 73,6 

2010 5.449.120 1.461.696 26,8 833.934 524.698 103.064 3.987.424 73,2 

2011 5.746.762 1.595.391 27,8 927.086 548.202 120.103 4.151.371 72,2 

2012 5.923.838 1.715.752 29,0 985.202 560.505 170.045 4.208.086 71,0 

Fonte: MEC/INEP. 

4.3 SURGIMENTO E CONSTITUIÇÃO DO ANDES-SN 

 É comum nos depararmos com a sigla da Associação Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior – Sindicato Nacional, ANDES-

SN, referida como substantivo feminino e como masculino. Isso se deve ao seu 

surgimento enquanto associação, em 1981, por conta da proibição do regime 

autoritário à organização sindical dos servidores públicos, e após a 

Constituição de 1988, devido à sua transformação em sindicato, em 1989. Para 

fins deste trabalho padronizaremos o uso do termo no masculino como “o” 

ANDES em conformidade com o estatuto vigente do sindicato, mas também 

por entender que não se trata de mera formalidade, mas sim resultado da luta 

de gerações de militantes pelo direito a constituir sua organização sindical.  

Dito isso, voltemos ao início. Ainda que, como vimos, as universidades 

tenham surgido a partir da década de 1920 no Brasil, e que tenha havido uma 

significativa ampliação do número de instituições e matrículas após a II Guerra 

Mundial, foi o movimento estudantil, através da UNE e dos Diretórios Centrais 
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Estudantis, os DCE’s, quem protagonizaram, enquanto sujeito social, o debate 

sobre ensino superior, como a luta por uma reforma universitária nos marcos 

da Reforma de Córdoba, reivindicando autonomia universitária, cogoverno da 

comunidade universitária e propondo o fim do regime de cátedras.  

Mesmo considerando a existência de um Sindicato dos Professores, o 

SINPRO, desde a década de 1930, os professores universitários participaram 

dos debates sobre a reforma universitária atuando nas superestruturas 

governamentais, nas próprias instituições de ensino junto aos estudantes, ou 

ainda integrando organizações ditas “de esquerda”. Não temos registro de 

pleitos ou ações encabeçados por organizações docentes neste período e 

talvez fosse o caso de uma pesquisa exclusiva sobre esse tema. Inclusive o 

registro de greves docentes, como a famosa paralisação na UnB em 8 de 

setembro de 1965, que se desdobrou finalmente no pedido de demissão 

coletivo de 223 dos 305 professores, foi uma greve por motivos solidários, de 

repúdio à demissão de três (3) docentes por “conveniência administrativa” da 

reitoria de então.  

O sindicalismo docente universitário no Brasil, assim como em 

Argentina, Colômbia e México, constituem um fenômeno da década de 1970, 

correlacionado à ampliação do ensino superior. 

É verdade que, como afirma Donatoni (2006, p. 6157), já na década de 

1960 havia algumas entidades de docentes universitários como a Associação 

de Professores da Universidade Federal do Paraná (APUFPR), fundada em 

1960, a Associação dos Professores da Universidade Rural do Estado de 

Minas Gerais (APUREMG), criada em 1963 e que hoje se denomina 

Associação dos Professores da Universidade Federal de Viçosa (ASPUV), e a 

Associação dos Professores Universitários de Santa Maria (APUSM), de 1967, 

porém, essas entidades desenvolviam atividades assistencialistas e 

recreativas, como podemos perceber no depoimento do ex-vice-presidente da 

APUFPR, Faustino Faváro, na gestão 1967/1968:  

A finalidade fundamental da Associação era unir, harmonizar, 
confraternizar, fazer dos professores uma grande família, além 
de preparar benefícios para os professores, convênios com 
médicos, dentistas e farmácias, e obter vantagens em termos 
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de preços e comodidade de atendimento. (APUFPR, 1991, 
apud APUFPR, 2010). 

O depoimento do professor da UnB, Sadi Dal Rosso, reforça essas 

características das associações docentes anteriores à década de 1970, 

destacando seu caráter mais lúdico, recreativo e, às vezes, de corte 

acadêmico:  

E você tem organizações bem mais antigas, por exemplo, a 
USP tem uma organização de professores bem anterior a essa 
época, a associação dos professores. A Universidade Federal 
do Rio de janeiro (UFRJ) tem associação dos professores para 
lá dos anos 1950, mas associação, mas você não encontra um 
papel de resistência ou proativo, ou de construção de 
sindicatos. São aquelas organizações grandes, que reúnem os 
professores, gremial, um pouco acadêmico, um pouco lúdico, 
colônias de férias, encontro de caráter um pouco mais 
comunicativo, mas diferentes de sindicatos que têm uma 
plataforma e uma estrutura. (Anexo-entrevista, p.CCXX).  

Vimos (Tabela 15) que entre 1960 e 1980, houve uma inversão na 

participação do setor público e privado no ensino superior, com este último 

abarcando sessenta e quatro por cento (64%) das matrículas ao final do 

período, mas o número de matrículas em instituições de ensino superior 

públicas passou de cinquenta e dois mil (52.000) para quatrocentos e noventa 

e dois mil, duzentos e trinta e dois (492.232), sendo praticamente decuplicado, 

o que nas palavras de Otranto (2000, p.215) resultou na necessidade de 

ampliação do quadro de professores.  

As universidades públicas, então, admitiram um grande número 
de pessoas para atuarem como docentes, com frequência sem 
a formação acadêmica que seria considerada ideal, ou seja, 
com cursos de graduação, mestrado e doutorado. Muitos 
professores foram admitidos somente com a graduação, e 
completavam a formação já no exercício profissional.  

Houve, portanto, um processo de ampliação significativa do número de 

profissionais que passaram a compartilhar patamares salariais, exigências 

acadêmicas e condições de trabalho similares ou aproximadas, sob o mesmo 

regime administrativo. Isso contribuiu para criar alguns interesses comuns, ou 

corporativos, a esses professores, com necessidades, críticas e avaliações 

coletivas. O mesmo foi relatado no México pela professora Maria Teresa 
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Lechuga. “De 1972 a 1974, a UNAM passou de 10 mil a 25 mil professores. 

Aumentou muito em dois anos.” (Anexo-entrevista, p.CV).  

De acordo com os trabalhos de Otranto (2000, p.215), os profissionais 

que assumiam as funções de professores universitários não possuíam, ainda, a 

formação ideal (pós-graduação), tendo havido um processo de “formação 

continuada” de toda uma geração de professores durante um determinado 

período.  

Recorremos novamente ao professor Sadi Dal Rosso, que participou 

ativamente do movimento sindical docente desde os primeiros encontros 

anteriores à fundação do ANDES:  

[...] dez anos depois, nos anos 70, muitos dos professores 
eram provenientes desses grupos estudantis, dos anos 67/68, 
e em termos de pesquisa essa vinculação é muito bonita, e em 
São Paulo isso é fácil de fazer junto a atuações dos anos da 
constituição do Andes, e você retornar o que faziam antes nos 
anos 60, muitos eram participantes do movimento estudantil 
dos anos 60. (Anexo-entrevista, p.CCXV).  

Como já comentado essa proximidade histórica e social entre os 

movimentos estudantis de fins da década de 1960 foi comum a todos os países 

que estudamos. O professor colombiano Gonzalo Arango Jimenez, da 

Universidade Tecnológica de Pereira (UTP) e presidente da Federação 

Nacional de Professores Universitários (FENALPROU), reforça essa conclusão 

em seu depoimento:  

E é nesse período, quando estudei nesta universidade, que vivi 
o ascenso do movimento estudantil de 1971. Iniciei meus 
estudos em 1968 e me graduei em 1974. Na metade desse 
período participo ativamente como dirigente na universidade no 
movimento nacional universitário em 1971. Antes, quando eu 
ingressei na universidade já havia toda uma agitação política e, 
portanto, influência ideológica e política da França, do México. 
(Anexo-entrevista, p.LXXIII). 

No caso do Brasil tratavam-se de jovens professores, oriundos em boa 

parte de setores médios – que, de acordo com Cunha, buscavam no ensino 

superior meios de mobilidade social.  

Nas palavras de Ridenti (1995, p.73), desde meados da década de 1970 

foram sendo criadas associações por estes professores, que começaram a 
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estabelecer contatos por meio de encontros paralelos que ocorriam durante as 

reuniões da SBPC. Em julho de 1978, na 30ª reunião da SBPC realizada na 

Universidade de São Paulo, a Associação dos Docentes da Universidade de 

São Paulo (Adusp) teria fixado um cartaz convocando uma reunião de 

membros de associações presentes ao evento.  

Da mesma forma nas instituições privadas de ensino superior ocorreu 

um processo de organização, mas a perseguição das administrações se fez 

implacável e os militantes foram perseguidos e demitidos, dificultando que este 

importante segmento acompanhasse no mesmo ritmo a organização dos 

docentes universitários das instituições públicas, talvez com exceção de 

algumas poucas instituições confessionais. Na avaliação do professor Sadi,  

Naquele momento houve uma participação importante do setor 
das privadas na fundação do ANDES, considere aí as 
confessionais, por exemplo, a PUC-SP foi muito importante 
para o nosso movimento. A PUC de Campinas, onde foi o 
primeiro congresso do ANDES. Depois no Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais. (Anexo-entrevista, p.CCXXI). 

A partir do encontro na USP foram realizados três Encontros Nacionais 

de Associações Docentes (os ENAD): o primeiro em 1979 em São Paulo, o 

segundo em 1980, em João Pessoa/PB e o terceiro, em fevereiro de 1981, em 

Campinas/SP. Este último foi realizado de 15 a 17 de fevereiro de 1981 e 

antecedeu, em questão de horas, o Congresso Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior, que se sucedeu na sequência, de 17 a 20 de fevereiro, no 

mesmo local.  

As pesquisas de Donatoni (2006, p.6152) indicam que este Congresso, 

que deliberou a criação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior (ANDES), uma associação civil, uma vez que era vedado a servidores 

públicos a constituição de organizações sindicais, contou com a participação de 

317 delegados e de 67 Associações Docentes. Esteve presente o então 

presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, que 

três (3) meses depois seria destituído da presidência do sindicato e preso junto 

com outros diretores e militantes metalúrgicos, pela ditadura militar. 

Desde fins da década de 1970, os docentes universitários aproximaram-

se do setor denominado de “novo sindicalismo” em contraposição ao 
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sindicalismo pelego e dos partidos comunistas. Ainda assim, a filiação à CUT, 

que foi criada em 1983, pelos setores ligados a esse “novo sindicalismo”, só foi 

aprovada em 1989 e com muita discussão e muita polêmica.  

Esse sindicalismo docente universitário surge a partir da organização no 

local de trabalho, associações de professores que reivindicam o direito ao 

reconhecimento sindical, como representantes legítimos de seus pares. No 

Brasil, Argentina e Colômbia, esse processo resultou na formação de 

sindicatos nacionais com seções sindicais nas universidades ao contrário do 

México onde as autoridades universitárias e governo, impediram essa evolução 

prevalecendo organizações sindicais por instituições. No Brasil, o professor 

Sadi Dal Rosso, que havia ingressado na UnB em 1978, e participou do II 

ENAD em João Pessoa/PB e da fundação do ANDES, em Campinas, traça-nos 

um quadro desse processo:  

Esses encontros foram um momento de conceber o tipo de 
organização que se construiria, como resistir ao sindicalismo 
tipo varguista que era o implementado pelo regime militar.  
Levamos cerca de três anos até que convocássemos este 
congresso para a fundação do ANDES. Aí para o congresso, 
sim. Eu fui delegado eleito em assembleia. (Anexo-entrevista, 
p.CCXXI). 

A primeira greve dos docentes universitários, que perdurou vinte seis 

(26) dias, ocorreu entre novembro e dezembro de 1980, portanto, antes da 

criação do ANDES. As demais seis (6) greves ocorridas na década de 1980 

foram todas dirigidas pelo ANDES.  

      Tabela 20 - Evolução das paralisações entre 1980 e 1985. Fonte: ANDES (circular 146).  

ANO  Período Duração Instituições participantes  

1980 16/11 a 11/12 26 dias 19 Universidades autárquicas e 07 escolas isoladas 

1981 11/11 a 01/12 20 dias 19 Universidades autárquicas e 05 escolas isoladas 

1982 18/11 a 20/12 32 dias 

18 Universidades Autárquicas, 03 Escolas Isoladas e adesão 
Técnicos-Adm. 

29/11 - 1ª vez que Andes e Fasubra fazem mobilização 
conjunta. 

1984 15/05 a 07/08 84 dias 
19 Universidades Autárquicas, 08 Escolas Isoladas e adesão 

Servidores. 

1985 10/08 a 23/09 45 dias 16 Universidades Fundações. 

1987 25/03 a 07/05 44 dias 45 IFES (entre Fundações e Autarquias). 

1989 08/05 a 13/07 66 dias 42 IFES, estudantes e servidores (adesão 02/06). 



   170 

 

Nas palavras do primeiro presidente do ANDES, Osvaldo Oliveira Maciel 

(1991, apud OTRANTO, 2.000, p.215) os professores universitários 

mobilizaram-se ao redor de três eixos: a redemocratização, as questões 

corporativas e a luta pela escola pública.  

A luta pela redemocratização exigia o fim das leis de exceção, a anistia e 

reintegração dos docentes cassados. Esta última exigência, também surgiu na 

Argentina quando, no início da década de 1980, os movimentos docentes 

universitários reivindicavam do governo Raúl Alfonsin a remoção das 

autoridades constituídas nas universidades pelo regime autoritário, o retorno 

dos professores demitidos e a apuração dos crimes de tortura, assassinato e 

desaparecimento.  

Também na Colômbia, onde os professores de todos os níveis de ensino 

foram e continuam sendo perseguidos, há uma campanha conduzida pela 

Associação Sindical dos Professores Universitários da Colômbia (ASPU) em 

defesa de um professor (Miguel Ángel Beltrán Villegas), que foi demitido, 

extraditado do México (para onde fugira em busca de asilo) e condenado à 

prisão, por suposta ligação com os grupos armados de esquerda. Este 

professor encontra-se encarcerado atualmente (2016). 

O segundo eixo, destacado pelo professor Maciel, é a luta sindical 

propriamente dita, por melhores salários, condições de trabalho, plano de 

carreira, equiparação de salários entre autarquias e fundações. Vimos no 

depoimento do professor Sadi Dal Rosso, que também houve uma luta pelo 

fim, ou pela limitação, do emprego de professores com contratos temporários.  

O terceiro ponto, presente em todas as ações, primeiro empalmado pelo 

movimento de associações, e depois pelo ANDES, está associado à defesa do 

ensino público, gratuito e de qualidade, em contraposição à política 

privatizante, inicialmente promovida pelos militares e prosseguida pelos 

governantes civis. Esse foi, praticamente, o centro da atuação do ANDES 

durante o funcionamento do Congresso Constituinte entre 1986 e 1988. Dois 

outros pontos destacados nas pautas do ANDES, nos primeiros anos da 

década de 1980, foram eleições para reitores e a oposição à proposta do então 
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Ministério de Educação e Cultura de transformar as universidades autárquicas 

em fundações (OTRANTO, 2000, p.217).  

Segundo Sguissardi (1993, p.9), entre 1961 e 1993 haviam sido criadas 

dezenove universidades federais e todas eram fundações, com uma autonomia 

maior para fixação de salários. Essa realidade com uma “gama imensa e 

extremamente diferenciada de níveis salariais entre as fundações” 

(SGUISSARDI, 1993, p.69) prevaleceu até 1986, quando o Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), unificou a carreira dos docentes universitários, 

tanto de autarquias, quanto de fundações. Essa unificação foi uma vitoria da 

greve de 1985, que se estendeu por quarenta e cinco (45) dias. Ainda assim, o 

Plano Único de classificação e redistribuição de cargos e empregos (Lei 7.592) 

só foi obtido com a greve de 1987, de quarenta e quatro (44) dias.  

Os grevistas conseguiram o plano de carreira unificado, mas a 

professora Berenice Corsetti, então na Universidade Federal de Santa Maria, 

que integrou um dos comandos de negociação, expõe em sua entrevista a 

dificuldade de negociar com um banqueiro (Jorge Bornhausen), então ministro 

da educação do governo Sarney:  

E eu me lembro dessa reunião com o Bornhausen que nós 
fomos discutir a pauta de reivindicação. A pauta era dinheiro 
público só para universidades públicas, e ele nos disse “Eu 
passo dinheiro para as universidades particulares e vou passar 
cada vez mais”.  [...] Não havia plano de carreira. E foi uma 
greve bem sucedida, porque conseguimos o plano de carreira 
docente, que já havia alguns elementos de esboço, e também 
conseguimos aumentar o percentual da dedicação exclusiva de 
25% para 50% e também as gratificações de mestrado e 
doutorado, de 25% e 50%. Do ponto de vista salarial e da 
carreira foi um grande sucesso e isso aglutinou os professores. 
(Anexo-entrevista, p.CCXXXVII e CCXXXVIII).  

Dois pontos destacados pela professora Corsetti como resultado da 

greve, demonstram como a ação sindical, em determinadas questões e 

circunstâncias, pode coincidir com os interesses mais gerais da própria 

universidade enquanto instituição, e contribuir para o desenvolvimento da 

pesquisa, do ensino e da extensão: constituição de um plano de carreira, que 

estabelece um procedimento para evolução na carreira, a partir do cruzamento 

de critérios de antiguidade e titulação, bem como a padronização dos salários 
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(unificação entre autarquias e fundações), e a ampliação do número de 

docentes em regime de dedicação exclusiva.  

Como já mencionado, durante o Congresso Constituinte, o ANDES 

defendeu a criação de um Sistema Nacional de Educação, que integrasse a 

educação básica e superior, contrapôs-se ao setor privado e apresentou 

demandas de financiamento condizente a uma educação de qualidade, 

juntamente com a FASUBRA, os SINPRO, a CNTE, e a SBPC.  

Essa intervenção do ANDES e demais entidades, sindicais e 

acadêmicas, foi similar à participação do Movimento Pedagógico, encabeçado 

pela Federação Colombiana dos Educadores (FECODE), durante a elaboração 

da Constituição da Colômbia, em 1991.  

Na Argentina, a Federação Nacional dos Docentes Universitários 

(CONADU) teve uma intervenção importante na Constituição de 1994, 

garantindo, juntamente com outras entidades e o movimento estudantil, a 

gratuidade do ensino superior, que estava ameaçada pelo governo Menem.  

Apesar de o ANDES constituir uma frente com outras entidades, para 

ações como a intervenção sobre o processo constituinte de 1986/1988, Otranto 

aponta que, internamente, houve um afastamento da base do segmento do 

professorado das privadas do ANDES em direção ao SINPRO:  

Diante da escalada privatista do ensino superior, permitida e 
apoiada pelo governo, impondo a estagnação da rede pública, 
a ANDES via um significado muito grande na organização do 
movimento sindical e na defesa do ensino superior público e 
gratuito, mesmo dentro das IES particulares. No entanto esse 
objetivo não foi alcançado e a ANDES, principalmente após 
sua transformação em Sindicato Nacional, teria sua ação cada 
vez mais identificada com a defesa dos docentes das IES 
públicas. (OTRANTO, 2000, p.218). 

A professora Berenice Corsetti, hoje lecionando na UNISINOS, e que 

entre 1985 e 1998, militou pelo ANDES na Universidade Federal de Santa 

Maria, recorda certo estranhamento entre ANDES e SINPRO sobre a 

representação da base das universidades privadas:  
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Que na realidade deu mais tarde certo tensionamento, entre a 
ANDES e o SINPRO, para ver quem iria representar o setor 
das particulares. Por exemplo, hoje na universidade privada, na 
Universidade Unisinos, eu própria sou associada ao SINPRO e 
sou filiada à ADUNISINOS (Associação de Docentes da 
Unisinos)  [esta vinculada ao ANDES]. (Anexo-entrevista, 
p.CCXXXVI).  

A professora Corsetti acrescenta que a ausência de estabilidade nas 

instituições privadas dificulta a organização dos professores, e que esse ainda 

teria sido um elemento para o crescimento do SINPRO:  

Como você falou do SINPRO antes, foi por causa disso que o 
SINPRO ganhou espaço nas universidades, porque mesmo 
com o processo democrático, a abertura da ANDES, o setor 
das particulares, até por ser mais difícil de se organizar o 
movimento sindical nas particulares, que é muito difícil. Não 
tem estabilidade. Uma associação docente de uma 
universidade particular encontra muita dificuldade em 
participar, até para se constituir. (Anexo-entrevista, p.CCXL).  

Na década de 1990, o ANDES, bem como as demais entidades do 

movimento sindical, enfrentou uma conjuntura, em geral, marcada por uma 

correlação de forças desfavorável para os trabalhadores, combatendo políticas 

oriundas do ideário neoliberal que se tornara hegemônico. 

Entre 1991 e 2001 foram realizadas cinco greves que pela primeira vez 

unificaram a luta dos professores universitários com outros setores do 

funcionalismo federal.  

Tabela 21 - Evolução das paralisações do ANDES entre 1991 e 2000. 

ANO  Período Duração Instituições participantes  

1991 05/06 a 20/09 107 dias 45 IFES – professores e servidores. 

1993 13/05 a 14/06 31 dias 

43 IFES professores e servidores 

1º Greve Unificada dos servidores públicos federais, com 
apoio dos estudantes. 

1994 19/04 a 08/06 50 dias 38 IFES – professores e servidores públicos federais.  

1998 31/03 a 13/07 104 dias 51 IFES – docentes e servidores, com apoio dos estudantes 

2000 24/05 a 18/08* 87 dias 
31 IFES – docentes e servidores, com apoio dos alunos e 

demais categorias de servidores públicos federais.  

    *UFMT: 31/05 a 18/07. Circular 146 ANDES.   
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Em 1989, o ANDES, converteu-se em sindicato e em seu VIII 

Congresso, realizado no mesmo ano, filiou-se à CUT. As associações docentes 

passaram a ser seções sindicais, em uma estrutura semelhante ao da 

Associação dos Professores Universitários (ASPU) da Colômbia e ao do 

sindicalismo docente universitário argentino, que possui cinco entidades em 

nível nacional. O ANDES tem congressos ordinários e também o Conselho 

Nacional (CONAD). A professora Berenice Corsetti, explica a forma de 

funcionamento das estruturas de deliberação do ANDES: 

Os CONAD’s são conselhos que são realizados nos intervalos 
dos congressos. Eles têm pautas específicas, são instâncias 
menores que fazem o encaminhamento de pautas vinculadas à 
luta docente. A ANDES não está absolutamente isentas de 
disputas internas, por conta de concepções do movimento 
sindical. Dentro dela se abrigam companheiros que são mais 
ligados a determinado partido político, outros mais a outros. 
Temos companheiros que são vinculados ao Partido dos 
Trabalhadores, outros à social democracia. Esses embates 
sempre se deram nas instancias democráticas do movimento, 
nos CONAD’s e nos congressos. As disputas pela hegemonia.  
Eu acho que o que estimulou a ANDES-SN foi ela se colocar 
como o sindicato dos professores das universidades 
brasileiras, ou seja, agregando o setor das federais, que é o 
mais forte, o setor das particulares, o setor das estaduais e o 
setor das municipais que é muito pequeno, mas houve espaço 
para todos 

O financiamento do ANDES, ao contrário da maior parte dos sindicatos 

oficiais brasileiros, depende exclusivamente da mensalidade de seus 

associados, abrindo mão do imposto sindical, herança getulista que subsidia o 

aparelhamento de entidades por burocracias sindicais, como nos confirma o 

professor Sadi Dal Rosso:  

O ANDES até hoje não depende do imposto sindical, é o 
recolhimento feito voluntariamente, autorizado pelos 
professores, então ele tem a autonomia nesse sentido, e a 
liberdade de organização é a sua história e seu legado 
fundamental. (Anexo-entrevista, p.CCXVI). 

O início da década de 1990 foi marcado pela posse do primeiro 

presidente eleito desde 1960, Fernando Collor, com um programa agressivo 

em relação aos movimentos sociais, corte dos gastos públicos e redução do 

Estado. Foi contra esse governo que o ANDES liderou em 1991 a greve mais 

longa da década de 1990, que durou cento e sete (107) dias. A segunda 
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paralisação mais longa nesta década ocorreria em 1998, alcançando cento e 

quatro (104) dias, quando o governo Fernando Henrique promoveu a reforma 

da previdência com a Emenda Constitucional 20/98.   

 O governo Collor encontrou seu fim no terceiro ano de seu mandato, por 

denúncias de corrupção que levaram ao movimento de impeachment, que teve 

no movimento estudantil universitário, os “cara pintada” sua vanguarda. Foi 

dirigido pela UNE, e outras entidades da sociedade civil e sindicatos, como o 

ANDES.  

O governo Itamar Franco foi um governo débil, acossado pela crise 

econômica. Enfrentou duas greves das universidades federais e, retomou os 

investimentos nas IFES ao período anterior ao governo Collor. Fernando 

Henrique, como vimos, representou um período de retrocesso para o setor 

público de ensino superior, se comparado ao setor privado, congelando os  

investimentos, sem a criação de novas instituições ou contratação de 

professores e técnicos administrativos. Esse governo enfrentou cinco (5) 

greves e o setor privado expandiu enormemente. Neste período a intervenção 

do ANDES e demais organizações sindicais e acadêmicas, durante a 

elaboração e aprovação da LDB (1996) e o Plano Nacional de Educação 

(PNE), de 2001, foi infrutífera, prevalecendo as proposições do governo.  

Ao final da década de 1990, Otranto (2000, p.221) caracterizava uma 

crise não tanto no ANDES, enquanto entidade, mas um refluxo na participação 

dos docentes. Esse declínio da ação coletiva, estaria inserida em um quadro 

mais amplo por que atravessava o sindicalismo em geral, desde a década de 

1980 em nível mundial, e no Brasil a partir da década de 1990. A autora refere-

se também ao tipo de militância, que teria mudado.  

No levantamento de NORONHA (2009, p.126), vimos o número de 

conflitos trabalhistas declinarem ao longo da década de 1990. De 1990 a 1992 

foram em média 1.126 ao ano; em 1993 e 1994, a média decresce para 842 

conflitos/ano; De 1995 a 1998, a média foi de 865; De 1999 a 2002, uma média 

de 440 conflitos trabalhistas ao ano. Não obstante, o movimento sindical 

docente universitário, parece contrariar essa tendência. Não dispomos de 

dados sobre as variações de taxa de sindicalização, ou de participação dos 
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docentes nas assembleias ou reuniões convocadas pelas seções sindicais do 

ANDES, porém, o número de paralisações durante a segunda metade da 

década de 1990, de acordo com informações da entidade nacional, manteve-se 

na média e inclusive, em relação à média dos dias parados, houve um 

aumento. 

Durante os governos Collor e Itamar (1990-1994), foram três (3) 

paralisações ao longo de cinco (5) anos, com uma média de trinta e três (33) 

dias paralisados por ano. Nos dois mandatos de Fernando Henrique (1995-

2002), foram cinco (5) paralisações e uma média de quarenta e sete (47) dias 

ao ano. 

 No marco geral de paralisações e ações do movimento sindical, no 

entanto, o Brasil acompanhou os demais países que integram esta pesquisa. 

Na Argentina o número de conflitos sindicais decresceu, ao passo que as 

ações dos trabalhadores desempregados, dos movimentos de retomada de 

fábricas fechadas e das ligas de vizinhos cresceram até a crise de 2001. Na 

Colômbia, o período entre 1991 e 1997, foi o auge da vitimização de militantes 

sindicais e de movimentos sociais, refletindo-se na queda de trabalhadores 

sindicalizados como uma das consequências. A representação dos 

sindicalistas na câmara de deputados do México, que chegara a alcançar um 

quarto desta instituição em 1982, se reduziu a 6,2% no ano 2000 e o número 

de greves neste mesmo ano representou a média mais baixa em relação a toda 

a década anterior.  

Em 2006, também Donatoni caracterizava o contexto do movimento 

sindical marcado por dificuldades para a mobilização de suas categorias, em 

particular, dos servidores públicos, por reivindicações específicas como a 

melhoria das condições de trabalho, carreira docente, verbas para as 

universidades públicas:  

A elaboração de um novo discurso em que os conceitos de 
globalização e modernização são colocados à prova na 
sociedade brasileira, enquanto formas de convencer a 
população de que o país está mudando para melhor, significa a 
reestruturação do capitalismo em direção ao autoritarismo civil, 
uma das formas mais tradicionais de condução estatal, em que 
a elite governamental aliada ao Fundo Monetário Internacional 
– FMI – e ao Banco Mundial, elaboram políticas cujos efeitos 
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atingem, sobremaneira, os sindicatos, em especial os dos 
funcionários públicos. Portanto, nos dias de hoje, a fragilidade 
dos sindicatos acaba por atingir não apenas a sua organização, 
mas, também, a mobilização de sua categoria. (DONATONI, 
2006, p.6149).  

A CUT esteve na oposição durante todo o governo Fernando Henrique, 

mas a eleição de Luís Ignácio Lula da Silva provocou um reordenamento no 

movimento sindical, com a ida de vários militantes desta central sindical para o 

governo, e esta substituiu a postura mais combativa e questionadora por outra 

mais dialógica e colaborativa com o governo. A reforma previdenciária imposta 

pelo governo Lula em 2003, que pôs fim à integralidade e paridade dos 

servidores públicos, e estabeleceu a contribuição previdenciária dos inativos 

(Proposta de Emenda Constitucional 41/03), motivou uma greve de cinquenta e 

nove (59) dias das IFES neste mesmo ano e um debate sobre a posição da 

CUT frente ao governo.  

Em 2004, eclodiu novo movimento grevista que se estendeu por vinte e 

cinco (25) dias, e em 2005, outra paralisação que durou cento e doze (112) 

dias. No mesmo ano, surgiu uma nova organização sindical de representação 

dos docentes universitários das instituições federais, o Sindicato de 

Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Proifes). Em 2011 filiou-se à CUT e em 

2012 passou à categoria de federação. Em seu portal28 na internet se definem 

como:  

[...] construindo assim uma nova forma de organização, 
contrária à costumeira política de utilizar os docentes como 
massa de manobra para objetivos partidários, e de deflagrar 
 greves como condição preliminar – não como último recurso. 
Com esta nova postura, que valorizou o diálogo e a negociação 
como meio de solucionar conflitos [...]. 

No XXIV Congresso do ANDES-SN, realizado em Curitiba entre vinte e 

quatro (24) de fevereiro e um (01) de março de 2005, foi aprovada a resolução 

de desfiliação da CUT, que foi remetida às associações docentes para ser 

avaliada (ANDES, 2005, p.48).  

                                                           
28 Portal Proifes Federação. Disponível em: <http://proifes.org.br/institucional/1/quem-somos>. 

Acessado em 28/01/2016.  

http://proifes.org.br/institucional/1/quem-somos
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Em 2011, no XXX Congresso do ANDES-SN foi aprovada por cento e 

trinta e quatro (134) votos, contra trinta e nove (39) e vinte e três (23) 

abstenções, a filiação do ANDES à Central Sindical Popular-Conlutas, criada 

no ano anterior.  

Em 30 de abril de 2012, o governo Dilma Rousseff aprovou a Lei 12.618 

que estabeleceu o Regime Próprio de Previdência Complementar, a partir de 

um teto definido pelo governo e a criação de três (3) fundações (uma para cada 

poder), denominadas de Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal (FUNPRESP). A partir de 17 de maio deste mesmo ano, foi 

deflagrada uma nova greve, que durou cento e vinte cinco (125) dias e obteve 

um acordo de reajuste escalonado válido para três anos, assinado apenas pelo 

Proifes. Ainda em 2012 houve uma série de greves nas universidades 

estaduais, que se estenderam por vários meses, com destaque para a 

Universidade Estadual do Piauí (UEPI), abordada mais à frente pela professora 

Evangelita Nóbrega, e as universidades paulistas: Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade de Campinas (Unicamp), e Universidade do Estado de 

São Paulo (Unesp).  A greve mais longa das universidades federais ocorreu em 

2015, com cento e trinta e nove (139) dias de paralisação.  

4.4 SOBRE O SINDICALISMO DOCENTE UNIVERSITÁRIO  

O sindicalismo docente universitário brasileiro se destaca como um 

importante sujeito social a discutir as políticas públicas para o ensino superior, 

que no período anterior à ditadura correspondeu ao movimento estudantil. 

Questiona e denuncia as políticas aplicadas, e constantemente apresenta outro 

projeto de universidade, acompanhado de uma análise política sempre crítica 

ao governo.  

Fatores como a elevada incidência de greves e mobilizações, o modelo 

de autonomia política e financeira, o método democrático adotado para se 

decidir as questões (ainda que haja muitos problemas, segundo os próprios 

entrevistados), a ação como vetor para levar à arena política – e vice-versa – 

aspectos aprofundados no meio acadêmico, em destaque nas Ciências Sociais 
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e na Educação denotam um salto qualitativo na organização dos docentes 

universitários desde a redemocratização. 

O ANDES pauta-se desde sua criação pela valorização do docente 

universitário, seja com a instituição de plano de carreira, reposição salarial, 

melhores condições de trabalho e a bandeira de mais verbas para o ensino 

público, que resultaram na ampliação dos regimes de dedicação exclusiva, por 

exemplo, fundamental para o avanço da pesquisa, da extensão e do ensino.  

No quadro a seguir elaborado pelo professor Nelson Cardoso Amaral, da 

Universidade Federal de Goiás (2015, p.23), há um cruzamento de dois 

indicadores, o montante de verbas investido nas IFES e a ocorrência de 

movimentos paredistas no período de 1956 a 2013. Há algumas 

incongruências quanto ao número de greves e de dias parados é comparado 

com os dados do ANDES, mas que não prejudicam a tendência das séries, 

nem tampouco sua correspondência. A do professor Amaral não apresenta a 

greve de 2004, que durou 25 dias. Na circular nº 146 do ANDES, com a relação 

de greves de 1980 até 2012, não constam as greves de 1995, de 23 dias e de 

1996, de cinquenta e seis dias. Assim, seriam dezenove greves até 2012, ou 

vinte se incluimos 2015:  

Gráfico 10 - Evolução de greves do ANDES (1980 e 2012) e investimento nas IFES entre 1956 e 2012. 
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 Podemos observar que de 1956 a 1964 os investimentos descreveram 

uma linha levemente ascendente, com pouca variação em relação ao ano 

anterior. Houve uma queda em 1966 e novamente um movimento ascendente 

um pouco mais acentuado até 1975, quando ocorre uma elevação significativa 

que se mantém até 1982. O autor denomina esse último período como 

expansão dos militares.  

Entre 1983 e 2003 inaugurou-se um período de grandes oscilações 

orçamentárias. Em 1983, como efeito da recessão, os recursos caem 

abruptamente. Com a retomada do crescimento econômico, já no governo 

Sarney, elevam-se os investimentos nas IFES, até 1990, quando teve início o 

governo Collor. A tendência passa a ser declinante até o final deste governo 

em 1992.  Nos dois anos do governo Itamar Franco, o investimento apresenta 

certa recuperação até atingir os níveis de 1989.  Do primeiro ano do governo 

Fernando Henrique, 1995, até o primeiro ano do governo Lula, 2003, o 

investimento apresenta uma tendência decrescente ininterrupta.  

De 2004 a 2013 houve uma inversão dessa tendência com apenas dois 

anos de inflexão, 2005 e 2011.  Esse último período que abarca sete anos do 

governo Lula e três de Dilma Rousseff, apresenta-se como o período mais 

estável e duradouro de investimento nas IFES desde o período 1956/1982, 

mas com aportes muito maiores.  

 De 1980 a 2015, foram realizadas vinte (20) greves nacionais das 

universidades federais, com um total de mil trezentos e dezoito (1318) dias de 

greve (utilizaremos aqui os dados disponibilizados pelo ANDES e, incluídas as 

greves de 1995 e 1996, relacionadas pelo professor Amaral, e também a greve 

realizada em 2015, que durou 139 dias, por tratar-se do movimento mais longo 

de toda a série). O ápice de paralisações e de dias parados evidencia-se nos 

anos 1990:  

Tabela 22 - Número de dias paralisados por década. 

Período  Dias parados Número de paralisações  

1980 a 1990 317 7 

1991 a 2000  438 7 

2001 a 2010  304 4 

2012 e 2015 259 2 
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 O movimento sindical docente universitário enquadra-se na descrição de 

que a década de 1990 foi um período de grandes embates dos servidores 

públicos contra as políticas neoliberais, em especial, contra a contenção de 

despesas na educação e saúde, e o desmonte do Estado por meio das 

privatizações e terceirizações.  O governo que concentra o maior número de 

dias parados, em movimentos dos docentes universitários, é o Fernando 

Henrique, ainda que consideremos terem sido oito (8) anos. Lula também 

permaneceu oito (8) anos, Figueiredo seis (6) anos e José Sarney cinco (5) 

anos, Collor três (3) anos e Itamar Franco dois (2) anos. Caso o movimento 

sindical docente universitário mantenha a média de dias de paralisação até o 

final do governo de Dilma Rousseff, deve surgir um novo recorde, uma vez que 

a greve de 2015 já é a mais longa da história do movimento sindical docente 

universitário.  

Tabela 23 - Número de dias paralisados em cada governo. 

Governo  Nº greves  Dias parados  

João Batista Figueiredo  4 162 

José Sarney  3 155 

Fernando Collor  1 107 

Itamar Franco  2 62 

Fernando Henrique  5 379 

Lula 2 142 

Dilma Rousseff 2 259 

 

O ANDES congrega seções sindicais de universidades federais, 

estaduais, municipais e privadas que apresentam grande diversidade em sua 

estruturação e na forma de regulação interna, mas segundo o professor Jedson 

Ximenes Machado, da UFRR, há um encaminhamento padrão sobre questões 

mais gerais como greves e fechamento de acordos:  

Para deflagração de greve, a ANDES manda um comunicado 
para todos os IFES (Institutos Federais de Ensino Superior). As 
bases se reúnem, fazem uma assembleia. Cada base manda o 
resultado da assembleia para lá, para o sindicato nacional. Eles 
fazem a contabilidade e divulgam nacionalmente pelos meios 
eletrônicos a deflagração ou não da greve. É dessa forma 
democrática que é feita [...] (Anexo-entrevista, p.CCLXIX).  
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Um exemplo, sobre a diversidade de condições das seções sindicais, 

nomeadamente, das instituições não federais, nos é relatado pela professora 

Evangelita Nóbrega, na greve de 2012 na UEPI, na Associação dos Docentes 

da Universidade Estadual do Piauí (ADCESP):  

Eu estava no sul do Piauí, neste período de 2012, e eu tive de 
tirar do meu bolso para fazer as faixas, para fazer panfletagem, 
porque não teria como a equipe, que fica em Teresina, a sede 
fica em Teresina, tem uma sala pequenina, menor que isso 
aqui (a professora aponta para o local onde é realizada a 
entrevista), que é a sala cedida para a associação, dentro do 
campus da própria universidade. Onde fica o centro da nossa 
associação. (Anexo-entrevista, p.CCLVII).  

A UEPI é uma instituição que passou um processo de expansão recente 

e bem como de contratação via concurso de professores efetivos, o que, na 

analise da professora Evangelita Nóbrega, possibilitou a eclosão do 

movimento, mas a ADCESP é ainda uma entidade pequena, em processo de 

consolidação, que não possui sequer um portal digital (conta com um blog).  

Figura 7 - Atividade junto a população durante greve de 2000. Sesduf-RR. 

 
                Fonte: Site Sesduf-RR. 

Em contraste, a Sesduf, Seção Sindical dos Docentes da Universidade 

Federal de Roraima nas palavras do seu ex-presidente, professor Jedson 

Ximenes Machado, conta com sede, um site, o presidente e o vice têm 

disponibilizados dois celulares bancados pela entidade e tem guardado um 

fundo para amparar os momentos de greve: 

O sindicato desconta 1% do salário bruto dos professores, há 
dois anos atrás, era descontado na folha de pagamento 1,5% 
de cada filiado. Agora é um por cento (1%). Nunca podemos 
deixar um sindicato sem suplemento de fundo, sempre tem que 
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existir uma poupança. Para atender as possíveis necessidades 
da categoria, como por exemplo, financiamento de movimento 
grevista, geralmente deixamos pelo menos uns trinta mil (R$ 
30.000,00) para segurar os gastos, provavelmente o 
movimento será um desastre. Uma vez que precisamos 
contratar alguns serviços, tais como: passagens aéras, 
caminhão de som, cartazes, aluguel de tenda e cadeiras. 
Normalmente, são realizados alguns eventos em praça pública 
para mostrar para a sociedade a importância da instituição. Na 
ocasião, ofertamos vários serviços a sociedade, o pessoal da 
enfermagem oferece uma série de serviços: vacinas, aferir 
pressão, entre outros. Os professores da Zootecnia levam 
cachorros para doar. Enfim, cada curso prepara uma exposição 
ou oferece serviços para sociedade boa-vistense. (Anexo-
entrevista, p.CCLXXV). 

O professor César Augusto Minto, da USP, e vice-presidente regional do 

ANDES, relata a experiência de organização das universidades públicas 

paulistas (USP, Unicamp e Unesp) para processos de negociação e greve.  

Figura 8 - Fac símile de boletim do Fórum das seis. 

 
Fac símile de boletim recebido na sede da Adusp, em janeiro de 2016. 

Os trabalhadores criaram o Fórum das Seis que inicialmente reunia os 

docentes e servidores destas três instituições (por isso seis), mas 

posteriormente agregou representantes dos estudantes e representantes do 

Centro Paula Souza. Uma característica interessante nesse organismo informal 

é seu mecanismo decisório: as propostas para serem aprovadas devem ser 

consensuais.  
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Durante os períodos de greve, pelo menos uma reunião por 
semana. Agora como a gente define as coisas? Por consenso. 
Não tem consenso?? A gente roda, roda, roda, até achar um 
denominador comum. O máximo denominador comum. 
Aquilo... as entidade são autônomas, comum a gente defende 
conjuntamente. Aquilo que não é comum cada uma delas tem 
liberdade para defender por sua conta. (Anexo-entrevista, 
p.CCCI).     

O professor Jedson Ximenes Machado descreve-nos, ao mesmo tempo 

em que lamenta, a descontinuidade quanto à participação dos professores 

durante os movimentos, algo comum a outras categorias:  

Eu gostava muito de procurar meus direitos, de reivindicar, mas 
participação efetiva foi minha primeira experiência. Marcos 
viajava muito e eu ficava à frente do movimento grevista, senti 
que no início do processo de greve todos estão unidos e 
empolgados “vamos, vamos. Vamos à luta”, infelizmente 
acontecem algumas coisas, como por exemplo, alguns 
companheiros, infelizmente em pleno século XXI, confunde 
greve com férias, então, se temos quatrocentos e poucos 
professores, efetivamente participam do processo, do início ao 
fim, trinta (30), vamos dizer assim. Só em evento de grande 
porte que parecem cinquenta (50), sessenta (60) professores. 
(Anexo-entrevista, p.CCLXX).  

O professor ainda explica a tática costumeira do governo de não 

negociar, apostando no cansaço do movimento e na tensão gerada, que 

efetivamente aumenta nesses períodos: 

[...] no início está todo mundo junto, unido e tranquilo. Com o 
passar do primeiro mês e sem expectativa de negociação com 
o governo, que nunca negociam de imediato, sempre causa 
estresse na categoria. Durante o segundo mês muitos 
militantes começam a perder a paciência, iniciando algumas 
confusões interna, devido o desresito do governo com a 
categoria que não demonstra interesse em atender as 
reivindicações da categoria (Anexo-entrevista, p.CCLXX).  

A professora Evangelita Nóbrega, da UEPI, ressalta a importância das 

atividades junto à população para divulgar e esclarecer a pauta por que lutam 

os professores, para que não fique limitada à questão salarial, mas igualmente 

pela melhoria das condições de atendimento dessa mesma população:  

Não é só para reivindicar o meu salário, eu acho que a luta do 
sindicato, na perspectiva da educação não é só pensar na 
questão do salário, porque quando você coloca só a questão 
do salário para frente do movimento, me parece que o 
professor é só isso, e essa luta tem outras pautas que o 
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sindicato precisa ter como bandeira, eu acredito, até para 
trazer a população um pouco mais a fazer parte da mesma 
luta, a questão precarização do ambiente de trabalho, das 
condições [...] (Anexo-entrevista, p.CCLX).  

O professor César Augusto Minto, da USP, coincide com o expresso 

pela professora Evangelita quando descreve sua trajetória de militância sindical 

desde a década de 1970:  

O sindicato tem que fazer isso, cuidar das questões 
corporativas. E as questões educacionais, porque a gente 
achava, e continuo defendendo essas ideias, de que não dá 
para separar, tem de trabalhar de maneira mais pari passu. 
Então, de lá, a gente sempre se preocupou com a questão 
educacional, propriamente dita, opinava, ou buscava na 
medida do possível opinar. (Anexo-entrevista, p.285).  

Identificamos nestes depoimentos a forte vinculação entre as pautas 

específicas, propriamente corporativas e as questões educacionais. É esta 

segunda pauta que pode tornar receptiva junto à população a luta dos 

professores, porque são questões que extrapolam os interesses específicos. É 

diverso de uma greve de metalúrgicos, por exemplo, em que os benefícios 

estão circunscritos aos operários e suas famílias. As atividades externas das 

entidades docentes são importantes, tanto para estabelecer esse contato com 

a população, divulgando o conflito e as pautas, como politizando o debate ao 

estabelecer vínculos com as questões nacionais ou com a situação precária 

dos serviços públicos. Essas atividades ainda cumprem um papel de 

aglutinação dos professores durante os movimentos ao concretizar ações 

coletivas e se contrapor à tensão que ocorre durante a paralisação.  

Conforme pudemos averiguar entre os professores entrevistados, as 

taxas de sindicalização são: oitenta por cento (80%) na UnB, setenta por cento 

(70%) na UFRR e cinquenta por cento (50%) na USP. Em 2011 a taxa nacional 

dos trabalhadores sindicalizados era de dezessete por cento (17%), e a dos 

funcionários públicos estatutários de 34,6% (Fundação Perseu Abramo, 2013, 

p.8). É esse alto índice de sindicalização que sustenta o ANDES, sem a 

necessidade de imposto sindical. Nas palavras do professor Minto, “Isso 

[imposto sindical] existiu. Onde ainda existe, a gente devolve na medida do 

possível. A gente é contra o imposto sindical.” (Anexo-entrevista, p.CCXCIX).  
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Os docentes universitários apresentam características muito peculiares 

no exercer do seu ofício, e ainda que, vendam sua força de trabalho, a 

autoidentificação enquanto categoria ou trabalhador (sua consciência de 

classe), é uma questão bastante complexa.  

Em sua avaliação sobre o trajeto de organização sindical dos docentes 

universitários, o professor Sadi Dal Rosso, assevera que o objetivo de 

estruturar uma profissão docente, descolado dos funcionários e técnicos 

administrativos, ou à parte de outros setores da educação, como os 

professores de primeiro e segundo grau, em algum momento, deverá ser 

refletido. Para ele,  

O que é de lamentar no caso brasileiro, é que nós temos uma 
organização para cada um dos setores, e que está se 
progredindo mais o número de organizações, o que não é um 
significado de avanço propriamente dito, mas é certamente 
uma fragmentação maior, pois cada setor vem se organizando 
assim separado dos outros e tem uma característica um 
pouquinho diferente, então esse caráter profissional leva a uma 
postura fragmentadora. (Anexo-entrevista, p.CCXVI e CCXVII). 

Esse é um elemento comum aos sindicatos docentes universitários dos 

países aqui analisados. São poucos os sindicatos que unificam setores 

docentes e técnico administrativos. No México, o Sindicato dos Trabalhadores 

da Universidade Nacional Autônoma do México (STUNAM) é uma entidade que 

agrega os dois segmentos desde 1977, mas desde então, paulatinamente, a 

maior parte dos docentes universitários migraram para outra organização, a 

Associação Autônoma do Pessoal Acadêmico da Universidade Nacional 

Autônoma do México (AAPAUNAM), que em 1981 obteve a representação 

legal dos docentes da UNAM, ainda que um setor significativo continue sendo 

representado pelo STUNAM.  

Em Medellin, na Universidade de Antioquia, há uma forte e 

representativa entidade dos docentes, conhecida nacionalmente, a Associação 

dos Professores da Universidade de Antioquia, Asoprudea, e mesmo com a 

defesa intransigente da direção desta organização, para que se alterasse o 

caráter associativo para sindical, a base dos professores não concordou. 
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Da mesma maneira na Colômbia foi realizada uma experiência de fusão 

da Associação Nacional dos Professores Universitários (ASPU) com a 

Federação Colombiana dos Docentes da Colômbia (FECODE), de educação 

básica, que depois de algum tempo foi revertida em virtude do sentimento de 

marginalização das questões do segmento minoritário (docentes universitários), 

em relação ao setor majoritário (educação básica).  

Na Argentina da década de 1970, o sindicalismo docente universitário 

surgiu no interior de uma organização que congregava todos os docentes 

argentinos, a Confederação dos Trabalhadores da Educação da República 

Argentina (CTERA), mas após o golpe militar de 1976, e o processo de 

redemocratização iniciado em 1983, os docentes universitários, por meio de 

suas associações, avaliaram por bem criar uma entidade própria, a Federação 

Nacional dos Docentes Universitários da República Argentina, CONADU. 

Neste país, as universidades estão organizadas em cátedras, ainda que 

existam instituições com departamentos. Durante os debates que 

acompanharam a criação da CONADU, na década de 1980, as intervenções de 

alguns setores propunham uma organização separada dos auxiliares, 

professores que não são nem de cátedra, nem titular, como se evidencia no 

depoimento do professor argentino Juan José González registrado no livro 

sobre a história da CONADU:  

[...] os setores mais acadêmicos e elitistas (como os 
Professores Titulares da Faculdade de Medicina de Buenos 
Aires), sustentavam que os docentes universitários não podiam 
ser catalogados como trabalhadores, senão como acadêmicos, 
inclusive deviam ter organizações separadas dos professores 
os ajudantes de cátedra. E mais, este setor sustentava que não 
devíamos ser grêmios [sindicato] pois isso nos identificava com 
a organização dos trabalhadores, e os professores e 
assistentes universitários não éramos. (CONADU, 2011, p.28).    

Essa tendência à fragmentação, a organizar-se separadamente dos 

demais segmentos, está ancorada à tradição do movimento sindical, mas se 

assenta ainda em uma base objetiva. Um elemento seria a importância da 

especificidade da categoria, com questões muito particulares que podem ser 

mais bem explicitadas (inclusive em visibilidade) nacionalmente, por uma 

entidade própria daquele setor social, ainda mais se considerando que esse 
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segmento não é numericamente elevado, mas desfruta de um status mais 

valorizado socialmente. Ter uma entidade específica também contribuiria para 

a formação, se não de uma consciência de classe, ao menos uma identidade 

profissional ou corporativa, que não é o mesmo que acadêmica. 

O ANDES, que até 2004 foi a única entidade em nível nacional a 

representar os docentes das universidades públicas e um setor das privadas, 

passou a contar com entidades concorrentes como o Proifes e o Movimento 

Docente Independente e Autônomo (MDIA).  Nas palavras do professor Sadi 

Dal Rosso, essas organizações expressam espaços políticos que representam 

segmentos de matiz político mais de centro em relação à direção do ANDES, 

mais à esquerda:  

O que se passou é que a direção do ANDES tendeu mais para a 

esquerda. O ANDES sempre manteve uma união entre 
esquerda e centro, pendeu mais para a esquerda, por isso, 
setores mais de centro e direita, ficaram órfãos, inclusive 
partidariamente, porque como as direções do ANDES 
migraram para o PSTU, PSOL, PCB e grupos mais à esquerda, 
os grupos mais ligados ao PT, ao PMDB, ao PDT, ao PCdoB29, 
de certa forma não se sentiram mais representados. (Anexo-
entrevista, p.CCXXX).   

O professor Sadi acredita que sejam espaços políticos que estavam 

vazios. Essa ideia de “espaços políticos” coincide com o “realinhamento de 

forças”, observado pelo professor César Augusto Minto (Anexo-entrevista, 

p.CCLXXXVIII), no movimento sindical com a chegada do Partido dos 

Trabalhadores, ao governo federal.  Não obstante, o professor Sadi aponta 

algumas falhas na democracia interna que favoreceram essa situação:  

[...] isso se deve também a alguns erros que foram feitos, 
aconteceram alguns erros, por exemplo, que abalaram um 
pouco a estrutura democrática do próprio Andes, por exemplo 
nas definições das várias, filiação de centrais ou outras as 
vezes não iam para as bases  as decisões, eram somente 
feitas em congresso e assim destituiu uma certa dificuldade, na 
minha universidade por exemplo nunca foi levado a debate 
essa questão publicamente, então só foi votado no congresso 

                                                           
29 Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Partido do Socialismo e Liberdade (PSOL), 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Democrático Brasileiro (PDT), Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB).  
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do Andes/, sabe aquela coisa lá da base pesa bastante [...]. 
(Anexo-entrevista, p.CCXVIII).  

Ao contrário do ANDES, que promoveu a discussão entre as bases 

universitárias e decidiu depois a filiação à CUT em um congresso, por exemplo, 

a CONADU na Argentina, de mesmo modo realizou um debate sobre a 

proposta de filiação ou não a alguma central sindical e qual seria essa central, 

mas a decisão se deu através de um plebiscito em que votaram todos os 

sindicalizados. O resultado de um processo com maior participação é menos 

propenso a ser contestado e fortalece a entidade.  

Para a professora Berenice Corsetti, da UNISINOS, o Proifes representa 

um setor de professores, localizado nas federais, que entende que o ANDES 

deveria ser o sindicato destas instituições, e não de todas as universidades do 

país:  

Nós vemos o PROIFES que se constituiu como um segmento 
específico do setor das federais, que ganhou a simpatia de muitos 
colegas. E acabou inclusive disputando, por dentro das federais, a 
direção do movimento neste setor [...] o PROIFES também 
representa isso, porque a forte presença de uma militância que 
entende a luta pela universidade como uma luta muito acima das 
lutas corporativas incomoda alguns que são mais ligados à ideia de 
um sindicalismo de resultados. Que para mim o PROIFES é 
exatamente isso, um sindicalismo de resultados. É absolutamente 
legítimo, uma forma de sindicalismo, mas não é o que a ANDES 
representa. (Anexo-entrevista, p.CCXL e CCXLI).  

A penetração do Proifes e do MDIA, aparentemente, encontra-se 

circunscrita até o momento no âmbito das universidades federais, pois não 

ouvimos relatos sobre a atuação dessas entidades na Universidade Estadual 

do Piauí, através da professora Evangelita Nóbrega, e o professor César 

Augusto Minto, desconhece atuação dessas entidades na USP.  Uma avaliação 

semelhante a da professora Corsetti, é feita pelo professor Jedson Ximenes 

Machado, da UFRR que vê a polarização de um setor mais ortodoxo e outro 

pragmático: 

Digamos assim... o ANDES é mais radical e contundente nas 
suas reivindicações, como sempre foi historicamente, e o 
PROIFES, segundo alguns militantes, que andei conversando, 
eles tentam negociar dentro das possibilidades do governo. [...] 
São mais pragmáticos, ou seja, tem uma ideia assim, nós 
temos que provar para o governo que eles podem pagar, 
enquanto que a ANDES, exige que o governo valorize a 
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profissão de professor. Eles também conseguem comprovar 
que nosso salário está defasado a um percentual de mais de 
cem por cento (100%).  (Anexo-entrevista, p.CCLXVIII e 
CCLXIX).  

Outro elemento apontado pelos professores nas entrevistas foi a 

questão da identidade do docente universitário que simultaneamente se 

organiza em entidades próprias de trabalhadores, como sindicatos e não 

conselhos, mantém uma relação de venda de força de trabalho com uma 

instituição pública ou privada, mas não se reconhece plenamente como um 

trabalhador. Essa característica também é similar a dos outros países 

estudados.  

Indagado sobre esta questão, o professor César Augusto Minto (USP), 

opina que há distinções na categoria e que a polêmica que marcou a filiação ou 

não do ANDES à CUT, em 1989, reflete um pouco o perfil mais conservador 

desse setor:  

Eu acho que a maior parte da categoria não se reconhece 
como trabalhador. No máximo, como um trabalhador 
diferenciado, mas aí é chute. [...] A nossa filiação à CUT, foi 
complicada, não foi uma coisa tranquila. Eu não arriscaria 
perguntar às pessoas, se estão contentes com a filiação à 
CSP-Conlutas. [...]  Eu te diria que é uma categoria 
conservadora, de modo geral. Então, eu acho que a 
possibilidade das pessoas se verem como trabalhadores, 
mesmo que elas digam, porque se ver de fato como 
trabalhador, eu não sei se é tranquilo assim não. (Anexo-
entrevista, p.CCC).   

Na mesma linha segue a reflexão da professora Berenice Corsetti, 

(UNISINOS) que acrescenta que há muitas desigualdades sobre esse tema. 

Acredita que a passagem de uma “classe em si”, para a condição em “classe 

para si”, ou seja, que já tenha adquirido consciência de sua condição, está em 

processo:  

Bem, eu te diria que nós somos uma categoria profissional na 
qual alguns se entendem como trabalhadores, enquanto classe 
trabalhadora, e outros acham que ser classe trabalhadora é 
para as categorias profissionais mais ligadas ao trabalho 
manual. O trabalho intelectual tem outro status. Os intelectuais, 
muitas vezes são aliados dos trabalhadores e se entendem 
como trabalhadores. Eu te diria que a ideia de classe 
trabalhadora envolve a questão de “classe em si” e “classe 
para si”. Eu vejo muito isso. Como uma categoria profissional 
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existe uma determinada compreensão de que nós poderíamos 
compor a classe dos professores, mas ela não faz essa 
passagem do “para si”, ou seja, que se compreende como 
classe. Como classe que faz do processo histórico da luta 
pelos direitos da sua condição social e dos demais 
trabalhadores. Eu vejo que cresceu a compreensão de que nós 
somos trabalhadores e que integramos a classe trabalhadora, 
mas ela não é plena no conjunto dos professores universitários.  

Na análise do professor Sadi Dal Rosso, (UnB) há uma polarização entre 

a produção de conhecimento e a venda da força de trabalho. Para ele é o 

segundo fator, o caráter assalariado, que permite a aproximação dos docentes 

universitários com outros setores da classe trabalhadora:  

[...] professor universitário, ele tem essa característica de ser um 

intelectual, de ser um produtor de conhecimentos, mas não 
deixa de ser um assalariado, então nós temos grandes 
credenciais para nos unificarmos com outros trabalhadores. 
Para a análise teórica depende se você dá mais peso a 
questão do trabalho do resultado docente, que é a formação 
das pessoas, do conhecimento, da produção de ideias, ou se 
você dá  mais  o valor a questão  propriamente de ser um 
trabalhador assalariado como os demais, então é essa a 
perspectiva que eu acharia que deveria se desenvolver mais no 
sentido do trabalho assalariado que esse é um grande ponto 
que nos une a outros demais trabalhadores. (Anexo-entrevista, 
p.CCXVII).  

 A professora Evangelita Nóbrega, da UEPI, considera que essa situação 

tenha uma vinculação com uma fragmentação da formação e o individualismo 

que dificulta pensar em causas mais coletivas. Em seu comentário, 

percebemos a forte ligação entre o movimento estudantil de hoje e o 

movimento sindical docente universitário:  

[...] alguns se encontram nessa posição intelectual de que ele é 
o centro, que ele não precisa dessa participação de luta, o 
papel dele é ir para a sala de aula, passar o conteúdo, dizer 
que o aluno tem que ir por aqui ou fazer isso aqui. Outros, eu 
penso que falta mesmo, a gente vai trazer isso tanto para a 
área do professor, mas todos os movimentos hoje, você vê isso 
nos movimentos estudantis... tem se observado uma 
fragmentação de todos os movimentos. E se isso não começar 
a ser movimentado no seu espírito quando você está como 
estudante, é difícil você levar isso para sua vida profissional. 
(Anexo-entrevista, p.CCXLI e CCL).  

 O professor Jedson Ximenes Machado, da UFRR, acredita que haja um 

elo entre a militância política e sindical dos professores e a participação na vida 
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acadêmica, que remete a reflexões sobre o papel social da educação e uma 

relação dialógica com os alunos:  

Agora, tem professores, que, do meu ponto de vista, para 
complementar essa ideia que eu falei, da Dedicação Escrava e 
Difícil de Encontrar. Tem um professor instrutor, que vai lá 
simplesmente para dar sua aula. Pode até dar um show e vai 
embora, passa só os conteúdos e tem o professor educador. 
Ou seja, é aquele professor que dá aula olhando para os 
alunos horizontalmente, dá aula voltado para a realidade social, 
dá aula com os conteúdos para que os alunos sejam capazes 
de transformar sua realidade social ou profissional. Então, esse 
é o tipo de professor que eu valorizo. Não é aquele professor 
que vai lá, passa seus conteúdos e passa um monte de 
exercícios e vai embora. É aquele que consegue perceber a 
função social do educador. Por que qual é o papel da 
educação? É promover a transformação, ou dar possibilidade 
aos alunos, ou aos futuros profissionais, a promoverem uma 
transformação social. Ou seja, trabalhar os conteúdos de forma 
libertadora e autônoma que possibilite o aluno mudar a 
realidade. (Anexo-entrevista, p.CCLXXIX). 

 As percepções quanto a não identificação como trabalhador de parte 

significativa dos docentes universitários, coincide com os depoimentos de 

professores na Argentina, Colômbia e México. Uma possível causa, não citada 

pelos entrevistados brasileiros, mas apontada em análises de professores dos 

demais países, seria a heterogeneidade social do professorado universitário, 

uma vez que diversos professores são profissionais liberais que em geral não 

têm como sua principal identificação “ser professor”.  

Referimo-nos mais especificamente às profissões tidas como liberais, 

como advogados, médicos, arquitetos, dentistas, engenheiros, que obtêm a 

maior parte de seus recursos em consultórios ou escritórios. Trechos das 

entrevistas dos professores brasileiros deixam entrever, no entanto, uma 

relação mais distante desses segmentos para com a vida sindical. A professora 

Evangelita cita o afastamento dos professores do curso de “Direito” dos 

movimentos e paralisações (Anexo-entrevista, p.CCLIX).  

O professor Sadi Dal Rosso identifica na UnB, os professores, também 

do curso de Direito, como um setor tradicionalmente mais conservador, 

inclusive com a presença de juízes (Anexo-entrevista, p.CCXXIX). Na UFRR, o 

professor Jedson Ximenes Machado, destaca o menor envolvimento dos 
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docentes do curso de Medicina na vida acadêmica e sindical da instituição 

(Anexo-entrevista, p.CCLXXXII). 

 Outro argumento comum entre os países hispano-americanos citados, 

para explicar essa característica dos professores, é o alto índice de trabalho 

precário, que se expressa em contratos por períodos letivos (catedráticos na 

Colômbia, por assignatura ou por honorários no México), às vezes sem salário 

(ad honorem, na Argentina) e que são impedidos de participar da vida 

institucional e muitas vezes têm vetado mesmo o direito à sindicalização. Nas 

entrevistas entre professores brasileiros, esse aspecto só foi mencionado pela 

professora Evangelita, da UESPI, instituição que abriga no seu quadro docente 

quarenta por cento (40%) dos professores contratados temporariamente. Nos 

países citados, os índices de trabalho precário, são muito superiores, mesmo 

no setor público.  

 O vínculo precário com a instituição de ensino superior no Brasil era algo 

comum aos jovens professores em fins da década de 1970, como podemos 

perceber na entrevista do professo Sadi Dal Rosso, que inclusive lembra que 

essa questão foi motivo de mobilização da categoria na década de 1980:  

Meu ingresso foi como todo professor, um processo que na 
época [1978] não era através de concursos públicos, era um 
processo de seleção eu entrei numa situação que não era 
estável, e foi uma situação que depois gerou até um 
movimento de greve das universidades federais, exatamente 
pegando esses professores que eram mais, hoje em dia a 
gente chama de mais precários, não tinham estabilidade na 
carreira, eram contratos anuais, por ano de trabalho. (Anexo-
entrevista, p.CCXIII).  

 A professora Evangelita Nóbrega, que já trabalhou como temporária na 

UEPI e depois se efetivou em 2012, relata que há muitas limitações para esse 

profissional, que não pode participar da pesquisa e somente ministra aulas: não 

vota para reitor e não pode sindicalizar-se. Acrescenta que esse tipo de vínculo 

dificulta que o professor possa refletir sobre sua prática acompanhando turmas 

de uma mesma disciplina, uma vez que ele vai ao longo do tempo sendo 

encaminhado para qualquer curso: 

 Eu como vivi essa experiência de professora temporária, era 
algo assim, a gente vive não porque acredita que seja 
importante essa experiência, eu digo assim, para o aluno 
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especialmente, porque você não tem como construir um 
trabalho efetivo. E isso também traz uma dificuldade mesmo de 
se pensar uma proposta para o ensino superior a longo prazo. 
Porque você tem tempo marcado ali para sair. Eu nunca 
consegui acompanhar uma turma, por exemplo, dizer, vou 
acompanhar essa turma para ver o desenvolvimento. Porque o 
professor temporário não escolhe disciplina. É o que chega 
para você. (Anexo-entrevista, p.CCLII).  

Depois de exercido o contrato, o professor deve passar um período 

afastado da instituição, até que possa participar de outro processo seletivo. 

Esse período é denominado pelos professores, como “ficar na geladeira”. 

Quando o contrato se encerra não tem direito ao seguro desemprego, pois, 

conforme a legislação vigente, sua situação não se caracteriza como demissão.  

Figura 9- Manifestação da ADCESP-ANDES pela contratação de professores concursados. 

 
                          Fonte: Blog ADCESP. 

Nas IFES, há o cargo de professor substituto, que só estaria autorizado 

a substituir um professor que se afasta dentro do regulamento da instituição 

(saúde, formação, assumir cargo na administração universitária), mas em 2011 

o governo Dilma Rousseff editou a Medida Provisória nº 525, depois 

transformada na Lei 12.425 em 17 de junho de 2011, que amplia  a 

possibilidade de contratação desse professor substituto para suprir a expansão 

das instituições federais de ensino, estabelecendo um limite de vinte por cento 

(20%) do quadro de efetivos. Essa lei, ainda que tenha inicialmente um teto 

estabelecido, aponta para o processo de precarização como dos países citados 

mais acima.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.425-2011?OpenDocument
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A professora Evangelita Nóbrega foi efetivada por concurso público em 

2012 na UEPI e no mesmo ano participou da greve, que além das federais, 

abarcou diversas estaduais. Ela associa a deflagração da greve em sua 

instituição, ao aumento do número de professores efetivos: “Eu assumi o 

concurso em maio de 2012, quando foi em agosto de 2012, como ela 

[instituição] já tinha uma grande demanda de professores efetivos, ela 

conseguiu estruturar uma greve.” (Anexo-entrevista, p.CCLVII). Não por acaso, 

os professores temporários da UEPI não aderiram à greve daquele ano.  

Um dos fatores que elucida a maior incidência de movimentos paredistas 

entre os docentes universitários das universidades públicas, em comparação 

aos seus pares nas instituições privadas, é a estabilidade. A Lei 12.425, sobre 

a ampliação das condições de contração de professores substitutos, foi 

criticada pela direção do ANDES-SN e é uma ameaça permanente para a 

expansão do trabalho precário.  

A professora Evangelita ainda relaciona o interesse dos grupos políticos 

locais em poder indicar professores e administradores nas instituições públicas 

de ensino superior. 

Indicar pessoas. Eles não têm interesse que tenha muito 
concurso, porque o concurso deixa de ter a rede de indicações. 
Nesse campus que eu estava, a diretora era irmã do deputado, 
que tinha indicado todos os servidores de serviços gerais, de 
serviço técnico. Também era tudo indicado pelo deputado. E 
quando nós chegamos eram cinco (5) professores efetivos, o 
interesse do deputado era fazer com que saíssemos lá do 
campus. Não tinha nenhum interesse que permanecêssemos. 
(Anexo-entrevista, p.CCLXI).  

 Este quadro é muito similar ao relatado pelo Pedro Hernandez Castilho, 

presidente da Associação de Professores Universitários da Colômbia, da 

ASPU, que informa da existência de clientelismo político com os cargos dos 

professores:  

A região tem uma cota de professores na universidade. Os 
políticos querem instalar seus amigos para darem algumas 
aulas. Clientelismo político. Na Nacional isso não existe, mas 
nas regiões existe muito. [...] Isso não é legal, mas ocorre. 
Como aqui é uma instituição nacional, não há como haver 
indicação, mas em Antioquia tanto os deputados federais como 
departamentais (estado) pressionam e querem uma cota de 
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vagas. Em Antioquia são uns seis mil professores, somente mil 
são de carreira, isso é 14% ou 15%. Oitenta e cinco por cento 
(85%) são precarizados. Entre setenta e oitenta por cento 
precarizados. Isso na segunda universidade mais importante 
da Colômbia. (Anexo-entrevista, p.XXXII).  

Um aspecto muito particular do ensino superior do Brasil em relação ao 

dos demais países analisados, é a participação do setor privado. Enquanto no 

Brasil o setor público é minoritário, representando trinta por cento (30%) das 

matrículas, no México esse percentual alcançava sessenta e seis por cento 

(66%) na Argentina setenta e cinco por cento (75%) (GAZZOLA, 2008, p.10), e 

a Colômbia, que até 2005 apresentava maior número de matrículas do ensino 

superior nas instituições privadas, em 2010 já sofrera uma inflexão e contava 

com cinquenta e cinco por cento (55%) nas instituições públicas. 

 No Brasil o quadro é agravado pelo fato da expansão do setor privado 

ocorrer com financiamento público, principalmente via FIES. Outro fator 

preocupante são as mudanças que vêm ocorrendo para acercar o 

funcionamento das universidades a modelos técnico-gerencialistas cujas 

referências são as empresas, e a privatização de vários serviços. O professor 

César Augusto Minto, da USP, comenta a não realização de concursos 

públicos para funções de apoio à docência e à pesquisa:  

Vide o processo de terceirização. O que está previsto na 
reforma do Estado. Não vai haver mais funcionário público, 
mas isso já é uma realidade “meia boca” nas Federais. Aqui 
(USP) nós temos anos que não tem mais concurso para 
funcionários. O que existe está sendo terceirizado. E os cargos 
vão entrando em carreira em extinção. Você não contrata mais 
limpeza, segurança, transporte, serviços gerais. Não tem mais. 
Não tem mais abertura de concurso público. Então quando 
esse pessoal aposentar, ou morrer, não serão mais repostos. 
Vão terceirizar tudo. Isso nas Federais é mais visível, mas aqui 
também é visível. E aí, quando você conversa com os reitores 
para saber como é que está sendo o tratamento dos 
terceirizados... Porque ele tem uma responsabilidade solidária. 
Eles não sabem nem dizer, quanto esses caras ganham em 
média. Não sabe te responder isso. Ou seja, terceirizou não é 
mais problema meu. (Anexo-entrevista, p.CCXCVII).  

 A terceirização é a mais naturalizada e perniciosa das reformas nas 

relações do trabalho nos anos 1990. Fragmenta e enfraquece a organização 

sindical, dificulta as ações de resistência e reivindicação, rebaixa os salários, 
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torna as condições de trabalho mais precárias e no caso da universidade 

pública, reduz (ou pulveriza) um setor importante da comunidade universitária. 

A privatização agora vem abarcando equipamentos (serviços públicos) inteiros, 

como hospitais, escolas, museus, por meio das denominadas Organizações de 

Sociais, as OS. O professor César Minto esclarece que está em andamento, 

em ritmo acelerado, um processo de terceirização dos Hospitais Universitários:  

Eles [governo federal] criaram a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), para poder cuidar dos hospitais 
universitários, que é uma forma de privatização, para cuidar da 
gestão, e forçaram a barra também. Pouquíssimos hospitais 
universitários não estão sob a tutela da Ebserh hoje. Eu não 
saberia te dizer quantos, mas são poucos os que não estão na 
condição de ligados a essa instituição. Foi uma coisa de um 
avanço avassalador, de política neoliberal. O Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), chamado 
Centrinho de Bauru, ele está no limbo. Ele foi desvinculado da 
USP e não foi a lugar nenhum. Está literalmente no limbo. 
(Anexo-entrevista, p.CCXCVII e CCXCVIII).  

O professor Jedson Ximenes Machado, da UFRR, expõe as razões 

porque o sindicalismo docente universitário não pode ficar alheio às 

privatizações que ocorrem em outros segmentos da comunidade universitária:  

Na realidade, nós que fazemos parte da militância, somos 
contra qualquer tipo de privatização. Daqui a pouco privatizam 
todos os órgãos públicos, inclusive as universidades. (Anexo-
entrevista CCLXXXIII).  

 Nas palavras da professora Berenice Corsetti, a precarização das 

condições de trabalho e o aprofundamento da exploração, ocorrem com a 

introdução de novas tecnologias, que aumentam o controle sobre o professor e 

se apropriam de seu tempo livre e, portanto, não remunerado: 

Eu acredito que há sim uma precarização do trabalho docente 
e vou te exemplificar com algumas coisas, por exemplo, a 
Educação à Distância (EAD). A EAD é nitidamente uma 
possibilidade, com o avanço que temos nas tecnologias de 
comunicação e informação, mas há um problema muito sério 
de regular o trabalho na educação à distância. Por que na 
EAD, você não tem um horário definido, e eu vejo os meus 
colegas que trabalham com EAD, trabalhando muito mais do 
que as quatro horas que seriam as quatro horas de aula e as 
horas de acompanhamento. Porque você fica muitas vezes 
com o “chat” aberto não sei quanto tempo. Os e-mails. As mais 
diferentes formas de comunicação pelas redes, pelas mídias. 
Hoje se trabalha com grupos no facebook. Se trabalha com as 



   198 

 

mídias sociais para fins pedagógicos. Quanto custa isso? Esse 
trabalho não é pago. Nós estamos em tempo real, quase pleno. 
Tu está sempre abrindo email.  O email hoje é uma ferramenta 
de trabalho. Nós recebemos orientação das instituições. 
(Anexo-entrevista, p.CCXLIV e CCXLV).  

 Não é só na EAD que esse sobretrabalho se expressa. Um dos 

condicionantes para a liberação dos recursos do REUNI para as instituições, é 

o aumento do número de alunos por professor. A expansão ocorrida nos 

últimos anos nas instituições de ensino superior públicas vem intensificando o 

trabalho do professor, como no relata o professor Sadi Dal Rosso quando 

comenta a contratação de professores no período do governo Lula:  

Aumentou uns 30%. Eu acho. Vinte por cento sem dúvida. Pelo 
menos no meu departamento 30%. E abriu muitas vagas para 
estudantes. Hoje a UnB tem umas 4.000 vagas ao ano. Antes 
eram duas mil e poucas. Então praticamente dobrou. [...] E aí 
eu acho que tem razão a reclamação da intensificação do 
trabalho, porque entraram muitos estudantes e que não houve 
contratação de professores na mesma proporção e como a 
modernização, digamos, de equipamentos que ajudariam você 
a dar uma aula, ela foi frágil. (Anexo-entrevista, p.CCXXVII).  

 A professora Berenice Corsetti aponta que o aumento da produtividade 

do professor ocorre de diversas maneiras, como a incorporação de funções 

administrativas, alimentando sistemas ou acompanhando editais:  

Nós tivemos muitas demissões de funcionários, porque muitas 
tarefas que estavam nas atividades meio, passaram a ser feitas 
pelo professor que está na atividade fim. E os projetos de 
pesquisa? Isso é muito forte nas particulares e já chegou nas 
públicas. [...] Tem todo um conjunto de fluxos que nós temos 
que nos apropriar. A iniciação científica. Quando nós fazemos 
os pedidos de iniciação científica, de bolsas. Todo o processo é 
feito por meio de software de gestão integrada. Não se faz 
mais nada físico. Não tem funcionário para fazer isso para a 
gente. Aquilo que antes era a nossa tarefa fundamental, a 
pesquisa, a docência e a extensão, agora nós também 
fazemos gestão. (Anexo-entrevista, p.CCXLV).  

 O professor Jedson Ximenes Machado, que é professor de Educação 

Física do Colégio de Aplicação da UFRR, expõe em seu relato as inúmeras 

atividades a que estão sujeitos os professores no cotidiano escolar:  

Geralmente ninguém fica com menos de oito (8) horas de sala 
de aula, mas em média são doze (12) horas. Além disso, os 
professores se envolvem em projetos de pesquisa e de 
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extensão. No meu caso, oriento alunos do Programa de 
Iniciação Científica do Ensino Médio-PICEM e coordeno um 
projeto de extensão de EJA em áreas de assentamentos 
financiado pelo PRONERA (Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária), objeto de estudo da minha tese. Além 
disso, ocupo meu tempo assumindo cargos administrativos 
(coordenador pedagógico, coordenador de Educação Física, 
vice-presidente do sindicato). [...] Sem contabilizar com várias 
reuniões semanais: reunião pedagógica, atendimento dos pais, 
reunião administrativa, assembleia do sindicato, reunião de 
sindicância, reunião de comissões de eventos, entre outros. 
(Anexo-entrevista, pp. CCLXXIX e CCLXXX).  

Nas palavras da professora Berenice Corsetti, o acúmulo de atividades é 

ainda maior na pós-graduação, pois a avaliação do programa depende 

diretamente do desempenho do conjunto dos professores do programa:  

 Nós temos sobre trabalho que não é pago. No caso dos 
professores da pós-graduação, você tem que fazer caber tudo 
isso dentro das suas quarenta horas. [...] O que vale hoje para 
dizer que o programa de pós-graduação é três ou é sete é a 
produção média dos seus pesquisadores, expressa no que 
está registrado no currículo lattes. É a partir do currículo lattes, 
coletados os dados antes pelo chamado coleta CAPES e agora 
foi criada uma plataforma chamada Plataforma Sucupira, que 
vai ser outro desses softwares criados para tornar pública toda 
a produção, então toda a produção da pós-graduação está 
sendo lançada aí, enlouquecendo. [...] É isso que vai valer. 
Quantos artigos em periódicos, quantos livros L4, qual é o 
índice de internacionalização. Isso é que vale. (Anexo-
entrevista, p.CCXLVI e CCXLVII).  

Finalizamos com uma curta avaliação dessa entidade, ainda muito 

recente na história do movimento sindical brasileiro, bem como suas 

congêneres em outros países. O ANDES tem pautado sua trajetória pela 

autonomia em relação às administrações universitárias e governos, ditatoriais 

ou democráticos, o que já lhe aporta um diferencial em relação mesmo ao novo 

sindicalismo surgido nos últimos anos da ditadura militar.  

Foi uma entidade que se organizou a partir das universidades, também 

como as entidades nacionais dos países onde os docentes conseguiram 

organizá-las em nível nacional, e se caracterizou por um método democrático 

para seu funcionamento. Desde os primeiros anos, já defendia a universidade 

pública, a redemocratização das instituições e as questões específicas das 

pautas docentes.  
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Participou do processo da Constituinte, em uma frente com outras 

organizações sindicais e acadêmicas, e apesar da organização da direita, 

avançou em várias áreas, como a divulgação de um projeto dos trabalhadores 

para a educação nacional e o direito à organização sindical dos funcionários 

públicos. Também se engajou, além das reivindicações sindicais e paralisações 

nos anos 1990, por uma LDB debatida com a comunidade escolar e depois 

com um Plano Nacional de Educação.  

Foi oposição a Fernando Henrique, da mesma forma que a Lula depois, 

em defesa de um ensino superior público, de qualidade e com condições de 

trabalho adequadas a esse fim. Após perder parte da representação das 

privadas para o SINPRO, passou a conviver na década de 2000, com outras 

organizações, que no campo das públicas também disputam a representação 

desse segmento.  

Sua trajetória indica um salto qualitativo na organização e capacidade de 

luta dos docentes universitários, seja pelo número de paralisações, pela 

criação de uma entidade de abrangência nacional, pela conquista de um plano 

de carreira, a ampliação do número de docentes em dedicação exclusiva, o 

desaparecimento da figura do professor temporário, e pelo poder de articulação 

e intervenção com propostas para o setor educacional, algo inédito enquanto 

organização coletiva docente nos quase cinquenta anos, então, de existência 

de universidades no Brasil.  

O professor Sadi Dal Rosso, realizando um balanço histórico, além dos 

problemas de democracia interna, já apontados por ele, relaciona como um 

elemento negativo a não estruturação de uma entidade internacional, em 

escala mundial ou mesmo continental, um traço que de certa forma, orientou a 

proposição do estudo comparado do sindicalismo docente universitário entre 

países da América Latina, temática deste trabalho:  

Fico um pouco preocupado pelo fato de não termos avançado 
muito numa organização mais americana ou mundial, de 
ampliação das forças, isso talvez fosse interessante para o 
movimento. (Anexo-entrevista, p.CCXIX).  
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CAPÍTULO V - ARGENTINA 

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

Achamos oportuno iniciar está seção apresentando algumas 

informações gerais sobre os países aqui estudados, quais sejam: Argentina, 

Brasil, Colômbia e México. Mesmo se tratando de dados gerais e desprovidos 

de quaisquer perspectivas críticas e analíticas, poderão contribuir na 

contextualização e no desenvolvimento das análises comparativas ulteriores. 

Começamos então pela Argentina.  

Segundo o Censo de 2010, do Instituto Nacional de Estatísticas e 

Censos da República Argentina (INDEC), a Argentina é, em extensão territorial, 

o terceiro maior país da América Latina com 2.780.400 km2 e possui a quarta 

maior população com 40.117.096 habitantes. Ocupava a quadragésima nona 

(49ª) posição no ranque de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mundial, 

sendo só superado pelo Chile (41ª posição) na América Latina e Caribe. Até 

poucas décadas atrás o país foi considerado com altos índices de 

desenvolvimento humano, porém, esses patamares vêm sendo corroídos e as 

conquistas sociais ameaçadas pelos sucessivos planos de ajustes econômicos 

e de cortes dos gastos públicos.  

Conforme dados obtidos neste mesmo senso, a Argentina, assim como, 

vários países latino-americanos, apresenta elevados índices de concentração 

urbana: 91% da população assentada nas cidades. A província com maior 

concentração demográfica é a de Buenos Aires (com 41,6% da população 

argentina), na qual está localizada a Cidade Autônoma de Buenos Aires. A 

Grande Buenos Aires, ou a área metropolitana, é constituída por anéis que 

envolvem a capital argentina, e são denominados de “conurbanos”, 

estendendo-se ao norte, oeste e sul de Buenos Aires. Quanto mais distante do 

centro, mais se acentua a precariedade dos serviços públicos e decresce a 

renda das famílias.  
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Gráfico 11 - Evolução da concentração da população da Província de Buenos Aires (1940 a 2010). 

 

Fonte: Dirección Nacional del Servicio Estadístico (S/F), Dirección Nacional  de             
Estadísticas y Censos (1963). INDEC (1973, 1982,1992, 2005, 2013).  

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA DA ARGENTINA, 2014, p.11) 
 

Julgamos importante situar as especificidades sociais, políticas e 

econômicas que caracterizam a formação e desenvolvimento da sociedade 

argentina, entre outras coisas, procurando construir referenciais e estabelecer 

parâmetros comparativos, e os seus desdobramentos no âmbito da história do 

sindicalismo docente universitário latino-americano.  

Uma rápida mirada histórica permite-nos dizer que, depois de 

conquistada a independência, o processo de unificação nacional foi conflituoso, 

marcado, como em grande parte dos países da região, por guerras civis e pelo 

controle das províncias pelos caudilhos30 até a unificação promovida por 

Bartolomé Mitre em 1861.  

Durante a maior parte do século XIX, a lã de ovelha foi o principal 

produto de exportação da Argentina. O último quartel do século XIX se 

caracterizou pela predominância de governos conservadores e de uma maior 

visibilidade e inserção da Argentina como exportadora de carne e grãos para o 

                                                           
30 O caudilhismo é um fenômeno social do século XIX e teve na Argentina um de seus maiores 

expoentes, Juan Manuel de Rosas (1793-1877). O caudilho expressava um poder rural com base em um 

equilíbrio entre o uso da força (violência) e o clientelismo político, beneficiando-se da fragilidade das 

instituições nacionais. Domingos Faustino Sarmiento (1811-1888) analisa o caudilhismo na obra 

“Facundo ou civilização e barbárie”, de 1845. Atualmente, há um movimento de renovação do conceito 

a partir de novas abordagens metodológicas e investigativas (TELES, 2015, p.100). 
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mercado mundial, uma vez que o surgimento de novas formas de 

acondicionamento e transporte (navios frigoríficos a vapor) permitiu a 

exploração de novos mercados.  

El aumento de la producción agrícola, especialmente en el 
caso del trigo, se tradujo en un fuerte incremento de las 
exportaciones, que pasaron de 328.000 toneladas en 1890 a 
1.900.000 en 1900. 
También fueron incrementándose las exportaciones de carne 
congelada, gracias a la expansión de la actividad frigorífica y a 
la mestización del ganado. (Dirección Nacional de Migraciones) 

Neste período acentuou-se a imigração advinda do sul da Europa, e 

simultaneamente foi deflagrada, pelas lideranças políticas, uma guerra contra 

os chamados povos indígenas, que foram praticamente exterminados de Sul a 

Norte da Argentina: as campanhas do deserto. 

Tabela 24 - Porcentagem de estrangeiros na população argentina entre 1869 e 2001. 

Ano  
Porcentagem de 

estrangeiros 

1869 12,1% 

1895 25,4% 

1914 29,9% 

1947 15,3% 

1960 13,0% 

1970 9,5% 

1980 6,8% 

1991 5,0% 

2001 4,2% 

Censos Nacionais de População 1869-2001 (CERRUTTI, 2009, p.12) 

De forma esquemática, podemos dizer que o crescimento econômico e a 

imigração fomentaram a urbanização, com o consequente florescimento de 

uma ativa pequena burguesia e dos setores médios da população, sem falar da 

crescente presença de novas doutrinas e ideias políticas, como é o caso do 

socialismo, anarquismo, que passaram rapidamente a influenciar na 

organização dos trabalhadores, especialmente em Buenos Aires. Com a 

reforma eleitoral de 1912 (Lei Sáenz Peña), que garantia o sufrágio aos 

homens maiores, a União Cívica Radical (UCR) chega ao poder em 1916 por 

meio do processo eleitoral com a vitória de Hipólito Yrigoyen. Foi neste primeiro 
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mandato radical que ocorreu a emblemática Reforma Universitária de Córdoba 

em 1918.  

A Reforma Universitária foi fruto de organização e espírito de luta 

estudantil com cunho democrático e anticlerical. Os acontecimentos de 

Córdoba assinalaram profundamente, e continuam influenciando, os debates 

preocupados em refletir sobre a importância da autonomia universitária, que 

jamais pode ser negligenciada por todos aqueles que reconhecem a 

importância dessa instituição para o fortalecimento da vida social. Trata-se, 

portanto, de um tema de grande e permanente atualidade política. Não é por 

acaso que, por ocasião das comemorações dos 90 anos dessa reforma, 

Roberto Leher destaca que as políticas neoliberais para o ensino superior, 

atentam justamente contra os fundamentos, ou o programa, que inspirou os 

estudantes em 1918:  

Não é casual que a ofensiva neoliberal dos anos 1990 
objetivou destruir todos os fundamentos dos reformistas: a 
gratuidade, o governo democrático e o pluralismo político, a 
autonomia, a liberdade de pensamento e de expressão, 
garantidas por cátedras paralelas e pelo ingresso por meio de 
concurso público, o cogoverno, o acesso universal, a natureza 
pública dos processos institucionais. (LEHER, 2008, p.55). 

O ciclo de governos radicais teve início em 1916 com Yrigoyen e 

encerrou-se em 1930, quando seu segundo mandato foi interrompido por um 

golpe liderado pelos setores conservadores e vinculados aos interesses 

agroexportadores. O novo governo perseguiu, prendeu e torturou opositores, 

políticos, estudantes e trabalhadores.  

Este governo adotou um comportamento eleitoral extremamente eficaz, 

que haveria de lhe assegurar a maioria das eleições de 1932 e 1938. Pelo 

menos, desde o advento dos conflitos bélicos mundiais, demarcados pela 

eclosão da I Guerra Mundial em 1914, passando pela impressionante 

beligerância alcançada pela II Guerra Mundial, em diferentes países latino-

americanos passou-se a adotar um processo de substituição das importações, 

particularmente de produtos industrializados. O que haveria de fortalecer 

inúmeros núcleos urbanos por toda essa região do planeta. 
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Esse surto de desenvolvimento industrial na região provocou uma 

grande migração interna em diferentes países, com o fortalecimento dos 

setores operários nas periferias das grandes cidades. Na Argentina, Buenos 

Aires foi a região mais atrativa para os migrantes.  Nas palavras de Romero   

Ao chegar 1947 as migrações internas totalizavam 3.386.000 
pessoas, que residiam fora do lugar onde haviam nascido; 
deste total, 50% havia se fixado na Grande Buenos Aires, 28% 
na zona litoral e só 22% em outras regiões do país. (2014, 
p.145, tradução nossa).  

Durante toda a Segunda Guerra o governo desenvolveu uma política de 

neutralidade, mas houve uma intensa atividade dos simpatizantes do eixo, 

inclusive no Exército. A Guerra Civil espanhola havia sido também um evento 

polarizador entre os setores republicanos e nazistas. Com a aproximação das 

eleições de 1944, e o fortalecimento de uma candidatura pró-Estados Unidos 

da América, os setores pró-eixo deflagram um golpe em 4 de julho de 1943.  

Designado presidente do Departamento Nacional do Trabalho, Juan 

Domingo Perón, passou a praticar uma política de “colaboração de classes” 

com sindicatos e lideranças operárias concertando políticas voltadas para os 

trabalhadores (escolas técnicas, indenizações por demissão, lei de 

aposentadoria, leis para o trabalhador agrícola). 

Perón afirmou-se rapidamente como líder desses setores sociais 

populares e assumiu um discurso nacionalista. Assim como no Brasil, a derrota 

do nazi-fascismo estimulou na Argentina a pressão popular pelo retorno ao 

regime democrático – em que não faltou o estímulo dos EUA e da oposição 

conservadora a um governo de tendência nacionalista.   

Por esses dias, os argentinos viveram intenso clima de polarização 

política e social, com mudanças bruscas no seu ordenamento institucional. 

Perón, por exemplo, foi preso. Sua libertação, literalmente nos braços do povo, 

para alguns historiadores, é o mito fundacional do movimento político peronista 

– vigente até nossos dias. Como resultado, o peronismo obteve expressivas 

vitórias eleitorais para presidente da Argentina em 1946 e 1951, num contexto 

de crescente polarização internacional entre as potências e países que 
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atuavam na órbita dos EUA e a ex-URSS e que se denominou como Guerra 

Fria. 

No período que esteve no poder, Perón desenvolveu uma política 

nacionalista que dava continuidade à industrialização baseada na substituição 

das importações, criação de estatais, controle do comércio exterior e um 

conjunto de políticas públicas voltadas para os setores populares. 

No que diz respeito ao Ensino Superior, foi assegurado a gratuidade e a 

ampliação de vagas, com a edição, em 22 de novembro de 1949, do decreto 

29.337. Marco importante do relacionamento do peronismo com os movimentos 

sociais argentinos foi a criação da Universidade Operária, atualmente 

denominada de Universidade Tecnológica Nacional (UTN), por força da Lei 

13.329 também em 1949. Do ponto de vista estatístico, entre 1945 e 1955 o 

número de matrículas universitárias passou de 40.284 alunos para 138.871 

(REVISTA BICENTENARIO, 2013, p.50-53). Foi a primeira expansão do 

sistema universitário argentino. Neste mesmo período o ensino superior no 

Brasil passou de 27.253 para 72.652 matrículas (CUNHA, 2007b, pp. 87-90). 

As relações, envolvendo o peronismo e sua presença social na 

Argentina, são povoadas de controvérsias e contradições, em diferentes 

âmbitos. E no que se refere à Universidade não é diferente, assim, durante a 

vigência do governo Perón, os professores que eram críticos ao regime, foram 

perseguidos. Por sua vez, a partir de 1955, com a deposição do líder 

nacionalista, serão os docentes das diferentes facções do peronismo, que 

serão perseguidos.  

As contradições que marcaram o peronismo ficam bem visíveis quando 

acompanhamos o comportamento de instituições que, tradicionalmente, 

influenciam os governos de países latino-americanos, como é o caso do 

Exército e da Igreja, que ora apoiam, ora combatem o governo Perón. Essas 

oscilações podem nos ajudar a explicar, porque um governo com forte 

penetração e aceitação social, não resistiu ao golpe promovido pelas forças 

armadas em 1955, mas também nos chama a atenção para a política 

intervencionista que vinha então sendo incrementada pelos EUA em toda a 
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América Latina. Porém, essa é outra história. Como consequência do golpe, 

Perón foi preso e depois exilado por dezoito (18) anos.  

Esse período é marcado por uma sucessão de governos civis e militares 

que se alternam sem alcançar a estabilidade. Em 1958 foi eleito Arturo Frondizi 

da UCR, que foi destituído e preso pelos militares em 1962. Paralelamente o 

peronismo continuou ativo por meio do movimento sindical e popular.  

Em 1963 ocorreram novas eleições, quando foi eleito Arturo Illia, 

também da UCR, deposto por outro golpe militar, em 1966, vindo a assumir 

como presidente o general Juan Carlos Ongania.  

Por volta de um mês após assumir o poder, Ongania interviu em várias 

instituições universitárias. Nessa ocasião, professores e estudantes eram 

golpeados por longos cassetetes ao serem forçados a passar por um “corredor 

polonês” na saída das faculdades e muitos foram presos. Esse evento, ocorrido 

em 29 de julho de 1966, ficou conhecido como a “Noite dos cassetetes longos”.  

A noite dos cassetetes longos. 

 
                (fonte: La noche de los bastones largos. In: http://www.elortiba.org/blargos.html) 

No campo econômico, o governo militar, adotou um programa liberal que 

alguns autores definiram pelo nome de “eficientismo”,  
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[...] eficientes eram aquelas empresas que produziam segundo 
normas e custos internacionais, capazes de competir no 
mercado mundial e, sobretudo com as filiais das grandes 
corporações estrangeiras, que por estes anos consolidaram 
sua posição no país. (ROMERO, 2014, p.174, tradução nossa). 

Em fins de maio de 1969, como uma tentativa de resistir e reagir à crise 

econômica e ao autoritarismo governamental eclodiu um forte movimento 

social, envolvendo trabalhadores e estudantes, que haveria de ficar conhecido 

historicamente como Cordobazo. Em suas ações, os representantes desse 

movimento, tomaram praticamente todas as ruas de Córdoba e, com isso, 

trouxeram grande alento aos que tinham expectativas com a renovação do 

movimento sindical.  

As manifestações foram tão vigorosas que as forças repressivas, 

praticamente, foram obrigadas abandonar as ruas durante vários dias, até que, 

finalmente, pudessem agir com sua sanha repressiva contra aqueles que 

haviam participado do movimento. Não obstante, houve uma alteração na 

correlação de forças e o governo saiu enfraquecido.  

É tentador pensar o Cordobazo não apenas como expressão das 

contradições internas do regime militar argentino, mas igualmente como parte 

de um fenômeno mundial mais amplo. Ao longo da década de 1960, tivemos, 

em diferentes partes do mundo uma série de ações perpetradas em conjunto 

por trabalhadores e estudantes.  

Para alguns observadores desses acontecimentos, estava em curso 

uma aliança operário-estudantil, como os episódios, e violentos enfrentamentos 

com o Estado, como o massacre dos estudantes da UNAM na Praça das Três 

Culturas, no México (1968), que posteriormente se desdobraram no massacre 

de estudantes próximos à Benemérita Escola Nacional de Professores, 

também na Cidade do México (1971); a Marcha dos Cem Mil no Brasil (1968) 

com a concentração de milhares de estudantes e simpatizantes que 

protestavam contra o regime militar brasileiro; o célebre Maio francês e a 

Primavera de Praga, na extinta Tchecoslováquia. Tudo isso, associado à 

crescente repulsa à Guerra do Vietnã e ao papel desempenhado pelo 

Imperialismo estadunidense neste conflito.  
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É interessante frisar que professores colombianos por nós entrevistados, 

e que participaram ativamente do vigoroso movimento estudantil ocorrido nas 

universidades colombianas em 1971, destacaram que esse levante dos 

universitários colombianos, ainda que, tenha eclodido três anos depois do ano 

emblemático de 1968, está a ele associado pelos sujeitos sociais envolvidos e 

o programa defendido.  

Na Argentina em fins da década de 1960, com o aumento da repressão 

e as crescentes dificuldades de se encontrar saídas institucionalizadas para a 

crise social e política que estava em curso, vários grupos optaram pela guerra 

de guerrilhas, entre ele se destacam o Exército Revolucionário do Povo (ERP), 

Montoneros (peronistas) e as Forças Armadas Revolucionárias (FAR). Esses 

episódios se alastraram por diferentes partes do mundo e, particularmente na 

América Latina, traziam um componente político a mais, qual seja, a grande 

simpatia e apoio à Revolução Cubana.  

Com o desgaste, Ongania é substituído em junho de 1970 pelo general 

Roberto Marcelo Levingston que, por sua vez, foi sucedido em março de 1971, 

pelo general Alejandro Lanusse. Este entabulou conversações com radicais e 

peronistas – que estavam unidos em uma entidade suprapartidária denominada 

de Hora do Povo – que se concretizaram em um acordo de transferência do 

poder para os civis.   

Organizam-se eleições para 1973, permitindo-se o retorno de Perón, 

mas sem direito a candidatar-se. Foi eleito o justicialista (peronista) Hector 

José Campora que renunciou após a vitória, para convocar novas eleições nas 

quais foi eleito Perón. Argumentam Devoto e Fausto (2004, p.411 e 412) que 

Na esfera estritamente econômica, uma diferença significativa 
entre o primeiro e o segundo governo de Perón foi a ênfase 
colocada nas exportações industriais. A industrialização 
peronista dos anos 1940 e 1950 havia se destinado 
fundamentalmente ao mercado interno. A inflexão 
acompanhava a política industrial-exportadora de outros países 
latino-americanos, como o Brasil, a Colômbia e o México, 
adotada a partir de fins da década de 1960 e dos primeiros 
anos dos1970. 
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Perón faleceu no ano seguinte, tendo assumido a presidência sua 

esposa, Maria Estela Martinez. Na esfera institucional, esse período foi 

marcado pela crise do petróleo e desaceleração da economia mundial.   

Reportando os informes do Banco Mundial, os mesmos autores (2004, 

p.414) informam que a inflação passou de 30,6% em 1974, para 197,7% em 

1975, e 438% em 1976, trazendo fortes efeitos sociais e erodindo sua base 

social.  

Como se fosse parte de uma crônica de uma crise anunciada, o governo 

de Martinez, não foi capaz de superar as contradições e antagonismos sociais 

que se abatiam sobre amplos setores da população argentina. Com isso, 

tivemos, em 24 de março de 1976, mais um golpe militar. Para os intérpretes e 

críticos da história argentina contemporânea, inaugurava-se o terrorismo de 

Estado, que banalizou as perseguições políticas, produziu milhares de presos, 

lançou mão da tortura, sem falar do extermínio de milhares de argentinos que 

foram mortos ou dados como desaparecidos.  

Conforme Romero, o governo militar elegeu como prioridade 

“restabelecer a ordem” e isso significava recuperar o monopólio da força 

eliminando as organizações guerrilheiras (ERP e Montoneros), mas  

[...] na concepção dos chefes militares, a restauração da ordem 
significava eliminar drasticamente os conflitos que haviam 
sacudido à sociedade nas duas décadas anteriores, e com eles 
seus protagonistas. Se tratava em suma de realizar uma 
repressão integral, uma tarefa de verdadeira cirurgia social. 
(ROMERO, 2014, p.182 e 183, tradução nossa). 

Ao longo da década de 1970, no campo das lutas políticas e sociais, 

diversos movimentos e associações sindicais foram desarticulados e algumas, 

praticamente, desapareceram como foi o caso do incipiente sindicalismo 

docente universitário, que então se encontrava estabelecido no interior da 

Confederação dos Trabalhadores da Educação da República da Argentina 

(CTERA).  

Por esses dias, as universidades sofreram todos os tipos de 

intervenções provenientes do regime autoritário. Os estudantes que lutavam 

contra o regime, foram perseguidos, muitos professores foram afastados ou 
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demitidos, os mecanismos que até então haviam regulado a vida universitária, 

foram ignorados ou mesmo alterados, com a finalidade de por fim à 

“subversão”. Não bastasse tudo isso, até mesmo algumas instituições 

universitárias foram fechadas, como foi o caso da Universidade Nacional de 

Luján (1980).   

Um número expressivo dos mortos, torturados e desaparecidos, pela 

ação do Estado terrorista argentino, foram militantes sindicais, estudantes, 

ativistas políticos e dos movimentos sociais. Entre os estudantes universitários, 

os dados coletados por José Luis Romero (2013, p.14), junto à Comissão 

Nacional de Desaparecimento de Pessoas (CONADEP), são alarmantes, pois 

dizem respeito a nada menos do que vinte e um por cento (21%) do total de 

desaparecidos políticos no país.   

O histórico de intervenção e repressão estatal perpetrados contra as 

universidades argentinas é remoto e recorrente. Registram-se episódios dessa 

natureza ao longo dos anos 1946, 1955, 1966 e 1973 (DEVOTO e FAUSTO, 

2004, p.427). Em 1976, as organizações sindicais e estudantis nas 

universidades, que tinham ou não vínculos políticos e de solidariedade com a 

esquerda armada, foram duramente perseguidas e destroçadas. Nas palavras 

de Simon Schwartzman, o regime militar aproveitou da repressão para impor 

reformas profundas como o fim da gratuidade das universidades públicas, fim 

do acesso irrestrito e pela primeira vez houve uma queda do número de 

matrículas: 

Os Sistemas de ensino superior da Argentina e Chile foram os 
primeiros a passar por reformas e foram também os mais 
atingidos e mesmo, esvaziados pelos regimes militares dos 
anos 70, chegando ambos a encolherem em número de 
matrículas. Além da repressão direta sobre a comunidade 
universitária, os militares impuseram cortes severos em seus 
orçamentos e introduziram o pagamento de matrícula na rede 
pública, ao mesmo tempo em que ampliavam o apoio 
financeiro seja a instituições menores, públicas e privadas, 
mais complacentes com o regime; seja à criação de novos 
estabelecimentos privados (caso da Argentina). Foi só na 
década de 80 que os Sistemas de ensino superior desses 
países retomaram a expansão. (SCHWARTZMAN, 1993/4, 
p.4). 
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No plano político/econômico, a ditadura militar argentina seguiu o 

receituário das suas congêneres do cone sul, aumentando o endividamento 

externo com vistas ao financiamento das atividades vinculadas à produção 

industrial, energética e mesmo a pecuária e agroindústria.  

A crescente dependência em relação ao sistema financeiro, fez com que 

a sociedade argentina tivesse que enfrentar, pelo menos desde os fins da 

década de 1970, uma constante elevação dos juros, como também assistir os 

acordos governamentais com instituições como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Clube de Paris e Banco Mundial (BM). A política 

econômica priorizava o pagamento dos serviços da dívida externa, e com isso, 

transferia o ônus da crise para os trabalhadores, entre outros, através da 

depreciação dos salários, que como podemos verificar na tabela 25, indica a 

perda de participação da massa salarial no Produto Interno Bruto (PIB), durante 

o regime militar (ORSATTI, 1983, apud ROMÁN; SALVO, 2006, p.198):  

Tabela 25 - Participação dos salários no PIB entre 1955 e 1980. 

Anos Participação dos assalariados no PIB 

1955-58 45,3 

1959-64 39.0 

1965-75 44,8 

1965-69 43,9 

1970-73 46,2 

1974-75 46,9 

1976-80 35,6 

 

Em 14 de julho de 1981, várias agremiações partidárias – Partido 

Justicialista (peronista), a UCR, o Partido Intransigente, o Democrata Cristão e 

o Movimento de Integração e Desenvolvimento – criaram um organismo 

suprapartidário denominado de Multipartidária, que, foi baseado na experiência 

similar nos idos dos anos 1970, (a Hora do Povo). Posteriormente 

estabeleceram contatos e acordos com a Igreja Católica, grupos de direitos 

humanos e demais forças políticas31 pela redemocratização do país.  

                                                           
31  Frente de Esquerda Nacional, Partido Comunista, Partido Socialista Popular, Frente de Esquerda 

Popular, Partido Socialista Unificado, Confederação Socialista Argentina, Linha Popular. 
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Em dezembro do mesmo ano, o general Leopoldo Galtieri, desfechou 

um “golpe dentro do golpe” e assumiu a presidência.  E em 30 de março de 

1982 a Multipartidária, em aliança com a Confederação Geral do Trabalho 

(CGT), realizou uma manifestação com milhares de participantes que 

marchavam até a Casa Rosada quando foram atacados pelas forças militares. 

Passados três dias, Galtieri ordenou a retomada militar das Ilhas Malvinas – 

ocupadas pelos ingleses desde 1833 – contando que o sentimento nacionalista 

sobrepujaria o repúdio ao governo e que os Estados Unidos da América (EUA), 

como país aliado e interessado na estabilidade geopolítica sul-americana, 

interviessem em favor de uma saída diplomática junto à Inglaterra.  

Com o fracasso desse arremedo de ação política e militar, o desgaste do 

regime aprofundou-se, fazendo emergir suas fragilidades e incapacidade de 

granjear apoio internacional. Galtieri foi substituído interinamente em 18 de 

junho de 1982 pelo general Alfredo Oscar Saint-Jean, que duas semanas 

depois, em 01 de julho, foi sucedido pelo general Reynaldo Bignone, que 

negociou o processo de redemocratização. Porém, a repressão prosseguia e, 

durante a manifestação de 16 de dezembro de 1982, convocada pela 

Multipartidária e CGT, um membro do Sindicato de Mecânicos e Afins do 

Transporte Automotivo (SMATA), foi assassinado.  Acordou-se com o governo 

um calendário eleitoral que findaria em outubro de 1983.  

De fato, em 30 de outubro de 1983, em um pleito em que participaram 

oito concorrentes, foi eleito com 52% dos votos, o candidato da UCR, Raúl 

Ricardo Alfonsín, que tinha como um dos seus principais projetos 

governamentais a redemocratização do Estado e o diálogo com os 

representantes da sociedade civil argentina, principalmente, aquelas entidades 

e instituições, que eram vinculadas à luta pelos direitos humanos e que exigiam 

reparações e punições contra as arbitrariedades cometidas pelos governos 

militares.     
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Figura 10 - Mobilização no período de redemocratização exigindo a reabertura da Universidade 

Nacional de Luján, fechada pela ditadura militar. 

 
(Ministério da Educação da Argentina, 2013, p.16-17) 

No âmbito das universidades públicas e nacionais da Argentina, a 

efervescente conjuntura política de então, trouxe para o centro do debate, a 

situação dos docentes que haviam sido afastados, despedidos, e até mesmo, 

aqueles que haviam sido contratados pelas autoridades serviçais da ditadura. 

No bojo desta questão também havia o problema de setores inteiros da 

burocracia universitária, que havia ascendido a postos chaves e de mando no 

período militar.  

A questão mais candente que se colocava, era aquela que postulava 

que as garantias aos professores e demais quadros universitários, fosse 

equiparada às condições existentes ao momento prévio ao golpe de março de 

1976. Há de se lembrar, contudo, que também existiam posições políticas que 

pleiteavam manter a situação tal como os militares, e seus aliados, haviam 

produzido até então.  

Como é sabido, a decisão adotada, pelo governo de Alfonsín, 
foi a de aceitar a situação herdada, mas habilitando a 
possibilidade de recuperar o posto de trabalho dos despedidos 
por razões políticas. Também se decidiu a intervenção de 
todas as universidades nacionais, sem aceitar as autoridades 
que a ditadura havia deixado instaladas e com o propósito de 
normalizar seu funcionamento em um prazo relativamente 
breve. (HERMO, 2013, p.9, tradução nossa). 

Os primeiros instantes governamentais de Alfonsín foram marcados pelo 

clima de revanche social e que colocavam frente a frente, os antigos artífices 

do regime ditatorial e os responsáveis pelo processo de redemocratização do 

país. Recorda Ricardo Romero (2013, p.19), que em meio às comemorações 

litúrgicas da Semana Santa de 1987, houve um levante militar que tinha como 
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principal ponto, a não responsabilização dos militares por participação em atos 

criminosos e arbitrariedades contra os direitos humanos durante o regime de 

exceção. Essa quartelada resultou nas leis Obediência Devida e Ponto Final, 

que anistiavam os militares subordinados à cadeia de comando. 

Esse período, também foi demarcado pelos efeitos da crise econômica 

internacional, que haveria de atingir os países dependentes de exportações de 

produtos primários e de baixo valor agregado. Nesse cenário de crise 

econômica, foram contabilizadas treze (13) paralisações nacionais convocadas 

pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), sem falar de um desastroso 

quadro de hiperinflação, que haveria, inclusive, de forçar a renuncia de 

Alfonsín, a apenas seis (6) meses do término do seu mandato. Por conta disso, 

ao final da década de 1980, os argentinos haveriam de assistir uma 

emblemática vitória de Carlos Saúl Menem, candidato peronista do Partido 

Justicialista.  

Menem venceu o processo eleitoral com um discurso nacionalista, mas 

aplicou uma agressiva política econômica alinhada com as propostas 

neoliberais: privatização de empresas públicas, desregulamentação do 

mercado financeiro, abertura do mercado interno, reformas trabalhista, 

privatização da previdência, descentralização da Educação Básica.  

Privatizou a Empresa Nacional de Telecomunicações (ENTEL), 

Aerolineas Argentinas, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), as Ferrovias, 

Serviços Elétricos da Grande Buenos Aires (SEGBA), Obras Sanitárias da 

Nação e várias outras empresas de infraestrutura e serviços. Os capitais 

provenientes da privatização foram utilizados para pagar os juros da dívida 

externa. Segundo Román e Salvo,  

Ao pagar a dívida desta maneira, a abertura irrestrita de fluxos 
financeiros ao exterior aparecia como inevitável, pelo que toda 
trava a dita abertura foi eliminada. Logo da aplicação do Plano 
de Conversibilidade e da estabilidade lograda, ademais da 
inclusão da Argentina no Plano Brady se obtiveram créditos no 
mercado internacional para pagar os interesses da dívida e 
para atender o déficit da Balança de Pagamentos. (ROMÁN; 
SALVO, 2006, p.215, tradução nossa).  

Essas políticas econômicas tiveram como eixo central de sustentação 

social, a conversibilidade do peso em dólar, com o objetivo de se garantir, com 
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essa medida, amplamente aceita, o controle inflacionário, que assolava amplos 

setores da população argentina. Com isso, foi possível incrementar uma série 

de políticas privatizantes inspiradas pelo ideário neoliberal. O aspecto irônico 

presente neste processo, é o fato que, em seu nascedouro, tais medidas 

haveriam de se sustentar num ato de forte intervenção do Estado na vida 

econômica, com a equiparação das moedas, adotando um comportamento 

bem distinto dos adeptos do liberalismo, que defendem o livre mercado e a 

diminuição do papel do Estado.  

A conversibilidade se sustentou enquanto o fluxo de capitais 

especulativos foi positivo, atraído pela venda de empresas e oportunidade de 

investimentos, mas com as crises mundiais de fins da década de 1990 

(asiática, russa) piorou a situação econômica argentina que retornou a um 

quadro recessivo. Os sucessivos déficits na balança comercial contribuíram 

para quebrar a economia:  

Gráfico 12 - Saldo em conta corrente como porcentagem do PIB. 

 
              (Fonte: CEPAL, 2015).  

Ao longo de 1994, as lideranças políticas argentinas, ora representadas 

por Menem, ora por Alfonsín, firmaram aquele que ficaria conhecido como 

Pacto de Olivos, que tinha como principal objetivo alterar a Constituição da 

República Argentina e, com isso, permitir a reeleição presidencial. Ato 

contínuo, Carlos Menem, foi novamente conduzido ao cargo de principal 

mandatário do país. Por esses dias, conforme estuda José Luís Romero, ao 
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longo do segundo mandato, a resistência às medidas governamentais se 

produzia mais acentuadamente, junto aos setores estatais.  

[...] particularmente os docentes, e em algumas regiões muito 
castigadas pelas privatizações das empresas estatais, como 
aquelas onde a YPF havia tido uma presença importante. Em 
Salta e em Neuquén aflorou um novo tipo de protesto: os 
fechamentos de rodovias por ‘piquetes’ de desempregados que 
reclamavam a ajuda do Estado. (ROMERO, 2014, p.201, 
tradução nossa).  

Durante os dois governos Menem, período no qual as várias correntes 

peronistas sempre foram hegemônicas, a organização sindical se cindiu. O 

setor majoritário da CGT refreou as ações de resistência dos trabalhadores, 

levando a que setores mais críticos rompessem com a central sindical e 

formassem outra, a Central dos Trabalhadores da Argentina (CTA). Algo inédito 

na história sindical argentina. Ainda assim, houve no período indicado, a 

convocação de nove greves gerais (SOUZA, 2009, p.46). As de 1995 e 1996 

com a participação, inclusive, da CGT. Outro elemento importante, e também 

inédito, foram os movimentos de desempregados, que analisaremos mais 

detalhadamente no próximo item, mas que mobilizaram milhares de pessoas 

em todo o território, organizadas em associações de vizinhos que elegiam 

delegados e formavam juntas que estabeleceram pautas de reivindicações 

para os desempregados.  

O final da década de 1990 assistiu a sucessão presidencial argentina, 

pela qual, Fernando De La Rúa, candidato da UCR, ocupou o posto que era de 

Menem, como porta voz de uma articulação política com a Frente País 

Solidário (FrePaSo) que se concretizou na frente Aliança para o Trabalho, a 

Justiça e a Educação.  

O governo De La Rúa procurou aplicar uma política de cunho ortodoxo, 

com injunções financeiras produzidas e orientadas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Com o agravamento do quadro econômico, De La Rúa 

convidou para o ministério da economia, Domingo Cavallo. Esse político 

economista, havia participado ativamente do programa de conversibilidade 

peso/dólar, durante o governo Menem. Cavallo impôs uma redução de treze 

por cento (13%) nos salários do funcionalismo público. No início de dezembro 
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de 2001, Cavallo aplicou o chamado “corralito”, que trouxe, entre outras coisas, 

o congelamento dos depósitos e aplicações bancárias pelo prazo de um (1) 

ano, com limites de saques pelos correntistas. Aqui temos, dez (10) anos 

depois, uma clara alusão aos procedimentos monetários que haviam sido 

adotados pelo governo Collor no Brasil.    

Os efeitos dos planos governamentais, entretanto, ampliaram o número 

de protestos, saques e piquetes de desempregados nas estradas que 

culminaram em grandes manifestações no dia 20 de dezembro de 2001, 

espalhadas por todo o território argentino. Uma das mais emblemáticas ocorreu 

na Praça de Maio, quando em meio a milhares de manifestantes, quatro (4) 

pessoas foram mortas pela repressão. Foram computados nesta ocasião, trinta 

e nove (39) mortos em diversas regiões do país, fazendo com que a crise de 

cunho monetário, fiscal e financeiro, de forma acelerada, transbordasse para a 

arena social e política. Em poucas horas Fernando De La Rúa renunciou ao 

posto de presidente da República. Seu gesto de fuga espetaculoso, de 

helicóptero, da Casa Rosada, jamais foi capaz de ofuscar a insurreição que a 

população argentina produziu naquele momento de sua história.  

Então, as sucessivas mobilizações, tão espontâneas como 
destituintes, derrubaram a cinco presidentes em menos de três 
semanas, em um contexto marcado pelo surgimento e 
multiplicação de instâncias de auto-organização social – das 
assembleias de vizinhos, dos movimentos piqueteiros e as 
empresas recuperadas foram e são, talvez, a expressão mais 
radical – nos principais bairros da capital, do conurbado 
bonaerense, e em menor medida do resto do país. (OUVIÑA, 
2009, p.116, tradução nossa).  

Em janeiro de 2002 o Congresso elege interinamente Eduardo Duhalde 

(peronista) para presidente. Duhalde declarou o não pagamento da dívida 

externa, pôs fim ao regime de conversibilidade e desvalorizou o peso.  

Em 2003 houve eleições e Néstor Kirchner (peronista), apoiado por 

Duhalde, foi eleito presidente. Favorecido pela valorização mundial dos 

produtos primários, particularmente a soja e a exportação de automóveis e 

autopeças para o Brasil, o governo Kirchner pode estabilizar a economia e 

retomar a negociação da dívida externa em novas condições. Rompeu 

negociações com os EUA sobre a Área de Livre Comércio das Américas 
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(ALCA) e seguiram-se aumentos sucessivos do Produto Interno Bruto (PIB) 

que aos poucos fizeram declinar a taxa de desemprego.  

Nas eleições ocorridas em 2007, com a perspectiva de minimizar críticas 

associadas ao continuísmo e personalismo político, muito presentes na história 

argentina, Néstor Kirchner não se candidatou à reeleição. A alternativa para o 

kirchnerismo se manter à frente do governo, foi o lançamento da candidatura 

se sua esposa, a ex-senadora e deputa Cristina Kirchner para participar do 

pleito eleitoral. Com o falecimento de Néstor Kirchner, a tática desse 

agrupamento teve de se adequar. Com isso nas eleições de 2011, Cristina 

Kirchner concorreu e foi reeleita.  

Enfrentando grandes dificuldades políticas e econômicas o governo de 

Cristina Kirchner foi marcado por muitos conflitos e tomado de decisões 

polêmicas, porém que lhe trouxeram grande prestígio popular como foram os 

casos emblemáticos da nacionalização da Aerolíneas Argentinas e do sistema 

de aposentadoria e pensões dos trabalhadores, que havia sido privatizado por 

Menem e favorecido principalmente os bancos.  

A partir de 2008, com o aprofundamento da crise mundial que se 

expressou de forma bastante significativa na queda do preço do petróleo e das 

commodities, houve também um problema interno que foi o crescimento 

inflacionário e a consequente retração da economia argentina. Ato contínuo a 

esses problemas, o governo de Cristina Kirschner passou a ter conflitos com 

alguns segmentos vinculados aos setores agroexportadores e a indústria 

midiática do país que tinha à frente o grupo Clarín.  

A essas questões se somaram os enfrentamentos com o movimento 

operário e o que se viu nesse campo foram a eclosão de greves e protestos 

generalizados dos trabalhadores, inclusive esse quadro de acirramentos levou 

à ruptura de alguns setores do movimento sindical com o governo. No bojo 

dessas discussões, merece destaque o afastamento do kirchnerismo de 

algumas direções sindicais que atuavam no interior da Confederação Geral do 

Trabalho da República Argentina (CGT). É o caso do setor encabeçado pelo 

dirigente do setor de transporte, Hugo Moyano, e sua aproximação da Central 
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dos Trabalhadores da Argentina-Autônoma, uma organização declaradamente 

oposicionista ao governo.  

No que se refere ao estabelecimento de suas relações internacionais, os 

governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, procuraram estabelecer uma 

aproximação e um fortalecimento das relações com os governantes da Bolívia, 

Uruguai, Venezuela, Equador, Peru e Brasil, procurando com isso estabelecer 

certo grau de independência e mesmo, explicitação de algumas divergências 

com os interesses estadunidenses na região. Neste mesmo período, Colômbia 

e México trilharam caminhos bem distintos, fortalecendo suas relações políticas 

com os EUA, que haveriam de envolver o combate ao narcotráfico e os 

movimento sociais armados muito presentes nestes países.  

             Figura 11 - Reunião dos presidentes da Argentina, Bolívia, Brasil e Venezuela. 

 
                                Fonte: Consulado da Bolívia32.  

5.2 MOVIMENTO SOCIAL E SINDICAL ARGENTINO  

 O período que analisamos (1990/2010) foi marcado por dois governos 

peronistas (1989/1999), sucedidos pela aliança de UCR e Frepaso (1999/2001) 

e novamente os peronistas a partir de 2002. Vale a pena sinalizar que o 

peronismo não se constitui num movimento político coeso e articulado em torno 

de princípios e propostas de atuação comuns, tanto no que se refere ao papel 

que ocupam nas instituições do Estado, quanto àquele que diz respeito a sua 

reconhecida presença no movimento sindical argentino.  

                                                           
32 Disponível em: http://www.consuladodebolivia.com.ar/2015/10/21/evo-rinde-homenaje-a-kirchner-

lula-chavez-y-castro-por-haber-ayudado-a-la-revolucion-boliviana/. Acessado em 29/02/2016. 20:55h.  

http://www.consuladodebolivia.com.ar/2015/10/21/evo-rinde-homenaje-a-kirchner-lula-chavez-y-castro-por-haber-ayudado-a-la-revolucion-boliviana/
http://www.consuladodebolivia.com.ar/2015/10/21/evo-rinde-homenaje-a-kirchner-lula-chavez-y-castro-por-haber-ayudado-a-la-revolucion-boliviana/
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 Um exemplo dessas divisões no seio do peronismo ocorreu em 1989, 

quando da vitória de Menem à presidência da República, que contava então 

com apoio dos sindicatos peronistas. Na medida o governo passou a adotar um 

ideário reformista de cunho neoliberal, foi, gradativamente, perdendo o apoio 

de muitos sindicalistas, mas, mesmo assim, alguns representantes sindicais 

continuaram a sustentar suas reformas no interior do movimento sindical.   

De acordo com os estudos de Piva (2009, p.33) houve uma polarização 

no interior da CGT entre neoparticipacionistas (CGT San Martin) e sindicalistas 

dispostos à confrontação, encabeçados por Saul Ubaldini (CGT Azopardo). 

Esta última se dissolveu em fins de 1990, mas teve início a construção, por 

iniciativa dos sindicatos ligados ao setor público, como a Associação dos 

Trabalhadores do Estado (ATE) e CTERA, de uma nova central sindical 

inicialmente denominada de Congresso dos Trabalhadores Argentino (CTA) e 

mais tarde denominada de Central dos Trabalhadores Argentinos em 1991.  

Para Souza (2009, p.46) esta central inaugura “um modelo de 

sindicalismo ‘alternativo’, baseado entre outros fatores na ‘afiliação direta’ de 

seus membros, na ‘autonomia política’ dos governos e dos partidos políticos, e 

na ‘democracia plena’ da organização.”. 

 Ainda seguindo Piva (2009, p.33), em fins de 1993 e começo de 1994 

teria surgido como cisão da CGT o Movimento de Trabalhadores Argentinos 

(MTA) encabeçada pelo dirigente Hugo Moyano e que atualmente é conhecido 

como CGT Moyano e por último a Corrente Classista e Combativa (CCC). 

 Há importantes elementos comparativos, em relação aos demais países 

estudados (Brasil, Colômbia e México), do ponto de vista da organização 

sindical na Argentina que devemos mencionar. Vimos que neste país esta teve 

início na segunda metade do século XIX, mas foi na década de 1940, com a 

emergência de Perón, que os sindicatos obtiveram papel de legítimos 

interlocutores dos trabalhadores. Disso decorreu um processo de 

institucionalização – também presente nos demais países, nomeadamente o 

México e o Brasil – porém, com a vinculação do peronismo à história e 

estrutura do movimento sindical argentino, que perdura até hoje.  
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Ao contrário do trabalhismo no Brasil, corrente sindical hegemonizada 

pelo getulismo desde a década de 1940, com considerável influência até o 

golpe civil-militar de 1964, mas que posteriormente viu seu prestígio escassear 

no interior da organização sindical do país, o peronismo, em seus diferentes 

matizes, mantém significativa influência até os dias de hoje. Ainda em relação à 

organização do movimento político/sindical, na Argentina não ocorreu um 

movimento por um partido operário, como se passou no Brasil em fins dos anos 

1970 e que resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores.  

 Difere também do México onde o sindicalismo foi extremamente 

fortalecido com o advento da Revolução Mexicana, ocorrida em 1910, porém, 

não muito tempo depois, começou a sofrer fortes pressões para que fosse 

institucionalizado e inserido plenamente nas amarras estatais desse país. 

Desta maneira, a vinculação, ou a subordinação se dá entre a própria 

instituição sindical e o aparato estatal, ressaltando-se o papel desempenhado 

pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), partido que se manteve no 

poder por mais de setenta e um (71) anos e assumiu para si o estabelecimento 

dessas relações que culminaram em cooptação de amplos setores do 

movimento sindical mexicano.  

O peronismo é constituído de tendências que ordenam-se por todo o 

espectro político, das mais conservadoras às mais radicais, das mais sujeitas a 

um papel de subordinação aos interesses internacionais até aquelas mais 

nacionalistas, que defendem um programa de desenvolvimento independente e 

soberano para o país. As alianças, cisões e articulações no seio do movimento 

sindical entre estas correntes peronistas e os demais agrupamentos partidários 

(Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Comunista de 

la Argentina e outros) que atuam na arena sindical, passam por aproximações 

e afastamentos que se sucedem conforme a conjuntura política.  

Outro elemento que se sobressai é a tradição de organização por local 

de trabalho, do movimento sindical argentino, as comissões e delegados 

sindicais. É uma característica de organização internalizada pelo movimento 

operário argentino. Faz parte de sua cultura sindical. Enquanto no Brasil e 

México a organização por local de trabalho é algo marginal, predominando a 
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organização dos sindicatos por ramos de atividade econômica, na Argentina os 

sindicatos convivem com esta organização de base, o que em alguns contextos 

– como o início da década de 1970 – pode opor os representantes de base e 

as lideranças sindicais. É distinto também da Colômbia, onde o que predomina 

um baixíssimo índice de sindicalização e esta é fragmentada, com sindicatos 

por empresa, ou organização por grêmio (como professores da educação 

básica), mas onde se carece de organizações sindicais por ramo de atividade. 

 Destacados esses elementos, podemos verificar pelo gráfico a seguir, 

que houve um ascenso do número de conflitos sindicais durante a primeira 

metade dos anos noventa do século XX, e descenso na segunda metade, 

ainda que no período até 1996 tenham ocorrido nove (9) greves gerais. 

Algumas explicações para esse descenso são a elevação das taxas de 

desemprego no período, os efeitos da crise do México (1994) e a ofensiva do 

governo (privatizações, mudanças nas leis de aposentadoria). Porém, ganhou 

projeção, um processo de lutas dos trabalhadores desocupados, que se 

expressou nos piquetes em rodovias nas províncias e na grande Buenos Aires, 

e que foram ganhando corpo até a crise generalizada de 2001.  

Gráfico 13 - Conflitos por segmento na Argentina (1989 a 2003) 

 
Gráfico gerado a partir de compilamento de dados de Piva (2009, p.67) 

 

 A luta dos trabalhadores desempregados, que em poucos anos ajudou a 

constituir um impressionante exército industrial de reserva, rapidamente, se 
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articulou no planejamento e no desenvolvimento de suas ações com as 

organizações e suas formas de lutas tradicionais do movimento operário 

argentino. Nesse aspecto aponta Bonnet (2009, p.73) que 

[...] os bloqueios de rotas dos trabalhadores desocupados 
provinham dos piquetes dos trabalhadores ocupados, mas se 
diferenciavam destes piquetes, e os trabalhadores ocupados 
adotariam por sua vez, bloqueios de rota como medida de luta. 
A articulação entre modalidades sindicais e não-sindicais de 
luta, em síntese, não era um mero agregado, se não que 
combinava em um novo modo de desenvolvimento da luta de 
classes. (tradução nossa). 

 Em oposição à hipótese de alguns autores de que o proletariado teria 

dado lugar a novos sujeitos sociais, Souza revela que o núcleo fundador de 

várias das organizações de desempregados argentinas33, de fins do século XX, 

ou teve origem em ex-militantes sindicais, então desempregados, ou na relação 

colaborativa de correntes sindicais críticas, como a CTA. O mesmo autor 

elenca fatores citados por dirigentes e participantes destas organizações em 

entrevistas que lhe foram concedidas, dando conta de que as manifestações de 

desempregados devem ser enquadradas e entendidas como formas 

específicas de expressão e organização da classe trabalhadora:  

A que fatores os entrevistados então atribuem a emergência 
dos desempregados no país? De maneira geral apareceram os 
seguintes argumentos: (i) a construção desses movimentos se 
constituiu por fora e em oposição aos “sindicatos” como 
resposta à falta de resposta dos mesmos ao problema do 
desemprego; (ii) a atuação por parte de algumas correntes 
sindicais foi fundamental para que alguns movimentos 
adquirissem caráter massivo e nacional; (iii) de maneira geral, 
foram importantes entre o núcleo originário as experiências 
prévias de luta político-partidária, sindical ou territorial e, por 
último; (iv) a tradição de luta e organização da classe operária 
argentina foi fundamental para a mobilização dos 
desempregados. (SOUZA, 2009, p.49).  

Os acontecimentos registrados no mês de dezembro de 2001 

representam uma referência significativa para os trabalhadores argentinos, não 

                                                           
33 Federación de Tierra, Vivienda y Habitát (FTV), o Polo Obrero (PO), o Movimiento 

Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), a organização Barrios de Pie (BP), a 

Corriente Clasista y Combativa (CCC), o Movimiento Territorial de Liberación (MTL), e o 

Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (MTD-Solano) e de La Matanza (MTD-La 

Matanza). (SOUZA, 2009, p.47).  
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apenas porque sinalizou a derrocada do modelo político e econômico 

neoliberal, que vinha sendo implantado desde 1990, mas porque trouxe para o 

centro da luta políticas as maledicências desse projeto, denunciando 

abertamente o seu caráter antipopular. Deste ponto de vista o elemento 

qualitativo desse movimento foi o malogro do governo e de seus planos 

econômicos por meio da ação popular nas ruas, transbordando os mecanismos 

de controle e contenção do Estado burguês – como processos eleitorais – que 

se cristalizou na consigna “Que se vayan todos”. 

 Ouviña destaca que as novas modalidades de organização não sindical 

abarcaram desde assembleias de vizinhos, movimentos piqueteiros até 

empresas recuperadas pelas cooperativas organizadas pelos trabalhadores. 

Estas chegaram a quase 200 fábricas aglutinando mais de dez mil 

trabalhadores (2009, p.124).   

Figura 12 - Manifestação em 19 e 20 de dezembro de 2001 em frente à Casa Rosada. 

 
                 Fonte: Blog Taringa.34 

 Pelo quadro abaixo observamos que essas formas de organização e a 

intensidade de lutas estiveram ligadas ao contexto de pauperização que se 

abateu sobre os trabalhadores a partir de 1994 e que atingiram seu ápice em 

2001 e 2002. 

                                                           
34 Foto do artigo “19 y 20 diciembre de 2001”, no blog Taringa!. Disponível em: 

http://www.taringa.net/posts/info/997957/19-y-20-de-diciembre-de-2001---Resumen.html. Acessado 

em 21/01/2016. 12:06h. 

http://www.taringa.net/posts/info/997957/19-y-20-de-diciembre-de-2001---Resumen.html.%20Acessado%20em%2021/01/2016
http://www.taringa.net/posts/info/997957/19-y-20-de-diciembre-de-2001---Resumen.html.%20Acessado%20em%2021/01/2016
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Gráfico 14 - Taxas de pobreza e indigência argentinas. 

 
                 (Fonte: CEPAL) 

 Em entrevista (Anexo-entrevista, p.CXL), o professor Luís Campos, da 

Universidade de Buenos Aires (UBA), nos informa que há atualmente na 

Argentina cinco centrais sindicais, mas que somente três são reconhecidas (a 

CGT Caló e as duas CTA’s):  

 CGT - Confederação Geral do Trabalho da República Argentina, 

encabeçada pelo metalúrgico Antonio Caló. 

 CGT - Confederação Geral do Trabalho da República Argentina, 

encabeçada pelo caminhoneiro Hugo Moyano. 

 CTA - Central dos Trabalhadores da Argentina, conduzida pelo 

docente Hugo Yasky. 

 CTA - Central dos Trabalhadores da Argentina - Autônoma, sob a 

condução do dirigente estatal Pablo Micheli. 

 CGT Azul e branca, uma cisão da CGT de 2008. 

Essa breve trajetória do movimento sindical argentino foi realizada com o 

intuito de localizarmos no seu interior a presença das entidades docentes e as 

formas pelas quais as mesmas inscreveram o seu nome nessa história.  

5.3 HISTÓRIA DO SINDICALISMO DOCENTE UNIVERSITÁRIO  

 As origens do ensino superior na Argentina remontam ao século XVII, no 

momento em que o Colégio dos Jesuítas Cordobês, em 1623, passou a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Central_de_Trabajadores_de_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Yasky
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_de_Trabajadores_Aut%C3%B3noma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Micheli
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denominar-se Universidad de Córdoba del Tucumán (Buchbinder, 2005, p.13) e  

que, em 1918, haveria de ter importante papel nas lutas em defesa da 

autonomia universitária que se espalhou por toda a América Latina.  

Em Buenos Aires, em 1821, foi criada a Universidade de Buenos Aires 

(UBA), por Bernardino de la Trinidad González Rivadavia. Este viria a ser o 

primeiro presidente das Províncias Unidas do Rio da Prata.   

Tabela 26 - Instituições universitárias segundo setor de gestão. 

Setor de Gestão  Total Universidades Institutos universitários 

Total 122 101 21 

Estatal 57 50 7 

Privado 63 50 13 

Estrangeira 1 1 - 

Internacional 1 - 1 

            (Ministério da Educação da Argentina. Anuário, 2013, p.17) 

 O ensino superior argentino é juntamente com Cuba, o único na América 

Latina com acesso irrestrito e gratuito e, como já mencionado, tem sua história 

marcada pela Reforma Universitária de 1918, durante o primeiro governo 

radical, porém, a não cobrança de mensalidades, matrículas ou anuidades nas 

instituições universitárias públicas só se efetivou com o governo de Perón: 

decreto 29.337 de 22 de novembro de 1949.  

Tabela 27 - Instituições universitárias segundo setor de gestão. 

Setor de Gestão  
Pré-graduação e Graduação  Pós-graduação  

Estudantes Novos inscritos Formados  Estudantes  Novos Inscritos  Formados  

Total 1.830.743 425.650 117.719 144.264 38.192 14.325 

Estatal 1.437.611 315.593 80.343 108.886 25.606 9.005 

Privado 393.132 110.057 37.376 27.584 9.735 3.521 

Internacional - - - 7.604 2.823 1.767 

Estrangeiro - - - 190 28 32 

(Ministério da Educação da Argentina. Anuário, 2013, p.17) 

 Os conflitos sociais e políticos que marcam a história da universidade na 

Argentina são bem remotos, como podemos comprovar a partir da Reforma 

Universitária de Córdoba (1918), mas a organização sindical dos docentes 

universitários, tal como no México, Brasil e na Colômbia, é um processo social 

recente, próximo ao fim da década de 1960, inícios de 1970, e está associado 

à expansão do ensino superior realizada nesse país.  
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 Há na Argentina seis entidades (federações e confederações) que 

representam os docentes universitários nas negociações nacionais com o 

governo:  

 CONADU – Federação Nacional dos Docentes Universitários. (Filiada à 

CTA dos Trabalhadores). 

 CONADU Histórica – Federação Nacional dos Docentes, Investigadores 

e Criadores Universitários. (Filiada à CTA – Autônoma). 

 FEDUN – Federação dos Docentes das Universidades; (Sem filiação à 

central sindical, estava na CGT). 

 CTERA – Confederação dos Trabalhadores da Educação da República 

Argentina. (Filiada à CTA – Autônoma).  

 UDA – União dos Docentes da Argentina. (Sem filiação a central 

sindical). 

 FAGDUT – Associação Gremial dos Docentes da Universidade 

Tecnológica Nacional. (Sem filiação a central sindical).  

 As que concentram o maior número de entidades e docentes em sua 

base são as duas CONADUS’s e a FEDUN. A FAGDUT representa os 

docentes da Universidade Tecnológica Nacional (com mais de trinta campus 

espalhados pelo país). A CTERA e UDA agrupam pequenos setores de 

docentes dos colégios pré-universitários (similares aos colégios de aplicação 

no Brasil) que dependem das universidades, mas são minoritários mesmo 

neste segmento. A maior parte, dos professores pré-universitários, está 

agrupada nas três federações inicialmente citadas. Os professores das 

instituições de ensino superior privado são representados pelo SADOP 

(Sindicato Argentino dos Docentes de Organismos Privados).  

 Cada universidade tem uma ou várias associações de base, que decide 

a qual federação nacional estará vinculada. A UBA, por exemplo, possui a 

Associação dos Docentes da Universidade de Buenos Aires (ADUBA) ligada à 

FEDUN, a Associação Gremial de Docentes (AGD) da Universidade de Buenos 

Aires (UBA), à CONADU Histórica e ainda há a Gremial de Docentes da UBA 

(FEDUBA), que está associada à CONADU. 



   229 

 

 A CONADU é a federação dos docentes universitários, que produziu 

uma maior aproximação com governo kirchnerista. A CONADU Histórica 

(CONADUH) é mais à esquerda e a FEDUN oscila entre os dois polos. Os 

professores pré-universitários, dos colégios citados, que são os setores com 

maior grau de organização e mobilização, estão em grande parte 

representados por estas entidades. Os docentes universitários não estão 

sindicalmente organizados com os trabalhadores administrativos (denominados 

na Argentina como não-docentes), da mesma forma que os demais países 

latino-americanos aqui analisados.  

Com intuito de esboçar uma linha do tempo sobre a evolução do 

sindicalismo docente universitário seguiremos a periodização utilizada pela 

CONADU Histórica (Federação Nacional de Docentes, Investigadores e 

Criadores Universitários), que produziu um material para reconstrução da 

memória histórica com os depoimentos de vários professores, intitulado “El 

sindicalismo docente universitário: aportes a la reconstrucción colectiva desde 

CONADU HISTORICA (1971-2011)”.  

 Esta entidade periodiza a história de organização e institucionalização 

do sindicalismo docente universitário em três fases. A primeira vai do início da 

década de 1970 até o golpe militar de 1976. A segunda principia com a 

redemocratização em 1983 e estende-se até 1999, com apenas uma entidade 

em nível nacional (CONADU). A terceira fase é marcada pelo fracionamento e 

surgimento de outras organizações a partir de 1999.   

 O primeiro período situa-se no início da década de 1970, mas é 

impossível dissociá-la dos eventos anteriores, como o Cordobazo, ou a “Noite 

dos cassetetes longos”, já mencionada.  A primeira paralisação ocorreu em 

março de 1971 na Universidade Nacional do Sul (UNS) no Departamento de 

Matemática. Foram ajudantes e assistentes que tiveram o apoio de 

professores. Segundo o professor e militante sindical Carlos Mosquera a 

organização sindical universitária e o momento social e histórico vivido no 

contexto argentino estão ligados:  

Neste momento para a sociedade argentina ser trabalhador era 
um orgulho. Que o docente universitário começasse a sentir-se 
um trabalhador é o que fez que inicie a gestar-se em 
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movimento a organização nas Exatas do ano de 71. O eixo foi 
esta ideia que começou a surgir nas maiorias docentes, 
ademais do que tinham em mente o Cordobazo, o Rosariazo, e 
todos os levantamentos em distintas províncias do país. 
(CONADUH, 2011, p.17).  

 Na Argentina as universidades estão organizadas em geral por cátedra e 

um professor coordena o trabalho de outros professores que assumem 

diversas designações (adjuntos, associados, práticos, ajudante de primeira, 

ajudante de segunda) que são responsáveis pelas aulas e aplicação de 

exames. Há uma grande disparidade salarial, de condições de trabalho e de 

formas de participação (ou não) na vida da instituição entre estes segmentos, 

mas abordaremos esse tema mais à frente.  

 Ainda em 1971 teve início a organização da Associação de Docentes e 

Investigadores da Faculdade de Ciências Exatas (ADIFCE) na Universidade de 

La Plata, que em 1973, impulsionou a criação da Associação de Docentes da 

Universidade de La Plata (ADULP).  São as primeiras organizações locais. Em 

nível nacional os docentes universitários alinhavam-se a outros setores da 

educação como podemos observar do depoimento do professor Edgardo 

Fernández Stacco da Universidade Nacional do Sul (UNS):  

Em meados de 1974 e após longas discussões se havia 
configurado uma frente docente unificada que nesse momento 
reunia a todos os trabalhadores da educação, incluídos os 
universitários, que tinham algum atraso em sua mesma 
organização, ainda que já se houvesse dado passos 
importantes. Na UNS haviam construído vários agrupamentos 
departamentais, ainda que não houvesse uma confederação 
que os unira localmente. A organização era a CTERA 
(Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação da 
República Argentina), e havia disposto uma paralisação de 72 
horas em demanda de distintas reivindicações, muitas que 
mantêm atualidade. (CONADUH, 2011, p.16, tradução nossa).  

 Com o golpe de 1976 toda esta experiência de organização é posta 

abaixo. Muitos militantes são afastados, demitidos, presos, torturados, mortos 

ou simplesmente desaparecem. Sobre esse tenebroso período da história 

argentina, o professor Carlos Mosquera relata que 

A massa de sequestros foi até antes do mundial. Aí mataram a 
muitos. Vinham matando desde antes. Ante esta massa de 
sequestros, não há intentos de reorganizar-se. Demitiram-me 
em abril de 79. Nem bem nomearam os interventores, 
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assumem suas funções e me demitem. Nos primeiros 
momentos do golpe me distanciei do movimento. Fiquei em La 
Plata até 77 e aí fui para Buenos Aires. (CONADUH, p.20, 
tradução nossa).  

O segundo período principia em 1983 acompanhando a reorganização 

geral da sociedade. Em 1984 foi criada na Faculdade de Engenharia da 

Universidade de Buenos Aires (UBA) a Associação Gremial Docente e 

Investigadores da Faculdade de Engenharia (AGDIFI) e no mesmo ano foi 

fundada uma coordenação geral da universidade, a Coordenadora 

Interfaculdades de Docentes da Universidade de Buenos Aires (CIDUBA) e em 

outubro do mesmo, em nível nacional, a Coordenadora Nacional de Docentes 

Universitários (CONADU) que em abril do ano seguinte passou à categoria de 

Confederação.  

Ao recuperar alguns aspectos dessa história organizativa, associativista 

e sindical dos professores universitários argentinos, o professor Juan José 

Gonzales, nos conta que a  

[...] formação concreta da CONADU se materializou em um 
congresso de organizações de base docentes universitárias, as 
que em sua maioria o faziam como associações civis e não 
como organizações gremiais, fundamentalmente pelo trâmite 
que implicava a formação de organizações gremiais, ainda que 
existissem grupos de docentes, em particular os setores mais 
academicistas e elitistas (como os Professores Titulares da 
Faculdade de Medicina de Buenos Aires), que sustentavam 
que os docentes universitários não podiam ser catalogados 
como trabalhadores, senão que eram acadêmicos, e inclusive 
deviam ter organizações separadas dos ajudantes [...]. 
(CONADUH, 2011, p.28, tradução nossa).  

O primeiro grande movimento da CONADU foi uma greve unificada em 

nível nacional de setenta e três (73) dias no segundo quadrimestre de 1987. O 

movimento que reivindicava um nomenclador (índice de proporcionalidade 

entre o professor e os docentes auxiliares) e aumento salarial, foi vitorioso e 

isso fortaleceu a CONADU.  Sobre essa expressiva conquista, a professora 

Rosa Lludgar assinala que   

Conseguimos, após 57 dias de paralisação obter uma 
reivindicação tão importante, que, a moeda constante, os 
salários recebidos em outubro de 1987, seguem sendo os mais 
altos da história de CONADU. (CONADUH, 2011, p.41, 
tradução nossa).  
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Na década de 1990, com o governo Menem, a área educacional 

enfrentou as reformas neoliberais. Ao longo dos anos 1992 e 1993 as escolas 

primárias e secundárias passaram para os governos provinciais 

(descentralização) e, logo em seguida, em 1995 se aprovou, não sem a 

resistência de docentes e estudantes universitários, a Lei do Ensino Superior 

(Lei nº 24521 de julho de 1995). Nas palavras de Chiroleu, uma dos intuitos 

dessa reforma, era restringir o acesso à universidade pública:  

Ao respeito, a Lei do Ensino Superior, deixa liberada a cada 
instituição o estabelecimento dos critérios respectivos que 
superam a exigência mínima de obtenção do diploma de 
segundo nível (art.35). O artigo 50, por sua vez, estabelece que 
nas universidades com mais de 50.000 alunos, a admissão, 
permanência e promoção possam ser definidas por cada 
faculdade. (2007, pp.12-13).  

A escassez de verbas para a educação e a pesquisa universitária 

acentuou-se drasticamente. A frase, do então ministro da economia, Domingo 

Cavallo, em 1994, a respeito dos investigadores universitários, “Que os 

científicos vão lavar pratos” (JAWTUSCHENKO; MOLEDO, Página 12, 2009), 

como resposta às denúncias feitas pela socióloga Susana Torrado, é 

emblemática quanto à relação do governo com os reclamos e críticas de 

docentes e pesquisadores naquele momento.  

Figura 13 - Montagem do jornal Página 12 ironizando a fala do ministro Domingo Cavallo, a respeito 

da redução de verbas para pesquisas. 

 
Fac-símile – Jornal Página 12 (2009). 
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Destaca a professora Claudia Baigorria que a Lei de Ensino Superior de 

1995 faculta às universidades 

[...] estabelecer seus próprios regimes de contratação, as 
condições de ingresso para seu pessoal, podem inclusive fixar 
salários, etc. Ou seja, consagrou então a descentralização 
salarial (cada universidade fixa seus salários e paga os 
prêmios que quer ou pode), ao qual se soma a impossibilidade 
de discutir um Convênio Coletivo. (CONADUH, 2011, p.46, 
tradução nossa).   

Além da descentralização e do empoderamento dos reitores frente aos 

conselhos universitários, foi criada a Comissão Nacional de Avaliação e 

Acreditação Universitária (CONEAU) que passou a estabelecer regras para que 

as instituições de ensino superior tenham acesso ao orçamento. Ainda 

implicou, para Baigorria, no detrimento  

[...] do ensino e das carreiras de graduação, por meio de 
especializações em pós-graduações, pagas. Por sua vez, a 
investigação começa a ter uma marcada orientação de 
mercado, esta é premiada com pagos em negro: os famosos 
incentivos, que não são parte do salário básico [...]. 
(CONADUH, 2011, p.53, tradução nossa).  

Há que se destacar que a manutenção da gratuidade dos cursos de 

graduação havia sido assegurada no ano anterior, em 1994, na Assembleia 

Constituinte, contando neste sentido com a mobilização dos docentes e de 

suas organizações sindicais e acadêmicas, juntamente com as estudantis.  

O professor Luis Tiscornia, da Universidade Nacional de Comahue, na 

província de Neuquén, destaca a resistência à aprovação da lei da Educação 

Superior:  

[...] foi uma das leis mais reacionárias da época menemista, 
mas por sua vez, uma das leis que mais resistência teve: 
houve mobilizações de milhares em todo o país, houve 
pronunciamentos de uma grande parte dos Conselhos 
Superiores, houve muitíssimos eventos em rechaço a esta lei. 
No caso de Comahue, houve um fato muito importante contra a 
lei, que foi a ocupação da universidade. Durante todos esses 
anos fizemos uma campanha muito forte em rechaço da lei, 
que também foi assumida pelo movimento estudantil, e no ano 
de 1995 se ocupa a universidade. Foi um fato importante que 
nos comoveu. (CONADUH, 2011, p.57, tradução nossa).  
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 Além da Lei do Ensino Superior, o governo Menem publicou o decreto 

1007 que orientava as negociações coletivas dos professores universitários em 

dois níveis: primeiro local e depois nacional. Isso gerou um grande debate 

entre os docentes, quanto a participação, ou não, neste processo.  

Em 1996 a CONADU realizou um plebiscito e todas as entidades filiadas 

eram chamadas a decidir, a filiação ou não, a uma central sindical e, caso isso 

viesse a ocorrer, qual seria a escolhida. Foi então, dessa forma plebiscitária 

que a CONADU ingressou na CTA.   

Somente em 1998, depois de recorrer à OIT, a CONADU, então única 

federação dos docentes universitários, passou a ter “personería gremial” 

(personalidade gremial: é como a carta de representação sindical no Brasil). No 

congresso desta entidade, realizado em dezembro deste mesmo ano, a 

renovação da direção da CONADU não foi concluída em virtude das diferenças 

entre as correntes internas. Apesar das tentativas de reconciliação, durante 

todo o ano de 1999, a situação persistiu e, acatando a solicitação do setor 

ligado aos partidos então no governo (Aliança Frepaso/Radicais), em 2000, o 

governo de Fernando de la Rúa, interveio na CONADU. 

Houve intentos de se buscar uma reunificação, mas foram infrutíferos e 

iniciou-se, a partir de 2001, por parte dos agrupamentos políticos e entidades 

gremiais que estavam fora da CONADU, a organização de uma nova entidade 

que passou a se denominar como CONADU Histórica.  

Nesse período o ensino superior sofreu um drástico corte orçamentário e 

em seguida os salários dos funcionários públicos e aposentados foram 

reduzidos (Lei do déficit zero) em treze por cento (13%) pelo ministro Domingo 

Cavallo.  Ao procurar resgatar esses percalços, a professora Claudia Baigorria 

interpreta da seguinte forma os acontecimentos: 

Começou um plano de lutas em todas as Universidades 
Nacionais, afetando classes e exames durante semanas. Ao 
começo do mesmo as ações foram conjuntas com estudantes e 
não docentes [é como se denominam os trabalhadores 
administrativos das universidades na Argentina], com 
assembleias interestamentais, ocupações de faculdades, aulas 
públicas, mobilizações, festivais, acampamentos etc. Em 
algumas Universidades também as autoridades se somaram, 
chegando a encabeçar várias mobilizações. Em muitas 
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ocasiões, se confluiu com outras organizações sociais e 
gremiais, principalmente a CTA, que foi a principal protagonista 
na etapa de resistência ao reajuste. Em semelhante clima de 
mobilizações – nas que confluíamos com novos atores sociais, 
os ‘piqueteiros’ como começou a denominar-se aos 
movimentos de desempregados – desde a Central se conforma 
o FRENAPO (Frente Nacional contra a Pobreza). (CONADUH, 
2011, p.82, tradução nossa).  

 Havia, neste momento, cento e trinta e três mil (133.000) professores 

universitários nas instituições públicas, sendo que vinte e cinco mil (25.000) 

eram ad honorem, docentes que lecionam sem remuneração. Dos cento e oito 

mil (108.000) remunerados, setenta por cento (70%) recebiam menos de 150 

pesos e setenta e cinco por cento (75%) dos docentes não eram concursados 

(CONADUH, 2011, p.85). 

 A professora de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA) e 

secretária adjunta da Associação dos Docentes da Universidade de Buenos 

Aires (ADUBA), Zulema Beltrami, nos relatou em entrevista sua impressão 

sobre esse período: 

Foi horrível. Eu te digo quanto ganhava. Ganhava setenta 
pesos. Cinquenta pesos. Nessa época saí em uma entrevista 
no diário Clarín, quando ainda estávamos de acordo com 
Clarín. Fizeram uma entrevista por telefone e eu lhes contei, 
talvez a encontre na internet35. Aproximadamente há uns 
quinze anos. Uma [trabalhadora] que limpava por hora ganhava 
mais do que eu e isso é o título. (Anexo-entrevistas, p.CLXXIX).    

 Nesse contexto os estudantes e professores universitários da 

Universidade Nacional de Comahue, mobilizaram-se junto com a população e 

lançaram uma campanha que tinha como slogan “Eu quero meu filho na 

Universidade. Salvemos a Universidade Nacional de Comahue”. Nas 

palavras do professor Luis Tiscornia a confecção desses cartazes foi decidida 

em uma assembleia multitudinária popular em 5 de dezembro de 2001 e foram 

fixados em muitas residências e estabelecimentos comerciais da cidade 

(CONADUH, 2011, p.92).  

                                                           
35 "Cobro $ 100 por curso". Clarín, edição de 27/03/2003. Disponível em: 

<http://old.clarin.com/diario/2003/03/27/s-03303.htm>  Acessado em 29/07/2015 às 16:36h.  

http://old.clarin.com/diario/2003/03/27/s-03303.htm%3e%20%20Acessado%20em%2029/07/2015


   236 

 

 Apesar da derrubada do governo de De La Rúa, em dezembro de 2001, 

e da retomada do crescimento econômico nos anos seguintes, a situação 

salarial dos professores universitários pouco se alterou. Recorda a professora 

Claudia Baigorria que 

Para começos de 2003 tínhamos mais de 85% (oitenta e cinco 
por cento) dos cargos iniciais da categoria remunerada 
universitária com salários básicos inferiores à linha da pobreza, 
e as aposentadorias docentes apenas alcançavam o mínimo, 
oscilando entre a pobreza e a indigência. (CONADUH, 2011, 
p.103).  

 Grande parte da remuneração dos professores era feita por meio de 

gratificações, o que denominam como “salário em negro”. Isso motivou que no 

ano de 2005 houvesse uma grande mobilização nacional, a maior desde 1987, 

exigindo o “branqueamento” do salário, ou seja, a incorporação das 

gratificações. Sobre a utilização dos termos “negro”, como algo ruim e 

“branqueamento” como uma melhora, não faremos qualquer julgamento sobre 

sua carga simbólica no contexto da sociedade argentina, pois foge ao propósito 

do trabalho e não temos um conhecimento aprofundado sobre essa questão.   

    Tabela 28 - Peso do orçamento universitário no PIB argentino (1982 A 2012). 

Porcentagem do 
orçamento 

universitário no 
PIB  

1982 0,31% 

1986 0,41% 

1991 0,40% 

1996 0,52% 

2003 0,53% 

2008 0,71% 

2012 1,02% 
                             Fonte: (BICENTENARIO, 2013, p.72-73): 

 A greve, que teve início em Córdoba, alastrou-se para todo o país e 

registrou atos que chegaram a reunir até 30.000 (trinta mil) docentes e 

estudantes. Em 3 de setembro teve fim o movimento com vitória dos 

trabalhadores. Pelo acordo firmado, e cumprido, até 2007, todos os adicionais 

e gratificações foram incorporados ao salário base.  



   237 

 

Figura 14 - Charge ironizando as diferenças políticas entre as federações representantes dos docentes 

universitários durante a greve de 2005. 

 
                                               Fonte: jornal Página 12. 

Abaixo, reproduzimos a tabela da evolução nominal dos salários de 

dedicação simples (10 horas semanais) durante a década de 2000, dos 

diversos cargos docentes universitários existentes nas universidades públicas. 

Verifica-se que em 2004 houve um pequeno reajuste depois de três anos de 

salários congelados, mas a recomposição significativa se deu a partir da 

vitoriosa greve de 2005, que conquistou sua principal reivindicação, a 

incorporação das gratificações aos rendimentos mensais dos professores: 

Tabela 29 - Evolução salarial dos professores universitários de IES públicas entre 2001 e 2012. 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL  

dez/01 dez/02 dez/03 jun/04 nov/05 dez/06 set/07 dez/08 jun/09 out/10 set/11 set/12 

Pofessor 
Titular 

225 225 225 270 387 477 684 1.107 1.279 1.569 2.050 2.502 

Professor           
Associado 211 211 211 249 360 445 636 1.017 1.175 1.425 1.844 2.248 

Professor        
Adjunto 178 178 178 216 321 396 562 872 1.007 1.276 1.638 1.994 

Chefe de 
Trabalhos 
Práticos 

153 153 153 190 291 360 512 796 920 1.118 1.433 1.739 

Ajudante de 1ª 135 135 135 173 271 335 474 692 800 959 1.227 1.485 

Ajudante de 2ª 116 116 116 154 265 328 448 554 640 768 982 1.188 

Fonte: Anuário 2011 Estadísticas Universitárias Argentina. p.198. 
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Em 2006 houve uma nova cisão na CONADU e o setor evadido fundou a 

Federação dos Docentes Universitários (FEDUN), que tem em Daniel Ricci, 

secretário geral da Associação dos Docentes da Universidade de Buenos Aires 

(ADUBA), seu principal dirigente.  

 Em 2007 houve outra mobilização que pleiteava a melhora dos 

benefícios pagos aos docentes universitários aposentados. Ficaram 

estabelecidas as porcentagens de 82% (oitenta e dois por cento) do salário da 

ativa para os professores e 85% (oitenta e cinco por cento) para os 

investigadores.   

Figura 15 - Campanha da CONADU Histórica pela aposentadoria dos docentes universitários. 

 
                            (fonte: CONADU, 2011, p.124) 

 Até 2015 os docentes universitários compunham a única categoria do 

funcionalismo público que não dispunha de um Contrato Coletivo de Trabalho 

(CCT). Os professores universitários, não tinham paritárias (negociações 

salariais ordinárias), mas mesas setoriais, com caráter consultivo e não 

obrigatório. Para o professor Alejandro Ferrer, da Faculdade de Engenharia da 

UBA  

Houve também em 2014, julho do ano passado, a luta pelo 
Convênio Coletivo de Trabalho e romper com a paritária (mesa) 
de dezoito (18) meses. Para que houvesse aumento salarial 
antes. Foi importante. Aqui na UBA não houve muita 
mobilização, mas em Tucumã foi onde mais se mobilizaram os 
docentes. (Anexo-entrevistas, p.CCV).  
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O CCT tem gerado grandes expectativas e igualmente, muitas críticas 

dos professores entrevistados. Enquanto alguns encaram como uma conquista, 

que oferece uma base comum para novas lutas e ganhos trabalhistas, outros 

destacam os objetivos mediáticos com as eleições e a não ampliação do 

investimento nas universidades federais, como obstáculo estrutural para as 

mudanças contidas no CCT.  Analisaremos os argumentos no próximo item.  

Figura 16 - Fac símile de cartaz da FEDUN com anúncio sobre o CCT. 

 

5.4 PONTOS DESTACADOS PELOS ENTREVISTADOS  

 Uma questão peculiar da Argentina é o trabalho docente universitário 

não remunerado, o professor “ad honorem”. Essa distinção no exercício do 

trabalho docente está associada à expectativa que muitos professores têm de 

ingressar por intermédio de concursos na universidade pública desse país, 

oferecendo assim, gratuitamente, sua força de trabalho, por anos a fio, até que 

finalmente, em algum momento, possam utilizar essa atividade como 

“antecedentes”. De acordo com o professor Luís Campos da Faculdade de 

Direito da UBA: 
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Na UBA há muitíssimos docentes ad honorem, que não têm 
salário. Trabalham grátis. [...] Atualmente, eu estou 
concursando um cargo de direito, é um cargo regular ad 
honorem. É um cargo com estabilidade, onde não me pagam 
para dar aulas. É muito difícil concursar para um cargo com 
remuneração se você ainda não tem antecedentes. Não é 
assim em todas as faculdades. Em direito é assim, em ciências 
sociais é assim, em ciências econômicas, em psicologia. É 
muito difícil prestar para um cargo rentável se não tem esse 
antecedente. Se você tem dez anos de experiência docente 
nessa faculdade, nessa disciplina, dando aulas regularmente 
leva muita vantagem sobre quem nunca lecionou. (Anexo-
entrevistas, p.CXLI e CXLII). 

 A professora Claudia Baigorria, da Universidade Nacional do Litoral 

(UNL) e secretaria adjunta da CONADU Histórica explica que os ad honorem 

estão vinculados a uma antiga tradição de aulas não remuneradas que eram 

ministradas por juízes ou autoridades, que não eram docentes universitários, 

mas isso foi desvirtuado e atualmente há na Argentina vinte mil (20.000) 

docentes ad honorem:  

Uma coisa é dar uma aula grátis porque não te permitem seus 
estatutos e outra coisa é que a maior universidade da América 
Latina se sustente com trabalho não remunerado. Te explico: 
neste momento a UBA tem... [neste momento da entrevista, a 
professora indica seu artigo, publicado no periódico nº108 da 
CTA e intitulado “Docentes universitarios arrancan el ciclo con 
una semana de paros”, na bibliografia] está superdimensionado 
trinta mil (30.000), foram trinta mil, mas conseguimos passar à 
planta dez mil (10.000), com salário, mas continua sendo uma 
prática muito comum que cada catedrático traga seus 
empregados, chamam empregados os jovens bem formados, 
com pós-graduação geralmente, e que são mão de obra 
barata, ou melhor, mão de obra gratuita, nem sequer barata. 
Então trabalham gratuito para começar a ter antecedentes na 
Universidade, para seu currículo é claro, com a promessa de 
que em algum momento vão dar-lhe o cargo. Nesta situação, 
como te disse, há gente que há vinte anos trabalha grátis. Não 
se paga a hora. (Anexo-entrevista, p. CLX).  

 Em relação à Colômbia, México e Brasil, que apresentam formas 

variadas de precarização do trabalho docente, a Argentina apresenta essa 

peculiaridade estarrecedora. Como salienta a professora, não se trata sequer 

de trabalho barato, mas de trabalho gratuito que se estende, às vezes, por 

muitos anos.  
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Tabela 30 - Evolução cargos docentes em Universidades Nacionais sem a pré-graduação (2008 a 2013). 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cargos Docentes 142.767 146.983 149.123 156.808 159.927 162.843 

            (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Anuário, 2013, p.68) 
 
 

Estima-se que haja (2015) cento e setenta mil (170.000) docentes 

universitários na Argentina, além dos ad honorem. Estes representam, 

portanto, um pouco mais de dez por cento (10%) da mão de obra do setor. Esta 

modalidade de trabalho docente não é considerada para fins previdenciários, 

ou qualquer outro tipo de benefício do Estado. Por vezes, esses professores 

podem dispor de algum serviço social da própria universidade em que 

trabalham. A respeito do trabalho ad honorem, o professor Alejandro Ferrer 

comenta: 

Há alguns paradigmas que explicam isso. Há gente que 
acredita que dar aulas como ad honorem é retribuir à 
sociedade a educação que recebeu. Há outro paradigma de 
gente que pensa que dando aulas tem mais “chapa” [ficar em 
melhores condições, em destaque] para conseguir um trabalho 
em sua especialidade. (Anexo-entrevista, p.CCII).  

 Há um episódio posterior à greve de 2005 que ilustra a importância dos 

ad honorem no funcionamento das universidades. No livro de memórias 

coletivas da CONADU Histórica36, a professora Cristina Ibarra narra que, em 

uma das mesas de negociação, os representantes sindicais obtiveram 

autorização para ter acesso ao número de professores ad honorem que 

trabalhavam na UBA. Ela se dirigiu ao setor de informática que não quis 

entregar a relação impressa. Solicitaram que levasse um disquete,  

E eu penso ‘Que coisa, como não me imprimem umas quatro 
folhas’. Levo em um disquete... Sabe quantas eram? Oito mil 
(8.000), só em Medicina. Então Néstor [Correa] já tinha 
informação de outros lugares, unimos tudo e na Mesa de 
Negociação dissemos: Não pode haver gente trabalhando ad 
honorem na UBA, são tantos. E reconhecem, esse momento foi 
bárbaro. E nos disse: são todos esses, mas não temos verba. 
(CONADUH, 2011, p.106).  

                                                           
36 “El sindicalismo docente universitário: aportes a la reconstrucción colectiva desde CONADU HISTORICA 

(1971-2011)”. 
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O professor da UBA, Luís Campos, acrescenta que o acesso às bolsas 

de estudo oferecidas em alguns cursos, está condicionado a já ter lecionado 

em uma instituição de ensino superior:  

Por exemplo, isso passa muito entre as carreiras ligadas às 
Ciências Sociais, onde há bolsas de estudo para investigação. 
Para concursar a estas bolsas de estudo de investigação, um 
antecedente importante é ter dado aula em uma universidade. 
Então costuma acontecer, se passou comigo, de dar aulas 
assim para poder concorrer a bolsas de estudo para a 
investigação. (Anexo-entrevista, p.CXLI).  

 Comentando as bolsas de estudo instituídas durante os anos Kirchner, o 

professor argentino, Júlian Gindin, da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

aponta a ironia entre o fato do valor da bolsa ser superior, muitas vezes, ao 

salário oferecido depois do final do curso:  

Então ofereceram bolsas doutorados. Então a minha geração, 
que estudou comigo, por exemplo, a maioria dos estudantes 
pegou bolsa doutorado. Minha irmã tem bolsa doutorado. Isso 
é novo. Na década de 1990 não tinha. Qual a ironia? Quando 
você acaba o doutorado, e se você não entra como funcionário 
do CONICET, que é um funil grande. Se você não passa por 
este funil, você fica como doutor e o cargo que a universidade 
te oferece, é menor que o valor da bolsa que você tinha como 
doutorando. Te cito o caso da minha irmã. Ela tem bolsa por 
mais um ano. Vai prestar um concurso agora. O salário do 
concurso era de mil e quinhentos pesos (1.500), são 
quatrocentos (400) ou quinhentos (500) reais. (Anexo-
entrevista, p.CXXXV).  

 De fato houve um incremento expressivo no número de bolsas de estudo 

(na década de 2000) e, além da bolsa universitária, surgiu uma nova categoria 

de bolsas. A pesquisa de ponta estaria centrada nos organismos vinculados ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia e não ao da Educação, como nos explica a 

professora Claudia Baigorria:  

É a universidade para o ensino. Dá sua aula e se vai, ou vá 
fazer sua investigação, mas sem verba, sem insumos. Se faz 
hoje mais e melhor, ou pior, nas universidades privadas do que 
nas universidades públicas. Esse papel de investigação das 
universidades nacionais foi perdido a partir de que se separou 
o ministério e se cria o Ministério de Ciência e Tecnologia. 
Claudia Baigorria (Anexo-entrevista, p.CLXXIV).  
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 Seria uma situação similar ao que ouvimos de vários professores 

entrevistados no México em relação à pesquisa na UNAM, mas lá a pesquisa, 

segundo o relato, está centrada em pequenos grupos no interior da própria 

universidade, onde ocorre uma cisão entre ensino e pesquisa.  

Tabela 31 - Evolução o orçamento empregado na concessão de bolsas de estudo. 

ANO  
Orçamento de 

Bolsas de Estudo 
universitárias 

Orçamento total 
de Bolsas de 

Estudo 
"Bicentenário".  

TOTAL 

2002 7.200.000   7.200.000 

2003 6.815.000   6.815.000 

2004 8.712.500   8.712.500 

2005 11.997.500   11.997.500 

2006 15.647.500   15.647.500 

2007 25.192.000   25.192.000 

2008 34.494.000   34.494.000 

2009 32.880.000   32.880.000 

2010 45.063.000 168.988.022 214.051.022 

2011 56.136.000 158.919.663 215.055.663 

2012 47.697.000 137.021.169 184.718.169 

2013 60.008.400 213.816.900 273.825.300 

                       (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Anuário, 2013, p.75). 
 

 Pelo gráfico, elaborado por nós a partir de dados do Ministério da 

Educação da Argentina, evidencia-se o incremento do orçamento destinado à 

concessão de bolsas de estudo e a partir de 2010, o surgimento de uma nova 

modalidade de bolsa (Bicentenário), que dispõe de uma verba total que oscila 

entre três (3) e quatro (4) vezes o valor das tradicionais bolsas de estudo 

universitárias. De acordo com as informações disponíveis no portal das bolsas 

de estudo Bicentenário37, estas se destinam a carreiras vinculadas às áreas de 

engenharia, ciências aplicadas, ciências naturais, ciências exatas, ciências 

básicas e enfermagem, excluindo assim as carreiras ligadas às ciências 

humanas e sociais.   

O professor Alejandro Ferrer, da UBA, destaca a ausência de condições 

e estimulo para desenvolvimento da pesquisa na universidade.  

                                                           
37Programa Nacional de Becas Bicentenário. 

http://www.becasbicentenario.gov.ar/aplicacion.php?ah=st56703ae6ac559&ai=contenidos||19000030

&id_idioma=1&id_menu=3. Acessado em 15/12/2015. 14:09h.  

http://www.becasbicentenario.gov.ar/aplicacion.php?ah=st56703ae6ac559&ai=contenidos||19000030&id_idioma=1&id_menu=3
http://www.becasbicentenario.gov.ar/aplicacion.php?ah=st56703ae6ac559&ai=contenidos||19000030&id_idioma=1&id_menu=3
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Se, não ganha uma bolsa de estudo, investiga por sua conta. 
Pode ser no laboratório, como muitos investigadores, mas ao 
não ter uma bolsa não tem reconhecimento imediato. E a bolsa 
muitas vezes é de miséria. Simbólica. Quando investiga tem de 
ir a congressos, comprar equipamentos. Eu trabalho com 
informática. Tenho que comprar equipamentos. Precisa investir 
em hardware. São coisas que custam. Então a investigação, 
efetivamente, só existe quando há um privado que te compra o 
equipamento. (Anexo-entrevista, p.CCVIII).  

 O professor Ferrer acrescenta que esse quadro facilita a ação de 

empresas privadas que passam a se valer de espaços e de mão de obra 

especializada da universidade para o desenvolvimento de pesquisas de seu 

interesse e cita como exemplo em sua área (engenharia): a pesquisa de 

“sistemas envolvidos” – máquinas que operam com sensores e processadores 

– na UBA.  

Cada dia há sensores mais inteligentes, que cada vez medem 
mais coisas e tomam decisões. São programáveis. Há mini-
robôs em todo lado. Há cinco ou seis grandes empresas 
mundiais que os fabricam e os desenvolvem. Na UBA há uma 
dessas empresas que se meteu na direção política da 
universidade. [...] Na Faculdade de Engenharia todas as 
investigações de sistemas envolvidos estão ligadas a essa 
empresa. Há um laboratório, mas na realidade é um laboratório 
para trabalhar para essa empresa, com recursos da UBA. 
(Anexo-entrevista, p.CCVIII e CCIX).  

 Essa descrição coincide com o verificado em universidades públicas da 

Colômbia, México e Brasil, nas quais o ensino pesquisa e extensão, que 

deveriam estar direcionadas para os interesses e necessidades da sociedade, 

passam a se orientar pelas demandas de mercado através do financiamento de 

agentes externos à universidade. A autonomia universitária é substituída pela 

heteronomia. Este conceito desenvolvido por Daniel Schugurensky (2002, 

p.109) é explicitado por Valdemar Sguissardi (2009, p.117):  

Segundo Schugurensky, enquanto o princípio da autonomia 
sugere a capacidade de autodeterminação, independência e 
liberdade, o de heteronomia refere-se à subordinação a uma 
ordem imposta por agentes externos. Muitas universidades 
teriam perdido, nas últimas décadas, importantes porções de 
sua autonomia institucional e estariam sendo constrangidas a 
adequar grande parte de suas atividades às demandas do 
mercado e à agenda estatal. 
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O professor Alejandro Ferrer da UBA questiona o argumento oficial de 

que o governo respeite a autonomia universitária.  Cita a criação de órgãos que 

monitoram e orientam o funcionamento das instituições universitárias a partir 

da reforma universitária de 1995:  

[...] mas a autonomia está sendo violentada pela Lei do Ensino 
Superior que te obriga a adaptar os planos de estudo a partir 
das visões de organismos externos à universidade, como a 
Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária 
(CoNEAU). Este organismo avalia e acredita a Universidade. 
Diz o que está bem e o que está mal. Em seu programa e 
funcionamento inclusive, porque acredita a instituição. Então, 
se por um lado diz que não violenta a autonomia, no 
funcionamento da universidade, mas por outro lado violentam. 
Então é autonomia para quem? A política sempre tem um 
sentido: para quem?? (Anexo-entrevista, p.CCVII).  

A ausência de estabilidade laboral é outro elemento relevante e citado 

por vários dos entrevistados, que frisaram seu caráter pernicioso para a 

consciência e organização do trabalhador e mesmo a geração de 

conhecimento (a limitação da autonomia do professor): quase dois terços dos 

professores universitários da Argentina, ou cem mil (100.000) docentes, não 

são concursados (BAIGORRIA, p. 7). Isso ocorre em pleno arrepio da Lei de 

Educação Superior (Lei 24.521 de 20 de julho de 1995), sancionada por 

Menem, que em seu artigo 51 estabelece que:  

Los docentes designados por concurso deberán representar un 
porcentaje no inferior al setenta por ciento (70%) de las 
respectivas plantas de cada institución universitaria. 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, p.17) 

 Ainda conforme a lei (artigo 78) as instituições universitárias com data de 

criação anterior a 1983, teriam três (3) anos para regularizar a situação dos 

docentes e as fundadas posteriormente, dez (10) anos. Essa lei é de 1995. 

Sobre a ausência de concursos para preenchimento de vagas, a 

professora de Direito da UBA e secretaria adjunta da ADUBA, Zulema Beltrami 

sublinha a dificuldade para o representante sindical orientar e defender um 

professor sem estabilidade.  

É muito difícil defender alguém quando não tem um concurso. 
Então eu tenho que encontrar as ferramentas. Por que? Porque 
se busco a Justiça, a Justiça te diz que isso é a autonomia. 
Vocês fazem suas próprias normas. Às vezes vejo moças que 
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são doutoras. O último grau da pós-graduação e sustentam 
como ajudante de primeira uma titular que não tem nenhuma 
pós-graduação. E as maltrata. E às vezes até ad honorem. 
Uma me disse uma vez “E que faço?” Eu me vou. Não fico 
sustentando ninguém. Mas eu. Eu não faço. Uma coisa é ficar 
um ano, dois, mas sete sustentando alguém que sabe menos 
do que eu? (Anexo-entrevista, p.CLXXXVI).  

Fora isso, os concursos não têm o caráter vitalício como ocorre no 

Brasil, Colômbia e México. A cada sete (7) anos os professores devem prestar 

novo concurso e os auxiliares a cada três (3) anos. Nas palavras da professora 

Claudia Bigorria, 

Na UBA há um processo de concurso a cada sete (7) anos, 
mas não é que o docente seja avaliado. É um novo concurso 
para aquele cargo, onde podem se inscrever vinte, trinta ou 
quarenta profissionais, que se têm melhores antecedentes ou 
se têm algum acordo político, afastam o docente de seu próprio 
cargo. Há casos de docentes com quinze (15) e vinte (20) anos 
de antiguidade que perderam seu cargo. (Anexo-entrevista, 
p.CLXXII).  

 Ainda, de acordo com a professora, a exigência de concurso para 

ingresso na universidade, e sua recorrência periódica na vida do docente, vem 

da Reforma Universitária de Córdoba de 1918, mas se então, cumpria um 

papel revolucionário ao minguar a influência clerical, no atual contexto 

desempenha um papel reacionário ao manter o professor em uma situação de 

constante insegurança (Anexo-entrevista, p. CLXXIII).   

 Para o professor Alejandro Ferrer, a luta pela estabilidade laboral está 

associada a maior independência do docente em relação às autoridades 

universitárias.  Porque implica em  

[...] acabar com as indicações. Porque os concursos docentes 
não são neutros. Sempre são influenciados politicamente. Em 
um concurso pode ser um docente muito bom, mas os jurados 
vão para um ou outro. Há que terminar com esses concursos. 
(Anexo-entrevista, p.CCIX).  

 Nesse sentido, a inexistência ou pouca ocorrência de concursos, cumpre 

um papel semelhante ao verificado na Colômbia com os professores 

catedráticos, que são indicados pelos chefes políticos das regiões para 

lecionarem nas universidades.  
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Apesar da Reforma Universitária de Córdoba prever o cogoverno da 

comunidade universitária (professores, alunos, ex-alunos, autoridades), 

expressa nos Conselhos Universitários e órgãos semelhantes, a participação 

efetiva dos docentes é reduzida, uma vez que na maior parte das instituições 

de ensino, apenas os professores concursados podem votar.  A própria Lei de 

Educação Superior (nº 24.521) estabelece no artigo 55 que “Los 

representantes de los docentes, que deberán haber accedido a sus cargos por 

concurso, serán elegidos por docentes que reúnan igual calidad.” (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, p.18). 

 Exemplo de luta vitoriosa (CONADUH, 2011, p.115) que evidencia a 

participação limitada dos docentes nos governos universitários, ocorreu em 

2006 na Universidade Nacional de Comahue, onde estes se mobilizaram, 

juntamente com os estudantes, para que “todos” os docentes pudessem ter 

direito a voto para a composição do Conselho Superior Universitário.   

Na estrutura tradicional de cargos da universidade argentina, há o 

professor titular, responsável da cátedra que conta com o apoio de professores 

práticos, associados, adjuntos e ajudantes. Somente os professores têm direito 

a votar, os auxiliares não, que resulta em concentração de poder em um 

pequeno circulo, se levamos em consideração, que em uma grande instituição 

como a UBA, noventa por cento (90%) dos docentes são adjuntos e auxiliares, 

conforme informações da professora Zulema Beltrami da ADUBA (Anexo-

entrevista, p.CLXXIX).  

O professor Luís Campos, que leciona como ad honorem na UBA, tece o 

seguinte comentário:  

Aqui há um problema muito sério, porque os únicos docentes 
que podem participar da eleição são os docentes concursados, 
que na UBA são uma minoria. A maioria é não concursada, por 
exemplo, os ad honorem. Docentes contratados, docentes 
interinos, há muitas formas de precarização que não permitem 
que participem da eleição dos representantes das faculdades e 
da universidade. (Anexo-entrevista, p.CLI).  

 Essa hierarquização, no interior da categoria docente universitária, 

ocorre em nível nacional. A professora Claudia Baigorria explica que há três 

tipos de dedicação para os docentes nas universidades argentinas: simples (10 
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horas semanais); semiexclusiva (20 horas semanais) e exclusiva (40 horas 

semanais). Os cargos são cumulativos até o limite de 50 horas semanais. 

Assim, um docente pode acumular vários cargos.  

Por exemplo, tem dez horas na UBA, dez horas na 
Universidade de Quilmes que está a meia hora, mais dez horas 
na Universidade Nacional de Artes que também está na capital 
e também em outra instituição que esteja no conurbano. Cinco 
trabalhos.[...]essa dedicação na universidade hoje representa 
mais de sessenta e cinco por cento (65%) dos cargos 
docentes. (Anexo-entrevista, p.CXLV).  

 Tal quadro confirma-se com os dados disponíveis no Anuário de 2013 do 

Ministério da Educação da Argentina.  

Tabela 32 - Evolução dos cargos docentes em Universidades 

Nacionais sem a pré-graduação, conforme a dedicação. 

 

Evolução  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cargos Docentes 142.767 146.983 149.123 156.808 159.927 162.843 

Exclusiva 18.641 19.461 19.931 20.355 20.638 20.677 

Semiexclusiva 28.711 29.256 29.557 30.461 30.737 31.386 

Simples 95.415 98.266 102.097 105.992 108.552 110.780 

            (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Anuário, 2013, p.68). 
 
 

No gráfico percebemos que em 2013, mais de dois terços (68%) dos 

docentes universitários das instituições públicas, eram contratados em regime 

de dedicação simples (10 horas), e que no decorrer do sexênio (2008/2013), 

esse segmento foi o que mais se ampliou (13%).  

A necessidade de que um professor que trabalhe em várias instituições 

de ensino é outro elemento comum à Colômbia e México. É uma decorrência 

dos baixos salários. Os salários, nos governos dos Kirchner, como resultado da 

greve de 2005 e mobilização dos professores, apresentaram uma elevação em 

relação aos anos Menem, ou do governo da Aliança (De La Rúa), mas ainda 

assim são muito baixos se comparados ao Brasil, por exemplo. Nas palavras 

do professor da UFF, Júlian Gindin, é o que explica que haja tantos professores 

argentinos nas universidades brasileiras.  

Professor universitário lá [Argentina], tirando um grupo muito, 
muito pequeno, não ganha o suficiente para se sustentar. O 
trabalho na universidade é um trabalho secundário. Ganha 
dinheiro fora da universidade. A maioria da profissão 
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universitária faz isso. Continuam dando aulas no Ensino 
Básico. Por isso, há vários professores universitários 
argentinos aqui [Brasil]. Eu, Oswaldo Coggiola. Não há 
professores universitários brasileiros lá. (Anexo-entrevista, 
p.CXXXV).   

Os baixos salários, a fragmentação/hierarquização dos cargos, a falta da 

estabilidade laboral e a não remuneração de parte do professorado (ad 

honorem) são elementos que dificultam a organização sindical e a própria 

cristalização de uma identidade corporativa, enquanto professor, e a formação 

de uma consciência de pertencimento à classe trabalhadora.  

O professor Alejandro Ferrer destaca que a dificuldade de 

reconhecimento enquanto trabalhador dificulta até a caracterização das 

questões mais básicas como as relacionadas às condições de trabalho e à 

saúde do trabalhador.  

Há um desafio estratégico, pelo menos para nós, da Esquerda 
Socialista e para muitos docentes que nos acompanham, que 
tem de ver com os docentes reconhecerem-se como 
trabalhadores. Porque ao não se reconhecerem trabalhadores 
há várias lutas que não consideram como importantes como a 
luta por salário, por estabilidade laboral. A luta por questões de 
saúde. Há lugares que trabalham com muito giz. Aspira-se e 
pronto. Há docentes com problemas nas munhecas por 
escreverem demais. São condições de trabalho. Se, você não 
se reconhece como trabalhador, não reconhece essas doenças 
como produto do seu esforço cotidiano. Por isso temos de lutar. 
(Anexo-entrevista, p.CCIX).   

Apesar desse quadro, os entrevistados acreditam que a consolidação de 

uma identidade docente e a consciência de classe tem apresentado avanço ao 

longo dos anos. A formação das entidades locais, e nacional, na década 1980, 

a greve de 1987, a luta contra a Lei do Ensino Superior em 1995, a 

participação em paralisações e manifestações contra a redução de 13% dos 

salários em 2001, a greve de 2005, a aprovação em julho de 2015 do Convênio 

Coletivo de Trabalho (CCT), bem como a melhoria salarial – ainda que partindo 

de um patamar baixo – parecem corroborar a opinião dos entrevistados.  

O professor de audiovisuais e decano eleito da Universidade Nacional 

das Artes (UNA), Marcelo Magnasco, atribui essa mudança às melhoras nas 

condições dos professores nos últimos anos:  
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Durante o governo Menem não tivemos aumento. E isso não é 
nada, durante o governo da Aliança, de De La Rúa, em 
determinado momento reduziu em treze por cento (13%) nosso 
salário. Foi um escândalo total e conduziu à queda de De La 
Rúa. E depois os aumentos foram vertiginosos, mas sempre 
pode ser melhor. Mas em comparação. Agora se trabalha pelo 
salário. Antes se dizia de não haver consciência de ser 
trabalhador, mas como se está trabalhando quase grátis. Então 
dava aula com auxílio da família, ou porque tinha muita 
vontade. Os salários eram muito, muito baixos. Bom, agora 
melhorou muito. (Anexo-entrevista, p.CXCIV e CXCV).  

Entrevistada pelo Clarín, em reportagem de 2003, quando recebia 

menos que uma auxiliar de limpeza, a professora Zulema Beltrami, também 

compartilha certo otimismo sobre a formação de uma consciência enquanto 

trabalhador docente. 

Isso está mudando com o tempo, porque como a docência 
universitária daquela época em que ganhávamos setenta (70) 
pesos, que cem (100) pesos não eram reais. Cem (100) pesos 
eram brutos. Setenta (70) era o que ficava no bolso. As 
pessoas viam como uma obra social, um prestígio acadêmico 
por pertencer a uma universidade. [...] Agora, com o tempo as 
novas gerações estão tomando consciência de que são 
trabalhadores da educação, pertencem à educação e querem 
uma formação docente, para serem docentes universitários e 
não profissionais da profissão a qual pertencem. Há uma 
pequena transformação. (Anexo-entrevista, p.CLXXXVII).   

O mais recente embate com o governo (2015) e entre as próprias 

entidades sindicais docentes universitárias, diz respeito ao CCT, que é uma 

antiga e importante exigência. Os docentes universitários eram o único setor do 

Estado sem convênio coletivo de trabalho. Os diversos governos sempre 

utilizaram o argumento da autonomia universitária para negarem esse direito e 

mesmo agora com negociações em nível nacional com representantes dos 

docentes, do governo e do Conselho Interuniversitário Nacional (CIN), que 

reúne as autoridades universitárias, o CCT é de adoção facultativa por cada 

instituição.  

As opiniões dos entrevistados são muito distintas quanto ao alcance do 

novo do CCT. Questionado, o professor Marcelo Magnasco, da UNA, acredita 

que haverá mudanças positivas, ainda que progressivamente.  

 



   251 

 

Primeiro os direitos e a multiplicidade de benefícios, que diz 
respeito a quantidade de meses quando alguém vai ter um 
filho, a estabilidade trabalhista que é o mais importante, porque 
dá certas garantias. Antes era muito dinâmico os que vinham 
os que trabalhavam e se iam. Aqui não tanto, porque é 
pequeno, é mais técnico. Então as novas designações serão 
por concurso. E obviamente isso será progressivo. É o primeiro 
convênio com estas características na região que garante uma 
quantidade de direitos. (Anexo-entrevista, p.CXCII).  

 Para o professor Alejandro Ferrer da UBA, sem alterações 

orçamentárias o CCT terá pouca eficácia:  

A UBA hoje, com o orçamento que dispõe, com as condições 
que tem, salvo se dupliquem ou tripliquem esse orçamento, é 
muito difícil de aceitar as condições do CCT, por mais mínimas 
que sejam. É concreto. Hoje noventa e cinco por cento (95%) 
do orçamento da UBA vai em salários, como estão hoje 
compostos. Se, tem de haver um concurso por títulos ou 
estabilidade laboral, que significa também mais docentes, etc... 
é impossível bancar com esse orçamento. E as autoridades 
não vão pedir mais verbas porque fazem parte do governo. São 
condições materiais que demonstram que tudo isso vá ser o 
mesmo de sempre. (Anexo-entrevista, p.CCVII).  

Ao menos dois entrevistados destacaram elementos de degradação ou 

perda de qualidade nos cursos de graduação e creditam esse resultado à 

reforma promovida pela Lei do Ensino Superior, de Carlos Menem (1995). Os 

dois professores indicam como objetivo induzir os alunos a cursarem as pós-

graduações pagas. De acordo com o professor Luís Campos  

[...] há certa degradação da qualidade do ensino universitário 
para forçar a realização de pós-graduações. Algumas 
universidades públicas encurtam as carreiras, com muito 
menos disciplinas o que acaba resultando em uma formação 
muito mais rápida, gratuita, mas que depois exige que o aluno 
curse uma pós-graduação. (Anexo-entrevista, p.CXLVI). 

 A professora Claudia Baigorria confirma a observação do professor 

Campos e acrescenta que uma importante bandeira dos sindicatos é que o 

CCT contemple a gratuidade da pós-graduação para os docentes.  

A carreira da graduação é curta em conteúdos, é curta em 
quantidade... quando em minha época recebi meu título, tinha 
um determinado número de matérias, bom, hoje aqueles que 
se formam na minha carreira, de Química, tem número de 
matérias menor durante o curso. E para aceder ao 
conhecimento que agora não se ensina na graduação, precisa 
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fazer a pós-graduação. [...] Nós, a partir desse Convênio 
Coletivo de Trabalho (CCT) conseguimos colocar no texto, que 
se cumpra é outra luta, mas foi uma conquista colocar na letra 
da lei, que a pós-graduação será gratuita para os docentes. 
(Anexo-entrevista, p.CLVII). 

Figura 17 - Divulgação de paralisação nacional docente universitária. 

 

   Cartaz da Associação Gremial de Docentes (AGD) da Universidade de Buenos Aires (UBA). 
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CAPÍTULO VI - COLÔMBIA 

 A Colômbia é o terceiro país mais populoso da América Latina com 48,5 

milhões de habitantes (Sistema Estatístico Nacional da Colômbia38) e ocupava 

o 9° lugar no ranque do Índice de Desenvolvimento Humano, (IDH), (Pnud 

2014) da região, vindo depois da Argentina (3º), México (8º) e um pouco atrás 

do Brasil (9º) que a ultrapassou em fins da década de 1990.  

 Para se entender a condição do sindicalismo na Colômbia é necessário 

familiarizar-se com o contexto histórico colombiano, em especial o conflito 

armado que se estende desde a década de 1960 com a conformação do ELN 

(Exército de Libertação Nacional) em 1962 e as FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia) em 1964, mas que ao mesmo tempo integra 

uma história muito longa de guerras civis, massacres e lutas populares.  

 O contexto torna-se mais complexo quando nos anos 1980 a Colômbia 

passou a ser um dos maiores produtores de cocaína no mundo, com o 

estabelecimento dos cartéis de Cali e Medellin e a ação dos grupos 

paramilitares. 

O conflito armado foi utilizado como pretexto para criminalização dos 

movimentos sindical e social, e como justificativa para a perseguição, tortura e 

execução de sindicalistas. Assim configurou-se em importante instrumento 

político e ideológico para debilitar, ou eliminar, qualquer resistência ou crítica à 

efetivação das políticas neoliberais.  

 Quando visitávamos as universidades e sindicatos para entrevistar os 

professores, tomamos conhecimento da campanha promovida pela ASPU 

(Associação Sindical dos Professores Universitários da Colômbia) e várias 

associações de professores universitários contra a perseguição ao professor 

Miguel Angel Beltrán, por supostamente estar associado às Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC). O professor foi detido em 2009 no 

México, onde cursava seu pós-doutorado na UNAM, a pedido do governo 

colombiano e extraditado.  

                                                           
38 SEN – Sistema Estatístico Nacional da Colômbia. Disponível em:    

<http://www.dane.gov.co/index.php>. Acessado em 22/02/2016. 12:45h. 

http://www.dane.gov.co/index.php
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Figura 18 - Grafite com frase do professor Beltran. 

 

 Nem a tradição mexicana de asilar perseguidos políticos como os 

militantes republicanos da guerra civil espanhola ou líderes comunistas como 

Leon Trotsky, foi respeitada. A professora mexicana, Maria Teresa Lechuga, da 

Universidade Nacional Autônoma do México, em seu relato destaca a 

importância que teve para a formação da academia mexicana o acolhimento de 

asilados políticos, como os intelectuais sul-americanos perseguidos pelas 

ditaduras durante a década de 1970 (Anexo-entrevista, p.CIV). 

Após chegar à Colômbia foi julgado, segundo relatos de alguns dos 

professores entrevistados, sob suposições, mas nenhuma prova efetiva. Foi 

exonerado do seu cargo como professor universitário na Universidade Nacional 

da Colômbia, e posteriormente condenado a quatorze anos de prisão, quando 

passou a se esconder, no segundo semestre de 2014. Entregou-se em 2015 e 

encontra-se preso atualmente.  

 Essa colaboração entre os governos neoliberais, mexicano e 

colombiano, também atingiu Sara Yaneth Fernández Moreno, ex-presidente da 

Associação de Professores Universitários da Universidade de Antioquia 

(Asoprudea).  
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 Conforme seu relato, quando iniciou seu mestrado na Faculdade Latino 

Americana de Ciências Sociais (FLACSO) do México em 1993, fruto de uma 

bolsa de estudos, travou debates acadêmicos acalorados em um momento em 

que ocorrera uma mudança de orientação nessa instituição: 

E todos os quadros priistas chegam à FLACSO e impõe uma 
verticalização acadêmica, um autoritarismo. Fui expulsa 
juntamente com outra companheira colombiana, com um 
manejo, muito pouco claro de regulamento. Eu lutei, batalhei, 
apelei e resisti. Porque era uma arbitrariedade. E efetivamente 
estou convencida de que assim foi. Só que tivemos apoio dos 
professores, porque isso chegou a extremos, como um pedido 
de deportação.”(Anexo-entrevista, p.XXXVI). 

 A criminalização dos movimentos e dos ativistas sociais é uma marca 

destes governos neoliberais. Por coincidência, tanto Colômbia quanto México, 

mantém tratados de livre comércio com os Estados Unidos. O período que 

estudamos (1990-2010) está marcado pelo atentado do “onze de setembro”, 

com o fortalecimento das tendências mais reacionárias nos EUA e repercutiu 

fortemente na Colômbia com a aprovação do “Plano Colômbia” e a ascensão 

de Álvaro Uribe à presidência, um político identificado não apenas com o 

ideário neoliberal, mas ligado aos grupos paramilitares e partidário da “guerra 

suja” contra os movimentos sociais. Ao final de 2014 vários de seus ex-

assessores encontravam-se presos ou respondendo a processos por abusos 

cometidos contra a população. 

6.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

Desde sua definitiva independência em 1819, com a vitória sobre os 

espanhóis na Batalha de Boyacá, o território libertado sob o comando de Simón 

Bolívar e Francisco de Paula Santander sofreu transformações geopolíticas 

variadas, normalmente de forma violenta. Essa é uma característica histórica e 

cultural da vida social deste país.  

Na opinião do professor Gonzalo Arango Jimenez, presidente da 

Federação Nacional de Professores Universitários da Colômbia (FENALPROU) 

e da seção da ASPU na Universidade Tecnológica de Pereira (UTP), para 

entender a Colômbia é importante lembrar que constam em sua história trinta e 

duas guerras civis (Anexo-entrevista, p.LXXII).   



   256 

 

Longe de um determinismo geográfico, ressaltamos que as extensões, 

acidentes naturais e localização contribuem em alguma medida para a 

configuração da ocupação de um território e seu desenvolvimento econômico e 

político. No caso da Colômbia, os obstáculos naturais ao contato entre as 

regiões, parecem ter contribuído para o estabelecimento de burguesias 

regionais com bastante autonomia. O país é cortado por três cordilheiras 

(Ocidental, Central e Oriental), possui duas costas (atlântica e pacífica) e uma 

extensa planície amazônica.  

No século XIX conformou-se um sistema bipartidário entre o Partido 

Conservador e Partido Liberal que até hoje incide sobre a política nacional. Na 

década de 1880 os conservadores estabeleceram-se no poder, com respaldo e 

as bênçãos da Igreja Católica, grande proprietária de terras, e aí permanecem 

até a década de 1930. Nesse período, denominado de “regeneração”, foi 

aprovada a Constituição, de 1886, que permaneceu vigente até 1991.  

Entre 1889 e 1902 ocorreu a “Guerra dos mil dias” entre o exército 

comandado pelo Partido Conservador e as guerrilhas liberais. Morreram mais 

de 70.000 pessoas. Apesar do tratado de paz que pôs fim a esta guerra ter sido 

assinado a bordo do encouraçado estadunidense USS Wisconsin, pouco 

depois do término do conflito o congresso colombiano negou a concessão para 

que os Estados Unidos construísse e explorasse o Canal do Panamá, o que 

ocasionou a independência do Panamá com o auxílio da intervenção política e 

militar dos Estados Unidos. Posteriormente os EUA pagoram uma indenização 

reconhecendo sua interferência.  

Uma importante referência histórica da Colômbia ocorreu em 1928 

quando eclodiu a greve de vinte e cinco mil trabalhadores bananeiros por 

melhores salários e condições de trabalho, na cidade de Ciénega. Esta greve é 

emblemática na história dos movimentos sociais e sindicais deste país. O 

empregador, a multinacional estadunidense United Fruit Company (UFCO), 

contou com a ameaça de invasão de marines para por fim à greve e isso dá 

mostras do grau de ingerência dos EUA na política interna colombiana neste 

período.  
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Conforme LaRosa e Mejía (2013, p.134) uma das exigências dos 

trabalhadores era que o salário fosse pago com dinheiro oficial e não em “vales 

de la compañia (inútiles afurera de la zona bananera)”.  As cifras referentes ao 

número de mortos oscilam entre mil e dois mil trabalhadores. A greve é 

retratada de forma ficcional no livro “Cem anos de solidão”, de Gabriel Garcia 

Marquez, que a recriou em Macondo:  

A revolta dos trabalhadores se baseava desta vez na 
insalubridade das vivendas, na farsa dos serviços médicos e na 
iniquidade das condições de trabalho. Afirmavam, além disso, 
que não eram pagos com dinheiro de verdade, e sim com vales 
que só serviam para comprar presunto de Virgínia nos, 
armazéns da companhia. José Arcadio Segundo foi preso 
porque revelou que o sistema dos vales era um recurso da 
companhia para financiar os seus navios fruteiros que, se não 
fosse pelo comércio dos armazéns, teriam que voltar vazios de 
Nova Orleans até os portos de embarque da banana. 
(MÁRQUEZ, 1990, p. 286). 

Destaca-se nesta época o advogado Jorge Eliécer Gaitán como 

denunciante do massacre dos trabalhadores bananeiros. Membro do Partido 

Liberal, Gaitán foi um político identificado com as causas populares e sempre 

comparado a Cárdenas (México), Vargas (Brasil) e Perón (Argentina).  Seu 

assassinato, ocorrido em 9 de abril de 1948 em Bogotá, deflagrou um período 

de saques e violência generalizada que estendeu-se a várias cidades e que 

passou para a história como o “Bogotazo”.  O assassinato de Gaitan jogava 

literalmente uma pá de cal sobre as esperanças de mudanças sociais por vias 

democráticas.  

Inaugurou-se um período de guerra civil não declarada entre 

conservadores e liberais, mas da qual participam diversos segmentos da 

sociedade, especialmente os setores envolvidos na questão agrária. Tal 

conflito ficou conhecido como “La Violencia” e segundo LaRosa e Mejía (2013, 

p.114) o número de vítimas alcançou quase duzentos e cinquenta mil pessoas, 

entre 1946 e 1960, em sua maior parte homens, jovens e pobres. Conforme 

escreveu Hobsbawm (1986, p.1)  

Era, y todavía en gran parte lo es, uma mezcla entre el Oeste 
salvaje, la urbanización latinoamericana del siglo XX, y la 
Inglaterra del siglo XVIII, em la cual una oligarquía 
constitucional de familias pudientes establecidas, divididas en 
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dos partidos rivales (liberal y conservador), constituía el 
gobierno que hubiere. Colombia tuvo un sistema partidista 
nacional antes de tener un estado nacional. La cohesión de la 
oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, 
ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente 
nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares 
latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre 
endémicos y, a veces, epidémicos. 

Em 1958, depois da queda de uma ditadura, que durou quatro anos, foi 

selado um acordo entre os dois principais partidos que ficou conhecido como 

Frente Nacional, mas sem solucionar o problema agrário.  Em entrevista, o 

professor da Universidade Nacional da Colômbia, Juan de la Cruz Sanchez 

Ramires nos conta que  

Foi um período de acordo entre os dois principais partidos, o 
Liberal e o Conservador que se revezavam no poder e 
distribuíam os cargos. Nesse período o modelo de votação era 
muito rudimentar. Havia uma tinta indelével para impedir que 
uma pessoa votasse mais de uma vez, mas havia corrupção. 
(Anexo-entrevista, p.XII). 

O sucesso da Revolução Cubana de 1959 influenciou toda a América 

Latina, mas na Colômbia, que já contava com uma história de guerras e 

questões sociais não resolvidas, teve um impacto imediato. O surgimento do 

ELN em 1962 está associado à atração que a Revolução Cubana exercia sobre 

a vanguarda estudantil. Em 1964 surgem as FARC, inicialmente de orientação 

liberal, que têm uma base social camponesa e ainda está vinculada ao 

processo de expulsão dos pequenos proprietários de suas terras. A existência 

de um sistema político antidemocrático e repressivo, em um contexto mundial 

polarizado pela guerra fria, contribuiu para que as FARC se aproximassem 

politicamente do Partido Comunista Colombiano (PCC) criando assim um 

paradoxo, entre a linha deste partido com a política de coexistência pacífica 

adotada por Moscou.  

Surgiram outros agrupamentos como o Movimento Operário 

Independente Revolucionário (MOIR) como constatamos na fala do professor 

da UTP, Gonzalo Arango,  

Aí é quando surgimos nós Movimento Operário Independente 
Revolucionário (MOIR) que coincide com 1959 da Revolução Cubana 
e começa a surgir um movimento de esquerda, distinto ao tradicional 
Partido Comunista Colombiano que estava muito vinculado à linha de 
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Moscou. [...]  Toda essa política desenvolvida na Segunda Guerra 
Mundial, da aliança entre Stálin e os aliados para guerra e formação 
de frentes únicas nacionais. Aqui há uma influência grande do Partido 
Comunista Norte Americano, sobre o Partido Comunista Colombiano, 
que termina como um apêndice do Partido Liberal. Contra essa 
direitização da política nacional, da aliança entre os partidos liberal e 
conservador, da submissão do partido comunista ao liberal, surge 
então, com a experiência da revolução cubana, uma visão distinta, 
que começa a desenvolver toda a teoria do foquismo como alternativa 
política nova, do Régis Debray, da coisa do Che indo para a Bolívia e 
todo o movimento na América Latina. Todo o continente. Toda uma 
geração de extração pequeno-burguesa que se mete nisso.  Assim 
surgimos nós. Em 1964 Francisco Mosquera, faz uma crítica forte, diz 
que estamos equivocados, que estávamos perdidos, que as coisas 
não são assim. E decide criar uma corrente que sai do monte. 
(Anexo-entrevista, p.LXXIII). 

A década de 1960 na América Latina foi profundamente marcada pelo 

questionamento das estruturas arcaicas e da incapacidade dos regimes 

políticos e da suposta modernidade capitalista em solucionar os agudos 

problemas sociais e de desigualdade de renda. Um sintoma desse 

questionamento se refletia no próprio resultado da II Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano, (CGELA), realizada em 1968 na cidade de 

Medellín e que assentou as bases do que viria a se tornar a Teologia da 

Libertação (BRITO, 2010, p.81).  

Durante a década de 1960 e 1970 as universidades foram campo de 

debates, manifestações, protestos, enfrentamentos e críticas à situação política 

e econômica do país, o que ensejou que o governo militarizasse as 

universidades e fechasse várias faculdades durante um período, com destaque 

para as de Ciências Sociais.  Esse período é nomeadamente importante para a 

conformação da organização sindical docente universitária, porque está 

associado à efervescência mundial marcada pelos levantes estudantis da 

França (1968), do México (1968 e 1971), da Argentina (1968) e também do 

Brasil (1968). Conforme as palavras do professor Juan de La Cruz,  

Para que tenha uma referência, em 1971 irrompeu um 
movimento estudantil mais importante da história da Colômbia.  
Foi muito significativo, porque manifestava esse mal-estar 
social que já era importante no setor operário, o 
descontentamento do setor camponês, que já estava 
organizado em nível nacional com a Associação Nacional de 
Usuários Campesinos (ANUC). Eram os camponeses que 
resistiam, que lutavam pela tomada e distribuição de terra. E 
como havia a guerrilha, o setor de referência era o setor 
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agrário, porém o movimento estudantil se manifestava nos 
centros urbanos, muito importante, que em minha opinião era 
um reflexo do movimento estudantil internacional que irrompeu 
em 1968. (Anexo-entrevista, p.XV). 

Essa significativa fala indica que ainda que a referência para os ativistas 

seja o campo, há o surgimento de novos sujeitos sociais, o movimento 

estudantil, de caráter urbano e vinculado a um processo mundial de rebeliões. 

Como veremos mais à frente essa atmosfera foi fundamental para a formação 

da ASPU em 1966.  

Em 1977 a classe operária, que se concentrava em cidades como 

Bogotá, Cali, Medellin e Barranquilla, irrompeu como sujeito social marcado por 

mobilizações e reivindicações, formas de luta e de organização próprias, que 

se une ao movimento estudantil e popular.  

As centrais sindicais então existentes, a Confederação Sindical dos 

Trabalhadores de Colômbia (CSTC) que era controlada pelo Partido 

Comunista, a União dos Trabalhadores de Colômbia (UTC) e a Central de 

Trabalhadores de Colômbia (CTC), unem-se para criar uma coordenação do 

Paro Cívico Nacional, denominada de Conselho Sindical Nacional (CSN). O 

Paro Cívico Nacional ocorreu em 14 de setembro de 1977. Segundo o 

professor Juan de la Cruz,  

O CSN convoca um paro nacional, o mais parecido que já 
houve em Colômbia de uma greve geral nacional. O comitê 
dirigente na clandestinidade, escondido em um hotel e o paro 
se converteu em um levantamento popular. Isso foi em 1977. 
Eu havia me formado na Universidade Nacional de Colômbia 
em 1976. (Anexo-entrevista, p.XV) 

O programa do Paro Cívico Nacional ultrapassava em muito uma pauta 

apenas econômica e era composto por oito pontos: reajuste salarial, 

congelamento de preços e tarifas dos serviços públicos, suspensão do estado 

de sítio, respeito às liberdades políticas e sindicais; reabertura e 

desmilitarização das universidades; reforma agrária; exigência que o direito 

de associação e de greve fosse estendido aos trabalhadores do Estado; 

jornada de oito horas e salário básico para os trabalhadores do transporte 

(FONSECA, 2012). 
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O pacto da Frente Nacional, previsto para se encerrar em 1974 se 

estendeu de fato até a década de 1980 devido à ausência de uma alternativa 

mais estável e segura para a burguesia.  

A década de 1980 foi um período de grandes mudanças. O governo de 

Belisario Betancur (1982-1986) estabeleceu o acordo La Uribe (1984) com 

alguns setores da luta armada, incluindo o comando militar das FARC, que 

permitiram a formação da União Patriótica (UP) e desmobilização do M-19 

(Movimento 19 de abril), movimento armado urbano surgido depois das fraudes 

das eleições presidenciais de 19 de abril de 1970. Além da UP e M-19 surgiram 

outros movimentos políticos associados a organizações armadas, que 

deveriam pavimentar o caminho a desmobilização e reintegração social e 

políticas das guerrilhas, como a Frente Popular, ligada ao Exército Popular de 

Libertação (EPL) de origem maoista e “A Luchar” uma organização 

impulsionada pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) que não tomou parte 

nos acordos (VALENCIA; OSPINA, 2012, p. 43).  

A Colômbia, assim como Argentina, Brasil, e México, vivenciou neste 

período um processo de abertura política. A partir de 1986 os prefeitos 

passaram a ser eleitos pelo voto popular. Foi o fim efetivo do pacto da Frente 

Nacional. A combinação desse novo mecanismo na política regional, aliado 

com o surgimento de uma nova força política à esquerda, a União Patriótica 

que apresentava projetos de reformas sociais, levou que as burguesias 

regionais passassem a financiar grupos paramilitares (segurança privada) que 

começaram a eliminar militantes da União Patriótica e dos movimentos sociais 

e sindicais. Esses grupos paramilitares apresentariam nos anos seguintes um 

processo de expansão inversamente proporcional ao extermínio das 

organizações e militantes de esquerda.  

Os setores mais conservadores das forças armadas e da burguesia, 

bem como os grupos paramilitares, não aceitaram o indulto negociado, e 

passam a assassinar os guerrilheiros desmobilizados.  A resposta do M-19 foi a 

invasão do Tribunal de Justiça, em 6 de novembro de 1985, que foi 

bombardeado pelo exército com uso de tiros de canhão e que ocasionaram a 

morte de cerca de cem pessoas, incluindo guerrilheiros e juízes.  
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Estima-se que cerca de 5.000 militantes da UP e do Partido Comunista 

da Colômbia (PCC) foram assassinados pelos grupos paramilitares, forças de 

segurança e pelo narcotráfico (Castro, 2006 pp.101 e 112). Integram essa 

estatística, dois candidatos a presidente, Jaime Pardo Leal e Bernardo 

Jaramillo Ossa, oito congressistas, centenas de prefeitos e vereadores e 

milhares de ativistas. O candidato à presidência da UP, Bernardo Jaramillo 

Ossa, chegou a contar com uma projeção de intenção eleitoral que 

ultrapassava um milhão de votos.  Esta força que chegou a estar estruturada 

com 2.229 juntas patrióticas, em 2002 obteve apenas 50.000 votos e deixou de 

existir. Segundo a professora Maria Elena Erazo Coral, da Universidade de 

Nariño, “foi um crime sistemático. Por isso se declarou crime de lesa-

humanidade. Em 2013 foi criado um fórum político, por conta de semelhantes 

massacres.” (Anexo-entrevista, p.III). 

Em novembro de 1986 foi fundada a Central Unitária dos Trabalhadores 

da Colômbia (CUT) com a união da CSTC com setores da UCT, outros da CTC 

e a integração dos chamados sindicatos independentes como a Federação 

Colombiana dos Trabalhadores da Educação (FECODE) que constitui hoje a 

maior entidade sindical da CUT e do sindicalismo colombiano, reunindo setores 

comunistas, socialistas, socialdemocratas e inclusive de origem cristã 

(CASTAÑO, 2012, p.4).  

A segunda metade da década de 1980 foi um momento de expansão da 

guerrilha. Segundo Echandía (2006 apud VALENCIA e OSPINA, 2012, p. 49) 

entre 1985 e 1991 a presença da guerrilha passou de 173 para 437 municípios. 

Ainda assim, houve um paulatino processo de afastamento entre o sindicalismo 

e os grupos guerrilheiros: “A tese da combinação de todas as formas de luta 

começou a ser vista como uma ameaça para a legitimidade da mobilização 

social e sindical e à segurança de seus líderes” (URREGO e GÓMEZ, 2000 

apud VALENCIA E OSPINA, 2012, p.63, tradução nossa). 

Foi na década de 1980 que se estruturam os famosos cartéis de 

Medellin e Cali. A Colômbia reunia diversas características que possibilitaram 

que se tornasse a maior produtora de cocaína do mundo: a diversidade 

geográfica da Colômbia localizada no hemisfério norte, com saída para dois 
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oceanos (a esquina da América do Sul, segundo o professor Juan de la Cruz) e 

junto ao canal do Panamá; um país dividido entre os três braços da cordilheira 

andina (oriental, ocidental e central), com uma baixa centralização do governo 

federal e um Estado ausente em diversas regiões, provocando dualidades de 

poder em várias zonas dominadas por paramilitares ou guerrilheiros. Esses 

fatores contribuem para que o controle das fronteiras seja débil.  

Nas palavras da professora Sara Fernandéz, há um componente cultural 

a ser destacado na região de Medellin que é a articulação de uma sociedade 

com valores conservadores e novos padrões de consumo e ostentação,  

Porque a máfia e o narcotráfico se instalam em Medellin de 
uma forma lucrativa, suntuosa, aparente e cria também uma 
questão de valores importantes. O importante era conseguir 
dinheiro. Consigas dinheiro com trabalho honrado, legítimo, 
mas se não... consigas dinheiro. De toda maneira isso foi se 
alastrando no funcionamento da região. De onde vinha o 
dinheiro não importava. E isso se desenvolveu em paralelo a 
esse mundo tão conservador, tão tradicional, onde a máfia tem 
poder, os narcotraficantes têm poder e então há que se 
negociar e pactuar com eles para se exercer o poder. (Anexo-
entrevista, p.XLI).  

Ao final da década de 1980 o M-19 retomou os diálogos de paz que 

resultaram na reincorporação definitiva de seus militantes à vida civil, em 1990, 

no governo de Virgilio Barco. Como resultado das negociações, chega-se ao 

entendimento da necessidade do estabelecimento de uma nova Constituição 

que refletisse as mudanças havidas no país. A Constituição vigente era de 

1886, ainda que houvesse sido alterada várias vezes. Ao explicar as condições 

políticas que levaram à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte 

em 1990, o professor da Universidade Tecnológica de Pereira, UTP, Gonzalo 

Arango, membro da ASPU e presidente da FENALPROU, nos compartilha uma 

caracterização que encerra um paradoxo entre duas situações,  

Uma, que estão se dando reformas constitucionais em todos os 
países da América Latina para adequar o ordenamento político 
ao modelo neoliberal. Essa é uma coisa importante. E dois: 
cumprimento dos acordos da mesa de negociação. Quem 
estava na insurgência dizia “nós estamos na guerrilha porque 
não há como participar da vida democrática, não há 
mecanismos para defender direitos e então exigimos que haja 
uma reforma constitucional para que se incorpore certos 
direitos”. Por isso a Constituição de 1991, é considerada uma 
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Constituição dentro do conceito do Estado Social de Direito. 
Nós dizemos que é uma constituição “garantista”, porque traz 
uma série de mecanismos para garantir os direitos, a tutela 
para a defesa dos direitos individuais que são violados pelo 
Estado, as ações populares, para garantir os direitos coletivos 
que podem ser vulneráveis à ação do Estado, se estabelecem 
mecanismos de participação em distintas instâncias, nas 
instituições educativas, as juntas educativas onde participam 
as famílias e os usuários, nos hospitais públicos. [...] De 1991 
para cá se vão agregando uma série de reformas a essa 
Constituição que vão quitando os elementos “garantistas” e 
progressistas. Todo mundo participou da Constituição de 1991. 
Todos, menos nós (MOIR). Nós dizíamos que tinha esse 
caráter e acabou sendo assim. (Anexo-entrevista, p. LXXXII) 

O processo constituinte colombiano, relatado pelo professor Arango, é 

similar ao do Brasil, que na Constituição de 1988 conseguiu avançar em 

algumas áreas, mas que posteriormente, ao longo da década de 1990, passa a 

sofrer uma série de reformas, via emendas constitucionais, que buscam retirar 

essas conquistas e impor um novo arranjo, agora neoliberal.  

Porém, o caso colombiano apresenta uma situação paradoxal, pois 

simultaneamente, enquanto se avança no marco legal do reconhecimento de 

direitos e uma ordem política supostamente com maiores garantias para o 

cidadão, se impõem visões neoliberais quanto a questões ligadas ao mundo do 

trabalho. A década de 1990 iniciou-se com a reforma trabalhista do Código 

Substantivo do Trabalho (CST), a Lei 50, pelo governo de César Gaviria (1990-

1994) no marco da flexibilização dos direitos com o intuito de supostamente 

estimular a contratação formal do trabalho. Segundo o discurso oficial tratava-

se de tornar a Colômbia um mercado mais atraente para o investimento 

internacional, conforme os ditames neoliberais, ao enfraquecer e fragmentar o 

sindicalismo colombiano com a proliferação de contratos de prestação de 

serviços.  

Da mesma forma, neste governo se processou a reforma da saúde por 

meio da aprovação da Lei 100, em 1993, quando a saúde passa a ser tratada 

como um serviço e, portanto, sujeito às regras do mercado e de operadores, 

tanto públicos quanto privados. O sistema de saúde público foi descentralizado 

e aprovada a autonomia administrativa e financeira para os hospitais públicos. 

Descentralização e autonomia são eufemismos neoliberais para corte ou 
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congelamento de gastos públicos, e não se traduzem em maior participação da 

população na deliberação sobre o uso dos recursos. Segundo Sara Fernandéz, 

professora universitária, ex-presidente da Asoprudea e militante da área da 

saúde pública,  

Para as clínicas privadas o governo paga as faturas todos os 
meses, enquanto que para as clínicas públicas pagam uma vez 
ao ano. É uma política para arrebentar. Eu digo que é uma lei 
de genocídios. Por que há gerado mortes desnecessárias e 
injustificadas. Aqui há muitas mortes de pessoas que vão de 
porta em porta. Porque não os atendem. (Anexo-entrevista, p. 
XXXVIII).  

A liberação para exploração privada do setor da saúde com a Lei 100 

permitiu um importante meio de enriquecimento e lavagem de dinheiro para os 

grupos paramilitares, como na costa atlântica (OSPINA; VALENCIA, 2012, 

p.194).  

O período entre 1991 e 1997 foi o auge da vitimização de sindicalistas e 

culminou com a unificação e legalização dos vários grupos paramilitares em 

uma entidade nacional, a Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) liderada por 

Carlos Castaño, durante o governo de Ernesto Samper (1994-1998).   

A coincidência do período de implantação das políticas neoliberais e de 

elevação de taxas de homicídio de sindicalistas e ativistas de movimentos 

sociais não é fortuita, mas está associada a sua natureza contrária aos 

interesses populares, potencialmente conflitiva. Na Colômbia a transformação 

dos sujeitos sociais em objetivos militares foi a forma que o neoliberalismo se 

utilizou para impor a reforma do Estado e flexibilização (precarização) dos 

direitos trabalhistas. É um ambiente político, que apesar do regime 

democrático, possui muitas características com regimes autoritários.    

O governo de Andrés Pastrana (1998-2002) estabeleceu uma nova 

mesa de negociações com as FARC ao mesmo tempo em que entabulava 

acordos com os Estados Unidos sobre o Plano Colômbia: o financiamento ao 

armamento do exército colombiano para supostamente combater o 

narcotráfico. Esse período foi marcado no plano internacional pela ascensão de 

George Bush à presidência dos EUA, o atentado do “onze de setembro” e o 

início das negociações do Tratado de Livre Comércio (TLC) com este país. 



   266 

 

 Concomitante a esses processos de negociação com guerrilha e EUA, 

Pastrana promoveu demissões massivas nos serviços públicos e a redução de 

verbas destinadas à saúde e à educação, o que provocou uma série de 

enfrentamentos com o movimento sindical, nomeadamente os ligados aos 

serviços públicos. As negociações de paz fracassaram, mas os 

encaminhamentos para que fosse aprovado o Plano Colômbia foram bem 

sucedidos. Cabe ressaltar que neste período se desenvolvem outros processos 

políticos na América do Sul: em 1998 Hugo Chaves, um militar e político 

nacionalista, havia chegado à presidência por meio das urnas; em dezembro 

de 2001 na Argentina, o governo da Frepaso, liderado por Fernando De La 

Rúa, havia sido derrubado pelos movimentos sociais nas ruas de Buenos Aires 

e centenas de outras cidades; em 2002, Lula venceu as eleições presidenciais 

no Brasil. 

A Colômbia segue no sentido oposto ao dos países sul americanos aqui 

estudados, e alinha-se ainda mais fortemente com os EUA com a chegada à 

presidência de Álvaro Uribe, ex-governador de Antioquia, foi impulsionada pelo 

discurso de impor uma solução militar ao conflito com a guerrilha, que 

perdurava já quase meio século, e que igualava os movimentos sociais a atos 

de terrorismo ou colaboração com as forças insurgentes. Neste sentido 

aproxima-se mais do México quando em 2000 chegou ao fim, depois de 

setenta e um (71) anos, a série de governos ininterruptos do Partido de 

Revolução Institucional (PRI), mas com a ascensão de uma oposição de 

direita, o Partido da Ação Nacional (PAN), igualmente próximo aos EUA e 

partidário da cartilha neoliberal.  

Com o apoio de George Bush a Colômbia se engajou na luta “contra o 

terrorismo” e passou a ser um dos países prioritários em ajuda financeira e 

militar estadunidense, juntamente com Israel e Egito (LAROSA; MEJÍA, 2013, 

p.121). Uribe conseguiu aprovar uma alteração na constituição que lhe permitiu 

concorrer a um segundo mandato, como já havia ocorrido no Brasil (1997) e na 

Argentina (1994). Seus dois governos foram marcados por atritos com a 

Venezuela e Equador que ensejaram em determinados período a possibilidade 

de um conflito bélico.  
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Uribe assinou um acordo militar com os Estados Unidos que concedeu a 

este o estabelecimento três bases militares em território colombiano, em uma 

localização que estrategicamente permite o pouso e decolagem de aeronaves 

com autonomia de voo para ir até metade da América do Sul. Atualmente a 

Colômbia possui o exército mais bem equipado da região.  Até 2013 as Forças 

Armadas abocanhavam a maior parcela do orçamento público, ultrapassando 

os recursos das pastas da Educação e da Saúde.  

Entre o fim de 2003 e agosto de 2006, a AUC desmobilizaram seus 

32.000 combatentes (VALENCIA; OSPINA, 2012, p.149) em troca de penas 

judiciais mais leves para aqueles que fossem acusados e levados à Justiça. 

Vários dos grupos que compõe a AUC, efetivamente não se desmobilizaram e 

continuaram atuando regionalmente junto ao narcotráfico, sendo denominados 

de neoparamilitares ou bacrins (bandos criminais).  

O ex-ministro da defesa de Uribe, Juan Manuel Santos foi eleito 

presidente com apoio de seu padrinho, mas passou a desenvolver uma política 

de apaziguamento com os governantes da Venezuela e Equador, ao mesmo 

tempo em que deu início a conversações de paz com os grupos insurgentes 

que vêm ocorrendo em Havana, com a mediação dos governos de Cuba e 

Noruega.  

O processo de paz sofreu a oposição de vários setores políticos e 

sociais e é abertamente criticado pelo ex-presidente, e atual senador, Álvaro 

Uribe e transformou-se no principal tema da campanha presidencial de 2014, 

quando Juan Manuel Santos esteve a ponto de perder a reeleição.  

Em sua entrevista, o professor John Jaime Correa, historiador da UTP 

(Universidade Tecnológica de Pereira), disse-nos que já caracteriza o atual 

período, em 2015, como de “pós-conflito” (Anexo-entrevista, p.LXII) e 

igualmente o professor Juan de la Cruz avalia que a paz será concretizada 

porque é uma necessidade para a burguesia colombiana. “Uribe tentou um 

terceiro mandato, mas foi-lhe negado, porque a pacificação é uma condição 

para viabilizar os investimentos e a internacionalização da economia”. (Anexo-

entrevista, p.XXV). 
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6.2 O EXTERMÍNIO DE SINDICALISTAS COLOMBIANOS  

 A sede da CUT (Central Unitária dos Trabalhadores), a maior central 

sindical da Colômbia, está instalada no décimo andar de um prédio na rua 35 

em Bogotá. Sua recepção tem vidros blindados, paredes revestidas de chapas 

metálicas, e a pesada porta só pode ser aberta quando destravada por um 

dispositivo elétrico, após a identificação do visitante e dos motivos da visita. 

Tantas precauções não são infundadas quando observamos os números 

apresentados pela própria CUT: o sindicalismo colombiano corresponde a 

0,0002% do total mundial, mas é responsável por 60% dos sindicalistas 

assassinados no mundo entre 1986 (ano de criação da CUT) e 2013. A cada 

três dias um sindicalista foi assassinado neste período, ao passo que o número 

de trabalhadores sindicalizados despencou de 14% para 3,9%.   

Figura 19 - Cartaz da Central Única dos Trabalhadores da Colômbia, sobre a vitimização do movimento 

sindical. 

 
           Fonte: arquivo do autor.  

Neste tópico utilizaremos dados e análises contidas no trabalho conjunto 

de León Valencia, jornalista premiado em 2008 com o prêmio nacional  de 

jornalismo Simón Bolivar, e Juan Carlos Celis Ospina, professor de sociologia 

da Universidade Nacional da Colômbia, campus Bogotá. Este trabalho reúne 
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dados relevantes para se compreender a extensão social do extermínio de uma 

geração de líderes e militantes sindicais e compilar informes de diversas 

instituições que cabe serem destacadas: Escola Nacional Sindical (ENS), o 

Centro de Recursos para Análises de Conflitos (Cerac), a Comissão 

Colombiana de Juristas (CCJ), o Centro de Investigação e Educação Popular 

(Cinep) e o Observatório do Programa Presidencial de Direitos Humanos e 

Direito Internacional Humanitário (OPPDHDIH).  

Os autores citados informam que entre 1984 e 2009 foram assassinados 

2.732 sindicalistas, e ocorreram mais de 8.000 agressões violentas aos 

sindicatos. Se o período se estende de 1977 a 2011 o número vítimas fatais 

atinge a marca de 2.870 pessoas. As entidades dos trabalhadores mais 

atingidas foram a dos professores do ensino básico, a Federação Colombiana 

dos Educadores (FECODE), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura (SINTRAINAGRO), particularmente os sindicatos dos trabalhadores 

bananeiros de Urabá, e a União Sindical Operária (USO), entidade dos 

petroleiros (VALENCIA; OSPINA. 2012, pp.13 e 30). 

Na Colômbia foi instituído o dia 25 de agosto como o dia do “Professor 

caído”. A data é uma forma de denunciar o assassinato de tantos professores e 

exigir a apuração dos fatos e a punição dos responsáveis. Faz referência ao 

assassinato de três professores no dia 25 de agosto de 1987: Luis Felipe 

Vélez, presidente da Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) seção da 

FECODE, e dois professores universitários:  Héctor Abad Gómez, presidente 

da seção de Antioquia do Comitê Permanente pela Defesa dos Direitos 

Humanos e fundador da Associação de Professores da Universidade de 

Antioquia (Asoprudea) e Leonardo Betancur, vice-presidente da Associação 

Médica de Antioquia. Infelizmente ainda há o dia do “Estudante caído” 

celebrado em 8 e 9 de junho.  
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Figura 20 - Grafite na Universidade de Antioquia (Medellin). 

 
      Fonte: arquivo do autor. 

De acordo com a professora Maria Elena Erazo Coral da Universidade 

de Nariño, a instituição onde se concentraram o maior número de homicídios 

de professores universitários por motivação sindical, foi na Universidade de 

Antioquia (Anexo-entrevista, p.VI), não por acaso o departamento com maior 

número de homicídios de sindicalistas e base política do ex-presidente Álvaro 

Uribe.  

Valencia e Ospina (2012, p.31) afirmam que dos dois mil oitocentos e 

setenta (2.870) sindicalistas assassinados entre 1977 e 2011, oitocentos e 

oitenta e nove (889) eram militantes de base da FECODE o que corresponde a 

31% do total de sindicalistas mortos. Das outras formas de violência relatam 

que houve 2.733 vítimas de ameaças, 37 de atentados com ou sem lesões, 53 

simplesmente desapareceram, 122 foram detidas de forma arbitrária, 40 foram 

sequestradas e 19 torturados. 
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Figura 21 - Grafite na carrera (avenida) 26 próximo à Universidade Nacional da Colômbia. 

 
                    Fonte: arquivo do autor. 

Na acepção dos pesquisadores os grupos paramilitares foram os 

principais, mas não os únicos, responsáveis pelos massacres, contando muitas 

vezes com listas repassadas pelo Departamento Administrativo de Segurança 

(DAS) e os motivos estavam ligados à oposição aos acordos políticos entre o 

governo de turno e os insurgentes, a contenção do movimento social 

(campanhas salariais, movimentos contra privatização de empresas e serviços 

públicos) e o avanço da esquerda nos municípios. As AUC ofereciam às 

burguesias regionais “serviços” como a eliminação de concorrentes políticos e 

o uso da força para solucionar conflitos sociais e trabalhistas (VALENCIA; 

OSPINA, pp.77 e 100).  

Sua atividade ainda está associada à privatização dos serviços públicos. 

Segundo Juan Diego Gómez, representante da Internacional de Serviços 

Públicos (ISP) na Colômbia, em diversas ocasiões a ação dos paramitares 

sobre os sindicalistas estava direcionada para que estes desistissem de opor-

se aos processos de privatização “com maior força na costa atlântica, a partir 

da vinculação das empresas transnacionais que compraram empresas de 

serviços públicos. Mas também em Cali, onde se buscou privatizar a Emcali” 

(GÓMEZ, 2010, apud VALENCIA; OSPINA. 2012, p.130, tradução nossa).  

Rafael García, paramilitar desmobilizado, em depoimento à Procuradoria 

em 2010, afirmou que os próprios funcionários da DAS assassinaram o 
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professor universitário Alfredo Correa de Andreis (ex-reitor da Universidade de 

Magdalena) além de outros professores universitários e líderes estudantis na 

região da costa atlântica (VALENCIA; OSPINA. 2012, p.170).  

A influência dos paramilitares se estendeu à indicação de reitores como 

ocorrido na Universidade de Córdoba, sempre baseado no modus operandi do 

assassinato dos adversários e ameaças dirigidas à comunidade, no caso, 

universitária (VALENCIA; OSPINA. 2012, p.207). Ou ainda como escreve o 

professor Renán Veja Cantor, da Universidade Pedagógica Nacional:  

Entre algumas das universidades em que estão comprovados 
os nexos diretos com o paramilitarismo se encontram a 
Universidade de Córdoba (existem gravações nas que 
Mancuso dá ordens ao reitor e a membros do Conselho 
Superior sobre o que devem fazer), a Universidade Industrial 
de Santander, UIS, (também existem gravações nas que um 
reitor conversa com um paramilitar e proporciona uma lista de 
estudantes de “esquerda” que devem ser assassinados) e em 
outras universidades da costa os nexos dos paramilitares estão 
comprovados, como na do Atlântico. (ASPU, 2016, p.5, 
tradução nossa) 

O paramilitarismo foi efetivamente, para muitos de seus participantes ou 

financiadores, uma forma de ascensão social, como nos relata a professora 

Sara Fernandéz:  

Como a Universidade Cooperativa de Colômbia, dirigida por 
César Augusto Perez, um político regional que teve envolvido 
com o paramilitarismo, e que está encarcerado, mas segue seu 
filho na reitoria e segue lidando com bolsas de estudo. (Anexo-
entrevista, p.LIV) 

 César Augusto Perez esteve envolvido no massacre de Segóvia ocorrido 

em 11 de novembro de 1988 contra a União Patriótica, partido que havia 

vencido o pleito municipal. Foram mortas quarenta e três (43) pessoas e mais 

quarenta e nove (49) ficaram feridas. Perez que se beneficiou da política 

educacional neoliberal para construir uma das maiores universidades privadas 

da Colômbia, foi preso em 2010 e condenado a 30 anos de prisão por crimes 

de lesa-humanidade.  

 Outro aspecto, nem sempre tão evidente, é descrito pelo professor 

Manfredo Koessi, “impedir que através do trabalho acadêmico e político, se 

realizem investigações e denúncias” (ASPU, 2016, p.1, tradução nossa), que 
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evidentemente poderiam incriminar não somente nomes de paramilitares, mas 

dos grupos econômicos e políticos que os financiam e com quais propósitos.  

 Um dos resultados das atividades dos paramilitares foi a incidência dos 

deslocamentos forçados (desplazamientos), não apenas dos ativistas sociais e 

sindicais ameaçados, como em Saravena, município onde quarenta (40) 

professores tiveram de fugir (VALENCIA; OSPINA. 2012, p.166), mas também 

da população pobre, da qual quase seis milhões de pessoas (12,5% da 

população do país) em sua maioria camponeses, teve suas terras invadidas 

por grupos armados a serviço de latifundiários.  

 O filme colombiano “As cores da montanha”39 retrata o despovoamento 

de um vilarejo rural motivado pelas ameaças e assassinatos cometidos por 

grupos paramilitares. O drama é retratado desde a evasão dos alunos 

primários da única escola da região, até o momento em que a professora, da 

mesma forma que os pais de seus alunos, é ameaçada e obrigada a fugir, 

abandonando a escola, os poucos alunos que ainda restavam e o sonho do 

trabalho docente. 

 Em seu relatório a Consultória para los Derechos Humanos y 

Desplazamiento (CODHES) informa que “al menos 5.905.996 personas han 

sido desplazadas forzosamente desde 1985 hasta diciembre de 2013 en 

Colombia” (CODHES, 2014) e somente a Síria supera a Colômbia em número 

de deslocamentos internos forçados por conflitos ou violência. Os números de 

deslocamentos recentes referentes a 2013 (203.976 pessoas) ocorreram em 

áreas controladas por grupos paramilitares reemergentes (neoparamilitares), 

ou seja, que se beneficiaram de indultos e penas menores com a 

desmobilização, mas que retomaram a ação criminal.  

                                                           

39 Los colores de la montaña. Colômbia. 2011. Direção: Carlos César Arbeláez. Disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=sN8zhW4GgjE. Acessado em 25/01/2016. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN8zhW4GgjE
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_C%C3%A9sar_Arbel%C3%A1ez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_C%C3%A9sar_Arbel%C3%A1ez&action=edit&redlink=1
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 Somente no primeiro semestre de 2013, foram assassinados 37 ativistas 

de direitos humanos segundo o Centro de Monitoramento de Deslocamentos 

Internos (IDMC, 2013). 

 Além da usurpação de terras e processos de privatização nas áreas da 

saúde, da educação e energia, a atividade paramilitar esteve a serviço de 

grandes corporações estadunidense a Drummond, empresa que atua na área 

da mineração de carvão no Departamento de Cesar e que respondeu processo 

nos EUA demandado por algumas de suas vítimas.  

O professor Alberto Antonio Verón Ospina, da Universidade Tecnológica 

de Pereira (UTP), em sua entrevista relaciona a vitimização do movimento 

sindical e social como um elemento fundamental para a precarização do 

trabalho. Ele coordena uma importante investigação sobre o impacto da 

violência empreendida pelos grupos paramilitares contra a população 

camponesa de Quinchía, uma cidade do eixo cafeteiro, próxima a Pereira, 

quando do início do início de atividades de mineração de ouro no município. O 

professor relata que 

É uma estratégia. As transformações econômicas, na 
Colômbia, são precedidas de violência ativa. Tanto no centro 
da cidade, como no campo. Te falo da investigação que 
estamos fazendo no município de Quinchía. É um município 
rico em ouro. Da extração mineira.  A lei para escavar o 
subsolo começa a funcionar em 1998 e estes grupos 
paramilitares começam a apresentar em 2001 e iniciam a 
expulsão (desplaziamento) das pessoas. (Anexo-entrevista, p. 
LVIII). 

 Os professores, principalmente os de educação básica, foram um dos 

setores mais atingidos pela ação dos paramilitares, porque a instituição em que 

atuam está presente em todo o território nacional, é um espaço tradicional de 

distribuição e recrutamento do tráfico de droga, mas também por conta de que 

o exercício de sua atividade propicia e favorece uma análise mais crítica da 

realidade, atraindo para si a atenção de vários setores sociais. É comum 

professores de educação básica serem membros ativos de suas comunidades. 

Tal qual professores, os estudantes, em particular os universitários, 

foram e continuam sendo vítimas da violência política. Sobre o movimento 

estudantil mais importante dos últimos anos na Colômbia, ocorrido em 2011 
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contra as tentativas do governo de Juan Manuel Santos em modificar a Lei 30 

em prejuízo das instituições públicas, a professora Maria Elena Erazo, da 

Universidade de Nariño nos informa que “Estes estudantes que te falava, em 

16 de outubro de 2011 chamaram uma manifestação nacional em toda a 

Colômbia, estão agora todos escondidos.” (Anexo-entrevista, p.II).  

Conforme depoimento do professor da Universidade Tecnológica de 

Pereira (UTP), John Jaime Correa, houve em 2013, nesta instituição, uma 

paralisação estudantil que se estendeu por quase seis meses e que exigia a 

substituição do reitor, ocupante do cargo há quase quinze anos.  Depois de 

findo o movimento, os estudantes foram ameaçados por um grupo denominado 

“Águias Negras”,  

Temos uma situação, que não sei se sabe, mas no ano 
passado foram ameaçados todos os estudantes que faziam 
parte nos corpos colegiados. Tiveram que sair da cidade. Dois 
estudantes eram da nossa carreira [...] Então é uma coisa 
muito grave. Porque os estudantes são mais ativos que nós, 
professores. (Anexo-entrevista, p. LXIV). 

 O grupo “Águias Negras” é uma decorrência das Autodefesas Unidas da 

Colômbia (AUC) que depois da desmobilização, ocorrida no governo Uribe, se 

reorganizaram como grupos de distribuição de drogas conhecidos como bacrim 

(bandos criminosos) ou neoparamilitares.  A ameaça aos estudantes, segundo 

os relatos de vários professores, partiu não por conta de questões ideológicas 

ou políticas, mas porque durante o período que perdurou o movimento, as 

vendas de drogas no campus diminuíram. O “Águia Negras” faz ameaças 

públicas a dirigentes sindicais, políticos de esquerda e militantes de 

movimentos sociais, como em um dos seus “avisos” com destaque, feito por 

nós, de uma professora universitária, dirigente da ASPU na Universidade de 

Cauca.  
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Figura 22 - Panfleto do grupo Águias Negras com ameaças de morte. 

 
                      Fonte: acervo do autor.  

6.3 A ESTRUTURA DO SINDICALISMO COLOMBIANO  

 A Colômbia, assim como os demais países da América Latina, 

apresentou ao longo do século XX um processo de urbanização contínua que 

expressa as mudanças da estrutura econômica, na qual o setor terciário, ou de 

serviços, veio ganhando peso em detrimento do setor industrial:  
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Tabela 33- Evolução dos setores econômicos ao longo do século XX - Colômbia 

Anos 
Setor 

primário 

Setor 

secundário 

Setor 

terciário 

 1925 60,3 13,1 26,6 

 1940 53,1 17,8 29,1 

1950 43,5 24,7 31,7 

1960 38,2 20,9 40,9 

1970 28,8 25,1 46,1 

1980 24,2 26,1 49,7 

1990 26 25 49 

2000 19,3 18,4 62,3 

Fonte: Banco da República, 1998 apud GÓMEZ, 2012, p.113. 

O crescimento do setor terciário se deu em escala transnacional e 

expressou o fortalecimento de um setor da classe dominante denominado de 

nova burguesia de serviços (BOITO, 1999, p.15) extremamente comprometida 

com as políticas neoliberais, e avessa ao pleito dos trabalhadores.  

O Banco Mundial (2014) divulgou que a população economicamente 

ativa da Colômbia é de 23.551.036. Podemos observar no quadro seguinte que 

a organização sindical colombiana é majoritariamente composta por sindicatos 

de grêmio ou empresa e que os sindicatos industriais (os de ramos de 

atividade) vêm em terceira posição: 

Tabela 34- Tipo de sindicato e número de afiliados em 2011 

Classe de Sindicato N° sindicatos % 
Total de 
afiliados 

% 
Homens 
afiliados 

% 
Mulheres 
afiliadas 

% 

Sindicato de Grêmio 1.746 50,48 444.047 53,45 258.886 49,4 185.161 60,37 

Sindicato de Empresa 1.285 37,15 198.605 23,91 136.498 26,05 62.107 20,25 

Sindicato de Indústria 414 11,97 185.703 22,35 127.119 24,26 58.584 19,1 

Sindicato de Ofícios Vários 14 0,4 2.377 0,29 1.522 0,29 855 0,28 

Total 3.459 100 830.732 100 524.025 100 306.707 100 

Fonte: Sistema de Informação Sindical e Laboral (Sislab) 

 Os sindicatos docentes se definem como sindicato de tipo gremial, ou 

seja, uma atividade profissional específica tal como médicos, advogados, 

engenheiros, mas com a distinção que os professores são assalariados e em 

sua maior parte funcionários do Estado.  
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 Apesar das entidades sindicais de estabelecimentos privados serem 

mais que o dobro do setor estatal (69,38% contra 30,62%), o número de 

trabalhadores sindicalizados é ligeiramente maior no setor público, o que 

demonstra que a fragmentação sindical é mais acentuada entre os 

trabalhadores do setor privado. 

Tabela 35 - Sindicatos privados e estatais 

Natureza do 
sindicato 

N° 
sindicatos 

% 
N° 

afiliados 
% 

Privado 2.400 69,38 400.576 48,22 

Estatal 1.059 30,62 430.156 51,78 

Total 3.459 100 830.732 100 

Fonte: Sistema de Informação Sindical e Laboral (Sislab). 

 Conforme o depoimento do professor Juan de la Cruz, há trinta anos 

houve um intento de unificação de diversos sindicatos de empresa em 

sindicatos por indústria como forma de superar a fragmentação, mas os 

ataques às condições de trabalho e o próprio emprego, têm sido motivo para o 

surgimento de novas entidades sindicais como forma de assegurar a 

estabilidade (fuero sindical).  

Formam-se vários sindicatos na mesma empresa. Por exemplo, 
há uma empresa estatal que reúne os funcionários das prisões, 
das penitenciárias. Formaram quarenta e nove sindicatos. 
Sendo dez membros em cada sindicato, são quatrocentos e 
noventa sindicalistas protegidos. É uma fragmentação total. 
(Anexo-entrevista, XVI). 

  Em 2000 a Corte Constitucional da Colômbia reconheceu a legalidade 

do paralelismo sindical em lugar do princípio da unidade sindical, declarando 

que “a proibição legal de formar sindicatos de base em uma mesma empresa, 

quando já existe outro, resulta injustificada à luz da garantia expressa da 

Constituição de 1991” (CHARRY, 2000, apud GÓMEZ, 2012, p.194). Essa 

organização de sindicatos por empresa contrasta principalmente com México e 

Brasil, que apresentam grande verticalidade em sua estrutura sindical, quase 

sem organização por local de trabalho, ainda assim, os sindicatos colombianos 

também não se parecem com a estrutura argentina, que além do sindicalismo 

por ramo de atividade, apresenta comissões por local de trabalho, ou 

representantes sindicais nas principais empresas e no Estado. Dentre os 
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quatro países aqui estudados, a Colômbia é o que exibe os menores índices de 

sindicalização dos trabalhadores. 

A fragmentação sindical é uma característica da organização dos 

trabalhadores colombianos, e faz com que as categorias que conseguem 

garantir sua unidade ganhem relevância na vida sindical e política deste país. 

Isso é ilustrativo quando se considera que a FECODE é o sindicato com o 

maior número de filiados e um dos que apresentam a maior taxa de 

sindicalização em sua base. São duzentos e cinquenta mil (250.000) 

sindicalizados de um total de trezentos e doze mil (312.000) professores. Não 

por acaso, é o sindicato com o maior número de vitimas pela ação dos 

paramilitares.  

Há três centrais sindicais na Colômbia: a Central Unitária dos 

Trabalhadores da Colômbia (CUT), fundada em 1986; a Confederação Geral 

de Trabalhadores (CGT), fundada em 1971; e a Confederação dos 

Trabalhadores da Colômbia (CTC), fundada em 1935.  Mais da metade dos 

sindicatos existentes em 2009 (50,97%) não estavam organizados em 

nenhuma central, mas sua representação quanto número total de trabalhadores 

sindicalizados não alcançava 16%.  

Tabela 36 - Centrais sindicais colombianas (Fonte: ENS, Sislab apud Castaño, 2012, p.3) 

Central Nº sindicatos % Nº afiliados  % 

Não confederado 1495 50,97 128.759 15,66 

CUT 731 24,92 527.542 64,18 

CGT 540 18,41 120.349 14,64 

CTC 167 5,69 45.307 5,51 

TOTAL 2933   821.957   

 Nas palavras do professor Pedro Hernandéz Castillo da Universidade 

Nacional da Colômbia, sede Bogotá, e presidente da ASPU, a sindicalização 

entre os trabalhadores da Colômbia é muito débil. Os sindicatos com maiores 

índices de filiação depois da FECODE seriam o dos trabalhadores do Serviço 

Nacional de Aprendizagem (SENA), o do ramo judicial e o dos petroleiros que 

rivaliza em número de filiados com a ASPU, cinco mil professores 

sindicalizados entre dez ou onze mil professores de carreira das universidades 

públicas (Anexo-entrevista XXVIII).  
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 A tendência nacional de sindicalização foi declinante entre 1990-2010, 

ainda que apresente uma oscilação positiva em 2011, não foi captada pelo 

gráfico. 

Gráfico 15 - Tendência de sindicalização colombiana 

 
Fonte:SISLAB,2010 apud Castaño, 2012. 

 Esse decréscimo de sindicalização está relacionado não apenas ao 

medo que os atentados e assassinatos cometidos contra as entidades 

sindicais, mas à tradição antissindical patronal e às condições de contratação 

do trabalho no período neoliberal, promovidas a partir da reforma trabalhista de 

1990 (Lei 50). A fragmentação sindical impõe não somente condições 

desfavoráveis às negociações, mas também restringe as possibilidades de 

construção de uma identidade de classe.  

O “Código Sustantivo del Trabajo”, (CST), que regula as relações de 

contratação e trabalho na Colômbia é de 1950, período do pós guerra em que 

surgiram os vários códigos laborais da América Latina, e sofreu alterações 

importantes ao longo desse período.  

A Lei 50, de 1990, criou a figura do Pacto Coletivo que – segundo a 

Escola Nacional Sindical (ENS), a principal organização não governamental 

colombiana voltada para a vida sindical e trabalhista – abre a possibilidade de 

negociação direta dos trabalhadores não sindicalizados com as empresas:  

[…] pactos que en la práctica no representan una negociación 
real en la que los trabajadores puedan definir con autonomía 
sus peticiones y elegir sus negociadores, sino que el pacto les 
viene impuesto desde arriba y a ellos sólo les dejan la 
alternativa de acogerse. Es usual además que muchas 
empresas utilicen los pactos colectivos como una estrategia 
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antisindical a través de la cual se presiona a los trabajadores 
para que renuncien a las organizaciones sindicales y se 
adhieran al pacto, o para evitar el surgimiento de sindicatos, o 
para acabarlos o reducirlos a su mínima expresión. 
(FERNÁNDEZ, s/d, p.8). 

 Em documento, a ENS (2009, pp.4 e 9) destaca que quase 70% dos 

trabalhadores colombianos não estão amparados pela legislação trabalhista 

devido às novas formas de contratação que foram ideadas para inibir a 

organização sindical: cooperativas de trabalho associadas, contratos de 

aprendizagem, contratos de agência comercial, contratantes independentes; e 

no setor público como contratos administrativos de prestação de serviços e 

ordens de serviços para ocultar o vínculo trabalhista. Informa ainda que em 

2008 a informalidade atingia a 57,7% da população ocupada e com tendência 

de elevação. Veremos mais à frente como essa situação se traduz na categoria 

dos docentes universitários.  

Cabe acrescentar que o direito à negociação sindical do setor público 

não era reconhecido até pouco tempo. Tomando como exemplo, a situação dos 

professores universitários, Juan de la Cruz nos conta que existiu negociação 

até 1980.  

ASPU tem uns 45 anos. É da década de 1970. Antes o que 
havia eram associações de professores universitários, mas não 
sindicatos. Eram associações civis, que inclusive tinham de ter 
registro na câmara de comércio. Eram regidas pela lei de 
comércio e não de trabalho. Esses professores decidem formar 
uma associação sindical, mas na década de 1980 o governo 
deixa de firmar estes contratos coletivos. Há quase trinta anos 
que perdemos esse direito. Agora, depois de assinar o TLC 
(Tratado de Livre Comércio), teve de restabelecer negociações, 
mas de forma controlada, para impedir que o setor estatal se 
organize e que culmine em contratos coletivos.  [...] Em nível 
nacional nos proibiram de negociar o contrato coletivo e no 
âmbito local a negociação é muito restrita. Podemos negociar 
as condições de trabalho, mas não salário. Digamos as 
condições acadêmicas. (Anexo-entrevista, p. XVII) 

No relato do professor percebe-se que tanto o período, década de 1970, 

como a forma de organização, a partir das associações civis até formar o 

sindicato nacional, coincidem com os processos da Argentina e Brasil, e difere 

do México por conta deste não chegar a forjar uma entidade nacional. Já o não 

estabelecimento de um contrato coletivo nacional é similar ao do México. Brasil 
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e Argentina possuem negociações nacionais, ainda que a formalização de um 

Contrato Coletivo de Trabalho para os docentes universitários na Argentina, só 

tenha sido conquistado em 2015.  

Evidencia-se assim, que tal como a criminalização dos movimentos 

sociais e sindicais, a fragmentação sindical, e particularmente os empecilhos 

impostos à organização e direito de negociação dos servidores públicos, 

conforma uma característica comum na implementação das políticas de 

reforma do Estado e reconversão industrial na Colômbia.  

6.4 SINDICALISMO DOCENTE UNIVERSITÁRIO 

 O sindicalismo docente universitário é composto de uma federação, 

FENALPROU que abriga a ASPU e várias associações, como a Asoprudea e 

alguns sindicatos locais. Várias forças políticas atuam nestas organizações tais 

como o Partido Comunista da Colômbia (PCC), o MOIR, de orientação maoista, 

outros trotskistas e diversos outros partidos, grupos e militantes independentes, 

que convivem com suas diferenças políticas, metodológicas e sindicais, nem 

sempre se pautando por expedientes democráticos, segundo alguns 

entrevistados.   

Apesar das críticas quanto a manobras burocráticas, centralismo e 

pouca renovação nos quadros das direções de algumas entidades, prevalece o 

debate político e não foram relatados casos de ameaças físicas, atuação de 

máfias sindicais ou grupos armados como forma de imposição de controle 

sobre o aparato sindical. 

Nos estudos de Becerra; Ramos f.; e Santamaria (2014, p.20) consta 

que o Ministério da Educação Nacional da Colômbia, informara que em 2012 

havia 111.124 professores no sistema de ensino superior – em instituições 

públicas e privadas – dos quais 33.084 eram de tempo completo, 12.767 de 

meio período e 65.273 que trabalhavam por hora (catedráticos). Quanto à 

formação dos professores, 5,2% eram doutores, 22,3% mestres, 32% 

especialistas e 40,5% graduados. Porém ao apresentar as categorias docentes 

por jornada, omite-se que muitos dos professores relacionados como de 
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“tempo completo” são professores precarizados, contratados por período letivo 

(quadrimestres) e que são nomeados como ocasionais ou transitórios.  

O professor Pedro Hernandez Castillo, presidente da ASPU, referindo-se 

aos professores das trinta e três universidades públicas colombianas afirma 

que, 

[...] o número dos professores na planta (carreira) é entre dez 
mil e onze mil professores [...] Somos onze mil de planta e uns 
quatorze ou quinze mil equivalente de tempo completo, que é 
precarizada. Digamos que há onze mil na carreira e um pouco 
a mais equivalentes de tempo completo, mas precarizados, que 
chamamos de ocasionais.  E professores de cátedra que é 
diferente de todo o resto do mundo. São aqueles que lecionam 
por horas ou disciplinas. (Anexo-entrevista, p.XXVIII) 

Essa informação é importante porque segundo os entrevistados, a 

universidade pública é a instituição onde há o maior número de professores de 

carreira. Relato do próprio Hernandez nos dá conta que, se, nas universidades 

públicas o setor de carreira (planta) oscila em 20% e nas particulares não 

atinge os 10% (Anexo-entrevista, p. XXXIII).  

Subtraindo do número apresentado pelo Ministério Nacional da 

Educação como professores de tempo completo (33.084) o número 

aproximado de professores ocasionais, sem vínculo indefinido 

(aproximadamente 14.000), chegamos a um número de 19.000 professores 

com tempo completo e contrato por tempo indefinido.   

A partir das estatísticas disponibilizadas pelo Sistema Nacional de 

Informação do Ensino Superior (SNIES), entre 2003 e 2010, tabulamos o 

quadro abaixo que apresenta uma tendência muito próxima ao quadro relatado 

pelo presidente da ASPU:  

Tabela 37 - Evolução do tipo de contrato dos professores universitários colombianos 

TIPO DE CONTRATO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Catedrático             33.849 40.396 

Sem classificar 90.303 92.537 98.332 100.541 81.530 105.430     

Termo fixo             40.605 47.182 

Termo indefinido             19.630 19.339 

Total              94.084 106.917 

Fonte: Site SNIES, Sistema Nacional de Informação do Ensino Superior. 
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Infelizmente os dados não estão distribuídos entre instituições públicas e 

privada, a discriminação de tipos de contrato só está presente nos anos 2009 e 

2010 e os dados apresentam tanto as universidades quanto os centro 

tecnológicos e técnicos (todos considerados como Educação Superior), porém 

é possível inferir que a expansão do número de professores ocorre entre os 

que trabalham por hora (catedráticos) e os que trabalham por um contrato 

definido (termo fixo) de tempo completo ou por disciplina, de semestre ou ano 

letivo.  Aqueles que possuem estabilidade (termo indefinido), que pertencem à 

carreira (planta), diminuíram seu número no biênio exposto (2009 e 2010).   

O mesmo quadro foi confirmado na Universidade de Antioquia (UdeA), 

segunda maior instituição pública de ensino superior da Colômbia, conforme o 

depoimento da professora Sara Fernández: 

Então, para entender, nós temos esse congelamento de 
aproximadamente 1260 professores de tempo completo na 
planta (carreira) e professores ocasionais, que são uma 
ambivalência, porque se supõe que não deveriam estar tanto 
tempo, são entre 400 ou 500 cargos educacionais por 
semestre. Por que variam por semestre acadêmico. [...] Neste 
momento a UdeA tem mais de seis mil e oitocentos contratos 
hora-cátedra.  Que são de absoluta vulnerabilidade social e 
acadêmica. Hora lecionada, hora paga. (Anexo-entrevista, 
pp.XLII e XLIII).  

Grosso modo podemos definir assim a estratificação do professorado 

universitário colombiano em três segmentos:  

a) Os professores de carreira (ou planta, designação mais comum entre 

eles), prestaram concurso para ingressar, gozam de estabilidade e 

têm direito como férias remuneradas, contribuem para a previdência 

e podem evoluir profissional e academicamente na instituição. 

Constituem o menor número de docentes em todas as universidades 

que visitamos. Este segmento minoritário na Colômbia, México e 

Argentina é o majoritário no caso das IES públicas do Brasil.  

b) Os professores ocasionais ou transitórios não possuem segurança 

quanto a sua permanência na universidade e firmam contratos que 

podem se estender a um período letivo. Podem trabalhar em regimes 
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de meia jornada ou jornada completa. Nada garante que seus 

contratos sejam renovados, mas a maior parte já se encontra há 

anos como “ocasional”. Assemelham-se aos professores de 

“asignatura” no México.  

c) Os professores catedráticos não possuem sequer um contrato. 

Ganham por hora aula e não têm nenhum direito, podendo ser 

desligados a qualquer momento e sem que o sindicato possa intervir 

por eles. São como professores por honorários no México.  

Para alguns dos professores que entrevistamos, a precarização do 

trabalho docente é o maior desafio ao movimento sindical. Essa caracterização 

é bem expressa pelo presidente da FENALPROU, professor Gonzalo Arango 

Jimenez, que afirma: 

[...] a precarização é o problema central e igual em todos os 
países. Na Argentina é crítico. Há professores que trabalham 
grátis. Os que possuem a titularidade são poucos. E creio que 
este é um tema que poderia ilustrar muito bem o meu trabalho 
e é que o custo da massificação, expansão do ensino superior 
está sendo suportado pela redução dos direitos docentes. 
(Anexo-entrevista, p. LXXXV).  

Em sua fala o professor destaca dois traços importantes em nosso 

entender: o primeiro é a identificação da precarização do trabalho docente 

universitário como uma realidade internacional; e de outra que a expansão da 

cobertura do número de matrículas e da diversificação dos cursos, esteja 

progredindo a partir da superexploração dos professores. Sobre a Argentina, o 

professor Arango se refere aos professores ad honorem, que lecionam, às 

vezes por uma década ou mais, sem receber salários. Como vimos no capítulo 

sobre a Argentina, perfazem quase 15% do total de docentes universitários.  
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                  Figura 23 - Caderno de encontro de professores precarizados (ASPU e FENALPROU, 1999). 

 
            ‘Fonte: arquivo do autor 

A expansão do ensino superior tem sido parcialmente financiada pelo 

achatamento salarial, perda de direitos e segurança empregatícia dos 

professores. Esse processo ocorre em conformidade com as orientações e 

recomendações do Banco Mundial em documento já descrito neste trabalho 

(Banco Mundial, 1995) que sugere que o aumento no número de matrículas no 

ensino pós-secundário ocorra com pouco ou quase nenhum aumento do gasto 

público. Há que se ressaltar, que guardadas as devidas proporções, Argentina 

e Brasil apresentaram aumento do gasto com o ensino superior depois das 

mudanças de governo ocorridas no início da década de 2000.  
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No quadro a seguir, tabulamos dados do SNIES comparando a 

expansão do número de matrículas e docentes nas instituições de ensino 

superior colombianas entre 2003 e 2010.  

Tabela 38 - Relação de professores e alunos do ensino superior colombiano 

DOCENTE 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

PÚBLICA 34.963 37.636 41.058 43.741 45.812 40.763 46.338 

PRIVADA 55.340 54.901 57.274 56.800 59.618 53.321 60.579 

Total  90.303 92.537 98.332 100.541 105.430 94.084 106.917 

ESTUDANTES 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

PÚBLICA 470.532 495.839 588.051 659.228 826.532 872.352 927.295 

PRIVADA 579.500 572.452 608.639 622.453 664.999 720.859 746.726 

Total  1.050.032 1.068.291 1.196.690 1.281.681 1.491.531 1.593.211 1.674.021 

Nº Aluno/prof. 
pública 

13,46 13,17 14,32 15,07 18,04 21,40 20,01 

Nº Aluno/prof. 
privada 

10,47 10,43 10,63 10,96 11,15 13,52 12,33 

Nº Aluno/prof. 
Geral 

11,63 11,54 12,17 12,75 14,15 16,93 15,66 

Fonte: Site SNIES, Sistema Nacional de Informação do Ensino Superior.  

Durante o período, o número de estudantes cresceu 

desproporcionalmente em relação aos professores, e o aumento do número 

destes ocorreu entre os precarizados (tanto os que trabalham por hora, como 

os que são contratados por um período letivo). Houve uma ampliação do 

número de alunos por professor de modo geral, mas mais signigficativa no 

setor público. A tese do professor Gonzalo Arango se comprova em números 

nacionais, tanto no setor público quanto no privado. A perda de dinamismo do 

setor privado, parece estar relacionada ao esgotamento da capacidade de 

pagamento das mensalidades pelos alunos. 

A professora Sara Fernandéz, da UdeA, em Medellin, nos relata que 

Nós temos uma planta docente (estrutura e número de cargos) 
congelada desde 1996. Não se abriram novos cargos. 
Substituem-se os que vagam, mas não há abertura de novos 
cargos, desde 1996. Agora eu te digo. Em 1993 eram 18.000 
estudantes. Hoje são 40.000. São 35.000 na graduação e 
5.000 na pós-graduação. Em 1993 tínhamos um ou dois 
programas de pós-graduação. Um em Rio Negro e outro em... 
Bogotá. E agora temos quatorze pontos regionais. Quatorze 
sedes da UdeA espalhadas pelo país. (Anexo-entrevista, 
pp.XLI e XLII) 
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 A precarização do trabalho docente tem fragilizado a estrutura sindical e 

a capacidade da categoria responder às investidas da patronal e do governo. 

Segundo o professor Pedro Hernandez, outro fenômeno que surge neste 

quadro é o estabelecimento de um clientelismo (Anexo-entrevista, p.XXXII). Os 

professores não são contratados por uma seleção, mas por uma indicação de 

políticos da região e isso reforça a subordinação desses professores ao 

sistema, impedindo-os de se organizar e lutar por conta da insegurança quanto 

à renovação do contrato. Em um paralelo com o Brasil, vimos um relato 

semelhante da professora da UEPI, Evangelita Nóbrega, a respeito da pressão 

dos chefes políticos das cidades do interior piauiense para que não haja 

professores concursados nestes campus.  

 O clientelismo citado demonstra que apesar do discurso neoliberal que 

enaltece a meritocracia, o que se persegue é a maior exploração e submissão 

dos professores, com a utilização dos cargos públicos como moeda de troca de 

favores políticos e fortalecimentos da influência das burguesias e lideranças 

políticas regionais.  

 Ainda sobre o financiamento da expansão do ensino superior é preciso 

ressaltar que ocorre – além do crescimento da precarização e da informalidade 

docente – uma tendência à criação de cursos que atendam aos interesses do 

mercado, bem como o direcionamento das pesquisas com o estabelecimento 

de convênios entre instituições universitárias, como a UdeA, e setores 

empresariais. 

Para o professor Juan de la Cruz, a participação do autofinanciamento 

da instituição de ensino superior, a partir de 1993 (ano da aprovação da 

legislação específica que rege o ensino superior, Lei 30) apresentou uma 

elevação significativa e isso fez com que as instituições criassem grupos de 

investigação voltados a concorrer no mercado por recursos. (Anexo-entrevista, 

p. XXIV). Estes recursos são destinados para a contratação de professores 

precários.  

O mesmo quadro é apresentado pela professora Sara Fernández na 

UdeA (Universidade de Antioquia):  
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Nessa época [1993], 75% da verba da universidade era 
pública. Hoje está autogerando 55%, 60% do orçamento. 
Como? Com venda de serviços. Como? Com venda de 
projetos. Como? Com convênios docentes. Tudo se cobra. 
Essa extensão solidária, gratuita, já tudo se cobra. Convênios, 
acordos, subcontratações nas empresas públicas. O que é um 
tiro no pé. Por que? Porque terceiriza trabalho. Subcontratando 
por muito abaixo da escala de salários para conseguir 
contratos e acaba competindo com os mesmos profissionais 
que a universidade formou. (Anexo-entrevista, p.XLIV) 

As universidades colombianas destacam-se, em relação a suas 

congêneres dos demais países estudados, em gerarem a maior porcentagem 

de sua receita. No Estatuto Geral da UdeA consta como um dos seus objetivos 

“Adelantar programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo de un 

espíritu empresarial con clara conciencia de su responsabilidade social, tanto 

en el sector público como el privado.” (BURITICÁ, 2014, p. 36).  A participação 

da universidade como uma empresa no mercado, resulta, no enfoque dado por 

Robledo (2009 apud BURITICÁ, 2014, p.39), na aceitação das regras do jogo 

da empresa capitalista e a legitimação do afã de lucro. É o gerencialismo 

levado às vias de fato e transformando a universidade em uma empresa.  

Esse processo é descrito por Santos (2008, p.19) como um dos pilares 

da reforma neoliberal da universidade, que seria transformar não apenas a 

educação em mercadoria, mas a própria instituição:  

O primeiro nível de mercadorização consiste em induzir a 
universidade pública a ultrapassar a crise financeira mediante a 
geração de receitas próprias, nomeadamente através de 
parcerias com o capital, sobretudo industrial. Neste nível, a 
universidade pública mantém a sua autonomia e a sua 
especificidade institucional, privatizando parte dos serviços que 
presta. O segundo nível consiste em eliminar tendencialmente 
a distinção entre universidade pública e universidade privada, 
transformando a universidade, no seu conjunto, numa 
empresa, uma entidade que não produz apenas para o 
mercado mas que se produz a si mesma como mercado, como 
mercado de gestão universitária, de planos de estudo, de 
certificação, de formação de docentes, de avaliação de 
docentes e estudantes. 

Um desdobramento do autofinanciamento é a cobrança de mensalidade. 

Na Colômbia os estudantes devem pagar para estudar nas instituições públicas 

de ensino superior. Na graduação, há casos de isenção, cobranças simbólicas 

e valores mais elevados, conforme o poder aquisitivo da família, mas essa 
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cobrança não é elevada conforme pudemos triangular entre os diversos relatos. 

De acordo com a própria Sara Fernández, “As matrículas efetivamente são 

baixas, mas as matrículas não representam nem 5% do orçamento da 

universidade.” (Anexo-entrevista, p.XLVI). 

Porém no caso da pós-graduação há uma situação distinta. Relata-nos o 

professor Alberto Verón, da Universidade Tecnológica de Pereira (UTP) que 

esse nível de ensino “Praticamente é privado. São operações comerciais. Para 

obter um mestrado é necessário um ponto de equilíbrio. Inicia-se uma turma 

com quatorze estudantes, que te permitem ter um ponto de equilíbrio.” (Anexo-

entrevista, p.LX). Neste caso, equilíbrio é garantir o pagamento do salário do 

professor e demais recursos necessários ao curso.  

O professor John Jaime Correa da Universidade Tecnológica de Pereira 

(UTP), que é responsável de um grupo de pós-graduação em Educação, afirma 

que o curso deve se automanter com o pagamento das mensalidades dos 

alunos. O professor se vê diante de um dilema: ideologicamente é contrário à 

cobrança, mas se vê obrigado a trabalhar segundo as regras impostas pela 

instituição.  

O mestrado não conta com recursos por parte da universidade. 
Deve se auto financiar. [...] Com a matrícula (pagamento 
semestral) dos estudantes. E é mais cara que a graduação. Na 
graduação os jovens vão pagar duzentos mil pesos (cem 
dólares), trezentos mil pesos (cento e cinquenta dólares) de 
matrícula. (e para o mestrado?) Três milhões e meio de pesos 
por semestre. Mas não se compara com o preço das 
universidades privadas. A Universidade dos Andes. No 
semestre são sete milhões de pesos. Nós estamos em 
situações intermediárias. Entre os subsídios estatais e o 
neoliberalismo. Temos que nos autofinanciar, para nos 
sustentar. (Anexo-entrevista, p.LXVI).  

Nas visitas às IES públicas, e conforme as entrevistas, constatamos que 

houve uma redução significativa das assistências aos estudantes (transporte, 

refeição, residência). Na Universidade Nacional da Colômbia, campus de 

Bogotá, os antigos alojamentos estudantis agora são utilizados para fins 

administrativos e em Medellin, a professora Sara Fernández nos descreve que,  

Não há habitação para os estudantes.  O que há é um subsídio 
para os estudantes mais pobres. Se, dão comida, não auxiliam 
no transporte. Eu não entendo a lógica desses subsídios, 
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porque se eu sou um estudante de um estrato social carente, 
eu necessito para tudo. Eu necessito para transporte, necessito 
comer e também necessito fotocópias. Não é excludente. 
(Anexo-entrevista, p.XLV).  

 Esse quadro repercute sobre a qualidade de ensino que é ministrada 

nas instituições. O professor John Jaime Correa, da UTP, nos intera que muitos 

alunos reclamam que os professores catedráticos não dispõem de tempo para 

dar explicações mais detalhadas sobre os conteúdos abordados. Isso ocorre 

porque os professores não recebem para isso: “Em geral os estudantes se 

queixam e isso fez parte das lutas dos estudantes para derrubar o reitor. É que 

o professor de cátedra dá a aula e se vai. Não atende o estudante.” (Anexo-

entrevista, p.LXX). É um relato muito próximo de um professor da Universidade 

Autônoma da Cidade do México (UACM), Samuel Cielo Canales (Anexo-

entrevista, p.C) a respeito da falta de integração dos professores precários com 

o projeto acadêmico desenvolvido na instituição. 

 A luta dos estudantes de 2013 na Universidade Tecnológica de Pereira 

incorporou em sua pauta um item do sindicalismo docente universitário, que é o 

fim da contratação precária de professores. As condições de trabalho dos 

docentes equivalem às condições de aprendizagem dos alunos, então a pauta 

pode ser compartilhada. Algo semelhando ocorreu em 2002 com a greve de 

108 dias dos estudantes na Universidade de São Paulo (USP), no Brasil, luta 

vitoriosa pela contratação de professores. Talvez a principal arma do 

movimento sindical universitário seja a aliança com o movimento estudantil 

com o eixo centrado na defesa da qualidade do ensino público.  

 Ainda sobre o número reduzido de professores de carreira, o professor 

Gonzalo Arango, da UTP, nos chama a atenção para outro elemento, o da 

ausência de concursos para a contratação dos professores catedráticos:  

Dou-te um exemplo aqui nesta universidade: faz quinze, 
dezesseis anos tínhamos quatro mil e quinhentos estudantes e 
trezentos professores de carreira (planta), hoje em dia temos 
dezoito mil estudantes e trezentos e trinta professores de 
carreira. A população estudantil se quadruplicou e os 
professores de carreira diminuíram em uns dez por cento. 
Diminuiu em até 20%, porque há um ano éramos trezentos. E o 
restante se cobre com a contratação de professores precários. 
Outro problema é que esses professores de contratação 
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precária não ingressam por concurso. (Anexo-entrevista, 
p.LXXVIII) 

 Tal relato pode ser associado ao da professora mexicana, Maria Teresa 

Lechuga, da UNAM, quando afirma que os professores precarizados estão no 

interior das instituições públicas, voltados apenas para o ensino, ao passo que 

a pesquisa e extensão restringem-se a um pequeno setor. É uma organização 

do espaço universitário em uma ótica que não privilegia a produção de 

conhecimento, pois na divisão internacional do trabalho, essa é uma 

prerrogativa dos centros das grandes corporações globais. Essa diferenciação 

de formas de contratação, de condições de trabalho, de garantias sociais criou 

dentro da categoria fissuras que interferem na própria formação e coesão 

enquanto grupo social. Em vários relatos foram descritas situações de tensão 

entre esses distintos setores da categoria. 

 Os professores de carreira seriam vistos como os que recebem os 

melhores salários e desfrutariam de privilégios, dentre os quais um plano de 

carreira e estabilidade. (Anexo-entrevista, p. LXII). Os catedráticos são 

descritos como os que ingressam sem o concurso público (Anexo-entrevista, 

p.LXXVIII) e muitas vezes por um sistema de clientelismo político (Anexo-

entrevista, p.XXXII e LXVIII). Essas distinções geram tensões que são 

manipuladas pela administração universitária com o intuito de enfraquecer os 

trabalhadores e suas entidades.  

 Esse quadro torna ainda mais difícil a formação de uma identidade 

docente, movida pelos mesmos interesses e que reforça uma característica 

apontada por todos os entrevistados de todos os países: uma significativa 

parcela do professorado universitário, não se vê como trabalhador. 

 Percebe-se como pesquisador, intelectual, como um profissional liberal e 

até como trabalhador da cultura, mas resiste assumir a identidade de 

trabalhador apenas como decorrência da relação assalariada que se 

estabelece com a instituição de ensino. Talvez, como formule Thompson, a 

experiência pode ser determinada ou imposta, mas a consciência depende de 

outros mecanismos culturais mediadores e as dificuldades impostas à ação do 
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sindicato acabam por enfraquecer ou retardar a construção de uma identidade 

coletiva.   

Em algumas instituições, como a UdeA (Universidade de Antioquia) em 

Medellin, os professores são contrários à transformar a Asoprudea 

(associação) em sindicato. A ex-presidente desta associação, a professora 

Sara Fernández, nos conta que foi voto vencido na discussão (era favorável à 

transformação em sindicato) e atribui essa oposição a um elemento ideológico:  

 A percepção de que o sindicato é para os operários, os 
populares e isso não tem nada que ver com os professores, 
que são investigadores. São doutores. São duas linguagens 
que se contrapõe. O grêmio é um interesse de classe e isso 
está relacionado com as profissões liberais, como os médicos. 
Os médicos não ganham salários. Ganham honorários que 
está associado à honra, ao prestígio, ao nome. Isso despolitiza. 
Porque impõe um elemento classista que impede de se juntar 
com trabalhadores, porque somos investigadores, doutores. É 
um classismo interior para que nós não nos mesclemos. E há a 
questão da autonomia dos estamentos. Nenhum estamento 
pode interferir no outro. (Anexo-entrevista, p.XLVII) 

 Essa opinião é compartilhada pelo presidente da ASPU, professor Pedro 

Hernandéz da Universidade Nacional da Colômbia:  

Você não me perguntou sobre os professores, se, se 
consideram ou não trabalhadores? Então. Consideram-se 
intelectuais. O máximo que aceitam é ser considerados 
trabalhadores da Cultura. Como os artistas que dizem que são 
trabalhadores da Cultura. Também nas privadas encontramos 
muitos professores que não se veem como trabalhadores, mas 
como intelectuais. (Anexo-entrevista, p.XXXI) 

Essa característica que ouvimos em várias cidades, instituições e 

entidades, por meio dos ativistas e dirigentes sindicais agrava-se pelo fato de 

que muitos profissionais liberais (médicos, engenheiros, advogados, arquitetos) 

que ministram aulas, não têm na educação o centro de sua carreira profissional 

e tampouco sua principal fonte de recursos. Essa heterogeneidade social 

confere menor coesão e é um obstáculo à formação da consciência de classe, 

se comparados a professores do ensino básico, por exemplo. Essa 

heterogeneidade, da presença de profissionais liberais no ensino superior, é 

comum às categorias docentes dos demais países.  
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Outra investida contra os direitos dos trabalhadores foi a reforma 

previdenciária. Segundo a professora Maria Elena, da Universidade de Nariño, 

o governo de Álvaro Uribe impôs que os professores já sexagenários, que não 

se aposentassem até dezembro de 2014, teriam reduzido para fins de 

benefícios, os ganhos da aposentadoria, hoje entre 85% e 95% do salário da 

ativa. Assevera a professora que, “Nós, os novos, já perdemos esse índice 

mais elevado. Essa lei era voltada para aqueles com vinte anos de serviço e 60 

anos de idade. Nós nos aposentaremos com 75% do salário.” (Anexo-

entrevista, p.IX).  

O mesmo se passou no México, onde os professores universitários 

deixam de se aposentar por conta da queda nos rendimentos, e no Brasil, que 

depois de ampliado o tempo de trabalho para se obter o direito à aposentadoria 

– governo Fernando Henrique – foi findada a paridade e integralidade entre o 

salário da ativa e dos aposentados – governo Lula – e criada uma empresa de 

complementação das aposentadorias, com uma contribuição à parte do 

servidor para um banco – governo Dilma. Na Argentina, depois da privatização 

do sistema previdenciário por Menem, na década de 1990, o mesmo foi 

reestatizado pelo governo de Néstor Kirchner, mas os docentes universitários 

precisaram se mobilizar para aumentarem seus benefícios.  

No caso colombiano, a fala do professor Juan de la Cruz explica como 

procedeu o governo Álvaro Uribe:  

Aumentaram os requisitos de idade. Eu estou me aposentando 
agora, mas porque estou ainda amparado na lei antiga. Foi 
uma coincidência, mas aumentaram-se as contribuições. Aqui 
na Colômbia também havia uma conquista do professor que 
aposentasse, tinha o direito de continuar lecionando e recebia 
um salário duplo [educação básica].  (Anexo-entrevista, XXI) 

Como em outros países, os critérios de tempo de trabalho e contribuição 

foram atrelados à idade mínima para a concessão da aposentadoria.  

Há que se mencionar que o movimento sindical docente universitário 

atravessava um momento de atrito interno entre os dirigentes quando 

realizamos as entrevistas. Não é nosso objetivo intrometermo-nos nas 

discussões propriamente sindicais, que pertencem a outro espaço, e muito do 

descontentamento pode ser creditado à conjuntura (nacional e internacional) 
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vivida nas três últimas décadas, mas consideramos pertinente registrar 

algumas falas que dão conta de uma análise desses mesmos ativistas (que são 

de distintas gerações, alguns com mais de cinquenta anos de militância, se 

consideramos o movimento estudantil) sobre suas entidades e o momento da 

categoria.  

O professor Juan de la Cruz da Universidade Nacional da Colômbia, que 

iniciou sua militância ainda estudante nesta instituição, na década de 1970, faz 

uma avaliação sobre a ASPU e sua importância na atualidade:  

[...] eu como tenho 26 anos de militância na ASPU e tenho um 
ponto de vista crítico, acho que ASPU perdeu sua relevância e 
sua importância para o professorado universitário. Os 
professores não têm ASPU como uma referência para seus 
direitos ou sua política.  ASPU é um ator político a mais. Isso 
não quer dizer que não seja importante. E as direções das 
universidades sabem disso. Então dizem... sim sabemos que 
vocês são um grupo de opinião e que em determinadas 
conjunturas conseguem catalisar o descontento.  Porém em 
conjunturas importantes. Por exemplo, faz uns vinte anos, 
promovemos o movimento professoral nacional mais 
importante que tivemos. (Anexo-entrevista, p.XXII). 

O professor se refere à luta de três meses de paralisação ocorrida em 

1993, que exigia a equiparação de um reajuste conferido aos juízes.  Essa luta 

foi encabeçada pela ASPU e foi vitoriosa, resultando em um reajuste de 40% 

para os docentes. Esse teria sido, segundo o professor Juan, o auge da luta 

docente universitária. A mobilização em nível nacional mais recente, e com 

manifestações nas instituições, ocorreu em 2011, quando professores e 

estudantes se mobilizaram, e foram vitoriosos, contra as tentativas de 

modificação da Lei 30 pelo governo de Juan Manuel Santos.  

Relatos de vários professores incluem críticas de inatividade (Anexo-

entrevista, p.II), criação de entidades sem consulta da direção local (Anexo-

entrevista, p.L), falta de renovação na direção das entidades sindicais (Anexo-

entrevista, pp.L e LXIII), métodos não democráticos e pouco transparentes de 

administração não apenas da entidade nacional, mas também em entidades 

locais (Anexo-entrevista, pp.L e LXXIX).  

O professor da UTP, John Jaime Correa, de uma geração mais jovem, 

nos compartilhou sua análise do atual movimento sindical docente universitário:   
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Eu tenho uma professora na Universidade de Antioquia, que 
escreveu um artigo que me demonstra muito bem essa 
situação. Nós estaríamos entre “destempos” e desencontros.  
Como um discurso e uma organização sindical e de outro a 
lógica em que se estão movendo as instituições. Anacrônica. E 
faz com que ocorram tensões, que são próprias entre as 
organizações sindicais e os estabelecimentos do Estado, ou a 
direção de uma universidade, mas às vezes que se perde a 
conexão com a própria sociedade. (Anexo-entrevista, p.LXII). 

 Percebemos neste quadro a preocupação dos professores em buscar 

novas formas de organização e iniciativas que mobilizem a categoria e que 

transformem o sindicato em uma efetiva referência e instrumento de luta 

coletiva contra as políticas educacionais neoliberais.  

 

Figura 24 - Membros da ASPU em manifestação em Boyacá. 
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CAPÍTULO VII - MÉXICO  

 7.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 Analisar os contextos nacionais latino-americanos significa levar em 

conta o peso político, econômico e ideológico dos Estados Unidos na região, 

mas no caso do México esse fator é ainda mais relevante, não apenas pela 

proximidade, mas devido ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte 

(NAFTA). 

O México é o segundo país mais populoso da América Latina com uma 

população estimada em mais de 122 milhões de habitantes, dispunha em 2014, 

de uma economia de quase 1,3 trilhões de dólares (Banco Mundial40), e foi um 

dos primeiros países da região onde as reformas, que passariam a ser 

conhecidas como neoliberais, começaram a ser implementadas ainda na 

década de 1980 em vários setores e de forma bastante profunda. O México, 

mais que o Chile, foi alardeado por muito mais tempo, como modelo para os 

demais países latino-americanos, não apenas por ser um país muito maior, em 

termos populacionais e econômicos, mas principalmente por tratar-se de um 

regime formalmente democrático. 

 Faremos um breve retrospecto sobre a história mexicana para destacar 

fatores importantes na compreensão das relações entre sindicatos, o Estado, 

as reformas trabalhista e previdenciária, o ensino superior, suas instituições e 

os agentes que intervém neste segmento.  

No período pós-colonial o México vivenciou um conturbado processo de 

luta política entre liberais e conservadores,  estimulado pela Igreja Católica, 

grande proprietária de terras; perdeu considerável parte do território para os 

Estados Unidos; sofreu uma intervenção francesa e teve um período de 

estabilidade conservadora com o Porfiriato (1876-1911) que resultou na 

Revolução Mexicana de 1910. Os demais países aqui estudados igualmente 

vivenciaram entre o final do século XIX e início do XX regimes conservadores 

                                                           
40 Banco Mundial – Produto Interno Bruto a preços atuais. Disponível em: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD. Acessado em 23/02/2016. 9:49h. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD.%20Acessado%20em%2023/02/2016
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capitaneados pelas oligarquias agrárias, mas somente no México o desfecho 

se deu com uma insurreição popular. 

 A Revolução é o episódio histórico-social central para se compreender a 

formação das principais instituições do México moderno, seus sujeitos sociais e 

contextos políticos. Com a estabilização política alcançada na década de 1920, 

foi formado, já no poder, em 1929 o Partido Nacional Revolucionário (PNR), 

que em 1938 se converteria no Partido da Revolução Mexicana (PRM) e 

finalmente em 1946 seria renomeado de Partido Revolucionário Institucional 

(PRI).  

Em setenta e um (71) anos o PRI obteve consecutivamente quatorze 

mandatos à presidência da república e em seu interior abrigava setores com 

interesses socialmente opostos, que em determinados períodos conseguiram 

impor parcialmente seus projetos sociais.   

Era no interior desse partido, ou em sua periferia, que se realizava a 

política. A gênese das estruturas, culturas e práticas sindicais, políticas e 

educacionais estão fundadas no papel desse partido por meio do Estado.  

 Um dos governos mais importantes para o México e que 

comparativamente teve o peso de um Getúlio Vargas para o Brasil ou Juan 

Domingo Perón para a Argentina, foi o de Lázaro Cárdenas.  

 A administração Lázaro Cárdenas (1934-1940), promoveu uma reforma 

agrária, concedeu asilo aos combatentes republicanos da Guerra Civil 

Espanhola, nacionalizou o petróleo e demais recursos naturais do subsolo 

mexicano e foi central para a definição do paradigma econômico que se 

adotaria por décadas: desenvolvimento baseado na substituição das 

importações com estímulo à indústria nacional, tal como Brasil e Argentina.     

 De acordo com José Woldenberg (2013, p. 25), a industrialização e 

urbanização mexicana exibiu uma taxa de crescimento médio de 6% do PIB 

entre as décadas de 1960 e 1980 e taxas bem menores de crescimento per 

capta sendo de 3,4% entre 1959 e 1964, 3,5% entre 1965 e 1970, 3% entre 

1971 e 1976 e 3,3% entre 1977 e 1982.  Ainda que tenha havido melhora do 

nível de vida para significativos setores da sociedade, houve uma acentuada 
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concentração de riqueza e o regime tornou-se cada vez mais fechado, sem 

mecanismos de participação e crítica social. Porém, as mudanças no perfil da 

sociedade (urbanização) criaram uma nova sensibilidade social que se 

expressava em um maior nível de mobilização e conflitividade em vários 

segmentos, com destaque para a juventude. 

 Em 1968, mesmo ano das manifestações estudantis no Brasil, e véspera 

dos Jogos Olímpicos que seriam realizados na Cidade do México, eclodiram 

uma série de atos e manifestações estudantis que tiveram como epicentro a 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).  

O governo ocupou militarmente o campus da UNAM, mas as 

manifestações ganharam as ruas.  No entardecer do dia 2 de outubro, quando 

mais de 5.000 jovens e trabalhadores estavam reunidos na Praça das Três 

Culturas, no bairro de Tlatelolco, o exército organizou um cerco e disparou 

contra a multidão, assassinando centenas de pessoas. Há um monumento em 

homenagem aos estudantes nesta praça, ao lado da Igreja de Santiago e 

defronte as antigas construções pré-hispânicas.  

Figura 25 - Monumento em homenagem aos estudantes mortos em 1968. 

 
                           Fonte: arquivo do autor 
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Novo massacre estudantil ocorreu em 1971. Na estação “Normal” do 

metrô da Cidade do México, ao lado da centenária escola normalista 

“Benemérita Escola Nacional de Professores”, há dezenas de painéis 

fotográficos com imagens dos enfrentamentos armados entre estudantes e 

militares que ocorreram naquele espaço em 1971.  

Em seu depoimento o, professor da UNAM e ex-secretário geral do 

Sindicato dos Trabalhadores Acadêmicos da Universidade Autônoma Chapingo 

(STAUACh), Arturo Ramos, nos relata o que   

[...] se passa é que os governos procedem à repressão... não 
sei se conhece a história de 1968, mas aqui no México houve 
uma insurreição estudantil que sofreu em golpe muito forte em 
2 de outubro de 1968, mas não pôs fim ao movimento.  Em 
1971 um novo presidente, Echeverria, que havia sido o 
secretário de governo, praticamente o responsável do 
massacre de 1968, procedeu a um novo massacre e isso 
motivou que grande parte da esquerda e da juventude optasse 
pela luta armada, pela guerrilha com focos guerrilheiros, então 
o governo procedeu à organização de grupos paramilitares, 
não como os da América do Sul, não houve uma ditadura, mas 
estava muito parecido. Isso foi chamado de guerra suja. 
(Anexo-entrevista, p.CV) 

 O surgimento dos grupos de luta armada no México ocorreu em 

processos muito similares aos analisados na Argentina e Brasil e em alguns 

aspectos com a Colômbia: instituições políticas que incapazes de absorver as 

críticas e descontentamentos e oferecer perspectivas de mudanças sociais e 

ao mesmo tempo a grande influência da revolução cubana.  

Quase como um regime de partido único, em 1976 só houve um 

candidato à presidência do México, José López Portillo, do PRI e como forma 

de denunciar o autoritarismo do regime, o Partido Comunista Mexicano (PCM), 

ilegal, lançou como contra-candidato, o sindicalista Valentiín Campara que 

percorreu mais de 30.000 km em campanha pelo país e realizou 97 comícios.  

Havia quase 30 anos, desde 1947, que não se reconheciam novos partidos no 

México (Woldenberg, p. 20).  

Esse quadro, acrescido da crise do petróleo na década de 70, levou a 

que em 1977 o governo desse início a uma reforma política para que a 
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insatisfação pudesse ser canalizada por mecanismos institucionais. Era um 

processo de abertura controlada, simultâneo ao que se passava no Brasil.  

Durante 20 anos mudanças políticas foram introduzidas gradualmente 

para viabilizar a democratização no marco burguês da legalidade: 

reconhecimento de novos partidos, estabelecimento de critérios de 

financiamento público, alteração na forma de composição da câmara e do 

congresso, criação de instituições e justiça eleitoral, debate por meios de 

comunicação, permissão de eleições para a administração no Distrito Federal 

(Cidade do México), anistia de presos políticos, tempo partidário gratuito na 

televisão, prestação de contas, elaboração de um cadastro nacional de 

eleitores, e acompanhamento das eleições por observadores estrangeiros.   

Não obstante, tais reformas não visavam a perda ou transferência do 

controle do Estado, mas apenas a contensão e canalização do 

descontentamento social. Esse propósito ficou evidente nas eleições 

presidenciais de 1988, que por meio de fraude asseguraram a posse de Carlos 

Salinas de Gortari, do PRI, e solaparam a vitória de Cuauhtémoc Lázaro 

Cárdenas Solórzano, do Partido da Revolução Democrática (PRD). O PRD 

originou-se de uma ruptura à esquerda do próprio PRI.  

 Tanto o resultado eleitoral, como o surgimento do PRD, estão 

associados à crise econômica e social que atravessava o México. Na década 

de 1980 o México mergulhou na crise financeira causada pela elevação das 

taxas de juros que incidiam sobre a dívida externa. A crise despontou em 

agosto de 1982, quando o México declarou a moratória do pagamento dos 

serviços da dívida e causou um efeito dominó por toda a América Latina.   

O governo do presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 

respondeu à crise com medidas de austeridade: corte nos gastos sociais, 

limitação de reajustes salariais, aumento de preços, desvalorização do peso e 

adoção da livre variação cambial, privatização de empresas públicas e 

internacionalização da economia.  A inflação e a recessão foram os efeitos da 

crise e da aplicação desse plano inspirado e orientado pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) ao qual o México havia recorrido. Segundo Graciela 

Bensusán e Kevin J.Middlebrook (2012, p.44), nesse governo o salário mínimo 
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perdeu, em termos reais, 49,7% do seu poder de compra enquanto o mercado 

de trabalho convivia com elevadas taxas de desemprego.  

Conforme os mesmos autores (2012, p.45) o crescimento médio anual 

do Produto Interno Bruto mexicano no período 1981/2000 foi da ordem de 

2,4%, enquanto que o PIB per capta anual foi de 0,4%.  

Em 1994, o EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional, 

agrupamento guerrilheiro fundado na década de 1980, a partir de militantes 

remanescentes da guerrilha rural da década de 1970), estabelecido nas 

montanhas do estado de Chiapas e com uma forte penetração nas 

comunidades indígenas, liderou um levante popular e passou a controlar uma 

vasta região neste estado que despertou a atenção do mundo para a situação 

das populações indígenas do México.   

Não por acaso foi neste mesmo ano que passou a vigorar o NAFTA, 

assinado em 1992 entre México, Estados Unidos e Canadá, e que prejudicava 

os pequenos produtores rurais. Em contrapartida o NAFTA criou condições 

para a expansão das indústrias maquiladoras – fábricas localizadas na fronteira 

com os EUA desde a década de 1960 (CARO; GARRIDO, 2011) e que se 

caracterizam por um processo industrial com uso intensivo de mão de obra 

barata, sindicatos fantasmas, baixo incremento de tecnologia e altos índices de 

contaminação do meio ambiente. 

A professora colombiana, Sara Fernandéz, da Universidade de Antioquia 

(UdeA), que cursava seu mestrado no norte do México em 1994,  e 

desenvolveu um trabalho na área da saúde junto às trabalhadoras das 

maquiladoras descreve a situação dos trabalhadores nesta empresas: 

Hoje já se encontra maquiladora em todo o modelo produtivo. É 
pleno emprego, com salários ao piso e capital gaivota, não 
produz nada. É totalmente artificial. Fragmentação do processo 
produtivo em micro processos e faz que haja baixíssima 
qualificação da mão de obra, intensificação da mão de obra, 
sem garantia sindical, sem direito, nada. (Anexo-entrevista, p. 
XXXVII). 

A crise econômica e os efeitos da política neoliberal, com maior 

dependência do capital financeiro, foram erodindo as bases do PRI que 

associada às reformas políticas, permitiram que outros partidos ganhassem 
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destaque no contexto político, como o direitista Partido de Ação Nacional 

(PAN). 

Em 2000 a hegemonia do PRI chegou ao fim com a eleição a presidente 

do panista Vicente Fox. No pleito de 2006 o PAN se mantém no poder, em 

outra questionada eleição, com a vitória de Felipe Calderón Hinojosa. O 

resultado provocou manifestações e ocupação civil da Praça Zócalo por vários 

meses.  Na política econômica os dois governos panistas promoveram, com o 

apoio do PRI, e oposição do PRD, o aprofundamento das medidas neoliberais 

com reformas previdenciária e trabalhista. 

De acordo com José Luís Fiori (2014) entre 1994 e 2013 o crescimento 

médio do PIB mexicano foi de 2,6% e o per capita de 1,2% e o emprego 

industrial cresceu de forma vegetativa. Atualmente, o México, apesar de ser um 

grande produtor petrolífero, retrocedeu no campo petroquímico e importa 

grande parte de sua gasolina dos EUA.   

 No período entre 2003 e 2012, a comparação com a economia 

brasileira, a partir de informes do Banco Mundial e do Ministério do Trabalho 

dos dois países, indica as limitações do modelo radical neoliberal mexicano:  

Tabela 39 - Comparação entre evolução econômia entre México e Brasil 

 FATOR ANALISADO BRASIL  MÉXICO  

Crescimento do PIB (médio anual)  4,21% 2,92% 

Crescimento total da economia  42,17% 29,29% 

Crescimento médio anual das exportações  6,59% 5,35% 

Crescimento total das exportações 65,95% 53,35% 

Crescimento médio anual das importações  17,33% 6,75% 

Crescimento total das importações 173,32% 67,54% 

Crescimento de renda per capita média anual 2,84% 1,42% 

Crescimento da renda  28,40% 14,26% 

Participação dos salários na renda nacional  45% 29% 

Pobreza absoluta (tendência) 15,9% (redução) 51,3% (aumento) 

Criação de novas vagas de emprego  16 milhões  3,5 milhões  

Destacam-se no quadro os indicadores de “pobreza absoluta”, 

“participação dos salários na renda nacional” e “criação de novas vagas de 

emprego”. Na comparação averiguamos que o modelo mexicano concentra 

mais riqueza e gera menos emprego.  



   304 

 

Em 2012 o PRI venceu as eleições com Enrique Peña Nieto, que em seu 

primeiro mês como presidente assinou com as duas outras forças partidárias 

(PAN e PRD) o “Pacto por México”, cuja principal bandeira foi uma reforma 

educativa amparada nas propostas do Banco Mundial.   

A aproximação do PRD com propostas neoliberais e sua 

institucionalização com a administração de municípios, distrito federal e alguns 

estados, provocou uma cisão de sua ala esquerda e o surgimento em 2014 do 

Movimento de Regeneração Nacional (MORENA), liderado por Andrés Manuel 

López Obrador – candidato a presidente do PRD em 2006.  

 7.2 O ESTADO E A ESTRUTURA SINDICAL  

 Resultado da Revolução, a Constituição de 1917 garantia o 

reconhecimento dos sindicatos, a liberdade de sindicalização, salário mínimo, 

regulação das condições de trabalho, contratos coletivos, o direito de greve, 

criação de juntas de conciliação e o papel do Estado na relação do capital e 

trabalho (artigo 123). Foi a Constituição mais avançada para a época.  

 Em 1918 surgiu a Confederação Regional Operária Mexicana (CROM) 

que teve muita influência na elaboração da Lei Federal do Trabalho (LFT), de 

1931 e que foi posteriormente revisada em 1970, 1982 e 2012.   

 A legislação trabalhista mexicana permite a sindicalização automática 

do trabalhador quando ingressa na empresa, e assim estabelece-se um 

funcionamento verticalizado, sem representação por local de trabalho e sem 

mecanismos de participação da base. As greves podem ser decretadas, bem 

como os contratos coletivos assinados pelo sindicato sem a necessidade de 

assembleias. O reconhecimento do sindicato depende do Estado e não da 

vontade dos trabalhadores. 

Ao longo das décadas os sindicatos transformaram-se em grandes 

máquinas assistencialistas e também eleitorais, influenciando assim, no interior 

do PRI, demandas de seu interesse. São denominados como sindicatos oficiais 

ou popularmente como “charros” um termo depreciativo e equivalente a 

“pelego” no Brasil. A estrutura sindical tradicional do México confere pouco 
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controle aos trabalhadores sobre o sindicato e seus dirigentes. Na defesa dos 

seus interesses o aparato burocrático impede a livre organização e 

manifestação da base. 

As principais organizações sindicais mexicanas são a Confederação dos 

Trabalhadores Mexicanos (CTM), a Confederação Revolucionária dos 

Operários e Camponeses (CROC), a Confederação Regional Operária 

Mexicana (CROM) e a União Nacional dos Trabalhadores (UNT), sendo esta a 

que reúne os sindicatos mais críticos e independentes, porém, minoritários no 

meio sindical. 

 Todos estes agrupamentos sindicais estavam organizados junto ao 

Congresso do Trabalho (CT), mas os efeitos da reestruturação econômica e 

disputas internas iniciaram um processo de desagregação.  

 A privatização dos serviços públicos, a flexibilização (precarização) dos 

direitos dos trabalhadores, as frequentes crises econômicas e as políticas 

neoliberais repercutiram na perda de valor do salário mínimo e do salário médio 

(BENSUSÁN e MIDDLEBROOK, 2012, p.51): 

Tabela 40 - Evolução do salário mínimo e médio real mexicano 

Ano 

Salário mínimo 
real 

(pesos/hora) 
Índice do salário 

mínimo real 
Salário médio 

real  
Índice do salário 

médio real  

1994 13.98 100 250.80 100 

1995 12.08 86.5 188.06 75.0 

1996 10.89 77.9 176.21 70.3 

1997 10.82 77.4 180.64 72.0 

1998 10.90 78.0 179.73 71.7 

1999 10.51 75.2 187.33 74.7 

2000 10.60 75.8 201.17 80.2 

2001 10.65 76.2 217.19 86.6 

2002 10.72 76.7 222.14 88.6 

2003 10.65 76.2 227.59 90.8 

2004 10.50 75.1 230.34 91.8 

2005 10.50 75.1 236.26 94.2 

2006 10.48 75.0 239.64 95.6 

2007 10.42 74.5 243.11 96.9 

2008 10.20 73.0 240.38 95.8 

2009 10.05 71.9 241.83 96.4 

2010 10.14 72.5 239.16 95.4 

2011 10.14 72.8 240.15 95.8 

2012 10.22 73.1 240.82 96.0 
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 Podemos perceber pelos dados que o ingresso do México no Tratado de 

Livre Comércio significou perda de poder aquisitivo para os trabalhadores, o 

que se reflete em menor participação dos salários na renda nacional e baixos 

índices de criação de postos de trabalho formal. Disso resultou o debilitamento 

da capacidade de reação dos sindicatos e a diminuição do número de greves 

(BENSUSÁN e MIDDLEBROOK, 2012, p.60): 

Tabela 41 - Numero de greves entre 1989 e 2012 (México) 

Ano Greves  Ano Greves  Ano Greves  Ano Greves  

1989 118 1995 96 2001 35 2007 28 

1990 150 1996 51 2002 45 2008 21 

1991 136 1997 39 2003 44 2009 19 

1992 156 1998 33 2004 38 2010 11 

1993 155 1999 32 2005 50 2011 13 

1994 116 2000 26 2006 55 2012 18 

média 
anual  

138 
média 
anual  

46 
média 
anual  

44 
média 
anual  

18 

 Na análise dos mesmos autores (2012, p.56), o número de 

trabalhadores sindicalizados, ainda que sujeitos a mecanismos que 

sindicalizam automática e compulsoriamente os trabalhadores, vem 

decrescendo. Tal como os demais países estudados, o México apresenta 

diminuição das taxas de sindicalização. Em 2007 e 2012 a porcentagem de 

trabalhadores sindicalizados decresceu de 16,8% para 13,9%. Estes dados se 

confirmam no relato do professor Arturo Ramos:  

Todos os trabalhadores, públicos, privados, têm direito a 
sindicalizar-se segundo a Constituição.  Mas tradicionalmente o 
México tem baixa taxa de sindicalização. Somente 12% dos 
trabalhadores estão organizados em sindicatos. Significa que 
88%, apesar de terem garantido esse direito, não se 
organizam. E destes 12% sindicalizados, a maior parte ou são 
charros, ligados ao governo, ou brancos, ligados aos patrões. 
Sindicatos democráticos no México são pouquíssimos, mas no 
setor universitário do México, os sindicatos são democráticos, 
STUNAM (Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Nacional Autônoma do México), por exemplo, é democrático, 
ou com algum grau de autonomia em relação ao governo, isso 
nas públicas. (Anexo-entrevista, p.CX). 

Quanto à presença de líderes sindicais no parlamento (como deputados 

ou senadores) é nítida a perda de influência sindical (BENSUSÁN e 

MIDDLEBROOK, 2012, p.68): 
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Tabela 42 - Evolução de representantes sindicais no congresso mexicano (1982-2012) 

Entidades  1982 1988 1994 2000 2006 2012 

Confederação dos Trabalhadores do México (CTM) 50 34 39 12 4 18 

Confederação Rev. de Operários e Camponeses (CROC) 12 11 5 1 2 3 

União Nacional de Trabalhadores (UNT)  -  -  - 3 3 0 

Outras confederações 5 5 2 1 1 1 

Fed. de Sind. de Trabalhadores ao Serviço do Estado (FSTSE) 6 4 6 1 1 2 

Sindicato Nacional de Trabalhadores da Educação (SNTE) 15 13 12 10 17 15 

Outros sindicatos nacionais de indústria ou empresa 8 6 1 2 2 4 

Outros sindicatos nacionais de indústria ou empresa 0 1 0 1 5 3 

Total de representantes sindicais 96 74 65 31 35 46 

Porcentagem representação sind. na câmara de deputados  24% 14,8% 13% 6,2% 7% 9,2% 

 Com exceção do SNTE (Sindicato Nacional dos Trabalhadores em 

Educação), o movimento sindical como um todo perdeu espaço no parlamento.  

Isso se deve não apenas ao enfraquecimento dos sindicatos, mas também um 

reflexo da crise do PRI, uma vez que as organizações sindicais 

tradicionalmente indicavam seus representantes por meio desta agremiação.  

Em dezembro de 2012, nos últimos dias da administração do presidente 

Calderón (PAN), mas com anuência do recém-eleito Enrique Peña Nieto, foi 

aprovada uma reforma trabalhista com apoio dos dois principais partidos (PRI e 

PAN) que reformou a legislação trabalhista e deu mais garantias ao capital. 

Simultaneamente garantiram a manutenção de todos os dispositivos legais que 

impedem a democratização dos sindicatos.  

 7.3 AS REFORMAS EDUCACIONAIS, A EDUCAÇÃO BÁSICA E O SNTE  

 O sistema educacional mexicano está estruturado em Educação Básica, 

Média Superior e Educação Superior. A Educação Básica divide-se em três 

níveis:  

 Pré-escola – crianças de 3 a 5 anos e não encontramos referências a 

creches;  

 Primária – as crianças ingressam com seis anos e cursam 6 graus de 

estudo; 

 Secundária – são três anos de estudos em que a faixa etária desejável 

dos alunos seja entre os 12 e 15 anos;  
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Depois segue a Educação Média Superior, um curso pré-universitário que 

possibilita dois percursos:  

 Bacharelato geral e o tecnológico para seguir posteriormente os estudos 

em nível universitário;  

 Profissional técnico para ingressar mais rapidamente no mercado de 

trabalho;  

 Enfim a Educação Superior que compreende licenciatura (graduação) e 

pós-graduação. Na pós-graduação o mestrado é cursado em dois anos e o 

doutorado em quatro anos (GARRO; HERNÁNDEZ; LLAMAS, 2012, p. 323).  

 A formação de engenheiros é realizada pelo Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) e os professores de ensino primário pela Universidade 

Pedagógica Nacional (UPN), e pelas instituições de ensino superior, 

denominadas de “normais”.  Segundo Gindlin (2011, p.71): 

A Universidad Pedagógica Nacional, criada em 1978, deu aos 
professores título superior, mas fora da estrutura universitária 
tradicional, e em 1984 as escolas normais passaram a ser 
parte do nível superior (exigiu-se o ensino médio completo para 
se matricular nelas). 

Estas instituições do ensino superior (IPN, UPN e normais) não possuem 

autonomia e estão subordinadas ao governo central. Segundo a professora 

Zeferina Castelazo González, da Benemérita Escola Nacional de Maestros, 

uma centenária escola normal localizada na cidade do México, tanto os 

trabalhadores acadêmicos do IPN como das normais, são os únicos setores do 

ensino superior, representados sindicalmente pelo SNTE (Anexo-entrevista, p. 

XCIII).  

Para analisar as principais políticas neoliberais na área da educação é 

necessário conhecer um pouco sobre o poderoso SNTE, que foi criado em 

1943 e é o maior sindicato da América Latina com mais de um milhão de 

membros (LOYO, 2008, p.8). 

 A professora Zeferina Castelazo González, é representante sindical do 

SNTE em sua instituição, mas está vinculada à Coordenadora Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), a oposição interna. Ela relata que em 
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1989 houve um grande movimento docente que resultou na substituição da 

direção do SNTE e que serve de exemplo para compreender como funcionam 

os mecanismos de “democracia” interna desta instituição. A manifestação 

ocorreu por conta de uma gratificação concedida aos servidores públicos e que 

não foi estendida aos professores. Nas palavras da professora Zeferina: 

Além disso, não nos davam vários benefícios que tínhamos 
assegurados, mas não eram cumpridos como empréstimos 
para habitação, para serviços médicos. Só alguns, os mais 
próximos da direção do SNTE, obtinham esses benefícios, mas 
mesmo assim deviam pagar para quem havia possibilitado o 
empréstimo. [...] muitas escolas param, fazem marcha até a 
Praça Zócalo e as famílias apoiam, pois veem os professores 
com bons olhos.  Era o professor amigo, que era chamado a 
dar conselhos, era convidado para ser padrinho do filho, era o 
compadre. Essa era a visão que se tinha do professor.  
Professores, alunos e familiares tomam toda a Praça Zócalo 
em 17 de abril de 1989. Quando isso ocorre o governo remove 
da presidência do SNTE Carlos Jonguitud Barrios e impede 
que os professores realizem um congresso para escolher seu 
novo dirigente, e da noite para o dia apareceu Esther Gordillo, 
e quando lhe perguntam como foi eleita, diz que foi uma 
situação de emergência, que o SNTE realizou uma reunião 
com os representantes dos estados e ela foi eleita. (Anexo-
entrevista, p. LXXXVIII e LXXXIX) 

 Percebe-se neste relato que o sindicato apresenta fortes traços 

assistencialistas como concessão de linhas de crédito para fins variados, 

serviços médicos e que o acesso a esses benefícios é controlado, e 

intermediado, por uma burocracia que se beneficia política e financeiramente 

do controle do aparelho sindical. Foi o governo que removeu o antigo 

presidente do SNTE e impôs, com negociação da burocracia sindical, a nova 

dirigente, Esther Gordillo Morales, que permaneceu por mais vinte cinco anos 

no poder até ser presa em 2014. 

Os dados sobre a presença de representantes sindicais no parlamento 

(tabela 42), demonstram que ao contrário das demais entidades sindicais, que 

minguaram sua participação, o SNTE manteve sua presença e igualmente seu 

prestígio e influência.  

 Na década de 1990 ocorreu a primeira reforma neoliberal na educação 

básica que resultou na descentralização do Sistema Nacional: a administração 

das escolas foi passada a cargo dos estados. Em troca do seu apoio à 
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descentralização, o SNTE garantiu que essa mudança não afetasse sua 

representação sindical e continuou controlando as negociações sobre os 

contratos coletivos, através de “[...] dispositivos diseñados para proteger la 

integridad nacional de la organización [...]” (LOYO, 2011, p.288). 

 O SNTE era um aparelho sindical-eleitoral ligado ao PRI, contando entre 

dez e vinte mil militantes (os professores entrevistados informaram que esses 

números são especulações uma vez que não há divulgação sobre tais dados) 

afastados da sala de aula para se dedicarem exclusivamente ao sindicato. 

Segundo a professora Maria Teresa Lechuga, da UNAM, “O SNTE contratou 

muita gente comissionada, que atua apenas como militante, nunca deu aulas. 

Há gente há 30 anos no sindicato sem nunca ter sido professor.” (Anexo-

entrevista, p.CII). 

Porém, com a chegada do PAN ao poder em 2000, o SNTE passou a 

agir mais pragmaticamente e no ano 2006 seu apoio foi determinante para a 

vitória do candidato do PAN sobre o candidato de esquerda do PRD, Andrés 

Manuel López Obrador, pela estreita margem de 0,23% dos votos.  

 O aparente, ou real, fator de “fiel da balança” nas eleições presidenciais 

de 2006 aumentou substancialmente a influência de Esther Gordillo sobre o 

aparato estatal. De forma paradoxal o processo de democratização das 

instituições eleitorais burguesas aprofundou a burocratização e verticalização 

do maior sindicato mexicano.  

A partir da iniciativa do grupo dirigente do SNTE foi criado uma nova 

agrupação partidária, o Partido Nova Aliança (PANAL) que conta com 

representação no Congresso. Obtiveram cargos chaves na administração 

escolar – como a indicação de aliados no aparelho burocrático escolar, como o 

genro de Esther Gordillo para uma subsecretaria da Secretaria de Educação 

Pública – indicação do nome para presidente da Loteria Federal e influência na 

estatal responsável pela previdência e seguros do setor público, o Instituto de 

Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado (ISSSTE). 

Em janeiro de 2014, quando assume como presidente, Peña Nieto 

propõe o “Pacto pelo México” para as outras duas forças partidárias, PAN e 
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PRD e o primeiro ponto foi a Reforma Educativa, que estabelece uma 

avaliação a qual os professores devem ser submetidos e que pode ocasionar a 

demissão em caso de três resultados negativos.  

Esther Gordillo se opôs a essa reforma e chegou a ameaçar a 

convocação de uma greve. O governo ordenou prendê-la por malversação das 

verbas sindicais e a cúpula do SNTE aceitou passivamente, não apenas o 

encarceramento de sua líder como ainda a Reforma Educativa.   

Intentamos seguidas vezes entrevistar algum dirigente da direção plena 

ou executiva do SNTE para obter alguma informação sobre o trabalho sindical 

estruturado no IPN e nas escolas normalistas (ensino superior), mas a 

estrutura orgânica desse sindicato é bastante burocratizada.  

Há, porém, um setor muito atuante no interior do SNTE, já mencionado,  

o CNTE, que controla várias seções sindicais do SNTE (Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Michoacán e também na Cidade do México através da Seção 9) e que 

além da atuação de oposição sindical, produzem por meio dos coletivos de 

professores, materiais pedagógicos alternativos aos do governo central e que 

tem aplicado em várias instituições escolares onde a correlação de forças o 

permite.  

Figura 26 - Frontispício de material didático produzido pelo CNTE para o ensino básico. 

 
 

Quando estivemos no México (outubro de 2014) ocorriam as primeiras 

manifestações contra o assassinato e desaparecimento dos estudantes 

normalistas em Ayotzinapa e participamos de duas concentrações com 
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dezenas de milhares de pessoas na Praça Zócalo. Havia pessoas de todos os 

setores sociais, de todas as idades e etnias e a participação de entidades 

agrícolas e urbanas. Apesar de serem estudantes normalistas, alunos dos 

professores que compõe a base do SNTE, este não enviou nenhum 

representante nestas manifestações, mas a CNTE fez-se presente.  

Figura 27 - Manifestação na Praça Zocalo, na Cidade do México, em repúdio                                              

ao sequestro e assassinato de 43 estudantes normalistas. 

 

O professor Arturo Ramos explica a situação da CNTE:  

Os setores democráticos, a parte mais numerosa dos 
professores (da Educação Básica) se organiza como oposição, 
como a Coordenação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), mas não manejam os recursos.  Em alguns 
lugares sim.  Como são muito fortes controlam algumas 
seções, mas os charros... (Anexo-entrevista, p.CII) 

Não obstante, o SNTE tem se mantido fiel aos governantes de plantão. 

Segundo Garro, Hernández e Llamas (2012, p.323 e 328) há pouco mais de 

1.760.000 docentes no México e 65,7% estão concentrados na Educação 

Básica, sendo que destes 49,2% estão na educação primária, 31,9% na 

secundária e 18,9% na pré-escola. Sobre os professores de instituições 

particulares não foi possível conhecer nenhuma entidade. 

7.4 O MOVIMENTO SINDICAL DOCENTE UNIVERSITÁRIO 

 O sistema de Educação Superior público se estrutura em três 

modalidades que definem suas formas de financiamento e organização 

(GARRO; HERNÁNDES; LLAMAS, 2012, p.318): 
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 Federal – Instituto Politécnico Nacional (IPN) e a Universidade 

Pedagógica Nacional (UPN);  

 Sistema misto – Universidades tecnológicas e institutos tecnológicos de 

estudos superiores;  

 Sistema autônomo - Universidades federais e estaduais que gozam de 

autonomia.  A autonomia é garantida pelo artigo 3º da Constituição 

Federal do México.  

Acrescentamos à lista em nível federal as instituições de formação dos 

professores normalistas. Estas instituições, como nos relatou Zeferina 

Castelazo González (Anexo-entrevista, p.XCIII), integram o sistema de 

educação superior juntamente com o IPN e UPN e não goza de autonomia.  

Ao contrário do que ocorre com os trabalhadores da educação básica, 

os do ensino superior não possuem uma entidade sindical nacional. Em 

entrevista os professores Arturo Ramos e Maria Teresa Lechuga explicam que 

os sindicatos universitários surgiram na década de 1970 no bojo de um 

processo de expansão das matrículas no setor público.  

A luta pelo reconhecimento do sindicato ocorre nos anos 1970 
porque é quando as universidades se massificam, por conta 
das políticas públicas do Estado que fomentam esse nível de 
ensino.  Então até a década de 1960, os professores eram 
muito elitistas, mas a massificação faz ingressarem novos 
professores que não são assim tão elitistas.  Então na década 
de 1970, surge o Sindicato dos Trabalhadores e Empregados 
da Universidade Nacional Autônoma do México (STEUNAM) e 
o Sindicato do Pessoal Acadêmico da Universidade Nacional 
Autônoma do México (SPAUNAM) e logo se unificam e criam o 
Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Nacional 
Autônoma do México (STUNAM), e nesse momento 
politicamente era perigoso para o governo, havia passado há 
pouco o 1968 e também havia a luta armada, guerrilhas. 
(Anexo-entrevista, p.CV) 

Aqui se faz necessário uma breve referência à organização sindical na 

UNAM, que é a referência para o sindicalismo docente universitário mexicano. 

Se, é um fato que o sindicalismo docente é tardio em relação ao sindicalismo 

fabril e de outras categorias, no caso universitário é preciso diferenciar o 

período anterior à expansão das matrículas. Tal como Argentina, Brasil e 

Colômbia, a organização dos docentes universitários apresentava outras 
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características que não sindicais. Desde 1929, por exemplo, quando a UNAM 

obtém sua “autonomia”, havia entidades representativas tanto dos 

trabalhadores administrativos como dos acadêmicos41.   

Porém só a partir do início da década de 1970, a luta pelo 

reconhecimento da organização sindical ganha ímpeto. O epicentro foi na 

UNAM com a fundação em 1971 do Sindicato de Trabalhadores e Empregados 

da UNAM (STEUNAM) seguido de vários enfrentamentos e uma longa greve 

(1972/1973). Pouco depois, em 1974, os docentes fundam o Sindicato do 

Pessoal Acadêmico da UNAM (SPAUNAM).   

Em 1977, em um período também marcado por uma difícil greve, os dois 

sindicatos de unificam dando origem ao Sindicato dos Trabalhadores da UNAM 

(STUNAM), um sindicato misto (trabalhadores acadêmicos e administrativos) 

que se constituiu na principal entidade do movimento sindical universitário 

mexicano.  

Há na UNAM ainda a Associação Autônoma de Pessoal Acadêmico da 

UNAM (AAPAUNAM), fundada também em 1974 e que é responsável pela 

representação majoritária dos acadêmicos da UNAM, mas com uma postura 

menos crítica e sem desempenhar em nível nacional o mesmo papel do 

STUNAM.  

Além da conjuntura autoritária e do descontrole inflacionário, a luta pelo 

reconhecimento do direito à organização sindical também foi marcada por 

fatores próprios da categoria e das instituições de ensino superior no México: 

a) a resistência das autoridades acadêmicas e mesmo de setores mais 

conservadores de professores de se reconhecerem inseridos em relações 

trabalhistas; b) a relação da autonomia universitária; c) a proximidade desse 
                                                           
41 Trabalhadores administrativos: União de Empregados da Universidade Nacional Autônoma do México 

(1929); Sindicato de Empregados e Operários da UNAM (1933); Sindicato de Trabalhadores da UNAM 

(1945);Sindicato de Empregados e Operários da UNAM (1961); Associação de Trabalhadores 

Administrativos da UNAM (1966); Sindicato de Trabalhadores e Empregados da UNAM (1971);  

Trabalhadores acadêmicos: União de Empregados, Professores e Operários da UNAM (1937); Federação 

de Professores Universitários da UNAM (1938); Associação de Professores Universitários do México  

(1950); Sindicato de Professores da UNAM (1964); Sindicato Independente de Professores da UNAM 

(1972); Sindicato de Pessoal Acadêmico da UNAM (1974); Associação de Agrupações do Pessoal 

Acadêmico da UNAM (1974). (BASURTO, 1997, p.275-278) 
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novo sindicalismo aos estudantes, setor que em 1968 e 1971 havia afrontado o 

regime do PRI.   

A administração universitária, não reconhecia relações trabalhistas e o 

direito da existência de um sindicato. Essa perspectiva era particularmente 

compartilhada por setores acadêmicos que entendiam que o fato de venderem 

a força de trabalho não os caracterizava como trabalhadores, elemento comum 

a Brasil, Argentina e Colômbia. Segundo o argumento utilizado pelas 

autoridades universitárias, o movimento operário constituiria uma ameaça à 

autonomia universitária. 

A referência a este processo inicial da organização do sindicalismo 

docente universitário, está presente nos depoimentos do professor de 

enfermagem Gonzalo Nava Bustos, da Universidade de Guadalajara (Anexo-

entrevista, p.CXVIII) e do professor de engenharia Angel Luis da Universidade 

Autônoma de Querétaro (Anexo-entrevista, p.CXXVI), que teria ocorrido em um 

período posterior aos massacres de estudantes, mas fortemente influenciado 

por este contexto, com o desenvolvimento de guerrilhas urbanas e rurais e um 

contexto econômico marcado pela crise do petróleo.  

O STUNAM só foi oficialmente reconhecido, ainda que já celebrasse 

informalmente acordos, pela Secretaria do Trabalho em 1980 (CRUZ, 2009, 

p.27). Neste mesmo ano, o governo de López Portillo negou registro ao 

Sindicato Único Nacional dos Trabalhadores Universitários (SUNTU), em base 

o argumento da inviolabilidade da autonomia universitária.  

Isso levou a que os trabalhadores das universidades, docentes e 

administrativos, fossem obrigados a organizar sindicatos por universidades e 

não uma entidade nacional com seções sindicais nas instituições universitárias, 

como na Argentina, Brasil e Colômbia. As universidades públicas possuem 

somente representação sindical local, por instituição que às vezes congrega 

trabalhadores docentes e administrativos e às vezes sindicatos distintos. 
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            Figura 28 - Cartaz do STUNAM convocando marcha. 

 
Fonte: Centro de Investigações Históricas do Sindicalismo Universitário. (CIHSU). 

O período de maior mobilização do STUNAM pelos informes obtidos 

(CRUZ e BASURTO) concentrou-se na década de 1980, em virtude da crise da 

dívida externa e do agravamento das condições de vida. Eram comuns greves 

de solidariedade com outras categorias. Em 1999, o STUNAM apoiou 

ativamente a greve de um ano dos estudantes da UNAM contra a 

transformação das taxas simbólicas desta instituição em valores que passariam 

a configurar um ensino pago. Nas palavras de Cruz (2009, p.30)  

Em 20 de abril se inicia uma greve estudantil contra o 
incremento das parcelas na UNAM; a decisão dos estudantes 
foi apoiada pelo STUNAM. Nossa organização sindical 
participou em várias mobilizações em apoio ao movimento 
grevista estudantil. (tradução nossa) 

O STUNAM ainda participou das manifestações de repúdio à reforma da 

previdência a partir de 2007, já no governo panista.  Os sindicatos docentes 

universitários das instituições públicas são locais, mas há uma entidade 

denominada Frente Ampla de Sindicatos Universitários e da Educação Superior 

(FASUES) que abriga três vertentes organizativas (LECHUGA; RAMOS, 2012, 

p.81): a) CONTU – Confederação Nacional de Trabalhadores Universitários, 

com 48 sindicatos (19 administrativos e 29 acadêmicos) e de prática mais 

moderada; b) FNSU – Federação Nacional de Sindicatos Universitários, com 

cerca de 30 entidades, inclusive o STUNAM, com práticas mais independentes 

do governo e democracia interna; c) CNSUES – Coordenadora Nacional de 
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Sindicatos Universitários e da Educação Superior, com aproximadamente 20 

sindicatos e com uma prática e discurso mais radicais.  

Os trabalhadores das universidades particulares simplesmente não 

estão organizados sindicalmente e a professora Maria Teresa Lechuga, que 

leciona na UNAM e em uma instituição privada nos explica:  

Quando digo que estão proibidos na prática, não é por causa 
da lei, mas quando firma-se um contrato com a universidade, 
há uma cláusula que não realizará afiliação a nenhuma 
associação ou organização sindical e que se me sindicalizo, 
automaticamente terei meu contrato rescindido [...] é uma 
prática comum, tem a ver com a cultura que se estabeleceu. 
(Anexo-entrevista, p.CXII) 

 Há uma grande diversidade quanto à forma de organização das 

universidades públicas, seus mecanismos de governabilidade, de autonomia, a 

escolha de reitor e as relações entre o governo universitário e os trabalhadores, 

mas uma característica comum a todas as universidades públicas e privadas é 

a precarização do trabalho docente universitário.  

 Segundo dados do Instituto Nacional para a Avaliação da Educação 

(INEE), uma instituição privada que avalia o desempenho da educação no 

México, em 2009 havia 291.168 professores universitários (GARRO; 

HERNÁNDEZ; LLAMAS, 2012, p.336) estando 254.373 ministrando aulas na 

graduação (licenciatura no México) e 36.895 na pós-graduação.    

 Em 2012, segundo informe da Secretaria de Educação Pública (SEP) do 

México, já eram 369.000 professores, mas somente 89.000 destes (24%) eram 

professores de tempo completo (TUIRÁN, 2012, p.7). Algo similar à Colômbia e 

Argentina e distinto do Brasil (se levamos em conta apenas as instituições 

públicas). 

 Em todas as entrevistas concedidas destaca-se a preocupação com o 

número de professores precários contratados para lecionar algumas 

disciplinas, (asignaturas), e os que trabalham por horas (honorários). 

Dificilmente estes professores conseguem alcançar a “jornada completa”.  

Disso resulta não ter: acesso a benefícios (prestaciones sociales); vínculos 

para aposentadoria (retiro ou jubilación); planos de carreiras; acesso a 

programas de investigação; participação na vida acadêmica da instituição; 



   318 

 

tempo livre destinado à formação, preparação e correção de atividades; férias 

remuneradas; local para guardar seus pertences ou atender estudantes; em 

muitas situações, direito à representação sindical. 

 O professor de ciências da comunicação da Universidade Autônoma de 

Queretáro (UAQ), José Luís, membro do Sindicato Único do Pessoal 

Acadêmico da Universidade Autônoma de Querétaro (SUPAUAQ), sindicato 

universitário fundado em 1974, nos relata que,  

[...] aqui na Universidade Autônoma de Querétaro temos quatro 
categorias: o professor de tempo completo, o professor de 
meio período, que na prática não existe, o professor de tempo 
livre e os professores por honorário, que estão fora da 
abrangência do contrato coletivo de trabalho. (Anexo-
entrevista, p.CXXII). 

Explica-nos o professor que a diferença dos professores de tempo livre e 

os de honorário, é que estes não têm direito a nenhum benefício do contrato 

coletivo.  Ainda segundo o relato do professor,  

Os diretores de faculdade tiveram de recorrer aos professores 
por honorários para que a universidade pudesse crescer. De 
outra forma teríamos um número muito limitado de professores 
de tempo completo. Não seria o suficiente para cobrir a 
demanda. [...] Temos 1.600 professores afiliados ao 
SUPAUAQ. Aqueles que têm tempo livre e completo são 
afiliados ao sindicato, mas outros 1.500 são contratados por 
honorários. São professores que não podemos incorporar, ou 
que terão de esperar muitos anos até poderem se tornar 
professores de tempo livre e depois de tempo completo. 
(Anexo-entrevista, p.CXXIII). 

Os professores de tempo completo são poucos (15% do total), de tempo 

livre (35%) e professores por honorários (50%).  Estes últimos são 

desassistidos sindicalmente, uma vez que não podem integrar a entidade. Os 

professores de tempo livre podem ser sindicalizados, ter acesso aos benefícios 

do contrato coletivo, mas não possuem segurança salarial, pois não há 

qualquer garantia quanto ao número de aulas que vão assumir no semestre 

seguinte. O professor José Luís exemplifica com sua situação: 

Os professores de tempo completo têm um salário justo, 
permanente, de bom nível, enquanto nós, os de tempo livre, 
dependemos das horas de classe, então é precário neste 
sentido, porque às vezes me são destinadas dez horas, mas no 
próximo semestre podem ser cinco horas.  Então não tenho 
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segurança e se não fosse meu trabalho no sindicato não 
alcançaria o suficiente para sustentar minha família. (Anexo-
entrevista, p.CXXII). Grifo nosso. 

 Este depoimento confere com o estudo realizado por Llamas e Minor 

(2000) que indica a redução constante dos recursos públicos por aluno, como 

uma característica do sistema de ensino superior mexicano.  Estaria em curso 

uma tendência de equiparação do investimento por aluno entre o ensino básico 

e superior.  Em 1971 o custo do aluno do ensino superior era 9,9 vezes maior 

que o do ensino primário ao passo que em 1996 essa relação havia decrescido 

para 6,8 vezes.  

A expansão do sistema de ensino superior público ocorre em base à 

maior exploração e precarização do trabalho docente. O número total de 

matrículas no ensino superior passou de 2.525.000, no ciclo escolar 2006-

2007, para 3.274.000 no ciclo escolar 2012-2013 e essa expansão se 

concentrou (72%) nas instituições de ensino superior públicas (TUIRÁN, 2012, 

p.2). 

 O professor de engenharia, Angel Luis, secretário geral do SUPUAQ 

(Sindicato Único do Pessoal Acadêmico da Universidade Autônoma de 

Queretáro) explica como a instituição em que leciona, UAQ, conseguiu ampliar 

a oferta de cursos e matrículas, sem o aumento dos recursos públicos: 

Quando eu fui estudante queria estudar matemática, mas não 
havia este curso aqui. Os meus amigos que quiseram estudar 
medicina, tiveram de ir a outros lugares. Tiveram que ir-se de 
Queretáro.  Hoje há nanotecnologia, medicina, matemática e 
aumentou a oferta. O Estado federal não proporciona os 
recursos suficientes. O que fizeram as Universidades? 
Contrataram professores de maneira precária. (Anexo-
entrevista, p.CXXX). 

 Na Universidade de Guadalajara, segunda maior do país, o professor de 

enfermagem, Gonzalo Nava Bustos, afirma que a precarização do trabalho 

docente também é um problema sensível e adotado também como mecanismo 

de conter críticas por parte do professorado.  

 No trabalho apresentado pelo professor Nava ao X Congresso 

Internacional da Sociedade de História da Educação Latino Americana 

(SHELA), consta que a Universidade de Guadalajara,  
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Actualmente es la segunda universidad pública del país en 
tamaño e importancia: atiende a 241 mil 744 alumnos (132 mil 
369 de nivel medio superior y 109 mil 375 de nivel superior) 
mediante 30 programas educativos de nivel medio superior, 
108 licenciaturas, 33 carreras de técnico superior universitario y 
211 programas de posgrado [...] de un total de 16 mil 522 
maestras y maestros, 9 mil 298 son profesoras y profesores de 
asignatura (el 56.3%), de estos, solamente 97 tienen contrato 
definitivo (el 1%), mientras que 9 mil 201 tienen contratos 
temporales, que se renuevan semestralmente, a pesar de que 
la mayoría (68%) tiene una antigüedad mayor a los 5 años. 
(SHELA, 2014, p.141). 

  Tais dados foram extraídos do informe do reitor da Universidade de 

Guadalajara e dão conta de que mais da metade dos professores (56,3%), da 

segunda maior instituição pública de ensino superior do México, são 

professores de asignatura (de uma disciplina), e destes, somente 97 tem 

contrato definitivo.  

  Ainda, segundo o trabalho citado no Congresso da SHELA, a 

Universidade de Guadalajara é controlada por um grupo autodenominado 

“Universidad”, uma forte burocracia institucional que se utiliza do orçamento 

universitário para impedir a auto-organização do movimento estudantil e 

sindical do magistério (SHELA, 2014, p.136).  

Há dois sindicatos que atuam nesta instituição, dos trabalhadores 

acadêmicos, o  Sindicato de Trabalhadores Acadêmicos da Universidade de 

Guadalajara (STAUdeG) e dos trabalhadores administrativos, o Sindicato Único 

de Trabalhadores da Universidade de Guadalajara (SUTUdeG). Seriam 

sindicatos charros, ou brancos, ligados à administração. Há ainda uma 

oposição interna na universidade que se autodenomina “Coletivo de reflexão 

universitária”, integrado por professores e estudantes, e que afirma ter por 

objetivo restaurar a prática democrática junto às instituições estudantis, 

acadêmicas e universitárias.  

A maior parte dos professores da Universidade de Guadalajara é 

contratada semestralmente (asignatura), por um número variável de horas, às 

vezes ao longo de muitos anos sem adquirir um posto efetivo (plaza).  Segundo 

o professor Nava esta prevista uma forma de efetivação do professor 

precarizado, mas que é constantemente burlada pela reitoria: 
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Os professores precários, de disciplina (asignatura), se 
ministram por dois anos uma mesma disciplina, tornam-se 
definitivos naquela matéria. O que a universidade faz? Muda a 
disciplina do professor para que ele não se torne efetivo. E o 
sindicato não faz nada. (Anexo-entrevista, p.CXXI).   

 A prática da administração da Universidade de Guadalajara é realizar 

um rodízio entre os professores para impedir essa efetivação e assim manter o 

vínculo precário.  

 Também na UNAM nos deparamos com elevados índices de 

precarização do trabalho. Apenas 28,5% dos docentes possuem tempo 

completo. Apesar de os professores por asignatura ou horas constituem 71,5% 

do quadro docente, na distribuição salarial desta instituição correspondem a 

apenas um terço da folha de pagamento. A folha de pagamento da UNAM 

corresponde a 46,6% do orçamento de 2008, sendo que 30% referem-se aos 

professores de tempo completo e 16,6% aos precarizados (LECHUGA; 

RAMOS, 2012, p.73).   

 A UNAM, assim como as demais universidades públicas do México, 

oferece cursos pré-universitários (Escola Nacional Preparatória; e Colégio de 

Ciências e Humanidades) e universitários (graduação e pós-graduação).  

 O Ensino Superior da UNAM está distribuído em seis campus.  

Dezessete escolas e faculdades na Cidade Universitária e cinco campos 

espalhados na Cidade do México que se denominam Faculdades de Estudos 

Superiores (FES) em Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala e Zaragoza.  

 No quadro abaixo podemos ver a distribuição dos professores 

acadêmicos por categoria em 2007/2008 (LECHUGA; RAMOS, 2012, p.71):  

Tabela 43 - Vínculos empregatícios na UNAM 

Investigador 2.337 5,52% 

Professor de Carreira 5.417 12,79% 

Técnico Acadêmico 3.950 9,33% 

Professor de Asignatura (contrato por horas ou curso) com grau de 
licenciatura e/ou pós-graduação 

26.291 62,08% 

Ajudantes (contrato por horas ou curso) só com estudos de licenciatura 
concluídos sem título ou certificado 

4.011 9,47% 

Outros 341 0,81% 

Total de pessoas 42.347 100% 
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Em entrevista a professora Maria Teresa Lechuga cita como exemplo a 

unidade da UNAM onde leciona, Faculdade de Estudos Superiores de Acatlán, 

“[...] tem 21.000 alunos, somos 1.800 professores, destes, apenas 200 são de 

carga completa, de carreira. Há uma sala com oito mesas para todos os 

professores.” (Anexo-entrevista, p.CXIII).  

 Essa referência à ausência de espaço, não apenas para guardar os 

pertences, mas para organizar o local de trabalho e até atender os estudantes, 

é similar à reflexão de uma professora colombiana da Universidade de 

Antioquia (UdeA), Sara Fernandéz, que explicava que o espaço da 

universidade no neoliberalismo é de passagem. É incômodo, para garantir a 

circulação e otimização da infraestrutura:  

Essa estrutura física da UdeA foi construída entre os anos 
1960 e 1970 e foi projetada para comportar no máximo 20.000 
pessoas. Diariamente estão trinta e cinco mil pessoas, com 
todos os problemas sociais, de convivência. Verás neste livro 
que te estou dando, uma série de elementos de deterioração 
do ambiente universitário. Porque a universidade não te 
convida a ficar aqui. Não te convida a permanecer no campus, 
porque é muito agradável, porque é muito rico para tomar um 
café. Faça o que tem de fazer e vá. Faltam escritórios, faltam 
espaços, Há limitações reais, física. São 6.800 professores que 
transitam das seis da manhã até às dez da noite. Por hora, por 
hora, por hora. (Anexo-entrevista, p.XLV). 

 O tempo que “sugere” este espaço acadêmico não é o da reflexão ou 

investigação, mas o do aligeiramento, da reprodução mecanizada e 

padronizada. Esse é o espaço acadêmico neoliberal voltado às necessidades 

da produção de bens e serviços. 

A professora Maria Teresa Lechuga, explica que, assim como a 

Universidade de Guadalajara, a UNAM lança mão de expedientes 

administrativos para impedir a efetivação dos professores de asignatura:  

[...] atualmente leciono em dois cursos “Desenho Gráfico” e 
“Ciências Políticas” e me pagam por quinzena.  Doze horas em 
um curso e seis na outra, um total de dezoito horas. Esse é o 
máximo que a UNAM, e muitas universidades, permitem que os 
professores por horas alcancem, porque há uma lei que se o 
professor chegar a 20 horas, a UNAM tem que reconhecer uma 
carga de meia jornada.  Então a UNAM não deixa que 
alcancemos 20 horas.  Para chegar a 18 horas foi muito difícil. 
Tive de ter mestrado; cada semestre me pedem o currículo 
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atualizado com conferências, um curso. (Anexo-entrevista, 
p.CIX). Grifo nosso. 

Ainda, segundo Lechuga e Ramos (2012, pp.78-79), entre 500 e 600 

professores tinham mais de cinco anos de antiguidade na FES Acatlán e havia 

casos de professores com 35 anos na instituição sem conseguir ser professor 

de carreira, e “Só uns 200 professores na FES Acatlán contam com 18 horas 

de contrato, a maioria trabalha entre 6 a 12 horas” (tradução nossa). A 

professora ainda destaca que tem todas as 18 aulas concentradas em uma 

unidade, mas há colegas que se deslocam entre até três unidades da UNAM 

(Anexo-entrevista, p.CXI).  

 Os trabalhadores da UNAM possuem duas entidades: o STUNAM que 

agrega trabalhadores administrativos e docentes sendo que tem sindicalizado 

entre 5 a 6 mil professores e a Associação Autônoma do Pessoal Acadêmico 

da Universidade Nacional Autônoma do México (AAPAUNAM) possui uns 15 

mil docentes. É a AAPAUNAM que possui a titularidade para negociar o 

contrato coletivo dos docentes.    

Figura 29 - Sede do STUNAM em Granjas Esmeralda. 

 
                     Fonte: arquivo do autor. 

 Porém o STUNAM é o principal sindicato universitário do México e suas 

negociações são referência para as demais categorias do setor em nível 

nacional. Os trabalhadores administrativos da UNAM são mais mobilizados que 



   324 

 

os docentes. A AAPAUNAM é uma associação com uma relação muito mais 

próxima da reitoria e que não se destaca pelo enfrentamento com práticas ou 

discursos mais radicais. 

Ainda segundo Lechuga a UNAM conta com 26 programas de estímulos 

e bolsas de estudos (Anexo-entrevista, p.CI), mas os professores por 

asignatura só têm acesso a um: Estímulos à produtividade e ao Rendimento do 

Pessoal Acadêmico de Asignatura (PEPASIG). (LECHUGA; RAMOS, 2012, 

p.77).  

 Há, portanto, uma grande diferenciação e hierarquização de condições 

de trabalho e direitos entre os professores universitários: os efetivos ou de 

jornada completa (que têm praças, salas de aulas garantidas) e os 

precarizados.    

 Entre os precarizados há distinções por horas e antiguidade que tornam 

os ganhos muito distintos. Para os de jornada completa a política de estímulos 

e bolsas aumentam seus vencimentos mensais sem a perspectiva de que 

venham a ser incorporados ao salário. Algo que os professores universitários 

argentinos denominavam como “pagamento em negro” e puseram fim com a 

greve de 2005. Há ainda que ressaltar o mecanismo de valorização, por meio 

de publicação de artigos e livros, participação de eventos acadêmicos, que 

impõe um produtivismo que individualiza as formas de melhoria de 

rendimentos.  

7.5 IDENTIDADE E CONSCIÊNCIA DE CLASSE 

 Essa diversidade de condições de remuneração, vínculos trabalhistas e 

de condições de trabalho projetam reflexões sobre a coesão social que se 

configurou, pois a exploração – a experiência dada, se pensarmos nos termos 

de Thompson –  por si só, não é um elemento bastante para a formação de 

níveis de consciência ou de organização mais elevados.   

Tal como nos demais países, a expansão das matrículas do ensino 

superior e a subordinação de uma massa de professores às mesmas  

condições de trabalho, em um quadro marcado por crise econômica, 
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favoreceram formas organizativas e a projeção de uma ideologia que 

aglutinasse esses trabalhadores ao redor de questões de interesse comum. Ao 

contrário da Argentina, Brasil e Colômbia, a ação da burocracia universitária e 

estatal, impediu a consolidação de um sindicalismo nacional. A atomização, ou 

fragmentação dos sujeitos sociais em pequenas ou mesmo grandes 

instituições, municípios ou especificidades de planos de carreiras e estímulos 

pessoais, foi uma forma historicamente constituída no meio sindical 

universitário mexicano, que facilitou a contrarreforma universitária neoliberal 

dos anos 1990.   

Mas qual é a percepção e como se manifestam os professores 

universitários entrevistados, quanto ao nível de consciência e organização que 

vigora entre suas respectivas categorias?  

Questionada sobre isso a professora Zeferina Castelazo González, da 

Benemérita Escola Nacional de Professores, identifica um processo de ruptura:  

Aqui já não sentimos mais como classe média, mas é um 
processo.  Os mais antigos se veem como classe média, pois 
têm bons salários por conta da antiguidade, mas é uma visão 
muito pessoal. Podem viajar, tem tempo livre, carros.  Agora, 
os mais novos são classe média baixa. (Anexo-entrevista, 
p.XCV).  

O professor de comunicação José Luís, membro do SUPAUAQ 

(Sindicato Único do Pessoal Acadêmico da Universidade Autônoma de 

Querétaro), acredita que os professores universitários não se percebam 

enquanto trabalhadores e que a baixa participação nas atividades promovidas 

pelo sindicato, como assembleias e manifestações, constitui em um indicador:  

Sofremos muito neste aspecto. A consciência de classe, de 
trabalhador acadêmico existe em poucos. Inclusive, quando 
fazemos um chamado para participar de maneira conjunta e 
solidária de uma mobilização contra a política neoliberal, 
educativa, as reformas estruturais, contra a reforma trabalhista 
que nos prejudicou muito, contra a reforma energética, os 
professores não participam.  Vamos às manifestações, aos 
atos com poucos professores. Estão mais preocupados por seu 
benefício pessoal, por que passem a seguinte categoria, por 
concursar um programa de estímulos. (Anexo-entrevista, 
p.CXXIII).  
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O programa de estímulos transfere a possibilidade de melhoria salarial e 

de condições de trabalho e benefícios, do campo coletivo para o individual e, 

ainda que sejam fatores, em geral, não incorporáveis aos salários para fins 

previdenciários, se apresentam como opções que consomem tempo, 

investimento e dedicação do professor.  

O professor Arturo Ramos nos relata uma prática, denominada de “re-

frito”, que vem se tornando comum entre os professores universitários 

mexicanos:  

Então a preocupação passa para obter pontos na avaliação.  
Eu tenho vários amigos que ao invés de utilizarem sua 
pesquisa para produzir um bom livro, preferem dividi-lo em 
vários capítulos para publicar vários artigos e conseguir obter 
uma boa pontuação.  Isso é o que provocou essa mediocridade 
com os pontos. (Anexo-entrevista, p.CXIII).  

A professora Maria Teresa Lechuga, da UNAM, destaca o controle e 

punições sobre faltas (o absenteísmo), que pode resultar na perda da disciplina 

se ocorrerem duas ausências (Anexo-entrevista, p.CXIII). Ainda segundo a 

professora, a maioria dos professores universitários não se considera como 

trabalhador e aponta a preferência de afiliação desse setor social no caso da 

UNAM a uma associação exclusiva de professores (AAPAUNAM), como um 

indício:  

Essa é uma questão. Isso sempre será uma lástima. Há tantos 
professores associados a AAPAUNAM. Não se veem como 
trabalhadores, mas como uma elite. Como se não vivêssemos 
de salário. [...] Mas também os professores precários, 
contratados por hora, também não se sentem como 
trabalhadores, não se identificam com o pessoal administrativo. 
Nunca assumem que é uma comunidade universitária. (Anexo-
entrevista, pp.CIV e CVI).  

Conforme a professora, muitos professores não se vinculam a nenhuma 

organização e a maioria dos que se organizam, prefere estar vinculada a uma 

associação (AAPAUNAM) do que a um sindicato (STUNAM) que também 

congrega os trabalhadores técnico-administrativos. Acrescenta Lechuga que 

inclusive o setor mais explorado, o precarizado, não se organiza.  

O professor Arturo Ramos, da UNAM e ex-secretário geral do STAUACh 

(Sindicato dos Trabalhadores Acadêmicos da Universidade Autônoma de 
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Chapingo) considera que a divisão entre professores de carreira (planta ou 

“nomina” como chamam os mexicanos) e os precários introduz uma situação 

de diferenciação que dificulta a formação de uma identidade:  

E se antes era difícil que os professores se reconhecessem 
como trabalhadores, com o aumento do número de professores 
precários, os de carreira, de tempo completo, com muitos 
estímulos, se sentem como intelectuais. (Anexo-entrevista, 
p.CVI).  

 Os professores Arturo Ramos e Maria Teresa Lechuga, investigadores 

do tema da precarização dos professores universitários no México, ao 

explicarem esse fenômeno, também apresentam uma relativização histórica 

dessa aparente resistência “natural” à organização sindical manifesta pelos 

professores universitários na UNAM. 

Durante a década de 1970, de grande expansão de matrículas no ensino 

superior, o governo reconheceu no STUNAM uma organização mais combativa 

e na AAPAUNAM uma mais conciliadora, e estimulou que os novos 

professores se vinculassem a esta. Entre 1972 e 1974 o quadro docente da 

UNAM passou de dez mil para vinte e cinco mil trabalhadores. Depois que a 

AAPAUNAM suplantou o STUNAM em número de professores universitários 

afiliados, tornou-se difícil reverter o quadro. (Anexo-entrevista, p.CV).  

O professor José Luís, da Universidade de Querétaro, também destaca 

como elemento constitutivo da consciência do professor universitário, a 

percepção limitada ao cenário local que se expressam na despolitização e na 

visão fragmentada que resulta no economicismo de significativo setor da 

categoria:  

Muitos nos criticam, dizendo que estamos mais preocupados 
com os assuntos nacionais do que com a luta sindical. Creem 
que nós desperdiçamos nosso tempo, ao invés de lutar dentro 
da universidade por melhorar os direitos trabalhistas, mas se 
não lutas por mudar as condições estruturais, não se vai poder 
mudar nada na nossa situação. Isso é consciência de classe, 
sindical e de trabalhadores acadêmicos. (Anexo-
entrevista,p.CXXIV). 

Essa visão mais economicista seria igualmente um reflexo da 

fragmentação da organização sindical por instituições? Seria temerário 

asseverar isso, mas é inegável que uma entidade nacional teria a possibilidade 
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de pautar as discussões priorizando temas nacionais, mais políticos. Sobre a 

identidade, enquanto trabalhadores, ou mesmo professores, a análise do 

professor de enfermagem da Universidade de Guadalajara, Gonzalo Nava 

Bustos aponta causas estruturais:  

Considerando a proporção dos professores por hora ou os com 
tempo completo, isso vai variar.  Se, considera um advogado ou um 
médico que dá aulas na universidade, eu diria que ele não se vê nem 
como professor.  Se, pergunta, ele dirá que é advogado ou médico, 
cumprem um horário na universidade, mas ganham sua vida em outro 
lugar. (Anexo-entrevista, p.CXXI).  

É um relato muito similar ao de outros países. Esta análise é reforçada 

pelo professor José Luís, sobre casos de profissionais liberais que sequer 

retiram seus contracheques pelas aulas de ministram: 

Trabalham de graça, porque gostam, por causa do status. 
Porque lhes dá prestígio ser acadêmico da Universidade de 
Queretáro. Creio então que não haja prejuízo para esse setor, 
mas sim para aqueles que querem ter uma carreira 
universitária. Estes têm de ter vários trabalhos. Sabemos todos 
que um trabalhador em situação precária tem que trabalhar em 
várias instituições. Eles se sentem em desvantagem, 
marginalizados, isolados, não podem participar do sindicato, o 
sindicato não pode lutar por eles e se são demitidos 
injustificadamente, o sindicato não pode fazer nada. (Anexo-
entrevista, p.CXXIV).  

Há instituições universitárias nas quais os professores precarizados 

podem se associar ao sindicato e outras que não. Nestas, como em Querétaro,  

a divisão no interior da categoria se acentua, e consequentemente a 

constituição de uma identidade coletiva se torna um processo mais difícil de ser 

trabalhado pelas direções sindicais.      

 

 7.6 O ENSINO SUPERIOR NOS TEMPOS DO NEOLIBERALISMO 

 A professora Maria Teresa Lechuga destaca que na UNAM, a 

precarização está associada a um processo de diferenciação entre pesquisa e 

ensino, uma expressão do desenvolvimento desigual e combinado no interior 

de uma mesma instituição, que confina finalidades distintas em uma mesma 
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instituição, associadas à marcante diferenciação de vínculos empregatícios, de 

delimitação de tempos e espaços:  

Na UNAM há duas universidades: a de massas e a de elite.  A 
de massas possui licenciaturas muito limitadas, com planos de 
estudo muito ruins. Ensinam um saber fazer simples. Porque 
aos professores contratados por hora, não se dão condições de 
investir em sua formação, não participam da vida acadêmica, 
do sindicato. Trabalhando em várias instituições não tem como 
participar. [...] Além disso, os professores contratados não têm 
sequer uma sala para atender os alunos. Têm de fazer isso no 
jardim. (Anexo-entrevista, pp.CVIII e CXIII). 

Igualmente, a professora Zeferina Castelazo Gonzáldez, da Benemérita 

Escola Nacional de Professores, afirma que os professores que ingressam para 

lecionar uma disciplina (asignatura) “não têm tempo livre para planejar. Só dar 

aulas.” (Anexo-entrevista, p.XCII).  

Para o professor Samuel Cielo Canales, da UACM (Universidade 

Autônoma da Cidade do México), há outro desdobramento com a contratação 

de professores precarizados para lecionar poucas aulas, relacionado à 

impossibilidade da apropriação do projeto institucional por este professor e os 

decorrentes desdobramentos para o ensino. Não são oferecidas condições 

para que este profissional participe da vida acadêmica institucional.  

Há alguns anos não contratam professores em jornada 
completa, então contratam por horas ou disciplina. Esses 
professores não conhecem o projeto da instituição. Estamos 
encontrando problemas que não encontrávamos antes... de 
professor batendo a porta no nariz do aluno porque este 
chegou um minuto depois na sala. São contratados por um 
quadrimestre, então não há nada que os obrigue a se envolver 
com o projeto que desenvolvemos junto à Universidade. Então 
nós combatemos as reformas não só porque é uma atomização 
do trabalho acadêmico, mas o sindical e o político incluso. 
(Anexo-entrevista, p.C). 

 Esse relato é sintomático. A UACM foi fundada pela administração de 

Andrés Manuel López Obrador, do PRD (Partido da Revolução Democrática), 

crítico das medidas neoliberais. Esta universidade, com quinze mil estudantes, 

foi constituída em uma área da periferia, onde havia uma antiga penitenciária e 

como resultado de uma mobilização popular, dos moradores da região. A 

escolha do lugar não é apenas decorrência de uma opção econômica, mas 

carregada de simbolismo. Nesta universidade, por exemplo, não há vestibular e 
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o ingresso se faz por sorteio. Ainda assim, se observa o processo da 

precarização do quadro docente. É como se o trabalho precário já tivesse sido 

naturalizado no ambiente acadêmico.  

 Esse mesmo cenário verifica-se em outra instituição com estruturas 

muito democráticas, a Universidade Autônoma de Querétaro (UAQ). O 

estrangulamento orçamentário imposto às universidades leva que a 

comunidade universitária reproduza políticas neoliberais por não ver 

alternativa. 

No caso da UAQ essa situação é muito clara, uma vez que, diferente da 

UNAM e da Universidade de Guadalajara, são os professores e alunos que 

elegem o reitor através do Conselho Universitário, como nos relata o professor 

Angel Luis, secretário geral do SUPUAQ (Sindicato Único do Pessoal 

Acadêmico da Universidade Autônoma de Querétaro), 

Tem cinquenta e seis (56) membros sendo vinte e oito (28) 
professores e vinte e oito (28) estudantes. É bem democrático. 
[...] O sindicato possui dois representantes com direito à voz, 
mas não a voto. Há ainda um representante do governo do 
Estado que de forma geral não participa e há ainda dois 
representantes do setor de Humanidades e do setor de Ciência 
e Tecnologia, mas também não votam porque são cargos de 
confiança, designados pelo reitor. Então a relação 
sindicato/patrão é estranha porque há membros do sindicato. 
Dou-lhe o exemplo de uma professora que era diretora do 
sindicato e foi eleita reitora da Universidade. Pode pedir licença 
do sindicato para exercer um cargo de reitor, diretor da 
Universidade.  É uma relação paradoxal. (Anexo-entrevista, p. 
CXXVII).  

 Essa mesma reitoria que é eleita por alunos e funcionários, recorre à 

contratação informal de professores (por honorários) para garantir o 

funcionamento e a expansão das matrículas e dos cursos. Dessa forma, 

constatamos mais uma vez o já verificado em vários estudos: não há 

autonomia universitária sem autonomia financeira e a expansão do ensino 

universitário vem ocorrendo em base à precarização do trabalho docente e 

sacrificando uma formação mais humanista e integral.   

 Com o objetivo de padronizar e direcionar as IES, o México, assim como 

os demais países estudados, criou instituições de avaliação. No caso deste 

país, os estudantes devem prestar um exame de validação dos seus estudos 
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de nível superior. Conforme a professora Maria Teresa Lechuga, com exceção 

da UNAM,  

[...] nas demais instituições de ensino superior, inclusive o IPN 
(Instituto Politécnico Nacional), quando o aluno se forma, deve 
prestar um exame organizado por uma instituição privada, 
Centro Nacional de Avaliação, para que recebam um selo e 
seu certificado tenha validade.  Esse exame se chama Exame 
de Egresso da Licenciatura (EGEL) e é pago pelo estudante. 
(Anexo-entrevista, p. CXV). 

 Para o professor Arturo Ramos, “trata-se das políticas do Estado que ao 

invés de investir na melhoria da qualidade, criam uma certificação para garantir 

a qualidade.” (Anexo-entrevista, p. CXV). Arturo destaca que no setor privado a 

situação é pior. Instituições de ensino superior voltadas para a burguesia, como 

o ITESM (Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey), ou a 

Ibero-americana, mantêm um bom nível de ensino, mas nas demais a realidade 

é outra e fornece um exemplo próprio do México com o termo “patito”, que 

significa algo de baixo padrão de qualidade:  

[...] aqui no México, quando se compra algo de baixa 
qualidade, da China, por exemplo, dizemos que é algo 
“patito”... então esse investigador (o professor Arturo Ramos 
não citou o nome do investigador) diz que a educação superior 
esta se “patitizando”.  Essa é a maioria da universidade 
privada. (Anexo-entrevista, p. CXIV). 

 Outra tendência, destacada por alguns professores, é a substituição de 

disciplinas mais reflexivas por outras ligadas à ciência aplicada. A professora 

Zeferina Castelazo Gonzáldez, conta que ingressou na Benemérita Escola 

Nacional de Professores 

[...] lecionando “Problemas e políticas da educação básica”.  
Estava muito ligada aos problemas da educação básica, mas 
com a reforma educativa essa disciplina desapareceu do 
currículo. Já não existe. [...] Querem eficientizar a educação. 
Trabalhar com competências. A produção na educação é mão 
de obra barata, e isso significa uma educação não crítica, que 
não vai a manifestações. Só obedeces e executas. Não 
questionadora. (Anexo-entrevista, pp.XCI e XCII). 

 O professor de enfermagem da Universidade de Guadalajara, Gonzalo 

Nava Bustos, aponta a expansão de cursos técnicos de prótese, radiologia, 

terapia da reabilitação. Também houve redução e eliminação de disciplinas 
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ligadas às áreas humanas. São cursos “mais práticos, menos reflexivos. É uma 

formação para trabalhar na indústria ou em qualquer setor. São as orientações 

neoliberais do FMI e dos organismos internacionais.” (Anexo-entrevista, 

p.CXX). 

 Por fim há a pressão sobre os professores para que passem por 

processos de avaliação. Segundo o secretário geral do Sindicato Único do 

Pessoal Acadêmico da Universidade Autônoma de Querétaro (SUPUAQ), o 

professor Angel Luis, as universidades públicas mexicanas convivem com 

déficits constantes e cita que “o governo federal ofereceu aumentar o 

orçamento se os professores passassem por uma avaliação”. (Anexo-

entrevista, p.CXXXII).  

7.7  REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

Viés perverso para os trabalhadores docentes universitários foi a 

reforma previdenciária da década de 2000. Assim como Brasil (1998 e 2003), 

Argentina (1992) e Colômbia (2014), também no México os trabalhadores 

passaram a trabalhar por mais tempo e receber um valor menor quando se 

aposentam.  

Não há condições especiais para que os trabalhadores da educação 

obtenham o direito à aposentadoria. A recente reforma que estabeleceu um 

teto de dez salários mínimos mensais – algo similar à reforma promovida pelo 

governo Dilma com o serviço público federal – leva a que muitos professores 

de jornada completa não se aposentem. Como vimos na tabela 40, o salário 

mínimo real de 2012 equivalia a 73,1% do valor de 1994. Segundo o professor 

Arturo Ramos, o estabelecimento de um teto baixo tem provocado que muitos 

professores adiem a aposentadoria,  

Assim como houve mudanças para os professores do Ensino 
Básico, algumas universidades como a UNAM, a de Chapingo 
e algumas de província estão em instituto próprio dos 
trabalhadores do estado, Instituto de Seguridade e Serviços 
Sociais dos Trabalhadores do Estado (ISSSTE) e outros em 
um instituto geral, Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) 
e há ainda institutos previdenciários da própria universidade e 
outros são totalmente privados. Então, para a maioria dos 
professores que estão no ISSSTE há um teto máximo de 
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20.000 pesos (o salário mínimo no México é de 1500 pesos, 
aproximadamente 180 dólares), então os professores com 
tempo completo, não se aposentam, pois significaria uma 
queda no nível de vida. (Anexo-entrevista, p.CX). 

Além do estabelecimento de um teto, a reforma previdenciária alterou os 

critérios para a obtenção da aposentadoria. O professor Arturo Ramos que se 

aposentou antes da reforma, o fez com 49 anos de idade e 30 anos de serviço. 

O professor de enfermagem da Universidade de Guadalajara, Gonzalo Nava 

Bustos nos demonstra com um exemplo particular o que significou para o 

trabalhador essa reforma: 

Antes aposentávamos ou com trinta anos de trabalho ou aos 
sessenta anos de idade, mas isso mudou e trocaram a palavra 
“ou” por “e” e ampliaram a idade de aposentadoria de 60 para 
65 anos. . Aqui, ampliou-se o tempo de trabalho. Eu tenho 52 
anos de idade e 31 de trabalho, então terei de trabalhar mais 
13 anos para me aposentar. (Anexo-entrevista, CXIX). Grifo 
nosso. 

Verifica-se, pelo caso do professor Gonzalo, que terá de trabalhar mais 

treze anos para obter a aposentadoria, o sentido duplamente perverso desta 

reforma: reduzir os gastos públicos em previdência, ampliando o tempo da 

ativa, e diminuir a criação de vagas de trabalho para aumentar a disputa e 

impor salários cada vez mais baixos.  

 Questionado sobre a existência de uma regra de transição, o professor 

afirmou que existe, mas é móvel que impede que muitos que estavam próximos 

de aposentar-se o consigam. Na mesma situação encontra-se a professora 

Zeferina Castelazo González, da Benemérita Escola Nacional de Professores 

que destaca ainda a destinação da contribuição previdenciária para o sistema 

financeiro:  

Quando todos os contratados pela regra antiga estiverem 
aposentados, então só restarão os contratados pela nova lei 
que prevê um aporte mensal do trabalhador para o fundo de 
pensão público, e quando se aposentar, este trabalhador 
receberá o que poupou durante o período de trabalho. Não 
depende mais de idade, mas do que guardou, do que 
acumulou. E parte desse dinheiro não fica com o governo, mas 
vai para um banco privado.  Este banco investe, trabalha com o 
dinheiro e ao final devolve ao trabalhador. Não há garantia que 
este dinheiro retorne. (Anexo-entrevista, p.LXXXVII).  



   334 

 

A previdência dos trabalhadores, que antes reforçava o caixa do Estado 

e poderia ser utilizada para investimentos na economia, na saúde ou educação, 

no modelo neoliberal, torna-se uma fonte de rendimentos para o mercado 

financeiro e como salienta a professora Zeferina, não há garantia de retorno 

destas economias.  

Como ressaltou o professor Arturo Ramos, há uma diversificação de 

instituições previdenciárias e em cada uma delas há desdobramentos que são 

difíceis de ser enfrentados localmente pelos trabalhadores. O professor José 

Luís, da Universidade Autônoma de Querétaro, nos descreveu outro elemento 

da reforma previdenciária, o fim da paridade entre os vencimentos dos 

professores da ativa e os que se aposentam:  

Em determinada medida, do ponto de vista político, há uma 
autonomia muito digna, mas do ponto de vista econômico é 
mais difícil, devendo preencher alguns pré-requisitos 
neoliberais. Por exemplo, a aposentadoria dinâmica.  Era uma 
exigência do governo. [...] É o direito a que o professor 
aposentado continue fazendo jus aos reajustes e benefícios 
conferidos aos trabalhadores da ativa.  Então, em 2007 a 
antiga direção do sindicato abriu mão disso. Todos os que 
ingressam depois de 2007 não têm mais direito ao reajuste da 
categoria em seus benefícios. (Anexo-entrevista, p.CXXV). 
Grifo nosso.  

Percebemos pelo relato que algumas instituições, como no caso a UAQ, 

têm autonomia, inclusive para decidir sobre a forma de aposentadoria.   

Há que se acrescentar que para os professores precarizados, que têm 

diversos “pedacinhos” de aulas em várias instituições, e que muitas vezes 

trabalham como “pessoa jurídica”, modalidade comum entre as instituições de 

ensino privada e que se denominam como “honorários”, a contribuição é mais 

complicada e irregular.  Explica-nos o professor Arturo Ramos que receber por 

honorário impõe ao professor a contratação de um contador e é um meio de 

“[...] descaracterizar a relação trabalhista e estabelecer uma prestação de 

serviços. E isso está se ampliando no México.” (Anexo-entrevista, p.CXI).  

A fala do professor Angel Luis, secretário geral do SUPUAQ 
destaca uma análise preocupante, e uma perspectiva baseada 
na luta de classes, infelizmente, o neoliberalismo está nos 
fazendo regressar ao passado, pois vem nos retirando direitos. 
A situação que os jovens acadêmicos enfrentam, nós não 
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enfrentamos. Então também acho que os jovens acadêmicos 
se vejam mais como trabalhadores e estejam mais dispostos a 
lutar.  (Anexo-entrevista, p.CXXXI) 

 Tal análise acaba por cristalizar um cenário marcado por lutas de 

resistência dos trabalhadores na defesa de conquistas obtidas em conjunturas 

passadas, marcadas por correlações de forças distintas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O tema deste trabalho é o sindicalismo docente universitário e tratamos 

de estudar as entidades sindicais docentes universitárias de quatro países 

latino-americanos durante a contrarreforma universitária entre os anos de 1990 

e 2010.  

 Priorizamos as instituições públicas de ensino superior por identificarmos 

nestas os segmentos mais dinâmicos e mobilizados na resistência à 

contrarreforma. Parece-nos possível estabelecer, para fins de referência que a 

condição de trabalho dos professores universitários públicos, a partir do seu 

peso quantitativo no quadro nacional do ensino superior, como sendo 

paradigmático nos casos da Argentina e México, como significativo para a 

Colômbia, e diferenciado para o Brasil. Porém, do ponto de vista geral, em 

todos os países, são nas instituições oficiais que se localizam as condições de 

trabalho mais valorizadas, ainda que sejam em muitos casos restritas a setores 

minoritários no interior das universidades públicas.  

Longe de fazer um balanço sobre a efetivação das políticas neoliberais 

na área iniciamos estas considerações partindo do reconhecimento que houve 

nos países estudados alterações do perfil das universidades e do ensino 

superior em geral, com avanços das propostas defendidas pelo BM (descritas 

no primeiro capítulo).  

O ensino superior privado cresceu mais que o setor público, e em um 

país de dimensões continentais como o Brasil, abarca 70% das matrículas, 

com subsídio público (FIES e ProUni). Há que se ressaltar que a partir de 2010 

a Colômbia passou a contar com maior número de matrículas no setor público 

do que no privado, em tendência oposta a do Brasil, mas indicando o limite de 

expansão do setor privado naquele país.  

Ainda que o Brasil, não tenha invertido o quadro de concentração de 

matrículas do ensino superior no setor privado, apresentou depois de 2004 um 

surto de expansão da rede pública federal, com uma característica importante, 

que foi a interiorização dos novos campus, instituições e cursos. Do mesmo 

modo a Argentina ampliou a rede pública federal a partir da primeira metade da 
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década de 2000 com criação de instituições em áreas mais periféricas 

(conurbanos). Essas particularidades de Brasil e Argentina ocorreram durante 

períodos em que os governos mais alinhados com as propostas neoliberais 

foram afastados do poder. O México e a Colômbia não criaram novas 

instituições públicas (à parte a UACM, na Cidade do México), mas 

caracterizaram-se pelo crescimento de matrículas das antigas instituições, nem 

sempre acompanhadas de ampliações da infraestrutura.  

Em todos os países considerados houve expansão de cursos de curta 

duração e proliferaram disciplinas voltadas para as necessidades do mercado, 

mais aplicadas (interessadas) e menos reflexivas, tanto nas instituições 

públicas quanto nas privadas. Estas por sua vez, incrementaram de diversas 

formas sua autonomia do Estado para a criação de cursos e disciplinas, 

apresentando em geral uma qualidade inferior ao das instituições públicas (com 

exceção de instituições privadas para a burguesia, como no México e na 

Colômbia, ou as confessionais no Brasil).  

Vimos que, paralelamente, todos os países criaram instituições, em 

alguns casos privadas (México), para avaliar os estudantes, professores e as 

próprias universidades, estabelecendo aferição de desempenho via 

ranqueamentos com base em critérios de produtividade, estabelecidos em 

paradigmas empresariais. Esses indicadores são utilizados, no caso das 

públicas, para influir no acesso a recursos (bolsas de estudo, linhas de 

pesquisa, verbas para ampliação e manutenção dos equipamentos e 

instalações), que resultam na restrição da autonomia universitária em função 

dos interesses de mercado (heteronomia). As referidas avaliações 

(institucionais, de docentes e de estudantes) estão ordenadas de formas 

distintas em cada país, mas se apresentam como variações de um mesmo 

tema. 

A contrarreforma universitária neoliberal assumiu uma feição em cada 

país estudado, estimulando características nacionais ou regionais próprias que 

melhor coadunavam com os objetivos perseguidos, mas de modo geral 

confinou a pesquisa a pequenos círculos e priorizou nas instituições o “ensino”, 

com as características já mencionadas.  
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Portanto, mesmo nos países onde o setor público manteve-se 

majoritário, houve avanços de práticas de funcionamento, próprias do setor 

privado. Como avalia o próprio Banco Mundial em um documento de 1998:  

À medida que as universidades e os sistemas de ensino 
superior vão prestando mais atenção a questões como as boas 
práticas de gestão de pessoal, aos problemas de liquidez, a 
posição no mercado, a diversificação de produtos e a 
responsabilidade, seu aspecto será mais “privado”, ainda 
quando sejam ainda de propriedade estatal, recebam 
considerável apoio fiscal e se declarem abertamente “públicos” 
em sua missão (JOHNSTONE, 1998, p.4, tradução nossa). 

Houve uma expansão significativa, ainda que desigual conforme as 

instituições e sistemas de ensino, do autofinanciamento das instituições 

públicas, seja por meio de prestação de serviços, venda de cursos, 

estabelecimento de parcerias com empresas, criação de fundações, cobrança 

de matrículas e mensalidades (principalmente na pós-graduação). Em algumas 

instituições esses recursos superam mais da metade do orçamento 

universitário (UdeA, em Medellin e a Universidade Nacional de Colombia, 

campus Bogotá).  

Poderíamos citar outros parâmetros, mas estes nos parecem suficientes 

para ter-se uma ideia geral das mudanças ocorridas no período estudado e do 

avanço da contrarreforma, que resultou na transformação do ensino superior 

em prerrogativa de um grande mercado, com mudanças qualitativas do papel 

do Estado e de suas instituições. Segundo Santos (2008, p.28) as despesas 

mundiais com educação – 2 trilhões de dólares – alcançavam em 2004 o dobro 

do valor do mercado mundial automobilístico.  

Nesse contexto, os docentes universitários desempenharam várias lutas 

– não apenas corporativas, ainda que em geral essas sejam as que mais 

mobilizam – que refrearam as contrarreformas em diversas ocasiões e de 

modos distintos, mas insuficiente para impedir seu avanço.  

As resistências estiveram concentradas nas instituições públicas, onde, 

assim mesmo, o trabalho precário (catedráticos, professores por asignatura, ad 

honorem, professores por honorários, professores temporários, professores 

substitutos, horistas, professores táxi) foi ampliado, houve introdução de 
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critérios de remuneração lastreados em normas individuais e por rendimento 

(seja através das carreiras, ou mesmo do trabalho paralelo como consultores 

via fundações ou a serviço da própria instituição), e aumento do sobretrabalho 

(“produtividade”) e, portanto, com aprofundamento da exploração, como, por 

exemplo, maior número de estudantes por turma, incorporação de funções 

próprias da administração por meio das ferramentas de informática, 

participação em reuniões, atendimento da comunidade, exigência de um 

número de publicações, participação em eventos, apropriação do tempo livre 

pelas instituições, orientação de alunos entre outros.  

Também nos serviços de apoio (segurança, alimentação, limpeza, 

serviços administrativos) houve um grande avanço da terceirização, com o 

estabelecimento de contratos com empresas privadas, com a redução do 

número de funcionários diretamente contratados pela instituição e, 

consequentemente, com a diminuição de direitos trabalhistas.  

As entidades sindicais mostraram uma resistência que se mostrou mais 

efetiva em relação à contrarreforma, no que tange às questões salariais e 

condições de trabalho, onde puderam contar com maior mobilização de sua 

base, e teve menor incidência sobre questões educacionais. Buscaram intervir 

na normatização da legislação educacional (processos constitucionais, 

emendas constitucionais, leis específicas), juntamente com outras entidades 

sindicais, estudantis e acadêmicas e em várias oportunidades apresentaram 

propostas para todo o sistema de ensino, concernentes desde o financiamento, 

autonomia e organização. 

Além das pautas corporativa e educacional as entidades sindicais 

docentes universitárias participaram ativamente de processos de luta pela 

redemocratização e seu fortalecimento (Argentina e Brasil), ou abertura política 

(México e Colômbia), muitas vezes com professores perseguidos, demitidos e 

mesmo mortos. 

Evidenciamos que os países que contam com uma ou mais entidades 

nacionais (Federação, Confederação ou Sindicato, conforme o país), a 

resistência foi mais efetiva e isso igualmente se reflete nos estudos de conjunto 

sobre o sindicalismo no ensino superior. Na revisão bibliográfica, percebemos 
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maior disponibilidade de obras ligadas à história do sindicalismo docente 

universitário nacional, e mesmo análises de políticas educacionais para o 

segmento por parte do meio sindical na Argentina, Brasil e Colômbia, por 

exemplo, do que no México, onde a organização sindical é mais 

compartimentada por instituição. A descentralização ou fragmentação da 

organização sindical desdobra-se na dificuldade de obter dados e análises 

mais gerais e panorâmicas.  

A estrutura de organização desse sindicalismo, na qual vingaram 

entidades e negociações trabalhistas nacionais, ultrapassa em geral a 

territorialidade onde se localiza a própria instituição e interage em nível inter-

universitário (como o Fórum das Seis, em São Paulo), um aspecto muito 

distinto do sindicalismo do setor privado, geralmente, com ações restritas às 

plantas das empresas ou ao ramo produtivo local a que pertencem.  

Essa rede entre seções sindicais vinculadas a entidades nacionais 

propiciou, em muitas ocasiões, a produção de documentos críticos e projetos 

para a educação, que por vezes ultrapassaram os limites do ensino superior 

(Colômbia, em 1991 e 2012; Brasil, 1988, 1996, 2001, 2014), apresentando 

com outras organizações sindicais e/ou acadêmicas e estudantis, propostas 

para todo o sistema de ensino. As entidades sindicais docentes universitárias 

se constituem estimulam a produção de conhecimento, não apenas como 

objeto de estudo de especialistas, mas como divulgadoras e consumidoras de 

estudos sobre diversas áreas relacionadas à educação. Encontramos várias 

publicações, sustentadas pelas entidades sindicais, destinadas a este fim e 

disponibilizadas por meio digital. 

Apesar de se estruturarem em oposição, ou à margem, do sindicalismo 

tradicional e de apresentarem um funcionamento interno mais democrático 

(horizontal), com organização de assembleias, consultas de delegados ou 

representantes, nas entrevistas, vários professores indicaram falhas nesses 

mecanismos e certo acomodamento ao aparato de alguns dirigentes.  

Em geral, as informações são socializadas por meio de sites, mas 

muitas entidades mantêm órgãos informativos impressos como boletins, 

revistas periódicas, dossiês. Enquanto os boletins são direcionados a questões 
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mais cotidianas, as revistas e dossiês apresentam conteúdos específicos sobre 

determinados temas, que abarcam relação com o mundo do trabalho, a 

educação, financiamento, gestão universitária, história do movimento docente, 

entre outros temas.  

A análise dos sites consultados mostra que, em geral, mas nem sempre, 

versam sobre questões específicas do ensino superior, política educacional 

nacional, ou pertinente à instituição específica. Há destaque sobre as entidades 

nacionais ou internacionais às quais são afiliadas ou que mantêm afinidades 

“enlaces” (em geral nacionais).  

Neste espaço virtual ainda são disponibilizados documentos, 

legislações, pequenos históricos, e quando uma entidade é nacional, diversos 

endereços eletrônicos das seções sindicais que a compõem. Comumente, há 

uma galeria com os principais registros (fotografias, vídeos etc.) de ações 

desenvolvidas pelo sindicato.  

Para além da diretoria, contam com vários departamentos como: 

jurídico, comunicação, educacional e, às vezes, um departamento de formação 

sindical. Estes sites apresentam ainda os endereços das sedes e uma forma de 

contato através de uma caixa de email. Há acessos (links) às redes sociais 

com uma página no facebook e um endereço de twiter.  

Algumas entidades pequenas (como a ADCESP, no Piauí), só dispõem 

de um blog. Provavelmente o whatsapp também se constitua em ferramenta de 

organização e divulgação dessas entidades, principalmente durante as greves 

com a formação de “grupos”.  

Há, em cada instituição, locais reconhecidos pelos professores como 

fonte de informações do sindicato (quadros de avisos em corredores ou salas 

de professores) e as sedes das seções ou sindicatos estão em muitos casos 

localizadas dentro das instituições (ainda que tenhamos visitado várias sedes 

externas à instituição), disponibilizando, conforme a infraestrutura, serviços 

variados (assistência jurídica, empréstimos, descontos em material escolar 

para filhos, em passagens de viagens a congressos etc.).  
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Em época de greves ou protestos há confecção de cartazes, panfletos, 

às vezes contratação de carros de som, aluguel de barracas ou tendas, 

pagamentos de passagens para reuniões nacionais de comandos de greve. 

São comuns, ainda, ações ou manifestações com outros segmentos 

(funcionários técnico-administrativos, estudantes, outras categorias, 

desempregados, camponeses), de solidariedade ou não, seja com a divulgação 

das causas em questão, seja com a participação de dirigentes e da vanguarda 

nos atos, marchas ou manifestações.  

A classe social pode ser entendida como um processo histórico, que 

relaciona elementos dinâmicos e objetivos, como a experiência e as condições 

de existência, com outros reflexivos (subjetivos), como a interpretação dessa 

experiência por um sistema de valores que se expressam em consciência. A 

constituição social da categoria social do professor docente, sua 

profissionalização, está associada à sua ampliação numérica e o papel desta 

instituição para a própria reprodução do capital a partir da segunda guerra 

mundial. Há muitos elementos que contribuem no delinear de um perfil dos 

docentes universitários enquanto trabalhadores, tendo em comum a condição 

de assalariados, de não se conformarem com as condições impostas (salários 

e estruturais) e buscarem na organização e mobilização uma forma de 

auferirem força social, mas que se expressa de maneira peculiar.  

Apesar de toda a diversidade que caracteriza a realidade dos países 

considerados e das distintas feições que a contrarreforma universitária assumiu 

em cada um, há muitas semelhanças entre as organizações destes 

trabalhadores, docentes universitários, a começar pelo período de seu 

surgimento, durante a década de 1970, e o caminho que percorreram para se 

estruturarem, de associações de faculdades que paulatinamente buscaram 

articulação da representação para toda a instituição universitária e, 

posteriormente, da tentativa de criação de uma entidade nacional, conquistada 

na Argentina, Brasil e Colômbia, mas malograda no México.  

Depois de lograda uma entidade nacional, esta se tornou, em geral, um 

elemento de aceleração da organização de base, seja por meio das conquistas 
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alcançadas, seja pelo trabalho de contar com representação em todas as 

instituições.  

Nos quatro países, esse sindicalismo surgiu ao largo ou em oposição a 

velhos aparatos burocráticos, e as entidades sindicais universitárias mais 

importantes situam-se em um espectro ideológico que poderíamos definir como 

“mais à esquerda”. Usamos tal definição, embora pouco esclarecedora, para 

identificar aspectos comuns em discursos, práticas e vinculações históricas dos 

agrupamentos que dirigem tais entidades, dentro dos panoramas políticos 

nacionais, em geral pertencentes do campo da “centro esquerda” até a 

esquerda mais histórica, ou seja, que se preocupam com a defesa do público, 

do social. Referimo-nos, obviamente não à totalidade, mas ao setor mais 

dinâmico que dirigiu os principais movimentos de resistência à contrarreforma. 

Há outros agrupamentos “mais à direita” no espectro político e sindical que 

disputam “espaços” de representação no interior das entidades, ou por vezes, 

criando “por fora” novas entidades. Comentando esse fenômeno de surgimento 

de novas entidades no movimento sindical docente universitário brasileiro – 

particularmente o Proifes e o MDIA – nos últimos anos, o professor Sadi Dal 

Rosso associa essa diversidade de entidades aos “espaços políticos” de 

representação “vazios”, quando um espectro político da base dessas 

categorias não se reconhece na organização sindical (Anexo-entrevista, 

p.CCXVIII). 

Não percebemos tais entidades como extensão (aparato) de um partido, 

como no caso de vários sindicatos (SNTE) durante a longa sucessão de 

governos do PRI no México, ainda que haja períodos de maior controle de 

direções sindicais por determinados agrupamentos. Novamente recordamos 

que nos referimos às entidades nacionais, ou às mais representativas e 

dinâmicas do sindicalismo docente universitário. Isso não significa dizer que, 

mesmo nestas, não haja elementos de burocratização, como procedimentos 

com pouca transparência, insuficiente consulta às bases sobre questões 

relevantes e dirigentes que se encontram há muito tempo na direção das 

entidades sindicais universitárias, desenvolvendo uma “carreira” ou uma prática 

mais personalista de condução político-sindical.  
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A manutenção de setores “mais à esquerda” na direção dessas 

entidades é aparentemente uma contradição com a característica desse 

segmento social de assalariados, muitas vezes apontado pelos entrevistados 

como “conservador”, que expressaria uma “consciência de classe”, descrita 

como “em si” devido à resistência de parte significativa desses setores a se 

reconhecerem como trabalhadores.  

Porém, nos parecem corretas as observações de muitos entrevistados 

de que está em curso um processo de transformação ou amadurecimento de 

uma “consciência de classe” ou a percepção de pertencimento a uma 

categoria, que se realiza de forma distinta dos trabalhadores fabris, do 

sindicalismo mais antigo. Em que pese a grande heterogeneidade (origem 

social diversa, significativo número de profissionais liberais, professores 

submetidos à precarização), os elevados índices de sindicalização, em 

comparação às demais categorias, são um elemento que atestam a 

importância dessas entidades para significativos setores docentes.  

O fato de as principais organizações sindicais docentes universitárias 

dos países estudados sustentarem, grosso modo, um discurso de oposição aos 

governos em exercício (tanto de esquerda, quanto de direita), reflete não 

apenas uma reação aos constantes ataques sofridos (objetividade), mas 

também à existência de um significativo setor social crítico (subjetividade) na 

base dessas organizações, que não obstante esteja ausente do cotidiano das 

atividades dos sindicatos, tem nestes uma referência importante na 

sustentação de um discurso contra-hegemônico.  

Em ocasiões de enfrentamentos abertos (greves, manifestações, aulas 

públicas, não aplicação de exames), esses setores engrossam as ações de 

maior envergadura e visibilidade, ainda que, como em outras categorias 

sindicais, não se transformem em ativistas ou se incorporem ao funcionamento 

diário dos sindicatos.  

As entidades sindicais se estruturam de diferentes formas nesses quatro 

países, mas apresentam igualmente organizações de base, são mais 

horizontalizadas que o restante do movimento sindical (talvez com exceção da 

Argentina, onde esta característica é, aparentemente, mais comum em outros 
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setores sindicais). Porém, onde foram conquistadas entidades nacionais 

centralizadas (Argentina, Brasil e Colômbia) os docentes universitários 

beneficiaram-se com maior visibilidade de suas pautas na sociedade, e ainda 

com um maior grau de transparência na condução dessas entidades, mesmo 

onde há um elevado número de entidades nacionais que representam os 

docentes universitários (Argentina). Isso não significa a inexistência de 

burocratização e de personalismo em várias entidades, como expusemos 

anteriormente. 

Mesmo no México, onde há uma prática comum de sindicalização 

compulsória dos docentes na educação básica, prevaleceu entre os 

professores universitários a sindicalização voluntária e o financiamento de suas 

entidades decorre da mensalidade dos associados e em alguns países 

(Argentina) ainda do repasse de uma taxa sobre a assinatura dos contratos 

coletivos de trabalho. No Brasil, onde há imposto sindical, o ANDES reembolsa 

aos docentes a parte que lhe cabe desse imposto. 

As categorias que apresentam maior grau de vínculos estáveis com as 

instituições universitárias (Brasil) foram as que mais se valeram da greve como 

instrumento de persuasão durante o período estudado, vindo em seguida a 

Argentina, depois México e Colômbia. Os vínculos trabalhistas precários 

(Argentina, México e Colômbia), assim como a maior fragmentação da 

organização sindical (México), constituíram elemento importante na explicação 

desse fenômeno. 

Em geral, as entidades sindicais universitárias, ainda que com exceções, 

organizam-se com outros setores do proletariado, inclusive por meio de filiação 

em centrais sindicais, repercutindo em sua base as campanhas e os debates 

que se desenvolvem no plano político e sindical nacional. Tem no movimento 

estudantil não apenas um setor social estratégico para o estabelecimento de 

alianças, mas uma fonte importante de suprimento de quadros dirigentes e de 

base.  

Esse novo sindicalismo (da década de 1970 até a atualidade) constitui-

se como referência também na vida ordinária da comunidade universitária, na 
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resolução de problemas específicos, de natureza individual – assédio moral42 e 

sexual43, processos e recursos administrativos, formação sindical44, serviços 

assistenciais diversos45 – e também coletivos como o questionamento de 

medidas arbitrárias por parte das autoridades universitárias ou do governo 

como, por exemplo, introdução de relógio de ponto digital46, terceirização ou 

reajuste de valor do restaurante47, eleições para o governo universitário, 

contratações irregulares48. As entidades sindicais dos docentes universitárias 

realizam ações em âmbitos nacional, regional e local, atuando não apenas no 

campo corporativo – coletivo ou individual – mas também nas questões 

nacionais, em especial nas relacionadas às questões educacionais.  

Estas entidades surgiram como desdobramentos da expansão das redes 

de ensino, mas também foram influenciadas pelo ascenso do movimento 

estudantil em fins dos anos 1960 e início dos anos 1970. Além de terem em 

comum o fato de ser um sindicalismo recente, compartilham a organização a 

partir da base que, em geral, adotou formas democráticas de ordenamento, 

ainda que ao longo do tempo tenham sofrido, em cada país, fragmentações 

que refletem menos uma condição estrutural do que análises distintas sobre 

conjunturas, visões políticas, concepções sociais de constituição da própria 

categoria e de posições assumidas (enfrentamento ou conciliação) diante de 

diferentes facções da burguesia, que ocuparam o aparelho de Estado.  

Essa generalização não anula as inúmeras particularidades do 

sindicalismo docente universitário de cada país e de cada instituição, 

mencionadas nos capítulos específicos, tampouco as diversas formas 

fragmentação e hierarquização dos professores, praticadas pelas autoridades 

universitárias, especialmente em se tratando da questão da precarização, que 

se reflete na organização, funcionamento e representatividade das entidades.  

                                                           
42  Vide entrevista da professora Zulema Beltrami, Anexo-entrevista, p.CLXXXVI. 
43  Conferir entrevista da professora Sara Fernadéz, Anexo-entrevista, p.XL. 
44  Consultar Anexo, registros fotográficos, figura 77 e ação do CIHSU, do STUNAM.  
45  Verificar Anexo, registros fotográficos, figura 41. 
46  Vide Anexo, registros fotográficos, figura 54.  
47  Conferir Anexo, registros fotográficos, figura 60. 
48  Vide figura 8. 
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Nas palavras de Thompson (2011, p.10), “a consciência de classe surge 

da mesma forma em tempos e lugares diferentes, mas nunca exatamente da 

mesma forma.” De forma geral, a maioria dos docentes universitários, organiza-

se como trabalhadores (altas taxas de sindicalização e não em conselhos de 

classe), elegem direções que sustentam discursos mais à esquerda e em geral 

classistas49, assumem formas de lutas próprias do proletariado (greves, 

manifestações, protestos de rua) vendem força de trabalho por um salário, são 

encarados e tratados, tanto por governos como por organismos internacionais, 

como trabalhadores.  

Ainda assim, grande parte ainda não se reconhece como trabalhador, 

seja por uma tradição cultural (sistema de valores), por distinguir trabalho 

manual de intelectual, ou mesmo devido a origem social. Um significativo 

contingente (docentes que são também profissionais liberais poderiam ser um 

exemplo, mesmo que não se estabeleça isso como regra ou critério mecânico) 

não se identifica com o sindicato, não participa e não apoia greves e outras 

formas de manifestação, aliás, como é comum em outras categorias, mesmo 

as fabris de um sindicalismo mais antigo. Acreditamos que essa seja uma 

descrição possível do processo como se realiza a constituição e a “consciência 

de classe” dos trabalhadores docentes universitários.  

Por fim, ao longo deste trabalho, pudemos constatar a validade da 

afirmação do professor Sadi Dal Rosso, que salientou como preocupação50, o 

pouco avanço na integração internacional das entidades sindicais dos docentes 

universitários. Verificamos, quando estivemos na Argentina, que há um 

intercâmbio entre algumas organizações, como convites a participar da 

abertura de congressos (a CTA-Autônoma enviou um representante ao XXXIV 

Congresso do STUNAM, no México estabelecemos contato com pesquisadores 

que atuam na COCAL) e até a existência de uma entidade da América do Sul, 

a FESIDUAS, mas ainda são iniciativas pontuais.  

                                                           
49 Por “discursos classistas” entendemos aqueles que contrapõem os interesses dos trabalhadores aos 
da burguesia e de seus representantes, sejam nos governos ou nas administrações universitárias.  
50 Anexo-Entrevista, p.CCXIX.  
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A organização e socialização das diversas experiências do sindicalismo 

docente universitário da América Latina e Caribe é ainda uma necessidade e 

um desafio a ser superado. Este trabalho é resultado e, ao mesmo tempo, uma 

contribuição para suprir essa necessidade, se não pela profundidade analítica, 

por conta das nossas próprias limitações, ao menos pela divulgação e 

descrição das características mais perceptíveis desses movimentos em cada 

um dos países considerados – Argentina, Brasil, Colômbia e México.  
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Argentina  

 

Figura 30 - Publicação com relato de professores a respeito da organização do sindicalismo docente 

universitário argentino. 
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Figura 31 - Grafite na Universidade Nacional de Rosário 

 

 

 

 

Figura 32 - Fotografia no auditório da CONADU Histórica. Manifestação de professores em virtude do 

assassinato do professor de ensino médio, ativista sindical, Carlos Fuentealba, em 2007. 
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Figura 33 - Jornal da CTA-Autônoma, que congrega as maiores federações docentes universitárias. 

 

 

 

 

Figura 34 - Fachada da sede da FEDUN, da ADUBA E ADUNA. 
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Figura 35 - Cursos oferecidos pela ADUBA. 

 

 

Figura 36 - Cartaz da FEDUN na sede central. 
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Figura 37 - Panfleto da AGD-UBA. 

 

Figura 38 - Serviços oferecidos pela ADUBA. 
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Figura 39 - Lista de candidatos na seção sindical da Universidade Nacional de Rosário. 
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Figura 40 - Fac símile do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT). 

 

 

Figura 41- Grafite em rua de Buenos Aires sobre os desaparecidos políticos. 
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Figura 42 - Artigo de jornal sobre a situação dos professores ad honorem. 
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Figura 43 - Aula magna como forma de resistência e de luta. 

 

 

Figura 44 - Serviços prestados pela ADUBA. 
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Figura 45 - Composição de fotos de Adriana Calvo, no auditório da CONADU Histórica. Importante 

dirigente do sindicalismo docente universitário argentino, já falecida. 

 

 

 

Figura 46 - Fachada da sede da AGD-UBA. 
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Brasil  

 

 

Figura 47 - Proposta ao PNE apresentada por entidades sindicais e acadêmicas. 

 

 

 

Figura 48 - Informe da Adusp. 
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Figura 49 - Revista da Adusp. 

 

 

 

Figura 50 – Publicação da Adusp sobre o período da Ditadura Militar, até o início da organização do 

movimento sindical docente.  
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Figura 51 - Informativo do ANDES nº 52. 

 

Figura 52 - Manifestação ADCESP - Piauí (Fonte: Blog ADCESP). 
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Figura 53 Publicação da Adunicamp. 
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Figura 54 - Balão do ANDES em seu XXXII Congresso. 

 

 

 

Figura 55 - Fórum Sesduf-RR sobre educação pública. 

 
               Fonte: Site da Sesduf-RR. 
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Figura 56 - Greve em 2012 na Universidade Federal de Santa Maria, RS,                                                   

com a participação de docentes, funcionários e estudantes. 

 
              Fonte: Site da Seção Sindical dos Docentes da UFSM.  
 
 
 
 
 

Figura 57 - Manifestação contra relógio de ponto digital. 

 
          Fonte: Site do Sesduf-RR 
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Colômbia  

 

 
Figura 58 - Manifestação no centro de Medelin a favor dos planos de paz. 

 

 

 
Figura 59 - Fotografia fixada no restaurante da Universidade Tecnológica de Pereira. 
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Figura 60 - Informativo da Central Unitária dos Trabalhadores da Colômbia. 

 

 

 

Figura 61 - Decalque na sede da seção sindical da UTP. 
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Figura 62 - Publicação da FENALPROU. 

 

 



   385 

 

 

 

 

 
Figura 63 - Publicação da ASPU de Risaralda. 

 

 

 

 

Figura 64 - Manchete do informativo da ASPU sobre a paralisação dos estudantes em 2013. 
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Figura 65 - Cartaz na sede da seção sindical da ASPU da UTP. 
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Figura 66 - Informativo sobre o debate da UdeA.  
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Figura 67 - Processo eleitoral na UdeA. 
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Figura 68 - Decalque na sede da seção sindical da ASPU da UTP. 
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México 

 

 
Figura 69 - Publicação da “Universidad Obrera de México”. Cidade do México. 
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Figura 70 - Faixa diante da Benemérita Escola Nacional de Professores, Cidade do México, 

denunciando o sequestro e extermínio de 43 estudantes normalistas em Ayotzinapa. 

 

 
Figura 71 - Faixa diante da entrada da Universidade Autônoma da Cidade do México, repudiando o 

sequestro e assassinato dos estudantes de Ayotzinapa. 
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Figura 72 - Manifestação na Praça Zocalo em repúdio ao assassinato de estudantes em Ayotzinapa. 

 

 

 
Figura 73 - Manifestação e vigília noturna na Praça Zocalo em repúdio ao assassinato                              

de estudantes em Ayotzinapa. 
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Figura 74 – Material de divulgação de formação sindical da "Corriente Roja",                                              

tendência majoritária na direção do STUNAM. 
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Figura 75 - Material pedagógico do CNTE para o ensino fundamental.  

 

 

 

 

 
Figura 76 - XXXII Congresso Ordinário de STUNAM (fonte: site STUNAM) 
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Figura 77 - Material do CNTE de Michoacán, distribuído no acampamento desta entidade                               

em plena Praça da Revolução. 
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Figura 78 - Aula pública do CNTE. 

 

 

Figura 79 - Apresentação da metodologia pedagógica que o CNTE desenvolve no sul do México.



   397 

 

 
Figura 80 - Programação de filmes da "Universidad Obrera de México". 

 

 
Figura 81 - Propaganda de curso de formação sindical da "Universidad Obrera de México". 
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Figura 82 - Quadro na sede do sindicato dos docentes da Universidade Autônoma de Querétaro. 
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ENTREVISTAS COM PROFESSORAS E PROFESSORES COLOMBIANOS 

 

Entrevista com a professora Maria Elena Erazo Coral da Universidade de 

Nariño em 29 de outubro de 2014.  

Luís – Qual é o sindicato dos professores universitários na Colômbia? 

Maria – É a ASPU (Associação dos Professores Universitários).  

Luís – E é de todos os professores? Das públicas e privadas? 

Maria – Não. Somente das públicas. A ASPU possui seções e a nossa é a 

ASPUNAR.  Associação dos Professores Universitários de Nariño.  

Luís – Onde fica Nariño? 

Maria – Nariño está localizada no Sul, na fronteira com o Equador. Estamos a 

duas horas de Quito. De um lado há ASPU, mas também há a Associação de 

Professores de Antioquia e eu conheço a sua presidenta, Sara Fernández e 

estamos trabalhando muito no tema das reformas universitárias, mas não como 

tema acadêmico, mas as reformas autônomas das universidades, se chama 

poder constituinte das universidades. Agora vamos realizar o terceiro 

congresso sobre isso, e é mais que um evento acadêmico, é um evento 

político. Queremos que o Estado nos dê processos autonomia para gerarmos 

nossas próprias reformas, nossas formas de governo, nossas próprias formas 

de nos estruturarmos academicamente.  

 Talvez você saiba que em 2011, o Estado colombiano gerou uma lei e 

estudantes e professores saímos às ruas e derrubamos essa lei. E agora, o 

governo Santos já não quis aprovar uma lei, mas o que fez foi nos impor uma 

política acadêmica que se chama Acordo do Nível Superior que traz os 

mesmos elementos da lei derrotada.  

Luís – E como foi essa luta em 2011? 

Maria – Durou dois meses.  Alunos e professores, saímos às ruas e foi muito 

força de cidadania.  

Luís – Há um jornal ou site em que eu possa saber um pouco mais sobre esse 

processo? 

Maria – Nesse processo surgiu um movimento de estudantes que se chama 

MANE, movimento amplo estudantil junto com os acadêmicos. E nesse  
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processo se destacou a Associação dos Professores de Antioquia com a 

professora Sara Fernández. 

Luís – Que não está com a ASPU.  

Maria – Que não está na ASPU. A Universidade de Antioquia é tão grande, 

uma das maiores do país, que criou sua própria associação. 

Luís – E não querem fazer parte de uma organização nacional.  

Maria – O que passa é que ASPU tem problemas. Eu não tenho como passar 

para ASOPRUDEA (Associação dos Professores da Universidade de 

Antioquia), porque este sindicato é forte politicamente. Porque o meu sindicato 

está morto.  

Luís – A ASPU? 

Maria – Sim. Sobre esse acordo do governo... chegamos ao presidente da 

minha seção e dissemos “Vamos pronuncia-te”. Não chegam nos chegam 

boletins dizendo que ASPU já se posicionou frente à política do governo.  Estes 

estudantes que te falava, em 16 de outubro de 2011 chamaram uma 

manifestação nacional em toda a Colômbia, estão agora todos escondidos.   

Luís – Por conta dos paramilitares? 

Maria – Claro, claro. E há outro professor que gostaria que você entrevistasse. 

O professor Beltrán, sociólogo. Acabam de afastá-lo da Universidade Nacional 

por participar de movimentos dos estudantes em Colômbia. O procurador da 

república... sabe como é procurador da república na Colômbia... um tipo 

fascista.  E esse procurador conseguiu afastar o professor Beltrán da 

Universidade. 

Luís – Vocês têm estabilidade? 

Maria – Sim. Supostamente. Somos concursados, mas o procurador o 

relacionou com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e em 

todos os juízos nunca conseguiram comprovar os vínculos que afirmam.  

Constituiu-se um movimento amplo de solidariedade e Sara Fernández está 

cumprindo um papel importante.  

Luís – E me diga uma coisa. As universidades particulares em Colômbia. São 

maioria? 

Maria – São maioria. Muitíssimo mais. Porque na década de 1970 e 1990 

deram liberdade aos privados de abrir universidades de qualquer modo.  Pode 

entrar na página virtual da senadora Cláudia Lopez, do Partido Verde. Fizeram 

um debate, acho que em agosto, busca debate sobre a educação superior, 
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Cláudia López e Antonio Navarro. E eles fizeram um debate sobre o sistema 

educativo, onde eles demonstram que os privados dominam no ensino 

superior. E que querem obter lucros com a educação. Ela diz que se querem 

ter lucros façam-no, mas não com a educação. 

Luís – O partido verde na Colômbia é de esquerda, centro? 

Maria – De centro. Antonio Navarro foi do M-19.  

Luís – Que nome há agora essa organização? Quando o M-19 se desmobilizou 

se transformou em partido? 

Maria – Não. O M-19 quando se desmobilizou não criou nenhuma organização. 

Os militantes passaram a participar da vida política em diferentes partidos.  Em 

1984 os militantes das FARC’s que se desmobilizaram, formaram um partido 

chamado União Patriótica (UP) que foi exterminado nos anos 1980. 

Assassinaram quinhentos líderes e mais de três mil militantes. Foi declarado 

um crime de lesa-humanidade, porque já vão completar vinte anos e poderiam 

querer encerrar as investigações sobre os assassinatos. Foi um crime 

sistemático. Por isso se declarou crime de lesa-humanidade. Em 2013 foi 

criado um fórum político, por conta de semelhantes massacres. 

Luís – É muito difícil desenvolver uma atividade sindical na Colômbia.  

Maria – É muito difícil.  

Luís – Você já sofreu ameaça? 

Maria – Eu não.  Eu nunca recebi ameaça. Na Universidade de Nariño estamos 

desenvolvendo um trabalho sobre a reforma universitária. Temos ganhado 

vários debates sobre os projetos de universidade em atividades democráticas 

da universidade e esperamos que em novembro façamos o estatuto geral.  

Luís – Há um site onde possa acessar estes documentos? 

Maria – Sim. Udenar.edu.com. Nesta página procure o link de cor verde, que 

diz “Marcha pela reforma”. Lá vai encontrar os documentos sobre a reforma 

universitária. E pelos sindicatos está ASPU e pela unidade de Nariño, 

ASPUNAR.  

Luís – Quantas seções têm a ASPU? 

Maria – Não sei. O que acontece é que em cada instituição, cada departamento 

assumimos uma denominação distinta.  O que quero te falar é de outra 

associação de Antioquia, ASOPRUDEA. Sua presidenta de 2013 foi Sara 

Fernández. Ela pode te contatar com o professor Beltrán. Ele é sociólogo da 

Universidade Nacional. Ela assessorou diretamente os estudantes da MANE 
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que elaboraram uma proposta de lei de educação superior que o governo não 

quis aceitar.  

Luís – Eles apresentaram através de um partido essa proposta de lei? 

Maria – Não. Eles apresentaram diretamente, enquanto movimento. MANE. 

Luís – E eles estão organizados em toda a Colômbia? 

Maria – Acontece que a raiz do estado colombiano, para reformar a lei 30 aqui 

foi uma reforma que estava em função do neoliberalismo, o plano Bolonha. 

Inclusive a possibilidade que um reitor estrangeiro viesse administrar 

universidades públicas. Diante disso, todos os estudantes se uniram com os 

professores, e com muita cidadania. Foi tão forte que o Estado colombiano 

retirou essa proposta. Agora o governo não quer apresentar lei, mas vai impor 

sua política por meio de vários decretos.  

Luís – O orçamento das universidades como é definido? É uma porcentagem 

de algum imposto ou é votado pelo legislativo? 

Maria – Neste momento, aparentemente, são 27 bilhões de pesos, e o 

ministério da educação decide onde este dinheiro será empregado. Em 2015, 

pela primeira vez, a educação terá estes 27 bilhões de pesos. Deixou o 

orçamento militar em segundo lugar. Isso nunca ocorreu. As pessoas falaram... 

que bom, agora a educação é prioridade.  

 Mas esse dinheiro não irá diretamente para as universidades. Eles vão 

criar uma instituição para administrar essa verba. Chama-se ICFES (Instituto 

Colombiano para o Fomento da Educação Superior) estes são os organismos 

que terão o dinheiro. O que querem dar é ao ICFES o dinheiro, e estes 

organismos emprestarão o dinheiro.  Preste atenção como querem a 

privatização da universidade na Colômbia. Ao não dar para a Universidade de 

Nariño os recursos necessários para seu funcionamento, o que significa, 

incrementar matrícula, para ter mais matrícula. E o que eles dizem... não se 

preocupem, a ICFES vai emprestar o dinheiro. 

Luís – Emprestar? Não é repassar? 

Maria – Não. Emprestar. Emprestar... “Você quer estudar? Te emprestamos o 

dinheiro com baixos juros”.  E para que haja equidade, dizem que os estratos 1 

e 2, os de baixa renda), eles não dar. Mas isso já se passou na Espanha. E 

aqui há uma dupla jogada. A ICFES emprestará tanto para a universidade 

pública como a privada. Então as privadas receberão dinheiro do governo, 

mesmo as universidades de garagem. Diz o governo que só universidades 

acreditadas poderão receber esse financiamento. O que acontecerá?? No 

início a ICFES será só dinheiro do Estado.  
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Luís – Mas hoje os alunos não pagam matrícula.  

Maria – Pagam. Muito pouco, mas pagam. A matrícula atual, pelo menos em 

minha universidade, é por declaração de renda. O que significa isso? O 

estudante tem que apresentar o que há em sua casa. Há estudantes que 

pagam 80.000 pesos (40 dólares)... 

Luís – Por ano? 

Maria – Por mês. Há outros chegam a pagar até 2.000.000 de pesos (mil 

dólares), mas em geral não pagam tanto. Pagam geralmente 40 dólares, 250 

dólares. O que quero te dizer é que neste momento só há dinheiro do Estado, 

mas no futuro entrará dinheiro privado e o ICFES passará a atuar como um 

banco.  Então, termina a universidade desfinanciada... 

Luís – Favorece os privados.  

Maria – Sim. E a universidade que é pública, e como o Estado não lhe envia 

recursos, terá de trabalhar por demanda e oferta. Essa universidade já não 

está voltada para resolver problemas sociais, mas problemas de demanda. Se 

não há demanda de ciências sociais ou historiadores, se acaba. E o que sim 

tem de demanda... engenheiros, e é o mercado que manda na universidade.  

Luís – É o mercado de definirá as linhas de pesquisa.  

Maria – Então, o mercado indicará as linhas de investigação, não haverá 

critérios sociais neste tipo de construção de universidade. Por isso tem de sair 

às ruas. Esta é a política de acordo pelo ensino superior, que a denominaram 

de Acordo pelo Superior. Está política aponta para vinte anos, até 2034 e que a 

universidade seja toda privada.  

Luís – Não sei se sabe, mas aqui no México há uma greve dos estudantes do 

IPN (Instituto Politécnico Nacional) por conta do rebaixamento da certificação 

de engenheiro para tecnólogo.  

Maria – Por isso temos que lutar para que neste congresso se construa uma 

rede para denunciar estas coisas, para mim a academia tem que ter sua 

formalidade, com publicação de artigos, mas  não pode ser só para contemplar 

a vida. Eu não concebo.  

Luís – Tem que estar vinculado à realidade.  Ter intervenção.  

Maria – Exatamente. Por exemplo, se está estudando o século XIX é para 

entender o presente.  

Luís – Sim. E ainda mais as ciências sociais que incidem sobre o objeto de 

estudo. 
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Maria – Claro. Então, neste processo estamos. Agora sobre os autores que 

estávamos conversando... Álvaro Azevedo trabalha sobre a autonomia 

universitária. Junto com estudantes que cursavam mestrado ou doutorado. Mas 

a gente não escreve mais sobre isso porque é um problema, as pessoas já não 

se atreviam a falar ou escrever nada. O sindicalismo em Colômbia há sido 

muito perseguido.  

Luís – É um estado militarizado. 

Maria – Sim. Totalmente.  

Luís – E a FECODE (Federação Colombiana dos Docentes) auxilia vocês? Há 

uma colaboração? 

Maria – Não. Não há essa colaboração, e creio que temos começar unir estes 

processos. Não sei se você sabe, mas a FECODE é do ensino básico.  

Luís – Sim. Sei.  

Maria – Eles têm fortes mobilizações. O que se passa é que o que aconteceu 

com a UP na década de 1980 também se passou na universidade. Sara 

Fernández vai poder te informar melhor. Na Universidade de Antioquia 

assassinaram ao menos de 20 professores. E não é matar só uma pessoa, é 

matar toda uma linha de pensamento. A ASOPRUDEA acaba de cumprir 50 

anos e metade dos professores universitários mortos na década de 1980 

pertenciam a esta universidade. Um exemplo desse período, na nossa 

universidade (Nariño), na década de 1970 quando o governo começa a adotar 

um plano de implementar as políticas estadunidenses na educação, gera uma 

série de movimentos e o presidente Pastrana tem uma política de purgas. E o 

que é purgas? Matar. Eliminar os professores críticos. Isso sucede no país. E o 

movimento estudantil e docente é tão forte, que força o governador a indicar 

um reitor progressista, que não era de esquerda, mas muito democrático, um 

intelectual chamado Luis Eduardo Mora-Osejo.  Então, na década de 1970 com 

todas estas purgas, vários professores vêm para a universidade de Nariño.  

Luís – Quando isso ocorre? 

Maria – Em 1971.  Quando os reitores eram diretamente nomeados pelo 

governador, o movimento estudantil era tão forte que conseguiu, efetivamente, 

impor o reitor na universidade.  Em Antioquia assassinaram um professor 

Hernán Hernao. Metade dos professores assassinados na década de 1980 é 

da Universidade de Antioquia.  Quiseram acabar com o movimento dos 

professores.  

Luís – Fisicamente.  
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Maria – Fisicamente. É um momento terrível que faz muitos se desmobilizarem 

também. 

Luís – Os professores têm medo.  

Maria – Lógico. Por isso te digo que o movimento neste momento não é forte. 

ASPUNAR não é forte. ASPU tampouco. Sobre a reforma, eu disse 

pessoalmente ao presidente, eu não estou representando a ASPUNAR, eu 

estou representando os professores do meu departamento.  

Luís – Você é historiadora? 

Maria – Eu fui formada para ser maestra, licenciada em Ciências Sociais pela 

Universidade de Nariño.  Depois fiz uma especialização em metodologia da 

história pela Universidade de Nariño. E logo, me mandam com uma bolsa na 

UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México) e faço estudos sobre a 

educação latino-americana. Em 2012 finalizei meu doutorado em ciências da 

educação, sobre história da educação latino-americana. Então na minha tese 

esta temática, ao redor de 1972 está mais amplo em minha tese.  

Luís – Sua tese está na internet? 

Maria – Sim. E agora os jurados recomendaram a publicação da minha tese. O 

professor Jardilino foi um dos membros da minha banca. Entra na biblioteca da 

Universidade de Nariño e a encontra, ou me escreve e te mando. E vou te 

mandar o número 17 do diálogo sobre a reforma, pois aqui estão três artigos 

sobre a reforma. 

Luís – Mais uma pergunta. A situação de precarização dos professores 

universitários a partir dos anos 1990 se acentuou, ou é estável? 

Maria – Há um estudo onde demonstraram através de uma análise 

comparativa, que os piores salários de professores universitários da América 

Latina é da Colômbia.  

Luís – Para ter uma ideia. Está abaixo da Argentina? 

Maria – Está abaixo. Um professor de doutorado está entre os dois e dois mil e 

quinhentos dólares. Os de mestrado estão entre mil e quinhentos e dois mil 

dólares. Nos mataram. Se quiser procura o decreto.  Nós não ganhamos o 

mesmo. É o decreto 1279 que queremos derrubar. Queremos derrubar porque 

nos põe um salário básico. Se quer ganhar um pouco mais, tem que escrever e 

publicar. E cada vez mais vão se fechando as condições.  Então, o que 

acontece é que 85% dos professores nunca melhoraram seus salários. Temos 

uma minoria, uns quatro professores em nível nacional, que alcançaram doze 

mil dólares (25 milhões de peso). É uma exceção. Uma minoria.   
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E, além disso, a OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), em nível mundial, está dizendo que o problema 

do Ensino Superior, é que os professores ganham muitíssimo dinheiro. É uma 

indicação de que vão nos conter os salários. Isso será um problema global, em 

nível de Argentina, Brasil, Colômbia.  

Luís – E nos contratos coletivos, na composição da jornada de trabalho há 

professores horistas, não estáveis. Que trabalham por hora? 

Maria - Na Universidade de Nariño 30% são professores de tempo completo e 

70% são professores de hora cátedra. Esse é outro problema no ensino 

superior colombiano. Não há dinheiro para pagar professores de tempo 

completo. 

Luís – Tempo completo são quarenta horas? 

Maria – São quarenta horas.  

Luís – E essa jornada prevê tempo para a pesquisa e para lecionar.  

Maria – Na Universidade de Nariño temos 32 horas dedicadas à docência e 8 

horas para a parte administrativa, atendimento aos alunos, assessoria de 

teses. E há um estatuto de investigação. E se eu e você vamos fazer uma 

investigação, e nos aprova o sistema de investigação, você é o investigador 

principal, eu sou um co-investigador, a mim não me liberam nem uma hora. O 

investigador principal ganha quatro horas semanais.  

Luís – Quatro horas? 

Maria – Quatro horas. Então, a investigação é mantida com nosso próprio 

tempo e esforço.  

Luís – Não há incentivo.  

Maria – Claro.  Os recursos para investigação da universidade são 10 ou 15 

milhões de peso (entre cinco mil e sete mil e quinhentos dólares). E não é 

porque a universidade não queira fazer investigação. É que não há recursos. 

Imagina que o déficit das universidades públicas colombianas só tem se 

elevado, o que força as universidades a venderem serviços.  

Luís – E o sistema de aposentadoria dos professores universitários 

colombianos? É diferenciado? 

Maria – Não. Agora. Em dezembro de 2014 há um regime de transição. Porque 

Álvaro Uribe em 2012 aprovou uma reforma que aposentou todos os 

professores que cumpriram 60 anos.  E nos disse... se vocês querem se 



   IX 

 

 

aposentar com 85% ou 95% dos seus salários atuais, devem fazer isso até 31 

de dezembro de 2014.  

Luís – A pensão não é integral. Não é de 100%.  

Maria – Não, não é e não me recordo se é 85% ou 95%.  Professores que não 

se aposentem até 2014 perdem o direito. Na Colômbia não há um limite 

máximo de idade para se aposentar. Te colocam um tempo mínimo, mas não 

máximo. Então, muitos professores continuam trabalhando. Com este decreto, 

ou você aposenta com uma porcentagem maior do seu salário até 31 de 

dezembro, ou você aposenta depois de primeiro de janeiro de 2015 com 75%. 

Luís – E os que não estão em condições de aposentar? 

Maria – Nós, os novos, já perdemos esse índice mais elevado.  Essa lei era 

voltada para aqueles com vinte anos de serviço e 60 anos de idade.  Nós nos 

aposentaremos com 75% do salário.  

Luís – E devem ter colocado a possibilidade de complementação com 

previdência privada como no Brasil.  

Maria – Exatamente. Por isso te digo, que estes congressos são bons. Essa 

política não é específica. É uma política global, mas que se manifesta 

singularmente, mas que nos afeta a todos e de diferente maneira. E cada país 

ou localidade, resiste ou assume tranquilamente de uma maneira determinada. 

Por exemplo, na Universidade de Nariño começamos a discutir o problema. 

Dizemos... “não se deram conta que a OCDE está afirmando que o problema 

das universidades é que ganhamos muito dinheiro? Ouçam... ou nos unimos e 

nos mobilizamos, ou em determinado momento o Estado colombiano dizer que 

seu salário se estabiliza.”  Quem dera pudéssemos derrubar agora isso. Mas 

veja, em Pereira já ameaçaram estudantes e há estudantes escondidos por 

haverem protestado contra a reforma. O mesmo que fizeram em Pereira, 

fizeram nas universidades de Antioquia, Bogotá e Nariño.  

Luís – Pereira é uma cidade grande? 

Maria – Mediana, mas Pereira é uma cidade industrial e faz parte do eixo 

cafeteiro com Manizales, Caldas, Risaralda. Ao contrário, dizem que Nariño é 

contra-via.  

Luís – Contra-via? 

Maria – Sim. Sempre estamos fora de sintonia com as demais partes. Quando 

foi a independência, nós éramos realistas, quando todos eram uribistas 

(apoiadores de Uribe), nós éramos do Polo (Polo Democrático, agremiação 

partidária de esquerda). Foram dois departamentos em que Uribe não ganhou 
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e um foi Nariño. Na década de 1970 todos aceitaram as indicações de reitor, 

não mentira, os professores e estudantes lutaram, mas Nariño foi a única 

universidade que logrou impor o reitor. Por isso nos chama de universidade 

vermelha.  

Luís – Mais uma pergunta. Sobre a educação à distância, on line. Como está? 

Maria – Naquele debate que te falei, com a senadora Cláudia Lopez, que 

questionou a ministra de educação sobre o aumento da cobertura educacional 

em Colômbia. Então disse, vejamos em detalhes. O aumento da cobertura se 

deu em SENA (Serviço Nacional de Aprendizagem), que forma mão de obra 

barata, os mecânicos, para ter uma oficina de cafeteria... mão de obra barata.  

Então, a senadora disse, que mais da metade do incremento de cobertura foi 

no SENA e a outra metade na UNAD (Universidade Nacional e Aberta à 

Distância), então o que vemos não é uma formação profissional, mas uma 

formação técnica e tecnológica. E a senadora denuncia todo o nepotismo da 

UNAD, pois nesta universidade seu reitor nomeou o tio, o primo, o sobrinho, o 

amigo.  

Luís – E na Universidade de Nariño não há cursos à distância? 

Maria – Nós temos. Nas faculdades não, porque são presenciais, mas temos a 

Universidade de Nariño virtual onde se oferecem três programas de carreira 

profissionalizante, e com uma oposição muito grande. Há um debate que se a 

educação à distância traz cobertura, por outro lado não traz qualidade. Eu 

pessoalmente creio que seja uma opção, e o problema da qualidade temos que 

trabalhar, porque creio que se podem gerar processos de qualidade apesar da 

distância. O que quero dizer que o problema não é a formação à distância, mas 

a estrutura, o manejo e a qualidade dos programas.  

 Luís – Mas você acha que há uma precarização das condições de trabalho dos 

professores que atuam nessa área. Digo, o tempo que deve ficar disponível em 

casa para atualizar a plataforma, responder a e-mails, organizar atividades... 

isso é pago? 

Maria – Sim é pago, mas como te digo, como é uma universidade pública, mas 

não tenho certeza, o custo não excede cento e cinquenta dólares...  

Luís – Não. Digo o trabalho não remunerado em casa, o trabalho invisível.  

Maria – Há vários pontos de análise. Um seria o trabalho do professor, o 

trabalho acadêmico intelectual do professore, outro o sistema de remuneração, 

a condição dos estudantes, é uma realidade muito complexa.  

Luís – E os professores privados? Têm sindicato? 
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Maria – Não. Vou te contar um detalhe, não tanto dos professores, porque os 

professores até aí não chegaram. Na década de 1970, quando vem todo este 

problema de plano básico de educação e implementação da política dos 

Estados Unidos em nosso país, há estudantes da Universidade de Los Andes 

que tentaram se unir aos protestos. Foram todos desligados e os impediram de 

entrar em todas as universidades para impedir que conseguissem terminar 

suas carreiras.  Você pode imaginar. Se isso se passa a um estudante que 

paga sua matrícula, imagina com um professor que é pago por eles.   

 Eu tenho uma professora conhecida, antropóloga, que foi estudante 

nesta época, e disse que nesta Universidade dos Andes. Nunca falaram nada 

sobre os protestos. Os professores iam dar aulas e quando retornaram os 

professores aplicaram os exames, então zero, zero, zero...  A maioria dos 

estudantes retornaram, mas os mais radicais foram expulsos e seus nomes 

foram repassados a outras universidades para que não conseguissem se 

matricular.   
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Entrevista com o professor Juan de la Cruz Sanches Ramirez da 

Universidade Nacional de Colômbia, em 14 de janeiro de 2015.  

(L-Luís e J-Juan)  

 

L – Bom dia. Gostaria que você iniciasse se apresentando, nome, área de 

formação, instituição em que trabalha como professor e a entidade sindical que 

atua.  

J – Meu nome é Juan de la Cruz Sanches Ramirez, sou professor de desenho 

gráfico. Formei-me aqui (Universidade Nacional de Colômbia, campus Bogotá) 

em 1976 e retornei em 1988 como professor, mas trabalhei em muitas 

universidades particulares. Depois de três, quatro anos, fui indicado para ser 

diretor da carreira e fui promotor de uma reforma nesta carreira. Minhas 

primeiras experiências sindicais foram em 1976, comecei lecionando no ensino 

secundário, mas já militava desde 1974 no movimento estudantil.  

L – Então, você começou a militar durante o período da Frente Nacional.  

J – Sim. Foi um período de acordo entre os dois principais partidos, o Liberal e 

o Conservador que se revezavam no poder e distribuíam os cargos. Nesse 

período o modelo de votação era muito rudimentar. Havia uma tinta indelével 

para impedir que uma pessoa votasse mais de uma vez, mas havia corrupção. 

L – Nessa época não se elegiam os prefeitos? 

J – Não. Havia eleição para o presidente e os corpos colegiados. Os prefeitos e 

governadores eram indicados pelo presidente. Havia eleição para os cargos 

proporcionais, como se disse no Brasil...  

L – Deputados estaduais... dos departamentos... 

J – Isso. Deputados estaduais, federais, senadores. A câmara e o senado. E 

como era uma alternância de partidos no poder, os funcionários do aparato 

estatal eram substituídos conforme a mudança do partido.  

L – Não havia estabilidade.  

J – Não. Não havia. Havia certa estabilidade técnica em alguns cargos, mas 

enquanto direito não.  Esse acordo da Frente Nacional, foi um acordo que 

ocorreu entre os dois principais partidos depois que derrubaram o ditador 

Gustavo Rojas Pinilla. 
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 Esse mesmo ditador montou seu próprio movimento político, a Aliança 

Nacional Popular (ANAPO) e em 1971 este partido ganha a eleição, então 

cancelam as informações e falsificam os resultados. O mesmo ocorreu na 

Venezuela sobre alternância dos partidos.  

 Podemos pensar isso como uma disputa de poder entre os setores 

burgueses mais urbanos e os latifundiários. Nesta época o narcotráfico não 

existe, não pelo menos com a cocaína, mas a maconha, por exemplo. Um traço 

da economia colombiana, é que como era muito fechada, sempre teve um peso 

muito grande o contrabando.  

L – Por conta também da geografia, dois mares, cadeias de montanhas, 

planícies.  

J – Sim. Tem os dois mares, o canal do Panamá e características geográficas 

muito peculiares. O Brasil é mais uma planície, mas a Colômbia tem três 

cordilheiras. Aqui temos trópico, montanhas nevadas, planícies, savanas, 

desertos e dois mares.  

 Na Colômbia ocorre um processo distinto de toda a América Latina, 

Bogotá, a capital, está distante do mar. Diferente do Brasil, Argentina e nossos 

vizinhos.   Na Colômbia há muitos centros regionais, há um forte centralismo 

político, mas não econômico. O desenvolvimento colombiano é atípico.  

L – Por isso as elites regionais são tão fortes.  

J – Sim. Sei que no Brasil há algo similar, também há elites regionais por conta 

do tamanho, uma burguesia acostumada ao pacto.  Na Colômbia o centralismo 

político é em Bogotá, mas há elites regionais fortes, sobretudo porque o 

desenvolvimento industrial não é grande, há muito poder econômico localizado 

e disputável. Nahuel Moreno, um dirigente político de esquerda, chegou a 

levantar como caracterização que a Colômbia fosse um país semi centro-

americano. 

L – Aqui me parece que há muita influência do México.  

J – Sim, mas eu diria que a elite quer ser europeia, a classe média quer ser 

norte-americana e os pobres querem ser mexicanos (risos).  Mas falando dos 

períodos históricos, na década de 1970, o acordo de 16 anos da Frente 

Nacional está chegando ao fim, mas a burguesia não tem um plano alternativo, 

um projeto político. E durante a Frente Nacional, foi se fortalecendo o 

proletariado. Durante os anos 1950 houve um forte deslocamento do campo 

para as cidades. 

L – E onde se concentrava? Medelín? 
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J – Sim. Medelín, também Cali, Bogotá, Barranquilha. Estava distribuído, mas 

não era um enorme setor industrial. Aqui nunca tivemos grandes empresas, 

não construímos carros, aviões, eletrônicos, metalúrgicas de máquinas 

pesadas... 

L – A indústria então estava voltada para o mercado interno? 

J – Sim. Para o mercado interno.  

L – E o setor agrário mais para a exportação com o café, carvão...  

J – O café sim, o carvão é mais recente, mas havia uma mineração tradicional 

de ouro, esmeraldas, platina, mas aqui se instalou o modelo de substituição 

das importações, com uma indústria protegida, por exemplo, o setor têxtil. Esse 

proletariado se manifesta em 1977. 

L – Três anos depois do fim da Frente Nacional.  

J – Formalmente sim, mas como não tinham um projeto seguiram com o 

acordo bipartidário. E esse é um período muito delicado da política mundial. 

Havia ocorrido a Revolução dos Cravos, estamos muito próximos do período 

da revolução iraniana e principalmente da revolução nicaraguense e já com 

mais de vinte anos de guerrilha colombiana.  

L – Está muito próxima.  

J – Sim, e havia contato direto das guerrilhas colombiana e nicaraguense. 

Dizemos que na Colômbia ser guerrilheiro é uma vocação. Então a ideia da 

guerrilha na década de 1980 foi muito atraente para os jovens de esquerda.  

L – E os contra (da revolução nicaraguense) também contaram com 

participação dos colombianos.  

J – Isso foi mais tarde, na década de 1980, mas aparecem como um 

subproduto do narcotráfico. Na década de 1950 os latifundiários formaram 

exércitos particulares para expulsar os camponeses de suas terras, e o exército 

e a burguesia se colocavam ao lado de diferentes setores de elite no campo. 

Mas isso é muito tradicional da história colombiana. Desde o século XIX 

vivemos muitas guerras. 

L – Como a guerra dos mil dias.  

J – Sim, no início do século XX. Tradicionalmente eram enfrentamentos no seio 

da própria elite, mas na década de 1960 esse enfrentamento já assume um 

caráter mais ideológico. O Partido Comunista Colombiano era o único a possuir 

uma guerrilha, quando a linha do stalinismo internacional era outra. O Partido 

Comunista Colombiano acaba dirigindo politicamente as FARC. 
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 Então na década de 1970 surge uma central sindical mais de esquerda 

chamada CSTC (Confederação Sindical dos Trabalhadores de Colômbia) que 

era controlada pelo Partido Comunista e que aparece como alternativa às duas 

centrais sindicais existentes que eram a UTC (União dos Trabalhadores de 

Colômbia) e a CTC (Central de Trabalhadores de Colômbia).  A CTC mais 

liberal e a UTC mais conservadora.  E há uma enorme quantidade de 

sindicatos que não estão afiliados a nenhuma central, são chamados de 

sindicatos independentes. Tinham mecanismos de coordenação, mas não 

eram filiados a nenhuma central. Esse sindicalismo era muito combativo.  

L – E quais categorias estavam mais organizadas no sindicalismo 

independente? 

J – A própria FECODE (Federação Colombiana dos Trabalhadores em 

Educação) pertencia a este sindicalismo independente. Há um governo liberal 

que inicia um processo de enfrentamentos com os sindicatos, mesmo com as 

centrais mais próximas dos partidos tradicionais. Isso leva a que se configura o 

CSN (Conselho Sindical Nacional).  

L – Uma frente única sindical.  

J – Sim.  O CSN convoca um paro nacional, o mais parecido que já houve em 

Colômbia de uma greve geral nacional. O comitê dirigente na clandestinidade, 

escondido em um hotel e o paro se converteu em um levantamento popular. 

Isso foi em 1977. Eu havia me formado na Universidade Nacional de Colômbia 

em 1976.   

 Para que tenha uma referência, em 1971 irrompeu um movimento 

estudantil mais importante da história da Colômbia.  Foi muito significativo, 

porque manifestava esse mal-estar social que já era importante no setor 

operário, o descontentamento do setor camponês, que já estava organizado 

em nível nacional com a Associação Nacional de Usuários Campesinos. Eram 

os camponeses que resistiam, que lutavam pela tomada e distribuição de terra. 

E como havia a guerrilha, o setor de referência era o setor agrário, porém o 

movimento estudantil se manifestava nos centros urbanos, muito importante, 

que em minha opinião era um reflexo do movimento estudantil internacional 

que irrompeu em 1968. 

 Então, em 1977 a burguesia colombiana chega à conclusão que está 

diante de uma nova conjuntura, que há um novo ator social, mas para a 

esquerda o movimento central estava no campo. O movimento sindical sempre 

foi secundário e muitas vezes, era pensado, em função da guerrilha.  

L – Como apoio.  
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J – De apoio. Seja para apoiar ou para captar militantes. E o movimento 

estudantil foi um setor permanente de fornecimento de militantes para a 

guerrilha. Então, com essa convergência dos trabalhadores, durante a década 

de 1980, é fundada a CUT (Central Única dos Trabalhadores). A CUT se 

converteu em um polo de referência e o sindicalismo independente se 

incorporou.  

 E surge um fenômeno duplo. Se por um lado era positivo porque 

unificava os trabalhadores, por outro havia um maior controle sobre os 

trabalhadores.  Inclusive havia um agente do governo no movimento operário, 

um dirigente chamado Jorge Carrillo que dizia... é melhor ter uma central, para 

negociar só com um do que com várias entidades.  

L – Aqui na Colômbia há alguma tradição de organização por local de trabalho, 

de comissões? 

J – Há, mas institucionalizada, nada comparada às famosas comissões de 

fábrica do Brasil. Aqui chamamos de Comitê Operário Patronal. Tenho a 

impressão de que as comissões de fábrica do Brasil e da Argentina são como 

subdireções do sindicato. Aqui na Colômbia não temos tradição de sindicatos 

por ramo industrial. Aqui temos sindicatos de base, por empresa. Que são 

independentes. São milhares. Há ramos que há uns trinta anos se 

organizaram, mas são minoritários e recentemente tem ocorrido um fenômeno 

que é a organização de mais sindicatos para que os trabalhadores se protejam 

dos ataques da patronal. 

L – Uma estabilidade sindical.  

J – Uma proteção que se dá ao dirigente sindical. Aqui chamamos de fórum 

sindical. A demissão de um dirigente sindical é muitíssimo mais complicada do 

que um trabalhador. Formam-se vários sindicatos na mesma empresa. Por 

exemplo, há uma empresa estatal que reúne os funcionários das prisões, das 

penitenciárias. Formaram quarenta e nove sindicatos. Sendo dez membros em 

cada sindicato, são quatrocentos e noventa sindicalistas protegidos. É uma 

fragmentação total.   

 Há exceções como a FECODE que é um sindicato, mas que possui 

várias seções, que apesar disso, atuam como se fossem sindicatos, pois aqui 

na Colômbia as federações agrupam sindicatos. As federações são 

organizações de segundo nível.  

L – A ASPU (Associaçäo dos Professores Universitários) também é assim? 

J – Näo. A ASPU é um sindicato industrial e possui sub-diretivas em cada 

instituição. Aqui as federações são uma união de sindicatos.   
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L – Mas no caso da ASPU, as sub-diretivas têm autonomia para negociar 

contratos-coletivos? 

J – Nós não temos contratos-coletivos. Há trinta anos isso desapareceu, pois o 

setor estatal proibiu negociar acordos coletivos.  

L – A ASPU tem quantos anos? 

J – ASPU tem uns 45 anos. É da década de 1970. Antes o que havia eram 

associações de professores universitários, mas não sindicatos. Eram 

associações civis, que inclusive tinham de ter registro na câmara de comércio. 

Eram regidas pela lei de comércio e não de trabalho. Esses professores 

decidem formar uma associação sindical, mas na década de 1980 o governo 

deixa de firmar estes contratos coletivos. Há quase trinta anos que perdemos 

esse direito.  

Agora, depois de assinar o TLC (Tratado de Livre Comércio), teve de 

restabelecer negociações, mas de forma controlada, para impedir que o setor 

estatal se organize e que culmine em contratos coletivos.    

L – Mas isso em nível nacional?  

J – Em nível nacional e local. Em nível nacional nos proibiram de negociar o 

contrato coletivo e no âmbito local a negociação é muito restrita. Podemos 

negociar as condições de trabalho, mas não salário. Digamos as condições 

acadêmicas.  

L – Plano de carreira... 

J – Sim, mas a carreira docente está estabelecida nos estatutos da 

universidade, então se reformamos o estatuto, negociamos a estrutura 

administrativa da universidade. E é decreto do governo que as instituições do 

Estado não negociem suas próprias estruturas. No setor público nacional são 

30 mil professores e no privado talvez uns 80 mil docentes.  

L – Isso em Bogotá? 

J – Näo. Em nível nacional. Esta (Universidade Nacional de Colômbia, campus 

Bogotá) é uma das maiores e tem três mil professores e estamos falando de 

uma população de uns 45 mil estudantes em nível nacional, distribuídos em 

seis sedes: Bogotá, Manizales, Medelín, San Andrés...  

L – Mas há universidades públicas estaduais... Caldas, acho...  

J – Sim. Há em Caldas, Pereira, Antioquia...  

L – As públicas então devem ter quantos estudantes em nível nacional? 
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J – Em nível nacional? Uns duzentos mil.  

L – Aqui (Bogotá) há quantos estudantes?  

J – Aqui uns vinte e cinco mil estudantes.  

L – Ouvi falar de um movimento estudantil recente chamado MANE.  

J – MANE. Te contei que em 1971 surgiu um movimento estudantil muito forte, 

muito politizado, que fortaleceu os partidos de esquerda, a guerrilha, os 

movimentos sociais, mas este movimento não criou uma organização estudantil 

nacional como a que foi criada no Brasil... Como se chama a entidade nacional 

brasileira? 

L – A UNE (União Nacional do Estudantes).  

J – A UNE parece uma organização muito interessante, que institucionalizou-

se, que possui estrutura, privilégios.  Sabe quantos estudantes estão 

organizados na UNE? 

L – Não tenho ideia. Quem controla é o stalinismo.  

J – Não é o PT? Que interessante. Existiu aqui nos anos 1950 a Federação de 

Estudantes Universitários e na época os líderes eram os que dirigiam os 

estudantes universitários. Inclusive um ex-presidente dessa organização foi 

presidente da república....Carlos Lleras Restrepo. 

L – Restrepo foi o presidente que tentou um plano de reforma agrária? 

J – Sim, mas aqui na Colômbia a reforma agrária sempre foi muito restrita. O 

que Restrepo fez foi chegar a um acordo com a organização nacional de 

camponeses, buscando fazer uma reforma agrária restrita, mas que 

satisfizesse ao menos algumas reivindicações dos camponeses. O problema é 

que a reforma agrária sempre foi muito restrita, e depois, o camponês acaba 

sendo obrigado a entregar sua terra para o latifundiário, então nunca se 

resolveu.  A pequena propriedade rural na Colômbia é muito limitada, muito 

restrita. Há algumas regiões em que existe e que tem mais importância... 

Boiacá ou na zona cafeteira com a pequena e média propriedade.  

L – A economia cafeteira então é caracterizada pelo minifúndio? 

J – Sim.  É muito interessante a agricultura cafeteira colombiana. A burguesia 

queria demonstrar, inclusive em nível mundial, que se poderia construir um 

capitalismo democrático. E isso seria uma prova com o pequeno proprietário 

que se organiza em uma grande federação de cafeteiros. Ocorre que a 

federação tem o monopólio da exportação junto às transnacionais, do café do 

pequeno produtor.  
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 Agora, esse movimento estudantil a que você se referia foi uma 

surpresa. Em 1971 o movimento era mais politizado e agora mais espontâneo, 

muito parecido com o que se passou na Europa, Grécia, Espanha. Também 

parecido com o que se passou na França com o movimento dos jovens contra 

o contrato do primeiro emprego.  Mas com o que mais se parece é com o que 

se passou no Chile, com o movimento dos pinguins.  É um pouco o que 

ocorreu na Colômbia.  

 O que ocorre é que na Colômbia não existem conselhos estudantis, 

organizações dos estudantes. São pouquíssimas e às vezes institucionais.  O 

que existe são juventudes ligadas a partidos políticos, como grupos de estudo, 

de trabalho e que atuam na universidade, mas não são organizações gremiais 

estudantis.  Cada partido tem sua organização no movimento estudantil.  Então 

o Partido Comunista tem a sua organização que se chama Associação 

Colombiana de Estudantes Universitários bem como os demais partidos 

possuem suas juventudes. 

 Estas correntes, frente à afinidade programática, pois são todos 

reformistas. Dizem que são revolucionários, mas são reformistas, basta ver 

seus programas. Algumas destas organizações, baseadas nas afinidades, se 

uniram em um projeto político que se chamou Polo Democrático Alternativo. 

L – O prefeito de Bogotá, Petro, é do Polo? 

J – Foi eleito pelo Polo, mas rompeu e formou seu próprio movimento político. 

É como a Frente Ampla do Uruguai. O interessante é que obtiveram êxito. A 

direita na Colômbia sempre foi muito forte. O que se passou com a União 

Patriótica (UP) na década de 1980 foi uma catástrofe. A esquerda sempre 

esteve muito restrita. Muito perseguida. Foi o caso do assassinato do dirigente 

da União Patriótica, Jaime Pardo Leal que era professor universitário e 

dirigente dos trabalhadores judiciais. Foi candidato presidencial. Obtiveram 

praticamente 350.000 votos. É praticamente nada. Ao contrário o Polo 

Democrático obteve 2.700.000 votos em nível nacional, entre 12.000.000 de 

votos.  

 Então os setores estudantis destas organizações que integram o Polo, 

fizeram um programa único para o setor que eles propuseram chamar de Mesa 

Amplia Nacional Estudantil, MANE. Porém esse projeto era muito burocrático, 

mas o movimento estudantil o ultrapassa e isso por conta do próprio governo 

que resolve impor uma lei.  

L – O projeto de Lei 112? 



   XX 

 

 

J – Não. Não. Foi uma iniciativa de reformar uma lei de 1993, a lei 30. 

Lembremos que em 1993 estão regulamentando o que foi firmado na 

Constituição de 1991.  

L – Como a Lei 115? 

J – Sim. A lei 115 trata da educação primária e secundária e a lei 30 que trata 

da educação de nível superior. Neste momento se concede autonomia para as 

universidades privadas. Em determinado momento os setor privado chegou a 

contar com 70% da matrícula do ensino superior, mas devido à crise 

econômica a classe média teve de levar seus filhos para as universidades 

públicas, mas tanto a Constituição, como a lei 30, exigiam que se fortalecesse 

o setor público, porque a Constituição foi um acordo com os setores da 

guerrilha que se desmobilizaram.  

 Então, para as universidades públicas disseram... manteremos o 

orçamento, mas as vocês devem se comprometer a receber mais estudantes. 

Ou seja, aumentar o trabalho dos professores com a mesma infraestrutura e o 

governo deu para os empresários a autonomia para organizarem 

universidades. Então os empresários começaram a organizar carreiras 

livremente, quase que sem controle do Estado, de garagem, do pior, com 

péssima qualidade. E foi se processando a depuração do capitalismo com 

algumas se destacando e monopolizando o mercado. Os mais pobres nas 

piores e os setores mais favorecidos nas melhores.  

L – E o governo subsidia as universidades privadas? 

J – Subsidiavam ao não cobrarem impostos. Os empresários deveriam investir 

seus lucros na melhoria do próprio negócio para que ficassem isentos de pagar 

impostos. Investir na infraestrutura, na qualidade dos professores. 

L – E os professores das privadas estão organizados sindicalmente? 

J – Não. Como regra não. Ainda pode haver um ou outro, mas em geral não. A 

maioria dos duzentos mil professores universitários no país, 80%, está 

contratada de forma precária.  

L – Também nas públicas há precariedade? 

J – Nas públicas também há precariedade, mas a maior parte tem estabilidade. 

Fazemos um concurso para ingressar. Quando entra, tem um período de 

experiência de um ano e depois adquire uma estabilidade, que é muito 

tranquila, é um direito que vem do passado e é uma contradição com o 

sistema, mas como estava dizendo se somos trinta mil professores 

universitários nas públicas, apenas cinco mil estão organizados na ASPU. Nos 
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últimos anos tenho percebido um processo incipiente, mas paulatino, dos 

professores irem se organizando.  

L – Pensa que isso tem algo a ver com a identidade do professor. De não se 

ver enquanto trabalhador? 

J – É um fator ideológico. Também ocorre na primária e secundária. O 

professor não se vê como um operário, um proletário. Mas os educadores 

(professores do ensino básico) têm um comportamento mais proletário, 

principalmente os antigos. Os novos nem tanto. Os antigos sabem que as 

conquistas vêm das lutas da década de 1970. Posso te apresentar o presidente 

da ASPU, se isso colabora com sua pesquisa.  

L – Sim. Seria muito bom. Penso que respondeu a maior parte das minhas 

questões, mas ainda tenho algumas.  Você disse que a ASPU é um sindicato 

nacional e que tem sub-diretivas nas universidades.  

J – Sim. Aproximadamente umas trinta e cinco diretivas, principalmente nas 

públicas, mas também em alguma privada.  

L – Também em universidade privada?  

J – Sim, mas é muito limitado. Tenho 26 anos no sindicato e nunca havia visto 

isso. É muito delicado, porque a universidade não precisa nem demiti-los, basta 

esperar terminar o contrato e não renová-lo.   

L – Mas este fórum que você se referiu, que confere estabilidade, não poderia 

dar segurança para organização dos professores nas privadas? 

J – Sim, mas há outros problemas, principalmente o medo. Neste país o medo 

está interiorizado, é quase um fenômeno cultural.  

L – Como é o sistema de aposentadoria?  Houve mudanças? 

J – Sim. Aumentaram os requisitos de idade. Eu estou me aposentando agora, 

mas porque estou ainda amparado na lei antiga. Foi uma coincidência, mas 

aumentaram-se as contribuições.  Aqui na Colômbia também havia uma 

conquista do professor que aposentasse, tinha o direito de continuar 

lecionando e recebia um salário duplo.   

 L – Só para ver se entendi. Antes o critério de aposentadoria era só por tempo 

de contribuição, tempo trabalhado. Agora também se leva em consideração a 

idade.  

J – Sim. Os dois.  

L – Outra questão. Como se escolhe o reitor da universidade? É indicado ou 

eleito? 
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J – Em algumas universidades se elege. Aqui não. Aqui fazemos uma eleição e 

os três nomes com maior número de votos formam uma “terna” que é 

encaminhada para o Conselho Superior que escolhe o reitor, mas neste 

Conselho Superior os universitários não têm maioria. Há representante do 

governo, representante do ministério de educação, representante dos grêmios, 

ou seja, a maioria dos seus membros não é composta por representantes da 

comunidade universitária. O governo de turno busca indicar uma pessoa de 

sua confiança para controlar a universidade. A designação então é política.  

L – A ASPU tem mecanismos democráticos de participação e consulta? 

J – Sim. Tem. Obviamente o presidente da ASPU vai dizer que é muito 

democrática... (risos), mas eu como tenho 26 anos de militância na ASPU e 

tenho um ponto de vista crítico, acho que ASPU perdeu sua relevância e sua 

importância para o professorado universitário.  Os professores não têm ASPU 

como uma referência para seus direitos ou sua política.  ASPU é um ator 

político a mais. Isso não quer dizer que não seja importante. E as direções das 

universidades sabem disso. Então dizem... sim sabemos que vocês são um 

grupo de opinião e que em determinadas conjunturas conseguem catalisar o 

descontento.  Porém em conjunturas importantes. Por exemplo, faz uns vinte 

anos, tivemos o movimento professoral nacional mais importante que tivemos.  

L – Em 1993, 1994...  

J – Mais ou menos. 1993 ou 1994. Paralisamos as universidades por três 

meses, e este foi nosso movimento mais importante. 

L – E por que motivo? 

J – Porque durante uma década o nosso salário foi decrescendo. Os 

incrementos salariais eram decretados pelo governo. E neste período, o 

relativo desgaste do salário chegou a 50%. Para compensar essa perda o 

professor trabalhava mais, procurava emprego extra em uma universidade 

particular, mas obviamente isso tem limite.   

 Nesta época o governo decretou um reajuste para os juízes, porque se 

dizia que os juízes estavam corrompidos pelo narcotráfico porque ganhavam 

pouco. Então, o governo concedeu um reajuste aos juízes. Os juízes 

legalizavam o roubo de terra, liberavam da cadeia os narcotraficantes... e a 

explicação é que os salários eram muitos ruins e o governo publicou uma lei 

para recompor os salários dos juízes. Porém a forma como a lei foi formulada, 

permitia que nós também tivéssemos direito.  

 Então nós também passamos a exigir a aplicação do reajuste com a 

exigência de aplicação da lei. Que o governo cumprisse sua própria lei. Isso 

significou um incremento de 40% nos salários, mas depois disso, 20 anos de 
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tranquilidade.... (risos). Lógico, há lutas, pugnas, conflitos, mas este foi o auge.  

Temos tentado reconstruir isso, mas os professores não se afiliam, não 

participam. 

L – Estive no México e um dos principais problemas dos professores 

universitários é a precarização do vínculo empregatício.  A maioria dos 

professores, inclusive nas públicas, permanece com contratos semestrais. 

Mesmo com muitos anos de trabalho. Aqui na Colômbia qual você acredita que 

seja o principal problema para a categoria? 

J – Do ponto de vista geral, sem dúvida a precarização do trabalho, mas 

principalmente nas universidades privadas. Ele pode estar aí quinze anos, vinte 

anos e vai trabalhar em tais condições. A possibilidade de melhoria dessas 

condições para um professor de universidade privada é por meio de um esforço 

individual. Estudar, publicar, obter títulos... É possível que a universidade 

acabe valorizando isso e o incorpore a um contrato indefinido, mas isso é uma 

minoria das universidades privadas. 

 Há universidades privadas como a Universidade dos Andes que pode 

chegar a pagar seis ou sete milhões de pesos que seriam uns dez salários 

mínimos (três mil dólares),m as se comparamos com uma empresa privada 

para uma mão de obra que requeira o mesmo grau de qualificação pode 

significar um salário que valha três vezes isso, ou seja, uns vinte milhões de 

pesos, trinta e cinco salários mínimos (dez mil e quinhentos dólares). 

 Em Colômbia o índice GINI que mede a desigualdade da distribuição de 

renda é extremamente concentrado. É um dos maiores do mundo.  

L – Li que só perde para o Haiti e Angola.  

J – Exatamente. Haiti e Angola. Quero dizer que no setor universitário isso se 

reflete desta forma. Em uma empresa privada, um técnico, uma pessoa com 

uma boa formação recebe um bom salário e o mesmo ocorre relativamente no 

Estado. Um magistrado pode ganhar uns quarenta salários mínimos. E estão 

agora (janeiro/2015) já há três meses parados por questões salariais e o 

governo ameaça a militarizar os tribunais. E também aí há uma distribuição 

extremamente desigual. Um ganha dez milhões de pesos enquanto que seu 

auxiliar um milhão. É um achatamento brutal.  

 Então te digo que o problema da precarização é o problema central dos 

professores universitários, mas os professores não sentem isso como seu 

principal problema, não pensam assim. É certo que querem um vínculo de 

trabalho mais estável e permanente, mas ao lado disso também querem um 

incremento salarial, porque o salário é muito baixo. Ainda que haja professores 

que possam ganhar um salário muito alto, é uma minoria. Muito pouco.  
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L – E há um plano de carreira? 

J – Há carreiras nas universidades públicas. Nas privadas é diferente. O que se 

passa na privada é a titulação que pode incidir sobre a melhoria salarial ou 

mesmo patamares já estabelecidos. Você possui um título de mestrado, de 

doutorado ou é um investigador e dão tal salário. O que muda na pública é que 

há estímulos e há alguns salários astronômicos.  

L – Mas quando estes professores com altos salários aposentam incorporam 

estes estímulos?  

J – Incorporam.  Então isso há gerado uma elite, uma super elite, que é muito 

reacionária. Mas ao mesmo tempo a lei 30 diz o seguinte... não vai reduzir o 

orçamento das universidades públicas, mas deve haver uma ampliação do 

número de vagas, dos cursos oferecidos e para isso terá de obter recursos 

próprios.  Ou seja, a universidade pública terá de fazer contratos com 

empresas privadas, com instituições do Estado, direcionar investigação, ou 

seja, produzir. O que gerou isso no interior da universidade? Uma dinâmica de 

autofinanciamento.  

 Se no ano de 1993, é provável que os recursos próprios das 

universidades públicas respondiam por 20% do orçamento da universidade, 

hoje é normal que sejam uns 50%. Foi indo pouco a pouco. O efeito que vai 

ocasionando é um acúmulo de trabalho para o docente. Ele não percebe, pois 

vai ocorrendo pouco a pouco. E isso tem um reflexo pedagógico espantoso.  Te 

dou um exemplo.  

 Há uns vinte anos a Faculdade de Economia, super prestigiada, passou 

a trabalhar com empresas privadas, instituições do Estado. O que ocorre?  

Como a investigação toma tempo e esses professores produzem para a 

universidade, se cria uma categoria para eles e não precisam dar mais aulas. 

Pois bem. Como cada faculdade possui um fundo desse dinheiro obtido, essa 

faculdade contrata professores precários, contrata os próprios alunos para dar 

aulas. Um aluno que está fazendo o mestrado, por exemplo. Esse processo ao 

longo do tempo se converteu em perda de qualidade do curso. Esse professor 

que cada vez ganha mais dinheiro, vai se distanciando do curso e do resto dos 

professores.  

 Muitos professores converteram a carreira em um trampolim político e 

passaram a cumprir funções como altos funcionários do Estado.  Há um caso 

de um professor que chegou por esse meio como assessor do Banco da 

República. 

L – Isso acaba levando a universidade a integrar-se na divisão internacional do 

trabalho e orientada para o mercado.  
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J – Exatamente. E esse professor quando se aposentou, passou a receber o 

salário do alto escalão do funcionalismo como pensão e quem paga essa 

pensão é a universidade.  

L – Uma última pergunta professor, sobre o processo de paz que é negociado 

em Havana. Qual sua opinião?  

J – A paz será concretizada porque é uma necessidade para a burguesia 

colombiana. Uribe tentou um terceiro mandato, mas foi-lhe negado, porque a 

pacificação é uma condição para viabilizar os investimentos e a 

internacionalização da economia.  

L – Professor, muito obrigado por sua atenção, suas informações e seu tempo.  
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Entrevista com o professor Pedro Hernandez Castilho, presidente da 

Associação de Professores Universitários da Colômbia em 21 de janeiro 

de 2015.    (P-Pedro e L-Luís) 

P – Sou Pedro Hernandez Castilho, professor da Universidade Nacional de 

Colômbia, a maior universidade pública que temos. Possui oito seções, a maior 

aqui em Bogotá, com uns cinquenta mil estudantes em nível nacional de 

graduação e mais uns dez mil ou quinze mil de pós-graduação.  

Somos oito, não, seis secionais da ASPU. Medelín como a segunda 

unidade, Manizales, Palmira próxima de Cali e outras quatro sedes que 

chamamos de fronteira em San Andrés, na ilha; temos em Arauca na fronteira 

com a Venezuela, outra em Letícia na fronteira com Brasil e Peru, e uma em 

Tumaco com fronteira com o Equador. Há outra, nova no Caribe continental.  

L – Fomos a Manizales.  

P – Há um campus lá.  

L – Vimos o campus da Universidade de Caldas (departamento). 

P – Nossa sede em Manizales está em frente à Universidade de Caldas e há 

outra sede em Manizales próximo ao aeroporto. Sou professor de universidade 

há 40 anos e me filiei a ASPU na década de 1980 e fui diretor em universidade 

privada. Falava para os professores que tinham que lutar por melhores 

salários.  

L – Na universidade privada? 

P – Sim, mas vamos falar da ASPU.  

L – De que ano é ASPU? 

P – ASPU é de 1965 e surgiu como um sindicato nacional. Sabe que a maioria 

dos sindicatos aqui é de base, de empresa? Não por ramo industrial. Não 

podemos chamar de indústria porque são universidades, mas gremial em nível 

nacional. Com uma só junta em nível nacional. 

 Nós não seguimos a norma da lei trabalhista. Sempre lutamos pelo 

direito de pluralidade sindical. Ainda mais quando reconstituímos a ASPU. 

Temos uma direção nacional, assembleia nacional, uma política nacional e 

temos seções que são subdireções. Em cada universidade se pode criar uma 

seção da ASPU, mas depende da diretoria.  

L – Mas essas seções possuem autonomia para negociar com suas 

respectivas instituições?  
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P – Sim. Em sua universidade sim. Temos seções em todas as universidades 

públicas, menos na militar. Temos também em instituições de ensino superior 

como Colégio Maior de Antióquia que são instituições universitárias.  

L – Não são universidades.  

P – Não. São instituições de ensino superior e que atuam na pós-graduação 

também, mas não são universidades. E no setor privado também, tanto 

universidades como instituições de ensino superior.  

L – No setor privado? 

P – Sim, e antes de nos unirmos com a FECODE (Federação Colombiana de 

Trabalhadores em Educação) tivemos importantes universidades como o grupo 

Autônoma de Colômbia e a Universidade INCCA.   

L – Vocês uniram-se a FECODE?  

P – A ASPU existiu de 1968 a 1986 como sindicato nacional e neste ano 

firmamos um acordo com a FECODE, mas não foi uma experiência muito 

favorável para os universitários. Nossos salários caíram muito nesse período, 

mais de dez por cento. Aqui, na Nacional sempre fomos contra. Tínhamos três 

mil filiados enquanto a FECODE tinha mais de duzentos mil professores de 

primária e secundária filiados. Era muito assimétrico. Não tínhamos peso para 

ter alguém na direção da FECODE.  Então, nós e a Universidade Atlântico 

fomos contra essa união.  

L – Essa Universidade Atlântico é privada? 

P – Não. É uma universidade pública. Somos 33 universidades públicas em 

nível nacional e há umas 60 universidades privadas. Públicas, juntando 

universidades e instituições de ensino superior, chegam a sessenta. Privadas, 

entre universidade e centros universitários, são quase duzentas. Muito parecido 

com o Brasil neste sentido.  

 Em secundária o setor privado também é muito forte. Na primária não. 

No primeiro ciclo o setor público é maior. No setor secundário é quase tão 

grande quanto o público e no ensino superior é majoritário. As universidades 

públicas são quase metade em número de instituições, mas em número de 

alunos superamos as particulares, somos majoritários, o que nunca havia 

ocorrido historicamente.  

 ASPU tem seções em todo o país e estamos chegando a seis mil 

filiados. Somos o quarto maior sindicato em afiliação, depois de FECODE, 

SENA (Serviço Nacional de Aprendizagem) e o sindicato do ramo judicial. É um 
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setor que tem uma alta taxa de filiação sindical comparada à taxa nacional que 

é muito baixa, não chega a 5% dos trabalhadores, é muito débil.   

 SENA é o instituto de formação técnica e superior, mas não 

contabilizamos como educação superior. É uma das maiores taxas de afiliação. 

Depois vem a rama judicial e depois os petroleiros.  Então nós estamos entre 

quarto e quinto sindicato com maior afiliação sindical.  

 Essa porcentagem é muito importante. Por que? Porque o número dos 

professores na planta (carreira) é entre dez mil e onze mil professores. 

L – De todas as públicas? Das sessenta?  

P – Não. Das trinta e três universidades. Somos onze mil de planta e uns 

quatorze ou quinze mil equivalente de tempo completo, que é precarizada. 

Digamos que há onze mil na carreira e um pouco a mais equivalentes de tempo 

completo, mas precarizados, que chamamos de ocasionais.  E professores de 

cátedra que é diferente de todo o resto do mundo. São aqueles que lecionam 

por horas ou disciplinas. 

 Aqui temos professores de tempo completo, professores de meio 

período, que normalmente são de carreira, mas precarizados e catedráticos, 

que normalmente na pública não são de carreira (planta), com exceção aqui na 

Nacional. O catedrático é um professor de quatro horas, ou de oito horas 

semanais e na privada pode ser de até quarenta horas.  

É diferente do que se conhece como catedrático no Brasil ou na 

Argentina. Aqui as categorias são os de planta, professor, assistente ou 

auxiliar, professor titular.  

L – E os catedráticos, os precarizados podem sindicalizar-se? Estão 

representados na ASPU.  

P – Sim.  

L – E têm direito ao contrato coletivo, aos benefícios, às férias?  

P – Essa é uma luta que estamos desenvolvendo. Mas temos lutado pelas 

condições de trabalho.  

L – Então, só para ficar claro para mim... nas públicas em todo o país, o 

pessoal de carreira são doze mil professores. 

P – Mais ou menos. Onze mil de planta. Que estão nas universidades, 

prestaram concurso, foram nomeados e progridem na carreira.  

L – Esses de tempo completo. Além desses há os catedráticos.  
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P – Veja. (escreve as categorias e números em um caderno) Estes são de 

planta.  

L – Planta significa carreira? 

P – Sim. Planta ou carreira.  

L – Ah. Agora está claro. No México chamam de “nomina”.  

P – Aqui também chamamos de “nomina”. Na Espanha chamam de “plantilha”. 

Esses doze mil são de planta e são substituídos quando necessário pelos 

ocasionais. Os ocasionais podem ser de tempo completo ou meio tempo. Mas 

na verdade não são ocasionais. Isso não é verdade. Porque estão sempre. 

Esses ocasionais equivalentes são uns quatro ou cinco mil. O restante são 

catedráticos. Sim? Poderiam ser de sete a oito mil. Uns são de três, quatro 

horas. A maioria de oito horas, alguns chegam até quarenta horas. Contratados 

por horas. 

L – Estes contratos são semestrais? 

P – São de tempo acadêmico. Dezesseis semanas. Estes (ocasionais) são de 

um ano. E há professores ocasionais que já trabalham aqui há dez, quinze 

anos.  Por que? Porque é uma forma de abaixar os custos. Antes se contratava 

no máximo por três semestres. Trabalhavam por um semestre, dois semestres, 

três semestres e depois saiam. Seguindo a lei 30 (lei que regula o ensino 

superior colombiano).  

 Hoje em dia, depois do final da década de 1990 começaram a mantê-los. 

Porque como não são de planta abaixam os custos.  

L – Então alteraram a lei 30?  

P – Não.  

L – Então é ilegal.  

P – Sim. Usam a figura jurídica de que podem contratar para os que não são 

de planta (carreira) utilizando a autonomia, para manter estes professores ai. 

Por que? Porque na década de 1990 inicialmente houve um aumento do 

orçamento com a nova Constituição de 1991, mas o orçamento passou a ser 

reajustado pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor).  

 Então o orçamento não podia crescer menos que o IPC, então nós 

dizemos que está congelado o orçamento.  

L – Não há incremento.  
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P – Não. Durante esse período chegou a uns 15% a mais, mas o que se 

passou é que o número de estudantes cresceu muito na pública. Ampliou-se a 

matrícula. Então o orçamento não acompanhou o crescimento do número de 

alunos. O que se passa? A inversão per capita, por estudante, decresceu. É 

cada vez menor. Então se na década de noventa havia uns quatro mil dólares 

por estudante, agora não. Seriam uns dois mil dólares. Ainda que o orçamento 

em pesos constantes tenha se elevado, em relação ao número de estudantes 

caiu.  

 Entre noventa e um e noventa e oito o número de estudantes cresceu 

acelerado e depois sofreu algumas pequenas oscilações na década de 2000, 

mas continuou crescendo nas públicas (desenha um pequeno gráfico de uma 

linha de matrículas de alunos ao longo das décadas 1990 e 2000). 

L – E as particulares também tiveram crescimento de matrículas? 

P – Sim. Um pouco menos. O que acontece? Com um crescimento tão menor 

do orçamento como você atende os estudantes? Tem de haver um crescimento 

também do professorado. Usaram os precarizados. Inicialmente os ocasionais 

e os catedráticos depois.  

 A lei permite contratar ocasionais e catedráticos. Na década de 1960 

quando se formou a ASPU, os professores eram precarizados. Não eram de 

planta. Não tinham carreira. ASPU se funda e luta para que haja a carreira. 

Para que haja professores de carreira. Para que haja investigação e extensão. 

Por que a um catedrático não lhe pagam para isso. Pagam-lhe somente as 

horas de aula.  

 Quando a ASPU se formou lutou por isso e começamos aqui na 

Nacional.  

L – E conseguiram benefícios...  

P – Sim. Tudo que a carreira deve ter. Entramos por concurso, com estímulo. 

Professores de carreira com tempo completo, com estabilidade. Se, muda o 

governo continuamos. Não há que mudar.  

L – Como na época da Frente Nacional.  

P – Sim. Nos anos 1965 se inicia a carreira de professores universitários aqui 

na Nacional. Se, iniciam as investigações. Aqui nesta universidade até, 

digamos, até menos de uma década, o setor de carreira, de planta, 

correspondia a uns 80%. Hoje em dia, somos a universidade que possui o 

maior número de professores de carreira, mas o número de ocasionais cresceu 

de tal forma que já é de 30% ou um pouco mais, 35%.  



   XXXI 

 

 

 Nós sempre tivemos professores ocasionais, porque sempre há 

professores afastados para a pós-graduação, que estão ocupando cargos no 

governo ou que estão afastados por doença. Isso sempre existiu.  

 Aqui também os catedráticos são de carreira, mas isso só aqui (na 

Nacional). Por exemplo, há professores que são magistrados. Trabalham no 

tribunal e também na Nacional. Não podem ser de tempo completo. Ou se vão 

de comissão, ou passam à cátedra.  

L – Isso também é válido para outros profissionais liberais? Médicos, 

engenheiros, advogados?  

P – Claro. Há muitos catedráticos, mas tiveram de passar por concurso. Antes 

se houvesse vaga passavam direto, mas isso só na Nacional. O que se passa 

nas demais públicas? Vejamos Antioquia, que é a segunda ou terceira 

universidade mais prestigiosa. 

 Lá não alcançam a mil professores de carreira. Uns cinco mil 

professores fora da carreira. Ocasionais são como uns mil e quatro mil de 

cátedra.  

L – Essa é a mesma universidade que há uma associação, ASOPRUDEA 

(Associação dos Professores da Universidade de Antioquia)?  

P – Sim. É uma associação. Não quer ser sindicato.  

L – Não querem ser sindicato?  

P – Sim. Dizem que o sindicalismo não é para os professores universitários.  

L – Que coisa.  

P – Você não me perguntou sobre os professores, se, se consideram ou não 

trabalhadores? Então. Consideram-se intelectuais. O máximo que aceitam é 

ser considerados trabalhadores da Cultura. Como os artistas que dizem que 

são trabalhadores da Cultura. Também nas privadas encontramos muitos 

professores que não se veem como trabalhadores, mas como intelectuais.   

L – E quando há negociação salarial e do contrato coletivo, participam? 

P – Aí é o sindicato. E há mais uns três ou quatro sindicatos de base (por 

instituição) no país.  

L – Mas nacional somente a ASPU.  

P – Sim. Estes sindicatos são pequenos. De trinta ou quarenta professores. 

Então esta é a situação. Em Antioquia tem uns mil professores de tempo 
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completo de carreira, e a maioria precarizados que trabalham quatro horas, 

duas horas, mas em geral oito horas.  

L – Duas horas?  

P – Sim. Ás vezes estão ministrando algum seminário. O problema também é 

que há muito clientelismo político.  

L – Clientelismo político?  

P – Sim. A região tem uma cota de professores na universidade. Os políticos 

querem instalar seus amigos para darem algumas aulas. Clientelismo político. 

Na Nacional isso não existe, mas nas regiões existe muito.  

L – Isso devido à autonomia? A instituição tem uma cota para indicações?  

P – Não. Isso não é legal, mas ocorre. Como aqui é uma instituição nacional, 

não há como haver indicação, mas em Antioquia tanto os deputados federais 

como departamentais (estado) pressionam e querem uma cota de vagas. Em 

Antioquia são uns seis mil professores, somente mil são de carreira, isso é 14% 

ou 15%. Oitenta e cinco por cento (85%) são precarizados. Entre setenta e 

oitenta por cento precarizados. Isso na segunda universidade mais importante 

da Colômbia.  

L – E os precarizados lutam para mudar de situação?  

P – Não! É uma clientela. Porque se lutam, podem perder suas aulas. Podem 

não renovar os contratos para o próximo período acadêmico. Eles não têm 

estabilidade. Os ocasionais da Nacional tinham até o final da década, não 

estabilidade, mas contrato anual, mas já estão mais precarizados.  

L- E na Nacional não há clientelismo?  

P – Há, mas não esse tipo de clientelismo, senão clientelismo interno, 

acadêmico. Por exemplo, há seleção entre os estudantes de doutorado, no 

pós-grado. E também funciona como um tipo de bolsa. Os estudantes de 

doutorado acabam sendo como os assistentes nos Estados Unidos.  

 L – Mas aqui na Nacional se abrem concursos para as vagas que surgem? Por 

exemplo, os cargos dos professores que se aposentam.  

P – Sim, mas não em igual número. E isso vale em toda a universidade. Por 

que? Se eu me aposento, me aposento com um salário alto. A universidade 

poderia abrir um concurso para contratar um professor com salário alto ou dois, 

mas o que fazem as universidades, inclusive esta?  

 Contratam professores de meio período e catedráticos. Um professor 

que ganhava dez milhões de peso é substituído por cinco de dois milhões. O 
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que fazem as mais sérias? Contratam um novo de planta e três precários. 

Maximizam os recursos.  

 Mas os de carreira dão vinte horas de aulas e tem o restante do tempo 

para investigação, para preparar aulas. E os catedráticos? Estes não. Fazem 

isso com seu tempo particular. Esse tempo não é pago.  

 Nas universidades privadas os professores de carreira são ainda mais 

escassos. Se no setor público, digamos, há uns 20% de carreira, no setor 

privado não há uns 10%. Só nas universidades para a elite. Como a 

Universidade dos Andes, a Pontifícia Universidade Javeriana que formam a 

elite, ou a Universidade EAFIT de Medelín. Estes são os que mais mantêm 

professores de carreira.  As demais têm catedráticos que se contratam por 

período letivo de dezesseis semanas.  

L – Não tem direito a férias?  

P – Normalmente não pagam, mas já há sentença.  

L – Mas a ASPU pode entrar na justiça pelos privados?  

P – Claro. Porque temos privados.    

L – Professor, eu li que no orçamento para este ano (2015) a educação pela 

primeira vez ultrapassou o orçamento militar. Para o setor universitário houve 

uma melhora orçamentária?  

P – Aumentou um pouco, mas o que mais pesa é o serviço da dívida externa, 

depois a Educação que é quase igual à Defesa. Isso significou um aumento 

para a básica e secundária. Na primeira infância, na pré-escolar, na básica 

primária e na básica secundária. Por isso dizemos que o orçamento do ensino 

superior está congelado, só o reajuste do IPC e um pouquinho só a mais.  

L – E a qualidade tem sido afetada com esse quadro?  

P – Sim. A qualidade está sofrendo muito. Principalmente na graduação. As 

universidades dizem que não, porque fazem todo o esforço na pós-graduação. 

Os professores de formação e de prestígio estão na pós-graduação. Quase 

100% da investigação está em pós-graduação.  

L – E na graduação somente aulas.  

P – No país, das 33 universidades públicas, a ASPU está em 32 universidades. 

Estamos em mais cinco instituições de ensino universitário.  Nas universidades 

privadas estamos em quatro.  

L – E por conta destas quatro privadas puderam entrar na justiça pleiteando 

isonomia?  
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P – Claro. Então como é ASPU? Como é nossa organização?   

Estamos estruturados com seções por instituições. A máxima autoridade 

é a assembleia nacional com um delegado para cada 50 filiados. Quem segue 

é a plenária nacional. Quem está aí? Os presidentes das seções e mais a junta 

diretiva nacional, que conta com vinte membros.  

 É muito horizontalizada. Depois segue a junta diretiva nacional. Depois 

assembleias das seções. Depois juntas diretivas secionais.  

A junta diretiva pode criar comitês nas seções. O comitê é de vinculação 

especial. O que é isso? Quando há uma divergência interna, permitimos uma 

organização paralela para que não se rompa, mas vinculada diretamente à 

junta diretiva nacional.  

L – Muito bom essa estrutura. Então há vários grupos políticos na ASPU.  

P – Sim. Estão todos representados. É diferente da FECODE que é mais 

centralizada onde há a assembleia nacional, mas a junta diretiva é muito 

poderosa. Já conversamos sobre a precarização. Nós colocamos uma tutela ou 

uma demanda em dois tribunais regionais pela Universidade do Atlântico, 

pública, onde quase não havia professores de planta, carreira.  

 Conseguimos uma sentença favorável, em 1996. O que diz? Que pelo 

tempo de trabalho dos ocasionais, já não são ocasionais. Depois dessa 

sentença todos os ocasionais e catedráticos das universidades públicas devem 

receber benefícios (prestaciones) proporcionais.  

 Ou seja, um ocasional de tempo completo tem de receber o mesmo de 

um professor de planta de tempo completo. Como os catedráticos não são por 

todo o ano, recebem proporcional. E a partir dessa sentença, passamos a 

exigir que as universidades privadas também paguem os benefícios aos 

catedráticos, mas muitas ainda não pagam.  

 Nossa principal luta hoje é contra a precarização. Nosso pleito com o 

governo é que as universidades públicas possam ter ocasionais ou 

catedráticos, mas como a Universidade Nacional, de carreira.  

L – Mais uma pergunta. Quando vocês vão negociar o contrato coletivo, é uma 

negociação nacional ou se faz por instituição? 

P – É nacional. Salários e benefícios só podem ser negociados pela ASPU em 

nível nacional. O restante pode ser negociado por instituição.  E em nível 

nacional discutimos muito a política de educação superior. Na maior parte dos 

nossos pleitos isso aparece. O financiamento é um exemplo.  
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Entrevista com a professora Sara Yaneth Fernández Moreno realizada em 

26 de janeiro de 2015 na cidade de Medelín, departamento de Antioquia. 

(L-Luís e S-Sara) 

S – Eu sou Sara Fernández, me conhecem como Sara Fernández, mas meu 

nome é Sara Yaneth Fernández. Meu endereço eletrônico é 

spartacolombia@yahoo.com.mx. Digo porque há mais gente que me conhece 

mais pelo correio eletrônico do que pelo meu nome (risos).  

L – Mx é do México.  

S – Sim. Eu sou colombiana e eu cheguei a Medellín há dezoito anos, em 

1997. E depois de haver feito mestrado no México. Eu sou trabalhadora social 

formada pela Universidade Nacional de Colômbia e na graduação trabalhei 

com pesquisa da classe operária na Colômbia. Então entendo muito da história 

do movimento operário e sindical porque fui auxiliar de investigação, onde 

relacionávamos informação dos líderes operários de diferentes setores, da 

pesca, da educação, bananeiros.  

 Então, digamos, tenho muito contato com a memória do movimento 

sindical. Quando fui fazer o mestrado sobre a demografia da população, 

comecei na FLACSO (Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais) no 

México e me expulsam de lá. Porque venho da universidade pública 

colombiana. Uma universidade beligerante, que debate com o professor, que 

pede explicações. Isso é inimaginável na academia mexicana.  

 A academia mexicana diz e cito, “A democracia não passa pela 

academia. E quem levanta a cabeça, cortamos.”.  Esse foi o discurso inaugural 

do secretário acadêmico da FLACSO, quando inaugurava mestrado de estudo 

de populacional.  

L – Na FLACSO?  

S – Sim. E muito paradoxo, porque eu não consegui chegar a tempo para esta 

palestra inaugural, porque nós colombianos temos trato preferencial em 

assuntos de aduana. Os tratos dos colombianos, com documentos consulares 

para aprovar vistos é mais complicado por causa da história que nós 

colombianos carregamos no exterior. Então tudo se atrasa. Os papéis são mais 

difíceis. E nos pedem todos os documentos. Já mudou. Já hoje para o México 

não preciso visto, mas na época que te falo, nos noventa éramos motivo de 

muita atenção pelo perigo.  

 Então eu chego já iniciado o ciclo escolar. Eu não havia escutado este 

discurso. É uma maestria em ciências sociais, fundada pelo exílio latino-

americano. Como que eu ia imaginar que estava chegando justo quando em 

mailto:spartacolombia@yahoo.com.mx
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FLACSO México muda totalmente de concepção, de cabeça? Uma cabeça 

priista.  

L – Que estranho isso.  

S – Sim. Gira à direita. Gira ao centro.  

L – E quando foi? 

S – Isso foi em 1993.  

L – Governo Salinas.  

S – Sim. Com Salinas. E todos os quadros priistas chegam à FLACSO e impõe 

uma verticalização acadêmica, um autoritarismo. Fui expulsa juntamente com 

outra companheira colombiana, com um manejo, muito pouco claro de 

regulamento. Eu lutei, batalhei, apelei e resisti. Porque era uma arbitrariedade. 

E efetivamente estou convencida de que assim foi. Só que tivemos apoio dos 

professores, porque isso chegou a extremos, como um pedido de deportação.   

L – Deportação?  

S – Sim. Meus professores, que nos conheciam, disseram “Uma coisa é não 

querê-las aqui, outra é violar seus direitos. Elas têm direito de estudar em outro 

lugar. Vocês não podem deportá-las. Se vocês as deportarem, nos retiramos 

do mestrado.”. 

L – Deportação? Por um problema acadêmico? 

S – Isso porque resistimos. Nós apelamos por escrito, nos acercamos de um 

advogado da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México), Henrique 

Gonzalez, porque estavam violando nossos direitos. E porque muitos 

companheiros ficaram em condições e nós não. Porque mudaram nossas 

notas. Porque foi isso que se passou, mudaram nossas qualificações, para 

poder nos aplicar os regulamentos.   

 Bom. É um pouco longa essa introdução, mas explica um pouco o que 

se passou comigo. Fui para a fronteira norte do México e comecei novamente. 

Em 1994 comecei o mestrado no estudo de população em Tijuana. O mesmo 

ano do TLC (Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA). A 

mim me importa o movimento zapatista, do mesmo ano.  A mim me importa o 

efeito tequila (tequilazo), o câmbio se passa de 4 pesos por dólar para 13 

pesos. A minha bolsa de estudos de 450 dólares para 210 dólares em um mês. 

O TLC, o movimento zapatista e o que se chama de tequilazo (efeito tequila) 

que foi a quebra da bolsa mexicana. 

L – Foi em 1994.  



   XXXVII 

 

 

S – E eu estava aí. E me influenciou ver o movimento zapatista e o movimento 

de resistência das maquiladoras.  

L – As maquiladoras também estão ao norte, não? 

S – Sim. Na fronteira. E já estão em muitas partes. Hoje já se encontra 

maquiladora em todo o modelo produtivo. É pleno emprego, com salários ao 

piso e capital gaivota, não produz nada. É totalmente artificial. Fragmentação 

do processo produtivo em micro processos e faz que haja baixíssima 

qualificação da mão de obra, intensificação da mão de obra, sem garantia 

sindical, sem direito, nada.  

L – E os sindicatos mexicanos são muito diferentes dos colombianos.  

S – Sim. A história dos sindicatos mexicanos tem a ver com o PRI (Partido 

Revolucionário Institucional). O PRI coopta de abaixo até acima os poderes, a 

participação e a representação do movimento sindical.  Hoje estão distorcidos 

os sindicatos. São sindicatos patronais, são máfias, são corruptelas, são 

cooptações de votos. Delegam-se cargos de pais a filhos, nem sequer por 

trajetória operária ou sindical.   

L – São sindicatos charros (pelegos).  

S – Aberrante. São sindicatos charros e patronal. Há muito pouco de 

sindicalismo operário, de partido e independente ou de política de esquerda no 

México. Inclusive consta nos contratos de trabalho, que assim que ingressa na 

empresa, também ingressa no sindicato da empresa. 

L – Com a cláusula de exclusividade.  

S – Sim. É uma forma de cooptação. É uma máfia.  

L – E aqui há alguma palavra para designar esse tipo de sindicalismo? No 

México é charro, no Brasil pelego.  

S – Aqui é sindicalismo patronal, ou esquirol. Que defendem seus interesses 

individuais.  

L – E quanto tempo ficou no México?  

S – A primeira vez três anos, de 1994 a 1996 para a maestria. E depois vim 

para cá por conta de um concurso público. De meio período. Sempre estudei 

no sistema público. Ganhei bolsas pelo sistema público. Não sei outra forma de 

trabalhar que não seja no sistema público. Tanto no colombiano, quanto no 

mexicano. Então, vim para cá em 1996, mas já me reconhecia como 

acadêmica e como ativista e já militei diretamente com a cena das feministas. 

Participei dos primeiros movimentos feministas das mulheres trabalhadoras das 
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maquiladoras, trabalhando seus direitos sexuais, direitos reprodutivos das 

mulheres trabalhadoras das maquiladoras. Alfabetização primária, secundária. 

E nós reforçamos outras áreas que eram os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres. É um trabalho muito bonito e nos envolvemos também com os 

ativistas da causa da saúde das mulheres, sobretudo sobre a vulnerabilidade e 

violação de direitos era alarmante.   

 Então me vim para cá. E como professora, fui representante docente. E 

a mim, me tocou toda a reforma da lei 100, que é a lei de reforma da saúde. A 

privatização da saúde, como um negócio, uma mercadoria.  

L – Aqui não há uma universalização da saúde pública? No Brasil temos muitos 

problemas com a saúde pública, mas há um sistema.  

S – Vocês tem o SUS (Sistema Único de Saúde). Nós temos algo parecido 

aqui. Se pode pagar tem, se não pode pagar, não tem.  

L – Mas há clínicas públicas?  

S – Há, mas estão quebrados.  Para as clínicas privadas o governo paga as 

faturas todos os meses, enquanto que para as clínicas públicas pagam uma 

vez ao ano. É uma política para arrebentar. Eu digo que é uma lei de 

genocídios. Por que há gerado mortes desnecessárias e injustificadas. Aqui há 

muitas mortes de pessoas que vão de porta em porta. Porque não os atendem. 

E já se há perdido a cobertura básica. A atenção primária.  

L – Não há campanhas de vacinação?  

S – Há, mas nunca pudemos superar o que já havíamos atingido.  Cobertura 

total. O sistema está totalmente fragmentado. As públicas estão a ponto de 

quebrar-se. O problema é que a saúde não é vista como um direito. Que está 

garantido. Há um mercado de saúde.  

 Estive na mobilização pela saúde pública. Eu fui representante docente 

na faculdade nacional de saúde pública, e isso me custou muito, porque como 

eu era de meio tempo, tive muita pressão de uns professores para que me fora. 

E me tiraram horas, contratos, e me deixaram com o mínimo. Eu estava muito 

vulnerável. E me tocou ir-me. Fui a um cargo de ciências sociais, de tempo 

completo. Não aguentei a pressão. Foi um ano e meio de fustigação, de 

pressão. É da Universidade de Antioquia (UdeA).  

 Essa faculdade, quem a fundou, foi Héctor Álvaro Gomez, que foi o 

mesmo que fundou a Associação dos Professores da Universidade de 

Antioquia (ASOPRUDEA). O mesmo fundou as duas coisas. Eu não aguentei. 

E me fui. Foi perseguição. Nós não somos sindicato, mas eu fazia as duas 

coisas. Articulava o movimento pela saúde e articulava a luta professoral.  
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L – Duas frentes.  

S – Duas frentes. Fui trabalhar nas ciências sociais.  

L – Você pertence a algum grupo?  

S – Vários... (risos)  

L – É sempre bom ter companheiros para dividir o fardo.  

S – E eu tenho uma boa rede de conhecimentos, mais fora que aqui. Tenho 

redes acadêmicas e redes ativistas. Faço parte do movimento nacional da 

saúde, sou sócia da ONG (Organização Não Governamental) do instituto 

nacional de capacitação, que trabalha com os direitos humanos e que foi muito 

perseguida e golpeada pela violência, sou da associação dos professores, 

estive na direção da associação, agora sou do movimento pela educação, pelo 

direito à educação, e com meus trabalhos acadêmicos, tenho redes latino-

americanas, por exemplo, participo da ALAMES (Associação Latino-Americana 

de Medicina Social) que é muito forte em nível latino-americano e organiza a 

resistência à privatização e defende a criação de sistemas únicos universais.  

 Também temos uma rede de estudos regionais e de fronteira. Sou uma 

latino-americana, que estive em Porto Alegre, falando da geografia marxista, 

sobre as fronteiras e que por interesses acadêmicos e pessoais, tenho 

diferentes mobilidades, umas acadêmicas, outras gremiais. Faço muito porque 

esta é minha estratégia também, que é estar conectada, para manter-me ativa. 

Porque senão, como ensino? Não vou ficar repetindo o que está nos livros? 

Como faço para mover os alunos? Ainda mais em trabalho social. Para romper 

um pouco o sistema funcionalista do trabalho social, do controle, do valor 

moral, do condicionamento. Ajudar a formar alunos mais críticos.  

 Isso tem outros efeitos. Não estamos indexados em excelência. Não faz 

que façamos os pontos das revistas indexadas. Não faz com que sejamos 

citados em todas as partes, mas estamos escrevendo e atuando a partir da 

resistência.  

L – Você disse que era professora de meia jornada.  

S – Nesse período. Agora sou professora de tempo completo.  

L – Teve que prestar um novo concurso?  

S – Sim. Tudo novamente, mas tempo completo. Em Ciências Sociais estou de 

tempo completo e faço uma investigação sobre a violência de gênero na 

Universidade de Antioquia (UdeA). Eu não sabia que iria haver aí. Encontrei de 

tudo na universidade. Nos estudantes, professores e pessoal administrativo. Os 

três estamentos. Encontramos de tudo. Inequidade de gênero, sexismo na 
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universidade, de salário, de cargos, de contrato, de assédio sexual, 

chantagens, manipulação psicológica.  

L – E aqui há políticas afirmativas como no Brasil? Como cotas para os 

indígenas?  

S – Sim. Mas não temos nada para as mulheres. Temos 213 anos de 

universidade e nunca tivemos uma mulher reitora... No Conselho Superior só 

há homens. Excepcionalmente temos uma mulher. É igual nos conselhos 

acadêmicos, também os homens são majoritários. Ainda em carreira 

feminizadas. Isso se passa também nos sindicatos. Toda a luta operária se 

estende às mulheres e quando vê a direção são os homens. Nas centrais 

operárias são os homens. As mulheres não sabem assumir esse poder.  

 Na Bolívia, me contaram, no congresso, metade dos parlamentares são 

mulheres. São cholas. No governo há muitas mandatárias. Cholas, que têm 

muito poder. Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile são governados por 

mulheres neste momento, mas é uma coisa nova. Apenas estamos começando 

a aprender.  

L – Já que você mencionou. Quais são as formas de contratação? No México 

um grande problema é a precarização. E aqui? 

S – Bom. Eu sou da associação dos professores, desde que comecei a 

trabalhar aqui.  

L – De que ano é esta associação? 

S – Ela é de 1962. Completou 52 anos.  

L- É mais antiga que ASPU.  

S – Sim. 

L – De quando é a Universidade de Antioquia? 

S – A UdeA (Universidade de Antioquia) tem 213 anos. Foi fundada em 1803. 

Nunca teve uma mulher reitora, o que me parece bem significativo. É uma 

universidade que se cria na região mais conservadora do país, que tem 

mineração, vocação industrial (têxtil) e que se destaca no país como um dos 

polos industriais e comerciais. A zona anitoquenha é caracterização por uma 

vocação marcadamente de negócio. Aqui se faz negócio em prata. A palavra 

tem muita importância.  

Era uma região estratégica, porque havia muito ouro. Todavia ainda há 

muitas minas de ouro. O ouro, o tabaco e o café também são produtos muitos 

importantes, bem como a produção industrial, onde se destaca a indústria têxtil, 
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confecção, desenho de moda. Medelín é conhecida internacionalmente como 

um polo de desenho da moda. 

E isso gera outros fenômenos. Os tecidos, a moda, o desenho, os 

materiais, a confecção levaram a fenômenos que têm a ver com a exportação 

de modelagem, a importância da imagem e isso está muito associado à cultura.  

E aí outro fenômeno importante para entender Medelín está ligado à 

máfia e o narcotráfico. Porque a máfia e o narcotráfico se instalam em Medelín 

de uma forma lucrativa, suntuosa, aparente e cria também uma questão de 

valores importantes. O importante era conseguir dinheiro. Consigas dinheiro 

com trabalho honrado, legítimo, mas se não... consigas dinheiro. De toda 

maneira isso foi se alastrando no funcionamento da região. 

De onde vinha o dinheiro não importava. E isso se desenvolveu em 

paralelo a esse mundo tão conservador, tão tradicional, onde a máfia tem 

poder, os narcotraficantes têm poder e então há que se negociar e pactuar com 

eles para se exercer o poder. E isso, dentro da violência política que existe no 

país tem muita importância, porque explica também o reconhecimento da 

violência na região. Nós estamos falando de Antioquia, que é uma região que 

concentra mais da metade de sua população em Medelín, ou na área 

metropolitana de Medelín.  

Aqui há dois milhões e seiscentos mil habitantes e todo o departamento 

(Estado) de Antioquia não alcança cinco milhões. Então há muita 

concentração. E se somas Medelín com a área metropolitana, a área que é 

atendida pelo metro que vai de Bello até Estrella, Caldas. E há quatro 

corregimentos, como Santa Helena.  

L – Corregimento não é um município, mas tem uma certa autonomia. 

S – E é semirrural. Santa Helena é rural. Mas Santo Antonino tem área urbana 

e rural, igual que São Cristóvão.  

L – Mas possui vereadores.  

S – Sim. Mas é um ordenamento menor.  

L – Tem um prefeito?  

S – Não. Isso explica a expansão da faixa urbana de Medelín, e explica 

também a expansão da UdeA. Porque é proporcional. Esta é uma universidade 

departamental, não é nacional. É de Antioquia. Aqui passamos por mudanças 

estruturais que nós ainda estamos assimilando.  Nós temos uma planta 

docente (estrutura e número de cargos) congelada desde 1996. Não se abriram 
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novos cargos. Substituem-se os que vagam, mas não há abertura de novos 

cargos, desde 1996.  

 Agora eu te digo. Em 1993 eram 18.000 estudantes. Hoje são 40.000. 

São 35.000 na graduação e 5.000 na pós-graduação. Em 1993 tínhamos um 

ou dois programas de pós-graduação. Um em Rio Negro e outro em... Bogotá. 

E agora temos quatorze pontos regionais. Quatorze sedes da UdeA 

espalhadas pelo país.  

 Mas há uma particularidade, porque não são mini universidades. São 

edifícios, com um escritório administrativo onde de ensinam os programas a 

partir daqui. Nós vamos até estes pontos lecionar.  

L – Vocês têm de se deslocar até lá? 

S – Exatamente. Só há duas regiões que se estão projetando com muita força 

por questões políticas estratégicas e econômicas que são o Oriente 

Antioquenho, que fica na serra e estão construindo uma sede para 15.000 

estudantes de graduação e está prevista a criação de 50 cargos para esta 

sede.  

 E Urabá.  

L – Uma região bananeira.  

S – Sim, bananeira, mas com saída para o mar, que é estratégica porque faz 

fronteira com o Panamá e de todo ponto de vista, econômico, político, militar é 

importante. Aí haverá uma sede para 10.000 estudantes. E já está construindo. 

Aí há negocio, então nos vamos. Há cultivo, água, mares. Temos saída para o 

mar e não exploramos nada. Temos dois mares, saída para os oceanos 

Pacífico e Atlântico e a indústria pesqueira está a menos que zero. Vem os 

japoneses, os peruanos e os equatorianos pescar.  

 Então, para entender, nós temos esse congelamento de 

aproximadamente 1260 professores de tempo completo na planta (carreira) e 

professores ocasionais, que são uma ambivalência, porque se supõe que não 

deveriam estar tanto tempo, são entre 400 ou 500 cargos educacionais por 

semestre. Por que variam por semestre acadêmico.  

L – O ocasional não é um contrato anual?  

S – Não. O máximo destes contratos são oito meses. Máximo, mas nunca têm 

direito a férias, a primas (décimo-terceiro que são pagas em duas parcelas 

durante o ano), nunca pagam a previdência social (seguridade social), não têm 

direito a benefícios (prestaciones).  
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 Os cargos de tempo completo não se ampliaram e também os 

ocasionais tem se mantido durante este período, mas para passar de dezoito 

mil estudantes para quarenta mil, o que acontece? Neste momento a UdeA tem 

mais de seis mil e oitocentos contratos hora-cátedra.  Que são de absoluta 

vulnerabilidade social e acadêmica. Hora lecionada, hora paga.  

 É uma hora aula muito baixa, muito abaixo da média nacional. O valor é 

entre quinze, dezesseis, dezessete ou vinte mil pesos, quando em nível 

nacional é maior. Além disso, só pagam a hora em sala de aula. Não pagam o 

tempo de preparação, de atenção e orientação aos alunos, o tempo de 

correção das atividades.  

 Eu sou de carreira (planta). Por cada hora de classe eu tenho direito à 

uma hora de preparação, uma hora de avaliação e uma hora de assessoria e 

acompanhamento. Então para cada hora de classe são quatro horas, mas com 

os catedráticos é uma.  

L – Das quarenta horas da sua jornada, quantas são dedicadas à sala de aula 

e quantas estão relacionadas a atividades extra-classe?  

S – De classe são de doze a dezesseis. Posso assumir no mínimo um curso (4 

horas semanais) e no máximo quatro cursos (16 horas semanais).  

L – E as demais horas estão relacionadas a estas atividades que você 

mencionou. Preparação, avaliação, acompanhamento e assessoria.  

S – E investigação. Nós temos um Estatuto Docente. E nos anos noventa, 

talvez 1994, ocorreu uma mudança na universidade e desde essa época tem 

sido médicos os reitores da universidade. E não é gratuito que sejam médicos, 

que sejam da área da saúde. Jaime Restrepo Cuadras, o primeiro médico 

reitor, dizia por que iria contratar um professor de carreira se quatro 

professores de cátedra lhe renderiam mais.  

L – Os catedráticos não são sindicalizados?  

S – Não. São independentes. Freelance. Não tem tempo de associar-se. Não 

tem tempo nem de permanecer na universidade.  

L – Parece que para estas atividades liberais, médicos, engenheiros, 

advogados esse esquema de duas, quatro horas de aulas durante a semana 

não é ruim. Porque não é na universidade que ganham seu sustento. Não tem 

objetivo de fazer carreira.  

S – Sim. E com Jaime Restrepo Cuadras se iniciou um processo que nos levou 

às portas da privatização da universidade. Por que? Porque começou um giro a 

uma universidade investigadora. Enfocou, e reclamou uma sobre demanda ao 
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professorado vinculado à produção acadêmica e à investigação. E criou 

sistema único de investigação universitária, e criou um grupo de investigação 

de excelência, e os afastou da universidade, levando-os para a saúde pública 

que é fora da universidade. Lá se faz ciência.  

L – Bem taylorista.  

S – Total. E aqui, graduação. Com a ideia de que? Com a ideia de 

superespecializar a universidade. Hoje 70%, 75%, em algumas faculdades 

85%, só há professores de cátedra. E os professores de carreira estão 

concentrados na investigação, na venda de serviços, projetos.  

L – Vendas?  

S – Vendas.  

L – Orientada para o mercado.  

S – Sim. Gerar recursos, porque da mesma forma que o quadro de carreiras 

está congelado desde 1996, também o orçamento da universidade está 

congelado desde 1993.  

L – Na época da lei 30.  

S – Sim. Nessa época, 75% da verba da universidade era pública. Hoje está 

autogerando 55%, 60% do orçamento. Como? Com venda de serviços. Como? 

Com venda de projetos. Como? Com convênios docentes. Tudo se cobra. Essa 

extensão solidária, gratuita, já tudo se cobra. Convênios, acordos, 

subcontratações nas empresas públicas. O que é um tiro no pé. Por que? 

Porque terceiriza trabalho. Subcontratando por muito abaixo da escala de 

salários para conseguir contratos e acaba competindo com os mesmos 

profissionais que a universidade formou.  

 E está gerando uma academia “fast”, uma academia “light”, uma 

academia baseada em indicadores de competitividade, eficiência, rendimento...  

L – Meritocrática.  

S – Nem meritocrática, porque a meritocracia é ao menos um valor acumulador 

do saber acadêmico. Aqui não importa se sabes ou se não sabes. Não 

melhorou as publicações, não melhorou o número de citações de seus 

trabalhos.  

L – Produtividade. Número de citações, livros, artigos.  

S – E fica cada vez mais difícil. Só tem valor o que está indexado. O que não 

está indexado não. Resulta que a maior parte do que fazemos é para a 

divulgação de ciência e isso não conta pontos. Eu te disse que o salário está 
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praticamente congelado. E, além disso, o último presidente, Álvaro Uribe, disse 

que nós professores universitários ganhamos muito e por isso nossos salários 

teriam de ser corrigidos com 1 (um)  ponto a menos de inflação, o IPC (Índice 

de Preços ao Consumidor).  

 Então o que te mostro é a terceirização, o desfinanciamento da 

universidade, o congelamento da planta e ao mesmo tempo a ampliação da 

cobertura. Não importando de onde se retire o recurso, tem de ampliar a 

cobertura. Essa estrutura física da UdeA foi construída entre os anos 1960 e 

1970 e foi projetada para comportar no máximo 20.000 pessoas. Diariamente 

estão trinta e cinco mil pessoas, com todos os problemas sociais, de 

convivência. Verás neste livro que te estou dando, uma série de elementos de 

deterioração do ambiente universitário.  

 Porque a universidade não te convida a ficar aqui. Não te convida a 

permanecer no campus, porque é muito agradável, porque é muito rico para 

tomar um café. Faça o que tem de fazer e vá. Faltam escritórios, faltam 

espaços, Há limitações reais, física. São 6.800 professores que transitam das 

seis da manhã até às dez da noite. Por hora, por hora, por hora.  

L – Como uma linha de produção.  

S – Exato. E quase não ficamos na universidade. Porque não há espaços 

tranquilos. Eu divido escritório com vários professores, não temos sequer café 

para os professores. Se eu quero um café, tenho de sair, tudo longe. E tudo 

está pensado assim, para que ninguém permaneça na universidade. A última 

medida agora é que os administrativos entrem às 7 e saiam às 4 da tarde. Eu 

dou aulas às 6h da manhã e também ás 9h da noite. Mas se não há uma 

secretaria, se não há um escritório aberto. Então o que acontece? Isso altera a 

vida universitária acadêmica. É um modelo de linha de produção. É um enclave 

institucional dentro da universidade.  

 Eu pergunto. Por que não a biblioteca aberta 24 horas? Aqui temos 

estudantes que não têm dinheiro para livros ou fotocópias. Há bibliotecas. Por 

que não? Aqui não há restaurantes estudantis.  

L – Não há? E habitação para estudantes?  

S – Não há. Não há habitação para os estudantes.  O que há é um subsídio 

para os estudantes mais pobres. Se, dão comida, não auxiliam no transporte. 

Eu não entendo a lógica desses subsídios, porque se eu sou um estudante de 

um estrato social carente, eu necessito para tudo. Eu necessito para 

transporte, necessito comer e também necessito fotocópias. Não é excludente.  

L – Tudo isso é necessário para a formação acadêmica.  
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S – Há somente 3.500 refeições para os estudantes mais pobres. Isso em 

universo de 35.000 estudantes. E 70% tem nível de pobreza.  

L – Setenta por cento. E aqui o ensino apesar de estatal é pago, não? 

S – Sim, mas esta é a universidade pública mais barata em todo o país. As 

matrículas efetivamente são baixas, mas as matrículas não representam nem 

5% do orçamento da universidade.  Ou seja, aumentá-las ou retirá-las não 

interfere em nada no orçamento. São simbólicas. Para nós o custo de um 

estudante são 7 milhões de pesos ao ano, mas em outras universidades pode 

chegar até 14 milhões de pesos.  Isso depende do nível econômico.  

 Você me perguntou sobre os salários, e é importante que de diga que a 

parte dessa média que nos há reduzido sensivelmente o poder aquisitivo nos 

últimos quinze anos, nós perdemos entre 40% e 50% do valor dos salários. O 

custo de vida subiu muito nos últimos anos e não se compensa com reajuste 

salarial, porque os reajustes estão muito aquém do que necessitamos.  

 O governo diz que nossos salários são altos, porque aqui a maior parte 

dos professores ganha quatro milhões de pesos (um pouco menos de dois mil 

dólares), somente uns 25% ganham entre quatro e seis milhões, mas digamos, 

são professores associados titulares. Não os que estão ingressando.  

L – Os catedráticos ganham por hora. Um professor catedrático que ministre 18 

horas semanais. Quanto ganha?  

S – Já te digo. Uma aproximação. Digamos que seja um curso de sessenta e 

quatro horas (16 horas semanais), um milhão aproximadamente 500 dólares.  

L – Como os professores precarizados da UNAM (Universidade Nacional 

Autônoma do México).  

S – E há outra coisa. Se há um curso ou um projeto extra que vou dar, o valor 

que recebo está abaixo do que recebe um visitante. Te explico. Se realizo esta 

atividade extra em um semestre, ganho 50.000 pesos hora aula, mas se vem 

um convidado, ganha o dobro, cem mil pesos hora aula. São vulnerabilidades 

profissionais. E muita gente não vê esse problema, porque não analisam a 

partir do ponto de vista de classe, do ponto de vista coletivo. O problema é o de 

criar consciência entre os professores. Os estudantes. É um problema 

estrutural. Foi o luta mais dura para nós na MAREA: fazer consciente as 

pessoas de que isso afetava sua vida.  

L – Isso foi em 2011, mas isso se estendeu?  

S – Sim, mas não com a mesma força. Dividiu-se, se politizou, se dissolveu, 

mas foi um movimento muito interessante do ponto de vista coletivo. Porém a 
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mobilização estudantil tem um problema. Os jovens que estiveram conosco em 

2011 estavam na metade do seu curso de graduação. A carreira quando chega 

ao fim, vão embora.  

L – Então não foram mortos, perseguidos, tiveram de fugir?  

S – Não, não. Graduaram-se. O tempo médio de um estudante aqui são cinco 

anos. E a consciência política dos estudantes não surge logo de ingresso. 

Surge da metade para frente, quase quando já estão para ir. Sem base 

estudantil é muito difícil.  

 Mas entre os professores também é difícil. A ASOPRUDEA (Associação 

dos Professores da Universidade de Antioquia) esteve a ponto de desaparecer.  

L – Desaparecer? 

S – Sim. Em virtude desse número de assassinatos de dirigentes em 1997 e 

ameaças a outros companheiros. Obviamente houve medo e um silenciamento, 

obviamente para se proteger e não para desmobilizar.  

 Mas há também outro problema. A Associação é um grêmio, não um 

sindicato. A percepção de que o sindicato é para os operários, os populares e 

isso não tem nada que ver com os professores, que são investigadores. São 

doutores. São duas linguagens que se contrapõe. O grêmio é um interesse de 

classe e isso está relacionado com as profissões liberais, como os médicos. Os 

médicos não ganham salários. Ganham honorários que está associado à 

honra, ao prestígio, ao nome.   

 Isso despolitiza. Porque impõe um elemento classista que impede de se 

juntar com trabalhadores, porque somos investigadores, doutores. É um 

classismo interior para que nós não nos mesclemos. E há a questão da 

autonomia dos estamentos. Nenhum estamento pode interferir no outro.  

L – A que você se refere como estamento?  

S – Estudantes, professores e trabalhadores administrativos. E entre os 

professores está a estratificação. Os de cátedra são desclassificados, porque 

não contam para nada. Não contam para nada, mas seis mil e oitocentos. 

Os professores de carreira (planta) de tempo completo e há professores 

de meio período. E nestas posições encontramos mais mulheres que homens. 

Também entre os ocasionais há mais mulheres.  Entre os professores de 

cátedra também.  Há seis professores com doutorado para cada três 

professoras com doutorado. Essa forma de inequidade se expressa nos 

salários e nos cargos.  
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 E há áreas totalmente feminilizadas: saúde, educação e ciências 

sociais. Em termos gerais a matrícula feminina é maioria de 52% entre o 

estudantado e tem maior média acadêmica que os homens. Porém 

percebemos muitas desigualdades.  

Outro assunto é que nós tentamos no meio desse contexto, com o que 

tínhamos de apoio, tentamos transformarmo-nos em sindicato e os professores 

não quiseram.  

L – Quantos estão filiados à associação? 

S – Mil e duzentos associados.  

L – Então a taxa de afiliação é muito alta.  

S – Muito alta. Até o reitor está filiado. Porém a participação política é menos 

zero. Cada vez conseguimos reunir e mover menos gente para tomar decisões 

e realizar atividades.  

 Nós temos um Conselho Superior e um Conselho Acadêmico. Por esta 

precarização, terceirização e mudanças nos perfis docentes o Conselho 

Acadêmico é tudo, menos um conselho acadêmico. Porque não discute a 

universidade como projeto social. Nem há discussão acadêmica em seus 

conselhos. Mera administração. Discussão de contas, tomar decisões 

financeiras.  

 Não há discussão acadêmica. Com isso perde sua essência, seu 

sentido. É apenas um local de trabalho. Não há projeto acadêmico. Onde 

queremos ir? Como queremos crescer? O que queremos fortalecer? Que 

queremos impulsionar? Como queremos nos equilibrar?  

 Discutem-se puras medidas administrativas. Faz muito tempo que não 

se discute projeto universitário. E no Conselho Superior, que é nosso máximo 

órgão de governo,  os estamentos universitários somos minoria. Os estudantes 

não têm representantes. E não querem ter, porque a última representação que 

tiveram no Conselho Superior, denunciaram por maus encaminhamentos e foi 

cooptado por contratos particulares. O representante estudantil foi denunciado, 

porque lhe deram dádivas para votar por essa ou aquela questão.  

 Então, o movimento estudantil se sentiu burlado, instrumentalizado e 

não querem mais participar. Os trabalhadores administrativos não têm 

representação. Não têm voz. Têm os já formados, os reitores, representante do 

presidente, representante dos setores produtivos, do governo departamental, 

um representante dos professores, não mais, e unicamente os vinculados.  

L – E o reitor é eleito por esse Conselho Superior ou é indicado?  
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S – Fazem consultas por estamentos e fazem o que querem com o resultado 

da consulta. Na última vez, concorreu um acadêmico economista e continua o 

mesmo médico pela quinta vez como reitor. 

L – Quinze anos então.  

S – Doze. E o anterior era médico também.  

L – A faculdade de medicina é muito grante? 

S- É uma das mais poderosas. Com prestígio nacional e internacional, mas 

está associada a esse processo da reforma da saúde da lei 100. É 

precisamente isso, é um negócio também. E as faculdades de saúde se 

meteram em negócio. Muitas poucas são as faculdades que, ou são os 

espaços que há uma atividade crítica. Claro, somos parte, mas somos muito 

poucos e não incidimos nada sobre a formação dos estudantes, para que leiam 

de forma crítica a reforma. E não a leem.  

 O produto do impacto desse modelo, é que a saúde é um negócio e a 

formação médica que deveria ser coletiva, social, solidária. Todas as áreas de 

humanidades foram reduzidas na graduação e aumentaram as de economia. E 

assim se está formando médicos.  

L – Eu não sei como é aqui em Colômbia, mas no Brasil, fazer medicina já 

indica que você é oriundo de uma camada social favorecida. Classe média alta 

pelo menos.  

S – Claro. É que aqui há uma promessa de ascenso social. Digamos, social e 

culturalmente falando tem esse peso. Em termos reais salariais não. Porque é 

algo que fez a reforma da lei 100 foi igualar os salários pelos de baixo e não os 

mais elevados. Hoje não há diferença do que ganham os médicos generalistas 

e o que ganha uma enfermeira. Se queixam muito, mas não fazem nada, 

porque não se mobilizam.  

 Essa associação não avança de forma progressiva. É conservadora. Os 

professores de carreira defendem seus interesses e quanto os interessam e 

são a maioria. E essa maioria não quer fazer sindicato, porque não querem se 

envolver com uma realidade mais política e externa a essa realidade. 

Finalmente, eu te dizia, que nós somos trabalhadores altamente qualificados e 

ao mesmo tempo precarizados. Com tudo que te contei isso fica claríssimo.  

 Porém, nós não temos como lutar com o Estado, nem com as instâncias 

do governo que regulam o trabalho, porque não somos sindicato. Se, somos 

sindicato, sim, podemos lutar, podemos exigir o cumprimento do que coloca a 

OIT (Organização Internacional do Trabalho). Se, somos sindicato, podemos 

apresentar representações e as instituições têm que se sentar e negociar, mas 
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como somos uma associação eles não têm essa obrigação.  Não nos 

reconhecem.  

L – E quem é o sindicato aqui? 

S – Nós quisemos fazer essa transformação, mas não há sido possível por 

barreiras internas, mas ASPU (Associação dos Professores Universitários) veio 

e criou um. Com quem? Com os de cátedra. Totalmente frágil. Totalmente 

vulnerável.  

L – Sem falar com vocês? 

S – Sem falar conosco. Passou por cima. E nós temos uma associação de 

cátedra que é muito precária. Os catedráticos criaram, mas cometeram um 

erro. E eu lhes disse. Criaram essa associação juntando a todos de todas as 

instituições superiores. Finalmente juntaram duzentas pessoas. Duzentas 

pessoas, mas de muitas instituições... politécnicas, técnicas, tecnológicas de 

várias universidades.  

L – Só de Antioquia?  

S – Só de Antioquia. Nós lhes dissemos... nós temos que nos organizar com 

vocês da UdeA. Não podemos nos meter em outras instituições. Não há como.  

 Nós sempre os estimulamos a participar das nossas assembleias, com 

voz, mas sem voto. Para irmos reformando nosso estatuto, mas isso não se 

conseguiu por causa do conservadorismo interno da nossa junta, nunca o 

permitiu.  

L – Mesmo a junta diretiva que você fazia parte.  

S – Sim. E eu era a presidenta e tinha a junta contra. Eu não pude abrir espaço 

para que eles se sentassem e fazer eco conosco.  

L – Que situação.  

S – Eles nos diziam que nós não os queríamos. Nós os queríamos, mas 

éramos impedidos pelo estatuto. Então Pedro Hernandez veio e os levou. Qual 

minha crítica com a ASPU? ASPU é clientelista. ASPU negocia diretamente 

com o Ministério de Educação. ASPU negocia com as portas fechadas 

diretamente com a ministra.  Por ganhar dois pesos vendem o movimento. 

Vendem-no.  

 Nas últimas eleições para as juntas diretivas de ASPU, Pedro 

Hernandez há se reelegido, reelegido, reelegido, mas não cumpre os requisitos 

da junta. E a legalidade aqui é muito importante porque tem a ver com a 
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legitimidade. As atas de reunião da ASPU não se divulgam completas. Não 

estão formalmente reconhecidas, não estão legalizadas.   

 Nós, e ASPU somos integrantes de uma federação de professores 

universitários. Para sustentar essa federação, temos que pagar cotas. Depende 

de nós. E ASPU não está pagando suas cotas. E assim impede de exercer o 

seu papel político. Além disso, ASPU não tem separado as suas finanças. O 

que se ingressa em Bogotá e o que se arrecada nas demais seções em nível 

nacional.  

L – São mais de trinta seções.  

S – Isso. Então resulta que uma demanda dos funcionários de ASPU, que 

ficaram sem salários. Não lhes pagaram. Como uma associação sindical viola o 

direito de seus próprios trabalhadores? Falta de contas claras. Há retirada 

indevida de dinheiro. Gerenciamento de dinheiro complicado. E a seção de 

Bogotá fica à deriva, na mão de gente que se apropriou de dinheiro e que tem 

uma administração muito pouco clara.  Uma associação de trabalhadores não 

pode violar o direito de seus próprios trabalhadores.  

L – Mas não há uma oposição interna em ASPU? 

S – Sim. Há. E tem lutado com Pedro. Há seções da ASPU que não querem 

ver Pedro para nada. Mas não dizem isso publicamente. Eu sei porque me 

contam. É um problema que se vem crescendo, crescendo. Que é a 

legitimidade e a legalidade. Por manejos financeiros, manejo de atas, por falta 

de transparência.  

 Agora, outro assunto é que aqui nós estudamos os textos de reforma da 

lei.  

L – Reforma de qual lei? A lei 30?  

S – Sim. E a proposta de ASPU era igual. Tinha duas coisinhas distintas. É o 

mesmo. Mudou coisas que são mínimas. Que não são estruturais. Isso quando 

estamos discutindo um projeto nacional de mudanças estruturais. Isso para a 

educação pública. E depois, vem aqui e funda um sindicato não nos 

reconhecendo.  

L – É. Com todos os problemas que você mesmo coloca, da associação não 

querer transformar-se em sindicato, assim mesmo, vocês são a direção.  

S – E não só isso. Durante anos essa associação esteve sob um 

funcionamento clientelista com relação à reitoria. A ação da reitoria era apoiada 

pela associação. Então, quando eu e vários companheiros retornamos do 

doutorado e encontramos a associação nesta situação tentamos mudar isso.  
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Dissemos, “Perdão. A associação é autônoma. Nós não queremos 

cargos.” Ninguém na junta que fiz parte aceitou cargos.  Ninguém. Isso foi 

violento para a reitoria, porque perderam a clientela e claramente teve um 

custo para nós. Fomos muito criticados por setores que se dizem políticos e 

hoje estão na associação, e voltaram a uma prática clientelista.  Esses mesmos 

professores, que fora se diziam muito críticos, independentes, retomam essa 

prática. Eu não estou interessada nisso. Eu volto para a base. Claro, para 

terminar o que estou fazendo agora, é como uma espécie de encontro entre 

investigação-ação, ou seja, falar, produzir coletivamente com os estamentos 

sobre os problemas críticos da universidade.  Que será algo mais profundo, de 

maior calado com dados maduros e poder sobre à base de documentos e 

estudos sérios, poder formular propostas de sobre as condições dos 

estamentos. E para isso, não preciso estar na junta. E para a saúde mental e 

que vinha me causando muitos problemas.  

L – Não tenho dúvida. Às vezes para a saúde mental, o melhor é dar um 

tempo.  

S – Sim. Eu escolhi. Porque estava me decepcionando profundamente. Que 

sentido tem? Gente que aparentemente diz que é de esquerda, que pensa, que 

é independente. Não é autônoma. E há muitos problemas, entre eles o 

machismo. Isso é outra coisa. Que você enquanto mulher está dizendo, 

interpelando. Isso é inconcebível. Isso também. Notei muito disso e me cansei.  

Vou a ocupar-me de outras coisas, pesquisar, escrever. Conheci muito sobre o 

interior da universidade neste período. 

L – Isso que está falando é muito importante. Eu estive no México em outubro 

do ano passado e há uma extensa bibliografia sobre estudos sindicais 

universitários. Aqui é muito difícil encontrar tal material.  

S – Sim. Eu te digo algo. Aqui digitalizamos os artigos da associação, mas 

descobrimos que entre 1995 e 2000, se perderam artigos, se queimaram 

artigos. Entre outros porque vários companheiros, disseram-nos, que como 

foram assinalados os integrantes, para protegê-los, para poder salvar vidas. 

Disseram “Não podemos aparecer assinalados, como se a associação fosse de 

esquerda ou de direita, que é disso ou daquilo”. Então desapareceram artigos 

completos por questão de segurança.  

 Na internet há a história de 50 anos da associação e te envio. Pensei 

que tivesse uma cópia aqui, mas não tenho.  

L – Falei com outros companheiros, e me disseram que a maior mobilização 

dos professores universitários foi na década de 1990, quando pararam três 

meses para obter um reajuste de 40%. E foram vitoriosos.  
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S – Em meu período uma mobilização importante foi contra a reforma tributária. 

Queriam-nos tributar os salários. E isso foi em 2012. Foi uma mobilização de 

três meses e a única universidade que se mobilizou foi a nossa. E logramos 

deixa-la para trás. Foi a última mobilização que eu encabecei. Tivemos 

mobilização, paramos. E ao final, até o reitor nos apoiou. Claro, politicamente a 

coisa estava favorável. Não é porque os professores e a justiça participaram, 

mas não importa. 

 Agora há outra questão. Aqui se supõe que temos uma autonomia 

administrativa para que tenhamos uma autonomia acadêmica. O que quer dizer 

autonomia acadêmica? Que tenho liberdade de cátedra, liberdade de 

pensamento e de investigação. Quer dizer que eu, enquanto professora 

universitária, sou livre para investigar o que eu queira. Posso lecionar como eu 

queira e ninguém pode me impor que seja assim ou que não. E isso, por sinal, 

deveria se regular com os corpos acadêmicos. Com o debate acadêmico. Com 

um projeto coletivo.  

 E aí também há problemas. Isso exige discussão séria. 

Responsabilidade com os problemas da universidade. Com esta fragmentação 

salarial, com esta terceirização, você acha que há discussão dos problemas 

acadêmicos? Você crê que eu possa melhorar o meu desempenho com o que 

dizem os professores, meus companheiros? Não há tempo para que falemos, 

sobre o que faremos, o que prepararemos. Então isso há rebaixado muito a 

excelência da produção acadêmica. Cada um faz o que quer. Literalmente. 

Cada um faz o que quer.  Se oitenta por cento da docência é garantida pelos 

professores catedráticos. 

L – E a investigação está centrada na pós-graduação? 

S – Não. Também ocorre nos últimos anos da graduação. Porque podemos 

chamar estudantes em formação. Com bolsas de estudo.  

L – Como se fosse uma iniciação científica.  

S – Isso. Eu tenho um grupo inicial (semillero) de investigação. O problema é 

que me aprovam os projetos, mas não me aprovam a verba. E como há 

autonomia administrativa se os recursos são escassos.  

L – A autonomia na verdade é uma transferência de responsabilidade 

financeira.  

S – Exatamente. A universidade pública colombiana tem um déficit de mais de 

12 bilhões de pesos.  

L – Bilhões?  



   LIV 

 

 

S – Bilhões. Eu não sei quanto desse déficit cabe a Antioquia, mas penso que 

seja um pouco mais de um bilhão.   

L – E as universidades privadas são em maior número?  

S – Sim.  

L – Mas em número absoluto de estudantes, as públicas lideram.  

S – Já não tanto. Porque, desde que iniciou o desfinanciamento. O que tem 

passado aqui é igual à saúde. Que as universidades privadas são como um 

botim político de vereadores, de deputados, que concedam bolsas de estudos.  

Como a Universidade Cooperativa de Colômbia, dirigida por César Augusto 

Perez, um político regional que teve envolvido com o paramilitarismo, e que 

está encarcerado, mas segue seu filho na reitoria e segue lidando com bolsas 

de estudo.  

L – Em Bogotá? 

S – É grandíssima. E também os privados tem a marca da classe. Os 

empresários industriais têm a EAFIT, os jesuítas tem a Javeriana.  

L – Para formar os quadros da elite.  

S – Claro. E tem mais a Universidade dos Andes. E que têm a marcas dos 

donos.  

L – Não há sindicatos nestas universidades privadas?  

S – Não. E as condições são piores. É só exploração. Tem que cumprir o 

horário e muita responsabilidade. Podem oferecer melhores salários. O salário 

inicial da EAFIT (Escola de Administração, Finanças e Instituto Tecnológico) é 

melhor que o que tenho aqui, mas eles não podem se organizar, protestar nem 

nada. Pagam melhor, mas não pode pensar. Só faça, faça, faça.   
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Entrevista com o professor Alberto Antonio Verón Ospina, concedida em 

02 de fevereiro de 2014, na Universidade Tecnológica de Pereira.  

 A – Eu vou te falar um pouco da minha história pessoal. Porque a minha 

relação com ASPU (Associação dos Professores Universitários) é uma relação 

de acompanhamento.  Participo de alguns processos. Agora fui candidato dos 

professores ao Conselho Acadêmico da universidade, que é onde se discutem 

as políticas educativas, mas eu estou mais centrado no trabalho de 

investigação.  Eu conduzo um grupo de investigação que se chama Filosofia e 

Memória. 

Atualmente estamos trabalhando em um projeto de consciências para o Centro 

Nacional de Memória Histórica, que é o organismo que tem se dedicado a 

investigar os grupos armados que promoveram os massacres.  Estamos 

fazendo uma pesquisa sobre um município do departamento de Risaralda que 

se chama Quinchía, que foi duramente afetado pela violência, durante os anos 

2002 e 2004, por ação de grupos paramilitares contra insurgentes e também 

insurgentes.  Então é parte do movimento social e parte acadêmica. 

Também tenho espado no espaço sindical, não como dirigente, sindicalista, 

porque não é meu temperamento, mas tenho estado aí, e por que razão? Creio 

que o professor universitário colombiano – não sei se é muito distinto do Brasil 

– que se incorporou à universidade pública a partir do final dos anos 1990... eu 

entrei na universidade pública em 1999, tenho quinze anos de universidade 

pública, é um professor com uma mentalidade bastante individualista.  

L – Individualista? 

A – Sim. Eu o descrevo assim. Um sujeito muito individualista, acomodado, 

muito desconfiado, digamos dos relatos das narrações do sindicalismo, do 

ativismo e da esquerda política dos anos 1980. Se eu comparo com geração 

anterior a minha, dos professores que já estão se aposentando, são todos 

professores, estou falando das ciências sociais, que combinaram o ativismo 

sindical com a docência. Não eram professores, digamos, produtores de textos, 

não estavam dedicados à investigação.   

Já minha geração está mais envolvida com a investigação, mas dentro deste 

setor, há uns que consideramos que temos que ter uma consciência política, ou 

um compromisso político.  Pensamos que seja importante que existam as 

organizações sindicais, então eu estou na ASPU da UTP (Universidade 

Tecnológica de Pereira) desde que ingressei na universidade.  

A escola de ciências sociais são dez professores de carreira (planta) e há 

quatro que são vinculados à ASPU, a maioria não.  
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L – Isso nas ciências sociais que é um setor tradicionalmente politizado, mas 

reflexivo.  

A – Estamos falando de posições que são muito desconfiadas, muito 

pessimistas. Eles dizem que isso está ligado ao estilo ou à direção do sindicato 

que pouco lhes convence, e com a qual não se encontram identificados.  Eu 

tenho outra teoria, que não é minha, foi colocada por Maurício Achila, por 

Renato Veja, por gente que tem investigado o tema da universidade pública na 

Colômbia. E é que nos anos 1980 na Colômbia, se produziu um processo de 

extermínio daqueles que tivessem visão de um sindicalismo, de um movimento 

social de viés mais político e de esquerda.  

Porque na década de 1970, os sindicatos eram dirigidos pelo Partido 

Comunista, pelo movimento operário independente,  bem, pelo stalinismo, pelo 

trotskismo, pelo maoismo. A partir de 1984, 1985, 1986 o ascenso do para 

militarismo e todo tema da guerra suja dos cartéis do narcotráfico, promoveu 

alianças que exterminou muitos ativistas e que provocou uma criminalização 

dos movimentos sociais na Colômbia.  

A luta dos professores na segunda metade dos anos 1980 e 1990 foi uma luta 

heroica. Isso também tem outro lado. Uma parte desse sindicalismo deveria 

mudar o seu discurso. Havia caído o muro de Berlim. A União Soviética havia 

chegado ao fim. Pare que esse sindicalismo deveria também ter mudado suas 

práticas no movimento sindical em Colômbia. Isso não se vê. O ativismo 

universitário era facilmente assinalado de decadente. De que não respondia às 

novas dinâmicas dessa nova realidade política e sindical.  

A situação se viu mais crítica e mais aguda entre 1998 e 2002. Durante o 

governo de Pastrana e Álvaro Uribe. O governo de Pastrana se dá durante o 

Plano Colômbia. E o de Álvaro Uribe que se pode chamar da Segurança 

Democrática, depois do “onze de setembro”.  Essa foi a última grande luta dos 

professores universitários em 1993.  Esse foi o último grande movimento, que 

se produziu uma reforma, com um novo decreto, o 1444, em 1999.  

Esse decreto 1444 implicava uma universidade mais investigativa. Aos 

professores não iriam mais dar reajuste salariais por tempo de serviço. Isso 

começou a gerar uma diferença entre professor investigador e o professor que 

dá aulas, o professor tradicional. Vamos dizer que a maioria dessa geração de 

sindicalistas começara a ver que sua produtividade acadêmica não era tão boa 

com essa nova geração de professores investigadores.  

Isso divide os professores. E por outro congelou as plantas (carreira) dos 

professores. Um exemplo, ciências sociais. Quando eu cheguei em 1999 eram 

dez professores de carreira, hoje, 2015 somos em cinco.  
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L – É a metade.  

A – É a metade. Isso promoveu uma divisão entre a classe de professores 

catedráticos, transitórios (ocasionais) e os de carreira. Isso faz com que haja 

tensões. Nós os professores de carreira somos assinalados por estes outros 

professores como os que ganham mais, os que têm privilégios, como os que 

têm estabilidade. Nos momentos de crise, a direção da universidade busca 

ganhar estes setores, porque??? Porque os de carreira são os que podem ter 

uma posição mais independente, de luta. Isso foi gerando ao nível da ASPU, 

na UTP, a debilidade.  

A partir de 2000 surgiram mestrados e doutorados de Filosofia, História da 

Educação, Literatura, ou seja, a universidade há se ampliado. Mas esse 

processo está marcado pelo congelamento da planta de professores. Essa 

expansão se dá a partir de 1994, com cada vez mais professores catedráticos. 

O que ocorre com ASPU? Perde afiliados e chega a reitoria do Sr. Arango, 

último reitor. Ficou no cargo por treze, quatorze anos. Foi reitor até o ano 

passado.  

Ele foi transformando os estatutos do Conselho Superior.  

L – É o Conselho Superior que elege o reitor? 

A – Sim. Até os anos 1990 os reitores eram professores da universidade. O 

Sr.Arango já havia sido professor da universidade nos anos setenta, maioísta, 

mas já nos anos noventa é um homem liberal. E a ele toca dirigir a 

universidade nos anos 2.000.  O primeiro que ele faz é concentrar os poderes. 

L – No Conselho Superior estão representados todos os estamentos? 

Professores, universitários, trabalhadores administrativos? 

A – Sim, mas ele foi reduzindo a participação dos representantes. Claro. Eleito 

pelo governo de Álvaro Uribe, a UTP é a universidade onde primeiro se 

implementam as propostas neoliberais. Prestou-se a ser esse laboratório. Esse 

senhor foi concentrando progressivamente o poder.  

L – Quantos estudantes há na UTP?  

A – Doze mil. O movimento estudantil. Em 2013, pediu a cabeça do reitor. 

Nunca haviam pedido.  A MANE (Mesa Ampla de Negociação Estudantil) 

apresenta uma modificação em suas formas de luta, sua forma de marchar, de 

protestar. Como terminou tudo? Em 2014, os dirigentes estudantis da UTP 

eram sete. São ameaçados, por parte de uma organização que diz-se chamar 

Águias Negras. No fundo são traficantes de drogas.  
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Na universidade funciona um lugar onde se distribuem drogas. Essa última 

paralisação que te digo, durou quase um semestre. E durante de seis meses 

levou a que a queda de venda de drogas caísse. Isso para te mostrar que o 

tema do conflito armado, a questão das drogas e os protestos sociais se 

relacionam. Esses jovens tiveram de sair de Pereira, ir para o exterior.  

Praticamente em 2014 o movimento estudantil esteve morto. No entanto, este 

mesmo reitor, estimulou a criação de uma organização professoral, paralela à 

ASPU, com a característica de estar no seu bolso. Obviamente começaram a 

buscar afiliados.  

L – Os catedráticos podem se filiar à ASPU?  

A – Sim. Alguns. Nessa paralisação do segundo semestre de 2013, a ASPU 

sacou um periódico, onde denunciávamos a maneira ardilosa como haviam 

ocorrido os últimos concursos de admissão de professores. Dez concursos. 

Nós denunciamos o vice reitor acadêmico pelo que denominamos como tráfico 

de influência. O tipo não era muito produtivo academicamente, mas sendo vice 

reitor acadêmico e presidente do comitê que graduava a produção dos outros 

professores, descobrimos que ele se metia em muitos grupos de pesquisa.  

Seu nome aparecia em muitos artigos. E nos demos conta de que muitos 

professores da linha dele, colocavam seu nome nos artigos. E sendo 

presidente do comitê, colocavam seu nome nos artigos.  Ele é o que avaliava 

estes artigos. Ele deixou de ser vice reitor acadêmico. Digamos que foi o último 

triunfo da ASPU. Processou a ASPU por calúnia, mas não prosperou.  

L – Quanto sócios há na ASPU?  

A – Quem sabe ao certo é Gonzalo. Eu acho que somos uns cem filiados.  

L – Isso em um conjunto de quantos professores? 

A – Creio que entre uns duzentos e cinquenta de planta.  

L – E os catedráticos?  

A – Acho que aí uns mil e trezentos entre catedráticos e transitórios 

(ocasionais). Os de carreira não passam de 20%. Dos de carreira, a ASPU não 

passa de 50%.  

L – Você acredita que o extermínio dessa vanguarda na década de 1980 e 

1990 se reflete nessa falta de resistência para a precarização da condição dos 

professores? A diminuição dos trabalhadores de carreira? 

A – Claro. É uma estratégia. As transformações econômicas, na Colômbia, são 

precedidas de violência ativa. Tanto no centro da cidade, como no campo. Te 
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falo da investigação que estamos fazendo no município de Quinchía. É um 

município rico em ouro. Da extração mineira.  A lei para escavar o subsolo 

começa a funcionar em 1998 e estes grupos paramilitares começam a 

apresentar em 2001 e iniciam a expulsão (desplaziamento) das pessoas. 

Porque sabem que há negócio aí. As empresas mineiras internacionais 

também estão aí.  Não estou dizendo que o Estado está totalmente envolvido 

com isso.  

L – Mas é poroso.  

A – Sim. Há porosidades.  

L – E em Quinchía, vocês estão mexendo em feridas. Não? 

A – Esse é o informe de Memória e História que estamos trabalhando (me 

entrega um material sobre a investigação realizada em Quinchía) onde se 

encontra essa relação entre classes.  

L – E esses crimes são de lesa humanidade?  

A – A ideia é demonstrar isso. É uma população indefesa.  

L – Eu vi no portal da UTP que vocês foram creditados. Foram avaliados e 

creditados. O que isso mudou para o professor? Mudou algo?   

A – A UTP vem se tornando cada vez mais uma universidade investigadora. 

Dou um pequeno exemplo. A última convocatória que a universidade fez para 

projetos de investigação. Onde se apresenta toda a investigação para ter 

financiamento. Em 2014. Estou falando de uma universidade de 12 mil 

estudantes, duzentos e trinta professores de planta. Uma universidade 

mediana. Se apresentaram setenta projetos de investigação. Desses se 

aprovam vinte cinco. Todos os anos.  

Se entra no portal virtual da UTP, vê que são grupos que já possuem projetos 

de investigação. Nas áreas de ciências básicas, ciências humanas.  

L – E as ciências humanas obtêm financiamentos? Não é tudo direcionado 

para ciências exatas ou mais vinculadas com o mercado?  

A – Não. Sejamos realistas. O projeto que estamos realizando neste município 

é com recursos do Centro de Memória, financiamento nacional, uns 200 

milhões, ou seja, oitenta e um mil dólares. Agora ganhamos um projeto de 

investigação de 35 milhões de peso, quatorze mil dólares.  Isso nos permitiu ter 

uma equipe de profissionais que tem trabalhado durante um ano e meio, pagar 

transporte, o que se vai a publicar como livros.  

São quinze universidades no país que têm creditação. São de alta qualidade.  
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L – Eu vi que para essa creditação passou primeiro por uma avaliação de uma 

comissão interna e depois uma externa. Composta por pares.  

A – Sim, mas de toda forma eu tenho certa desconfiança diante desses 

processos de creditação. A universidade me dá seus indicadores. Nós temos 

um programa que se chama “Educação e desenvolvimento comunitário”. É um 

programa voltado para grupos étnicos.  É um programa muito atrativo para os 

jovens, mas do ponto de vista profissional não é fácil. Porque seu perfil é muito 

limitado. Teremos que mudar para um programa novo em ciências sociais 

justamente por isso. Se não estivéssemos sujeitos aos processos de 

creditação, penso que poderíamos ser mais livres.  

Os processos de creditação significam um maior enquadramento. Estes 

quatorze anos de reitoria do sr.Luiz Henrique Arango geraram isso, uma 

padronização. Tudo tem de ocorrer dentro desses modelos, empresariais, 

produtivistas, empreendedores.   

L – A UTP está em uma região industrial, com um forte setor cafeteiro. 

Efetivamente, a universidade está vinculada ao setor econômico para produzir. 

Há algum projeto que poderia demonstrar que essa colaboração existe e que 

se manifestou em algum empreendimento?  

A – Isso não te posso dizer. Há muitos convênios.  

L – Outra questão associada a essa. O orçamento da universidade está 

congelado há anos.  Houve expansão de cursos, de número de matrículas. A 

participação da universidade nesse orçamento veio aumentando. De onde 

provém esse recurso?  

A – Isso não sei te dizer. Precisa pesquisar. Podemos pesquisar. Posso te 

dizer que as salas estão superlotadas. Há salas com quarenta estudantes. A 

graduação de ciências sociais é no período noturno. Os professores de carreira 

são poucos.  

Agora a pós-graduação é distinta. Praticamente é privada. São operações 

comerciais. Para obter um mestrado é necessário um ponto de equilíbrio. 

Inicia-se uma turma com quatorze estudantes, que te permitem ter um ponto de 

equilíbrio. A universidade deveria ter um orçamento para a pós-graduação. Os 

professores que estão envolvidos com a pós-graduação estão à parte. O 

mesmo se passa com os que estão dedicados à investigação.  

Um exemplo é este projeto que estamos envolvidos. O Centro de Memória 

entrou com cento e oitenta e cinco milhões de pesos para o projeto. A UTP 

entrou com trinta e cinco milhões de pesos, ou um pouco mais, cinquenta 

milhões. E como aparece esse dinheiro da universidade? Nos professores de 

carreira dedicados ao projeto. Esse é o aporte da UTP.  
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Por uma investigação dessa responsabilidade, nós temos doze horas de aulas 

semanais. Três cursos. A nós nos dão um descanso de quatro horas.  

L – A jornada semanal é de quarenta horas.  

A – Normalmente são doze horas de aulas e quando está envolvido em uma 

investigação te liberam de uma sala. Quatro horas na semana. Não é muito.  

Agora a universidade quer que todos tenham mestrado, doutorado, pós-

doutorados. A minha geração, eu também já tenho cinquenta anos, todos nos 

doutoramos com a universidade. Nos deu comissão de estudo, o transporte 

aéreo a outro país,  nos pagou a matrícula. Para quê? A UTP é uma grande 

empresa. Eu gosto muito desta universidade. Eu entrego mais do meu tempo 

porque gosto, mas percebo que o processo de modernização será muito 

delicado, porque vejo que será cada vez mais estudantes e professores cada 

vez mais flexíveis. E os professores que entrem nesta universidade, terão de 

ser cada vez mais investigadores.  

L – Os de carreira.  

A – Eu penso que sim. E não sei se isso é o ideal também. Quem foi quem 

disse que a universidade é só investigação? Ou que é profissionalização? Ou 

somente docência?  

L – Os alunos da graduação acabam não se favorecendo da investigação. 

Porque se quem dá aulas não investiga e quem investiga não dá aulas a 

pesquisa não chega às salas de aula.  

A – Aqui os investigadores dão aulas. Eu investigo e também dou aulas na 

graduação, na pós-graduação. Os estudantes de graduação também estão nos 

projetos de investigação. E há algo muito bonito nesta universidade. A relação 

dos estudantes e dos professores é muito próxima. Não é hierarquizada.   
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Entrevista com o professor John Jaime Correa, concedida em 03 de 

fevereiro de 2014 na Universidade Tecnológica de Pereira.  

(L-Luís e J-John) 

J – Eu sou John Jaime Correa. Sou historiador da Universidade Nacional, sede 

Medelim. E tenho um mestrado em Ciência Política e faz dois anos terminei 

meu doutorado em Ciências da Educação. O que vou falar sobre o 

sindicalismo, quero que entendas em dois níveis. Por um lado sou estudioso 

dos processos dentro desta universidade a UTP (Universidade Tecnológica de 

Pereira), mas também quando estava na Universidade de Antioquia e também 

na Universidade Nacional de Bogotá. Então eu sou como analista, mas às 

vezes fui ator, parte.  

Muito recentemente, com uma experiência muito curta no movimento sindical, 

na organização. 

L – Um intelectual orgânico. 

 J – Algo assim. Uma experiência um pouco trágica, um pouco falida, porque 

me choquei. Pensava que o maior problema eram as direções da nossa 

universidade para seguir adiante, mas resulta que em meu conceito, a nossa 

própria organização está “anquilosada”.  

L – O que significa “anquilosada”?  

J – Significa que está muito acostumada aos velhos discursos, que seria 

necessário revitalizar o movimento sindical dos professores dessa 

universidade. São dois níveis.  Então o que posso de dizer é nessas duas 

perspectivas: como estudioso e como participante do processo, membro do 

sindicato. Gostaria ressaltar um cenário de muitos contrastes.  

L – Quando você diz a necessidade de se revitalizar se refere ao movimento 

sindical em geral ou ao sindicalismo docente universitário em particular, a 

ASPU?  

J -  A ASPU. O nosso sindicato. Eu tenho uma professora na Universidade de 

Antioquia, que escreveu um artigo que me demonstra muito bem essa situação. 

Nós estaríamos entre “destempos” e desencontros.  Como um discurso e uma 

organização sindical e de outro a lógica em que se estão movendo as 

instituições. Anacrônica.  

E faz com que ocorram tensões, que são próprias entre as organizações 

sindicais e os estabelecimentos do Estado, ou a direção de uma universidade, 

mas às vezes que se perde a conexão com a própria sociedade. Eu sou 

bastante crítico. Eu cheguei à UTP há quase dez anos.  
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L – Só uma pergunta sobre isso que você mencionou, porque é muito 

interessante. Por que você caracteriza esse anacronismo do discurso com a 

realidade? Por corporativismo ou outro fator?  

J – Porque é muito ideologizado. Não há problema que carregue uma 

ideologia. O problema é que é uma ideologia não reflete toda a diversidade que 

hoje estariam dentro do sindicalismo.  

L – Por isso não é atrativo.  

J – Certo. E se combate o autoritarismo da reitoria. Há pouco tínhamos um 

reitor que já estava há quinze anos na direção, mas nosso presidente da 

ASPU, é irmão do ex-reitor.  

L – Pedro Hernandez? 

J – Não. Da seção de Pereira. Gonçalo Arango. E não convoca eleições. Então 

critica a concentração de poder, a falta de democracia, mas dentro do sindicato 

se evidenciam estas contradições. Esse é um aspecto que me parece como 

muito crítico. Dá-me a impressão que ao cabo de muitos anos... não sei se 

você leu  um texto de Maurício Archila “Idas y venidas”, onde ele analisa os 

movimentos sindicais, em diversos nível. Não somente os docentes. E vai 

mostrando como depois dos anos 1960 e 1970, que traz muitos indicadores e 

cifras, que cresceu o protesto social.  

L – O Paro Cívico Nacional.  

J – Sim. Na década de 1990 também há paralisações ao redor da Lei 30 de 

1992.  

L – É a lei que regula o funcionamento das universidades?  

J – Exato. Há grandes manifestações. Digamos que até aí chegou o ponto mais 

elevado da mobilização docente. Depois há um descenso. E é um descenso 

por muitas razões. Em parte pela criminalização do protesto social. Não sei se 

ouviu falar sobre esse conceito. Aqui na Colômbia o protesto social é 

criminalizado, se identifica como simpatizante das guerrilhas. Posteriormente 

nos anos do governo de Álvaro Uribe, como terrorista, simpatizante dos 

terroristas.  

L – Se chegou ao extremo. A eliminação física.  

J – Sim. Com ameaças. Isso gerou medo, casos de ameaças que levaram ao 

exílio.  

L – Aqui na UTP, algum professor foi assassinado ou teve de fugir? 
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J – Até o momento não, mas em Antioquia ocorreram vários casos. O mais 

conhecido foi Hernán Henal. Ele era diretor de um instituto em Antioquia. Ou o 

que passou na Nacional com o professor Arango, que era um historiador 

econômico muito reconhecido, que fazia parte da comissão do governo para 

diálogo de paz com a guerrilha e que foi assassinado pelo que denominamos 

de “forças obscuras”. Aqui não tivemos esse tipo de caso.  

Todavia, temos alguns professores que são ativistas do movimento de direitos 

humanos na cidade e foram ameaçados. Mas eu diria que isso tenha ocorrido 

mais por serem professores de direitos humanos. Temos uma situação, que 

não sei se sabe, mas no ano passado foram ameaçados todos os estudantes 

que faziam parte nos corpos colegiados. Tiveram que sair da cidade. Dois 

estudantes eram da nossa carreira.  

L – Dois da História? 

J – Não. Da carreira de Educação. Então é uma coisa muito grave. Porque os 

estudantes são mais ativos que nós, professores. Nós, neste momento, temos 

dentro da universidade uma crise muito forte, interna da nossa organização 

sindical. Se convocam assembleias, se convocam reuniões e nunca há mais 

que cinco pessoas.  

Em parte por quem está exercendo a presidência. Que é Gonzaço Arango. 

Durante muitos anos o sindicato foi um cenário de tensão entre duas forças 

políticas de esquerda antagônicas que são o Partido Comunista e o Partido de 

MOIR (Movimento Operário Independente Revolucionário). 

L – O MOIR é maoista? 

J – Sim. Exato. E essas disputas entre o Partido Comunista e MOIR, vem dos 

anos 1970. Muitas diferenças. Em algumas partes, como na Universidade de 

Antioquia, acho que já superaram e estão muito mais congregados. Pessoas 

que possuem mais carisma conseguiram sobrepor-se a essas diferenças, mas 

aqui não. Então isso nos levou a que o sindicato esteja muito desarticulado.  

L – Você acredita que isso, o esvaziamento do sindicato, também pode ser 

devido a um elemento ideológico da identidade do professore universitário? 

Como ele se vê. Que não se vê como um trabalhador, mas mais como um 

intelectual, um investigador ou alguém da classe média? 

J – Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu também me pergunto 

isso. É verdade que nós não nos consideramos um operário, ainda que em 

muitas das lutas que desenvolvemos, nos aliamos com o sindicato dos 

trabalhadores administrativos. Aqui também há um sindicato dos trabalhadores 

administrativos, serviços gerais, asseio, manutenção. Eles são mais sólidos 

que nós.   
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Dentro da organização sindical na universidade, nós professores universitários 

somos os mais lastimados. Porque em nossas aulas analisamos os problemas 

mais variados, mas em nossa própria universidade não somos capazes de dar 

conta da nossa organização. É paradoxo. São contrastes.  

Eu não sei se você leu o que escreveu Álvaro Acevedo como uma tensão 

histórica que há entre modernização e autonomia. Em outros países 

conseguiram acoplar, mas talvez em nosso país, seguimos vendo como duas 

realidades distintas. A modernização é um pouco o discurso do Estado, para 

que as universidades deem conta da demanda da sociedade, da econômica, 

das novas tecnologias, do neoliberalismo.  

Por exemplo: todos os professores de Colômbia nestes dias estão 

preocupados. Nestes dias foi emitida uma nova plataforma de COLCIENCIAS 

(Departamento Administrativo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Colômbia). 

Porque temos que nos comparar com padrões que também são aplicados na 

Argentina, no Brasil. Então para nós é uma intromissão do Estado na nossa 

autonomia docente.  

L – Isso influi na liberdade de cátedra?  

J – Não, mas é uma questão da formalidade para o investigador. 

COLCIENCIAS possui um sistema de informação dos investigadores. Estamos 

classificados pela nossa produção acadêmica, quanto à publicação em revistas 

indexadas e muitos professores dizem não. Porque creem que é uma forma do 

Estado se intrometer na autonomia. A autonomia não é só entendida pelos 

professores, mas também entre os órgãos diretivos.  

Há toda uma concepção maniqueísta da instrumentalização da ideia da 

autonomia. A autonomia não pode ser o que eu queira. Quando levamos 

demandas ao Ministério de Educação ou ao Ministério do Trabalho sobre certa 

violação de direitos que consideramos que o reitor estava cometendo, o reitor 

dizia que não. Que não aceitava interferência dos entes federais, porque 

estava feriando a autonomia da universidade. Como se aqui fosse um território 

autônomo, por fora de qualquer legislação ou manejo do Estado.  

L – Um enclave.  

J – Sim. Um enclave. De qualquer forma há uns paradoxos que não é fácil de 

ler. Não é fácil de haver uma só interpretação, de haver uma só palavra. Em 

meu conceito se debilitou a organização sindical, em parte porque as carreiras 

das universidades surgem nos finais dos anos 1960 e começaram a incorporar 

professores nos âmbitos necessários, mas as novas gerações são diferentes. 

Por exemplo, eu nunca em minha vida fui do Partido Comunista ou do MOIR.  
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Eu quero que o sindicato busque novas formas de mobilizar as pessoas, de 

conscientizar, através dos meios de comunicação, da internet. Isso a minha 

geração. Os da geração mais velha me dizem... “você nunca saiu às ruas”.  Aí 

que eu te falo dos destempos e dos desencontros. São cenários de paradoxos. 

Entre a modernização e a autonomia. Entre a universidade que investiga e a 

universidade dos velhos privilégios.  

Neste momento eu sou diretor do mestrado de História.  O mestrado não conta 

com recursos por parte da universidade. Deve se auto financiar.  

L – Auto financiar-se?  

J – Com a matrícula (pagamento semestral) dos estudantes. E é mais cara que 

a graduação. Na graduação os jovens vão pagar duzentos mil pesos (cem 

dólares), trezentos mil pesos (cento e cinquenta dólares) de matrícula.  

L – E para o mestrado?  

J – Três milhões e meio de pesos por semestre. Mas não se compara com o 

preço das universidades privadas. A Universidade dos Andes. No semestre são 

sete milhões de peso. Nós estamos em situações intermediárias. Entre os 

subsídios estatais e o neoliberalismo. Temos que nos auto financiar, para nos 

sustentar. Eu fui professor e estudei em Antioquia e fiz lá o mestrado, porque lá 

se tem uma visão de que tem de haver uma alta qualificação. Tem que se 

formar os nossos professores por meio do mestrado. Eu fui beneficiado.  

Mas aqui eu não posso esperar que até que a UTP mude como mudou a 

Universidade de Antioquia. Eu tenho que levar adiante o programa. Já tivemos 

três turmas de mestrado. Vamos para a quarta. De 2010 para cá.  

L – Quanto tempo é o mestrado aqui? 

J – De dois anos e o doutorado três. Então veja a situação em que estamos, 

nós professores? Vamos esperar que o Estado proceda uma reforma da 

gratuidade da educação como é em algumas partes, talvez na Argentina? O 

que fazemos? Ou talvez firmemos convênios? Estamos em uma situação 

intermediária. 

 Eu não me sinto neoliberal, mas eu estou dentro do sistema é neoliberal. 

Tenho minha visão crítica sobre o neoliberalismo, e creio que há muitos jovens 

que querem fazer este esforço econômico, porque de alguma forma o sistema 

de mercado de trabalho nosso, sobretudo as instituições educacionais criam 

possibilidades aos que se graduam em mestrado para vincular-se com 

melhores salários, por conta do título de mestrado.  

L – É uma participação crítica.  
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J – Sim. Eu digo. “O que fazemos?”. Eu creio que o Estado deve cumprir com 

muitas responsabilidades, mas também durante muitos anos tivemos lutas 

internas, conflitos armados que nos polarizaram. As organizações sindicais que 

sempre foram de esquerda, elas se despedaçaram. Digamos que havia um 

canibalismo entre os sindicatos dos professores e também na universidade nos 

vimos paralisados. Precisamos buscar novas alternativas, novos horizontes.  

Por isso eu digo, por exemplo, não é que muita gente não queira participar 

ativamente no sindicato. É que muita gente não considera como algo 

importante.  

L – E os catedráticos (professores que trabalham por horas de aula e não 

integram a carreira)? Podem participar da ASPU? 

J – Sim. O que acontece com os catedráticos é que nas crises que se deram 

nos últimos três anos nesta universidade, contra o reitor.  

L – Esse que estava já há quase quinze anos?  

J – Sim. Teve de renunciar, mas também renunciou porque tinha outras 

aspirações para prefeito da cidade de Pereira.  

L – As eleições são agora em outubro.  

J – Sim.  

L – E ele é o que? Conservador? Liberal?  

J – Uribista. Do Centro Democrático.  

L – Há Polo Democrático (partido de esquerda colombiano) aqui em Pereira? 

J – Há sim. Nosso sindicato é muito associado ao Polo. O presidente do nosso 

sindicato, Gonzalo Arango, foi candidato algumas vezes pelo Polo 

Democrático.  Foi candidato pelo Podo ao governo departamental (estadual) e 

a cargos públicos. Mas não foi bem. O Polo não tem uma boa base nessa 

região. Aqui em muitos aspectos se parece com Antioquia, que é 

majoritariamente conservadora.  

Não se deu quase uma renovação entre os professores nos últimos anos, 

porque houve um desgaste com a administração e um desgaste com a própria 

presidência do sindicato. Uma situação paradoxal.  De contrastes. Não era só 

que nosso principal inimigo era a direção da universidade, nomeada pelo 

governo, senão que também para professores como eu, estávamos 

interessados em buscar alternativas de participação democrática e nosso 

principal obstáculo está em nosso próprio sindicato.  
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Há pelo menos três anos e meio não há eleições. As eleições devem ocorrer a 

cada dois anos. Nós nos regemos por um estatuto nacional, que é o estatuto 

da ASPU.  

Eu ganhei uma presidência. E Gonzalo Arango não aceitou.  

L – Não aceitou?  

J – Não aceitou. E eu disse, mas esses são os mecanismos de consulta. E ele 

disse, “mas eu não estou de acordo e ASPU nacional nos dá autonomia às 

seções regionais”. Eu disse “como assim Gonzalo? Estamos no meio do jogo. 

Eu tenho muitos projetos investigativos, que eu publico, que sou responsável. 

Eu me retiro”.  

L – Isso faz quanto tempo?  

J – Três anos.  

L – Ele é irmão do antigo reitor. Houve eleições e ele não venceu. Houve 

eleição dos professores para eleger um representante ao Conselho Superior, e 

é mais fácil um professor ligado ao oficialismo. Há um desejo de renovação 

entre professores que possuem uma posição muito crítica, mas este 

personagem, que é irmão do ex-reitor, que é do MOIR, não permite, em meu 

conceito, falando agora como ator e como analista crítico.  

Os catedráticos pelo estatuto não poderiam estar em ASPU. Mas como nestes 

quinze anos em que esteve este reitor praticamente nos últimos dez anos não 

houve concursos para contratação de professores de carreira. O que primou foi 

a contratação de professores de cátedra. Ou seja, professores se aposentavam 

e se abriam vagas. O que aconteceu é que aumentaram os professores 

catedráticos. Isso diminuiu nossos afiliados.  

L – Há também os ocasionais?  

J – Sim, mas os ocasionais também são poucos. Então o reitor começou a 

transformar o que era meu tempo completo em quatro professores de cátedra.  

L – Aqui há clientelismo para a contratação de professores de cátedra? Por 

exemplo, com a indicação de correligionários de políticos? 

J – Sim. A universidade começou a cair nisso. O reitor, o vice reitor, os 

decanos, começaram já de maneira pouco democrática, não pela meritocracia, 

mas pelas relações pessoais a indicar as pessoas que lhes convêm.  

L – Por questões políticas.  

J – Ou porque não os questiona academicamente. Então isso também nos 

afetou, não só na representação do sindicato no Conselho Superior e no 
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Conselho Acadêmico, mas também nos conselhos de faculdade. Porque os 

sistemas democráticos de tomada de decisões vêm dos anos 1960, 1970 por 

conta das mobilizações sindicais e estudantis, que exigiram fazer parte dos 

conselhos. Isso foi ativo até os anos 1990.  Mas a partir dos anos 1990, com o 

fenômeno do paramilitarismo e a criminalização dos protestos, essa estrutura 

sindical foi se desarticulando, e que também, velhos líderes tradicionais, da 

velha esquerda, não renovaram seus discursos, e suas práticas também, um 

pouco excludentes.  

L – Parece que na ASPU nacional Pedro Hernandez, está há vinte anos na 

presidência pelo que me contaram.  

J – Sim. E Pedro Hernandez é do Partido Comunista. E entre o nível nacional e 

regional há tensões. Porque o presidente nacional da ASPU também tem muita 

ingerência sobre organizações como a FECODE (Federação Colombiana dos 

Trabalhadores em Educação) e também na CUT (Central Unitária dos 

Trabalhadores da Colômbia), que é um organismo que congrega sindicatos de 

distintas categorias e também há disputas e diferenças, e que em período de 

pós-conflito temos de resolver.  

L – Vocês caracterizam a atual conjuntura como “pós-conflito”?  

J – Sim. Estamos em um período distinto.  

L – Uma pergunta. Eu li um livro que se chama “Sindicalismo Assassinado” de 

León Valencia e Juan Carlos Celis, que fala sobre a violência contra os 

sindicalistas. Eles subdividem o período em quatro fases e a última com a 

desmobilização das AUC (Auto Defesas de Colômbia). Depois disso vários 

grupos teriam se transformado em bacrins (bandos criminais emergentes). O 

assassinato de sindicalistas acabou ou segue ocorrendo?  

J – Os bacrins continuam fazendo ameaças em nível das universidades. Aqui 

quem ameaçou os estudantes da MANE (Mesa Ampla Nacional Estudantil), foi 

uma organização chamada Águias Negras, que são bacrins. Que continuam 

ameaçando. Vários desses grupos quando se desmobilizam deixam estruturas 

e essas bacrins vão se apoderar desses negócios. É o caso do micro-tráfico.  

Aqui na universidade temos um lugar em que isso ocorre. Eu vou te dar uma 

versão que escutei.  

Os líderes estudantis promoveram uma paralisação para que o reitor 

renunciasse e ficaram durante seis meses sem aulas. Faz dois anos. Em 2013. 

Nesse período os que vendem as drogas se prejudicaram e ameaçaram os 

estudantes.  

L – Para você, há uma perda de qualidade das aulas, com as mesmas sendo 

ministradas por catedráticos? Não porque os catedráticos não sejam bons 
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professores, mas por não terem um tempo remunerado para preparar suas 

aulas, um tempo para orientar e tirar dúvidas dos alunos, um espaço como este 

(um escritório) para ter suas coisas, para se organizar. 

J – Sim. E principalmente pela questão da assessoria aos estudantes. Em geral 

os estudantes que queixam e isso fez parte das lutas dos estudantes para 

derrubar o reitor. É que o professor de cátedra dá a aula e se vai. Não atende o 

estudante. Não conversam com os estudantes.  

L – Que interessante. Isso abre uma possibilidade dos estudantes ajudarem os 

professores na luta contra a precarização.  

J – Exato. Os estudantes fazem mais do que nossa própria organização 

sindical. Nós não fomos contundentes em nossa forma de reclamar. Aqui são 

ao redor de dois mil professores. Somente duzentos e cinquenta são de 

carreira.  A maior parte é compota por catedráticos ou transitórios (ocasionais). 

Esse reitor, contra quem tanto se lutou, em seus início foi líder estudantil. Foi 

presidente da ASPU de Pereira. Era um líder de esquerda, muito destacado na 

década de 1980.  Mas quando vem para a reitoria já havia mudado de postura 

política e adere aos esquemas neoliberais e às manobras de Álvaro Uribe e se 

torna um grande inimigo do movimento sindical. 

Então, para entender o movimento sindical aqui em Pereira é o que eu te dizia. 

Tem de pensar em destempos e desencontros. Em contrastes. Em paradoxos. 

Uma luta entre a modernização e a autonomia.  
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Entrevista com o professor Gonzalo Arango Jimenez, presidente da 

FENALPROU (Federação Nacional de Professores Universitários) e da 

ASPU (Associação dos Professores Universitários) na UTP (Universidade 

Tecnológica de Pereira). Entrevista concedida em 03 de fevereiro de 2015 

no campus da UTP. 

(L-Luís e Gonzalo) 

G – Vem um período do surgimento do movimento popular que é encabeçado 

por um personagem chamado Jorge Eliecer Gaitán, onde em 1948, quando 

estava a ponto de ganhar a candidatura do Partido Liberal para disputar a 

presidência em 1950. Um personagem com uma concepção anti-imperialista, 

anti-terratenente, antioligárquica, populista. Esse é um polo. 

 E o outro polo é encabeçado pelo Partido Conservador, com muita influência 

fascista, na concepção fascista desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, pró 

Alemanha, Franco, Japão e Itália.  Essa concepção encabeça Mariano Ospina 

Perez.  

L – O presidente de então.  

G – O presidente. Mais Laureano Gómez e no meio destas duas posições está 

a direção do Partido Liberal que está divida por Eduardo Santos, tio-avô do 

atual presidente, Afonso Lopez, Carlos Restrepo. E se desta um processo de 

violência que caracterizamos como uma violência liberal-conservadora.  

L – Esse período de violência se inicia com o Bogotazo ou já era um fenômeno 

existente? 

G – Já vinha de antes.  

L – Mas era popular ou era entre as elites conservadora-liberal?  

G – Havia camponeses. Era o problema da terra. Uma das políticas que traça o 

governo de Lopéz Pumarejo (1934-1938) é a parceria. Quando tenta, de 

alguma maneira, regular as relações entre os parceiros e os terratenentes, os 

senhores feudais e os servos. Tenta estabelecer certas normas, certas coisas 

que serão algumas lutas.  É uma influência da Revolução de Outubro. Aqui se 

fundou um Partido Socialista, dirigido por Maria Cano e que logo se forma 

como o Partido Comunista de Colômbia e aparece já como uma coisa de 

esquerda. Por organizar a luta pela terra. E todos esses conflitos em que a 

terra está no centro e vai se tornando violência. Perseguição por parte do 

Estado que está nas mãos dos conservadores contra as regiões onde se 

geram os movimentos de luta pela terra. E a organização patrocinada pelo 

Partido Liberal, que está na oposição, de grupos armados que neste momento 
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lhes chamavam de “chusmas liberais”. Há que se entender que a Colômbia tem 

um histórico de trinta e duas guerras civis.  

L – Mas estes liberais estão pela reforma agrária?  

G – Sim, mas isso não aparece muito claro, porque é uma ruptura e uma luta 

fratricida cega. Os padres, a partir dos púlpitos, incitando os conservadores a 

acabar com todos os liberais porque são demônios. E o Partido Liberal ganhou 

apoio formando e apoiando estes grupos armados, alguns na região oriental 

outros na Zona interior de Cundinamarca, Tolima e na zona Andina. Quando 

vem o assassinato de Gaitán a coisa se exacerba muito mais.  

L – Porque com a morte de Gaitán não há mais a possibilidade ou perspectiva 

de uma resolução democrática ou pacífica do problema da terra.  

G – Sim, mas o Partido Liberal financia os grupos armados porque era uma 

forma de fazer oposição ao Partido Conservador que estava no governo. Isso 

resulta em que haverá um acordo no ano de 1958, que é a Frente Nacional, 

onde os chefes do Partido Liberal e os chefes do Partido Conservador, reúnem-

se na Espanha.  Laureano Goméz e Alberto Lleras Camargo firmam um 

convênio chamado de pacto de Benidorm, porque foi firmado nesta cidade da 

Espanha, donde estabelecem a Frente Nacional. É um período de dezesseis 

anos onde se vão alternar na presidência da república, um liberal, um 

conservador, um liberal, um conservador e se distribuem todos os cargos 

públicos e a burocracia.  

L – As eleições são uma formalidade.  

G – Aí é quando surgimos nós (MOIR – Movimento Operário Independente 

Revolucionário) que coincide com 1959 da Revolução Cubana e começa a 

surgir um movimento de esquerda, distinto ao tradicional Partido Comunista 

Colombiano que estava muito vinculado à linha de Moscou.  

L – Os comunistas deviam estar muito próximos dos liberais.  

G – Sim. Toda essa política desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, da 

aliança entre Stálin e os aliados para guerra e formação de frentes únicas 

nacionais. Aqui há uma influência grande do Partido Comunista Norte 

Americano, sobre o Partido Comunista Colombiano, que termina como um 

apêndice do Partido Liberal. 

Contra essa direitização da política nacional, da aliança entre os partidos liberal 

e conservador, da submissão do partido comunista ao liberal, surge então, com 

a experiência da revolução cubana, uma visão distinta, que começa a 

desenvolver toda a teoria do foquismo como alternativa política nova, do Régis 

Debray, da coisa do Che indo para a Bolívia e todo o movimento na América 
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Latina. Todo o continente. Toda uma geração de extração pequeno burguesa 

que se mete nisso.  Assim surgimos nós. Em 1964 Francisco Mosquera, faz 

uma crítica forte, diz que estamos equivocados, que estávamos perdidos, que 

as coisas não são assim. E decide criar uma corrente que sai do monte.  

L – É uma crítica muito precoce. Nesse período no Brasil os grupos começam a 

pegar em armas e quem assume a luta armada demora ou não volta atrás.  

G – Sim. Ele era muito jovem. Tinha uns vinte cinco anos quando faz essa 

autocrítica. E é quando funda o MOIR, dizendo que devemos fundar um 

verdadeiro partido marxista leninista. E faz uma crítica marxista sobre muitas 

coisas que não estavam claras naquele momento. Rompe com toda essa 

concepção extremo-esquerdista. E obviamente tivemos muitas dificuldades.  

Agora me apresentando. Eu sou professor universitário desde 1975. Que 

ingressei como professor recém graduado, como engenheiro na Universidade 

Nacional de Colômbia, com sede em Manizales. E é nesse período, quando 

estudei nesta universidade, que vivi o ascenso do movimento estudantil de 

1971. Iniciei meus estudos em 1968 e me graduei em 1974.  

Na metade desse período participo ativamente como dirigente na universidade 

no movimento nacional universitário em 1971. Antes, quando eu ingressei na 

universidade já havia toda uma agitação política e, portanto, influência 

ideológica e política da França, do México. E há todo um sentimento anti-

imperialista.  Quando eu estudo há um forte movimento contra a presença dos 

Corpos de Paz para o Progresso. Foi uma política, que aparentemente foi um 

voluntariado, de gringos. Norte-americanos que vêm a estas instituições e 

atuam nas universidades.  

Havia um grupo importante de professores que eram gringos. Havia um lado 

positivo, porque esta universidade estava apenas surgindo. Nos tocava a 

estudar em aulas em inglês, muitas vezes os livros eram em inglês e o nível 

que se podia dar em certas áreas, mas havia toda uma acusação que se dava 

no movimento estudantil de que eles estavam fazendo espionagem e 

intervenção.  

L – Esses Corpos de Paz. O que faziam na universidade?  

G – Eram professores. Participavam da vida social e acadêmica da 

universidade.  

L – Para contrabalançar o peso e influência da revolução cubana.  

G – Sim. Imagino que estavam nesse contexto. Sem dúvida isso nunca se 

pode provar. Era simplesmente um sentimento anti-imperialista que estava 
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neste momento muito forte em todas as universidades colombianas e 

confrontando políticas de orientação norte-americanas de 1961.  

Então há uma grande paralisação e o governo fecha a universidade. O governo 

nos diz “ou chega ao fim a paralisação ou fechamos a universidade”. Era uma 

universidade muito pequena. Nós fizemos uma assembleia, aqui próximo, onde 

hoje está o estacionamento, e a assembleia decidiu que não levantava a 

paralisação e os Corpos de Paz nunca mais entraram aqui. Perdemos o 

semestre, e o semestre seguinte começamos sem os Corpos de Paz. Foi meu 

primeiro contato com o movimento social.   

L – O Exército militarizou o campus?  

G – Não. Esta universidade estava muito afastada do centro da cidade, alguns 

quilômetros por uma estrada de terra, no meio dos montes e floresta. E nunca. 

Fazíamos marchas na cidade, havia enfrentamentos com a polícia, mas nunca 

houve uma ocupação militar da universidade. Nós tomamos a universidade. 

Vivíamos aqui. Nós ocupamos a universidade. Aqui dormíamos todos. Foi uma 

experiência muito interessante nessa época.  

L – Nesse momento se aproxima de MOIR? 

G – Mais adiante. Creio que um ano mais. Nesse período me vinculo com 

setores de esquerda. Há também certo auge de lutas camponesas. Havia uma 

Associação Nacional de Usuários Camponeses que se criou na época. Criou o 

governo para promover uma reforma agrária.  

L – O governo que a criou?  

G – Sim. O que acontece é que se divide. Há camponeses que se separam da 

tutela do governo e dirigem alguns setores de influência de extrema-esquerda, 

da costa colombiana. Do departamento de Sucre. Eu me vinculo inicialmente 

com essa atividade. Visito zonas próximas camponesas, para lutar por uma 

reforma agrária, distinta da promovida pelo governo.  

L – Nesta época, por aqui, não havia guerrilheiros? As FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia)? 

G – Não. Não havia nada.  

L – Nesta região há grandes extensões de terra ou são propriedades 

familiares? Minifúndios?   

G – Esta zona cafeteira de montanha. Não é de planície. Não é mecanizável. É 

de cultivo artesanal. O solo, o clima, e condições da terra são responsáveis 

pela qualidade do café da região. Tudo muito artesanal. E é uma zona de 
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minifúndio. Pequeno e médio produtor. Não há terratenentes, que vão procurar 

zonas mais planas.  

É uma região que apresentava melhores condições para os camponeses do 

que no restante do país. Porque se havia constituído uma Federação Nacional 

de Cafeteiros, os preços do café eram preços políticos e a Federação de 

Cafeteiros desenvolvia muitas atividades. Faziam obras viárias, criavam 

escolas.  

Aqui não era como as grandes extensões, de criação de gado, com mão de 

obra extensiva, onde as condições de miséria dos camponeses eram muito 

altas.  Então me dedico ao trabalho político e começo a distinguir que estou 

com uma direção de extrema-esquerda, com uma concepção radical. O Partido 

Comunista Marxista Leninista-EPL, que era uma divisão do Partido Comunista 

Colombiano, com uma concepção radical, também maoista e que neste 

momento está montando o Exército Popular de Liberação. 

Eu me afasto disso. Isso não me interessava. E no movimento estudantil 

encontro esta corrente (MOIR) e me vinculo a ela. Termino meus estudos. O 

período de 1971 foi muito importante. Foi um movimento que durou um ano, 

muito qualificado quanto ao debate da discussão política.  

L – Me disseram que foi mais politizado do que este atual da MANE.  

G – Sim. Claro. Era distinto. E discussões claramente marcadas pelo 

trotskismo, pelo maioismo, pelo Partido Comunista. Eram debates fortes acerca 

da educação, do país, da revolução. Eram outros tempos. Eu termino minha 

carreira e fui trabalhar em um centro de educação superior, mas também 

trabalhava no bacharelado enquanto estudava. Era professor de Física em um 

colégio privado aqui próximo. E quando terminou minha carreira fui trabalhar 

em uma escola nova que haviam criado em município próximo, Cartago.  

Trabalhei durante um ano.  

Depois ingresso na Universidade Nacional de Manizales. Trabalho aí cinco 

anos. Aí, quando chego já me vinculo ao sindicato. Aos seis meses sou 

presidente da seção desse sindicato.  

L – Já era ASPU (Associação dos Professores Universitários)?  

G – Sim. Já era ASPU. A ASPU nasceu no calor desse movimento estudantil 

de 1971. Toda essa mobilização influencia o movimento professoral. Um bom 

número de professores, são professores recém graduados que se vinculam a 

estas correntes políticas e decidem formar este sindicato.  

L – Neste momento está ocorrendo expansão da cobertura universitária?  
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G – Não. A universidade colombiana viveu vários momentos de sua formação. 

Primeiro ligado à Igreja. Logo há um movimento de formação contrário à essa 

tutela religiosa e confessional que se dá por parte de setores do liberalismo, 

que se sente excluído e parte para criar suas próprias universidades. A 

Universidade Livre de Colômbia.  

L – A de Antioquia é de 1803, mas não sei se surge como laica ou 

confessional.  

G – Sim, mas não surge como universidade. Depois se transforma. Bom, essa 

é a tendência no final do século XIX, princípio do XX, quando se conformam 

estas outras universidades. Logo vem esse período de 1960 que é quando eu 

te relato a criação das universidades de caráter técnico, quando se cria a 

Universidade Tecnológica de Pereira, a do Vale, são outros tipos de 

universidade. Eu creio que o processo de expansão e massificação das 

universidades ocorre a partir de 1990 ou 1992.  

Há uma lei da década de 1980 que é o primeiro que tenta organizar o sistema 

universitário da Colômbia. Que fala já da educação pós-secundária, fala da 

diversificação da oferta.  

L – Então o surgimento da ASPU não está vinculado a uma mudança estrutural 

do Ensino Superior colombiano.  É mais político e ideológico.  

G – Está vinculado ao desenvolvimento do movimento estudantil de 1970.  

L – Isso é muito peculiar. É muito próprio de Colômbia.  

G – ASPU existia como um sindicato de base de pequenas universidades. Há 

um acordo entre as organizações políticas, que são as mesmas que 

participaram do movimento estudantil e se decide afiliar-se a esse sindicato, 

mudar sua parte estatutária e dar-lhe um caráter nacional. E se cria ASPU e 

suas distintas seções.  

L – ASPU é de 1968. Desse período.  

G – Sim. Assim surge ASPU. Até 1980 ASPU tem um processo importante de 

desenvolvimento e crescimento. Há um ambiente favorável, um movimento 

estudantil forte e o movimento professoral, à sombra, se fortalece e temos 

todos os direitos trabalhistas. Podemos firmar convenções coletivas e 

dependendo da força em cada universidade, se consegue importantes  

reivindicações salariais ou de benefícios locais.  

L – Há negociações nacionais e também.  
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G – Não. As universidades são autônomas. Não existe um regime salarial 

único. Em cada universidade se tem um estatuto docente e sua própria 

normatividade. 

L – Isso também está inserido na tradição sindical aqui da Colômbia? Porque 

aqui a regra são sindicatos por empresa.  

G – Sim. A tradição é sindicato por empresa.  

L – Então as direções das universidades utilizam o argumento da autonomia 

para estabelecer negociações por instituições.  

G – É uma entidade nacional, com direções seccionais que possuem 

autonomia para negociar em cada uma das universidades.  

L – Isso ainda é assim hoje?  

G – Não. Hoje há todo um desordenamento. Há negociações locais e uma 

negociação nacional. É muito complexo. A lei 80 de 1980 nos classifica como 

funcionários públicos e perdemos direito à assinatura de acordos coletivos por 

universidades. 

Porque os funcionários públicos, até bem pouco, acho que uns três anos, que 

se aprova um decreto ou uma lei que recorrendo a alguns compromissos 

internacionais que permite uma negociação muito limitada dos sindicatos dos 

funcionários públicos, mas nesse momento que estou te falando perdemos 

tudo. Aqui, para te falar concretamente, se havia firmado várias convenções 

coletivas. Isso gerou um problema para a profissão e a carreira, porque os 

salários eram muito distintos. As categorias, as estruturas organizativas das 

universidades eram completamente distintas.  

Teoricamente havia autonomia e dependendo da força se conseguiam mais ou 

menos reivindicações. Esta universidade sempre teve uma tradição de luta 

importante. Nessa época nós obtivemos coisas bem importantes nestas 

negociações, itens bem favoráveis.  

L – Os de carreira (planta) nessa época era maioria?  

G – Sim. Era a maioria. Eu creio que todo esse processo, as hipóteses que eu 

tenho de trabalho em investigação, é que toda essa política em relação à 

comunidade acadêmica, ao invés de consolidá-la o que fez foi é debilitá-la. 

Fragmentá-la.  É uma hipótese que tenho e que quero abordar como parte 

mais significativa do meu trabalho de investigação.   

O governo desenhou uns mecanismos e umas coisas que escondem isso. Dá a 

aparência que foi todo o contrário. Mas o que nós que vivemos todo esse 

período, avaliamos que a universidade vive uma grande degradação em sua 
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evolução quanto a seus resultados. Os estudantes de graduação, que se 

formam hoje apresentam uma formação mais lamentável do que antes, vinte 

anos, trinta.  

L – E você atribui essa mudança a que? 

G – Em boa medida às políticas que estão associadas a essa massificação da 

educação superior, donde se vai de um lado flexibilizando os regimes 

estudantis, porque quase ninguém perde matéria porque as universidades 

seguem padrões e um dos pilares é a permanência dos estudantes e a 

conclusão de seus estudos, dentro de uma visão economicista. Uma 

universidade tem um bom conceito se os seus cortes de ingresso são similares 

aos cortes de formandos.  

Por outro lado a precarização da contratação dos docentes. Falamos aqui dos 

professores que ditam até vinte oito, trinta aulas por semana. Os professores 

catedráticos, mas temos outra categoria também, os professores transitórios, 

que são contratados por período acadêmico.  

Então é um professor sem estabilidade, professores que têm de trabalhar aqui, 

trabalhar em outra instituição.  

L – E que não sabem se no próximo ano letivo estarão aqui.  

G – No próximo semestre. Os contratos são por semestre.  

L – Os transitivos têm contratos anuais ou semestrais?  

G – Possuem contratos por período acadêmico, dezoito semanas.  

L – E os catedráticos nem isso.  

G – Os catedráticos por hora-aula.  

L – E está previsto o pagamento de um tempo para a preparação das aulas?  

G – Nada. Nada. Os transitórios têm de cumprir a jornada das quarenta horas, 

mas os catedráticos não têm nada disso. Na medida em que isso é 

incrementado, isso tem um impacto negativo na qualidade. Dou-te um exemplo 

aqui nesta universidade: faz quinze, dezesseis anos tínhamos quatro mil e 

quinhentos estudantes e trezentos professores de carreira (planta), hoje em dia 

temos dezoito mil estudantes e trezentos e trinta professores de carreira.  

A população estudantil se quadruplicou e os professores de carreira diminuíram 

em uns dez por cento. Diminuiu em até 20%, porque há um ano éramos 

trezentos. E o restante se cobre com a contratação de professores precários. 

Outro problema é que esses professores de contratação precária não 

ingressam por concurso.  
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L – E como é o ingresso desses professores? 

G – São indicados. Hoje setenta e cinco por cento são professores de 

contratação temporária. Antes era o oposto a proporção. Uns setenta por cento 

eram de carreira e uns vinte, vinte e cinco por cento temporários.  

L – E os professores de cátedra lutam para se tornarem de carreira? 

G – Não. Porque há um vinculo de confiança. Um apadrinhamento. Nesse 

boletim que te dei há uma denúncia que fizemos sobre um processo para 

contratação de trinta professores a carreira e todos vieram da administração, 

da reitoria técnica, para favorecer aos amigos deles. Do seu grupo.  Hoje em 

dia a proporção está ao redor de setenta e oito por cento em nível nacional de 

professores de contratação precária nas universidades públicas.  

L – Esse setor pode se organizar na ASPU? Eles têm interesse?  

G – Não é que não tenham interesse, mas os demitem. Se, sou professor 

precário, e me filio, simplesmente no próximo semestre não renovam o 

contrato. Utilizam qualquer desculpa para retirar esse professor precário. Essa 

é uma das causas importantes do debilitamento do movimento sindical dos 

professores universitários colombianos.   

E há um grande crescimento dessa categoria. Entre professores das 

universidades privadas e públicas, podemos estar falando de uns cento e vinte 

mil professores em nível nacional, dos quais, organizados não há cinco ou seis 

mil.  

L – Principalmente nas públicas.  

G – Principalmente nas públicas.  

L – E você vê uma saída?  

G – Nós estamos em um enfrentamento com ASPU. Eu sou ASPU, mas 

também sou da FENALPROU (Federação Nacional dos Professores 

Universitários) e ASPU segue sendo dirigida pelo mesmo presidente há vinte 

anos. Houve longos períodos onde não faziam assembleias, não faziam nada.  

L – Você é o presidente da FENALPOU?  

G – Sim. Eu sou presidente de FENALPROU.  

L – É verdade que ASPU não paga as mensalidades, as cotas para 

FENALPROU?  

G – Sim. É verdade. Essa foi a forma que optaram para destruir-nos como 

organização. Nós estamos em um processo de demanda jurídica, legal. Algo 
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em torno de cem mil dólares. Não sei ao certo. É uma situação muito difícil 

neste momento. Isso porque ASPU é algo como sessenta por cento de toda a 

arrecadação da federação.  

Essa é outra história. A história dessa federação. Porque surge essa 

federação.  

L – De que ano é a FENALPROU?  

G – Em 1980, a lei 80, nos condena a ser funcionários públicos e perdemos o 

direito de assinar acordos coletivos. O sindicato fica sem sua razão de ser. Um 

sindicato que não pode firmar convenções coletivas, não é sindicato. Apenas 

na década de 1980 há uma confrontação política no interior do sindicato.  

L – É um período de Ascenso sindical?  

G – Não. Em 1971 foi o máximo do movimento estudantil e universitário. Na 

década de 1980 é um momento de declive.  

L – Mas em 1977 não houve um Paro Cívico Nacional?  

G – Sim, mas é outro processo. E depois do Paro Cívico Nacional, se produz 

uma ruptura importante na esquerda. Está ligado também a todos os processos 

de base, ao vinculo do Partido Comunista às FARC. É um período marcado 

pela tensão entre Estados Unidos e União Soviética. É o período da revolução 

sandinista. Nicarágua, El Salvador. E há uma tensão entre o Partido Comunista 

e o movimento sindical.  

Depois que perdemos a capacidade de firmar acordos coletivos, o sindicato 

entra no modo “standby” e cada uma das regionais tenta defender o que já 

temos. Vamos buscar garantir o que já está plasmado em convenções 

coletivas, e que estavam a ponto de acabar-se.  Se convertem em normativas 

internas através de acordos.  

Mas na direção de ASPU se apodera um setor liberal, sem muito vínculo às 

lutas, e o Partido Comunista, fechando os espaços de participação, 

promovendo uma política completamente sectária no interior da organização. 

Há má administração de recursos. Mas além disso, há uma atitude fascista 

contra os setores minoritários que tinham críticas. Isso leva a que ASPU 

rompa. Várias seções rompem e resolvem fundar associações, não sindicatos, 

mas com caráter de grêmio.  Isso ocorre na Universidade de Caldas, na 

Universidade de Cartagena, na Universidade Industrial de Satander. 

São organizações donde havia setores distintos do Partido Comunista. 

Praticamente se fraciona, um movimento disperso, de associações de caráter 
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universitário, ou local e por outro lado ASPU nacional com suas seções. Aqui 

nunca rompemos. Seguimos sendo seção.  

Já no final da década de 1980, início da década de 1990, se dá o processo de 

negociação de Belizário, que é um período de agudização, onde um período da 

guerra suja, mas também um processo de organização de base. O processo da 

mesa de negociação onde participa um setor do M-19.  

L – Professor. Um fenômeno que não consigo compreender. Por que ocorre a 

Constituição. É certo que a antiga Constituição era de 1886, mas por que neste 

período? 1991?  

G – Por duas situações. Uma, que estão se dando reformas constitucionais em 

todos os países da América Latina para adequar o ordenamento político ao 

modelo neoliberal. Essa é uma coisa importante. E dois, cumprimento dos 

acordos da mesa de negociação. Quem estava na insurgência dizia “nós 

estamos na guerrilha porque não há como participar da vida democrática, não 

há mecanismos para defender direitos e então exigimos que haja uma reforma 

constitucional para que se incorpore certos direitos”. Por isso a Constituição de 

1991, é considerada uma Constituição dentro do conceito do Estado Social de 

Direito. Nós dizemos que é uma constituição garantista, porque traz uma série 

de mecanismos para garantir os direitos, a tutela para a defesa dos direitos 

individuais que são violados pelo Estado, as ações populares, para garantir os 

direitos coletivos que podem ser vulneráveis à ação do Estado, se estabelecem 

mecanismos de participação em distintas instâncias, nas instituições 

educativas, as juntas educativas onde participam as famílias e os usuários, nos 

hospitais públicos.  

L – Então são dois processos: um a necessidade  

G – A necessidade do imperialismo. E outra uma condição de processo interno 

de incorporação da guerrilha.  

L – É muito contraditório.  

G – É totalmente contraditório. É dual. E o que ocorreu? De 1991 para cá se 

vão agregando uma série de reformas a essa Constituição que vão quitando os 

elementos garantistas e progressistas. Todo mundo participou da Constituição 

de 1991. Todos, menos nós (MOIR). Nós dizíamos que tinha esse caráter e 

acabou sendo assim.  

Em matéria educacional estabelece a autonomia universitária, no contexto do 

desfinanciamento e da privatização. Então a autonomia é para que as 

instituições públicas consigam recursos distintos ao do Estado. É autonomia 

para que se privatizem.  
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L – É a lei 30?  

G – Sim é a lei 30 é um desenvolvimento do artigo 86, 87 e até 89 da 

Constituição política. A educação é um direito, mas também é um serviço 

público cultural que a pode prestar tanto o Estado ou o setor privado. Diz, as 

que prestem as instituições do Estado será gratuita, mas todo aquele que tenha 

possibilidade de pagar, deverá pagar. Dizem que é gratuita, mas depois de 

uma vírgula dizem que na verdade não é gratuita. Se o Estado te oferece as 

possibilidades de financiar com o crédito educativo. Se você tem acesso ao 

crédito, você paga. Isso abre as portas à privatização. Na Educação, na Saúde.  

Nós dizíamos para os demais setores de esquerda “vocês aprovaram uma 

Constituição que é totalmente reacionária e retardatária”.  

L – Mas os demais setores de esquerda não votaram contra isso?  

G – Não. Todos assinaram. Igual a lei 30 em 1992. Eu fui à primeira 

assembleia da Federação dos Professores e demos um debate contra a lei 30, 

dizendo que toda sua estrutura estava montada para a privatização. E inclusive 

dentro da minha corrente havia quem defendesse a lei 30. Que garantia a 

autonomia. Que garantia a manutenção do orçamento. Encontraram mil razões 

para justificar. Só depois de muitos anos a posição se vem decantando e as 

pessoas têm entendido que a lei 30 é uma lei para privatização.  

É uma lei para regular o mercado da educação superior na Colômbia. 

Estabelece um sistema de informação, um sistema de acreditação, o crédito 

educativo como forma de chegar os recursos e congelam os recursos do 

orçamento a preços constantes de 1993. E o artigo 87 da Constituição 

estabelece orçamento adicional condicionado ao cumprimento de determinados 

indicadores. 

L – Esse orçamento em pesos constantes significa que apenas é reajustado 

pela inflação?  

G. Sim.  

L – Então, do ponto de vista per capta, por estudante, o investimento foi caindo.  

G – Sim. Claro, claro. Sobre o orçamento há dados estatísticos que nós 

publicamos. Você pode encontrar artigos que escrevi nestes anos sobre isso. O 

mais recente foi um sobre análise do movimento estudantil de 2011 e que 

talvez te possa servir.  

L – Com seu nome é possível encontrar estes artigos?  



   LXXXIII 

 

 

G – Alguns sim. Outros estão em publicações da Universidade de Caldas, da 

Universidade de Tolima, nas revistas da Universidade de Antioquia também.  E 

na revista de Educação e Cultura da Federação Colombiana de Educadores.  

Neste momento estamos muito divididos, muito fracionados. Temos de fazer 

proximamente um congresso nacional, é o que eu penso.  

L – Da Federação?  

G – Da Federação. Não assistimos a última assembleia da ASPU, porque foi 

totalmente manipulada. Não se cumpriram os estatutos de nomeação dos 

delegados.  Tudo feito por meio de manobras. É uma organização manejada 

por um grupo de amigos de Pedro Hernandez. E setores distintos como o de 

Juan, que é muito débil.  

Termino a ideia que há que unir a Federação. Há muitas organizações. 

Inclusive organizações em universidades privadas, mas são fortes. Por 

exemplo, há uma que se chama Universidade Livre. Eles têm três mil 

professores organizados. Chama-se APROUL (Associação de Professores da 

Universidade Livre) e essa universidade está estabelecida em nível nacional.  

L- Aqui é difícil uma universidade privada ter organização.  

G – Sim. E há várias organizações que não estão nem na Federação nem na 

ASPU. Então vamos a adotar uma orientação para aproximar essas 

organizações. Porque até o momento estávamos muito centrados nas 

universidades públicas.  

L – Uma última pergunta sobre esse sujeito social que é o professor 

universitário. Eu estava conversando com uma companheira da Universidade 

de Antioquia, e ela me disse que tentou transformar a associação 

(ASOPRUDEA) em sindicato. Que é um tipo de organização que oferece mais 

condições de luta, mas que teve que enfrentar a resistência da própria base a 

isso e que não conseguiu. E isso para ela tem haver como o professor se vê.  

G – Eu estou de acordo com ela. O professor se vê como um intelectual, com 

algo especial. O que acho mais complicado é a situação de submissão 

ideológica e política a que está exposto o professor universal. Penso que 

ideologicamente o neliberalismo ganhou a luta ideológica.   

Até o governo de Pastrana, antes que chegasse Uribe à presidência, até este 

governo tivemos negociações nacionais, estávamos unificados nas 

negociações. ASPU fazia parte da Federação. Pedro Hernandez, e Glória, sua 

esposa também da direção de ASPU, faziam parte do comitê executivo da 

Federação. E o mando do movimento estava na Federação. O problema é que 

chega um momento que eles perdem força e decidem destruir a Federação. 
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Então até este momento nós negociamos com os ministros da educação, a 

aplicação da política. Isso até Pastrana.  

Já quando chega Uribe, a primeira reunião que tivemos com a ministra de 

educação de Uribe, nós da Federação dissemos que esperávamos sentar e 

discutir. Ela nos disse que a política quem decidia eram eles. Quando 

quisessem nos ouvir nos chamariam.  

E há uma fratura que já se apresenta no final do segundo governo Uribe, e as 

posições que começa a defender ASPU e as posições que defende a 

Federação. Porque ASPU começa a defender certas posições do governo. E 

nós nos mantemos junto ao movimento estudantil, ao movimento dos 

trabalhadores. E ASPU, por relação que mantém com certos reitores de 

universidades, começa a ver diferente algumas propostas que surgem no 

último ano, talvez, ao redor de 2009, com a ministra de educação de Uribe, de 

financiamento da educação.  

Então aqui se torna um pouco mais agudo o problema e se iniciam debates.  

L – Então ASPU cessa os pagamentos.  

G – Como não há como desvincular as seções da Federação, para de pagar. 

ASPU tem o controle centralizado dos recursos.  

L – São mais de trinta seções.  

G – Sim, mas recentemente há algumas criadas e muito débeis. Com poucos 

professores e muitos precários.  

L – Professor, uma última pergunta. Houve um período em que ASPU se 

unificou com a FECODE (Federação Colombiana dos Docentes)?  

G – Não. Há um processo que vai promovendo FECODE de criação de um 

sindicato único de trabalhadores da educação, mas esse é um processo que 

faz muitos anos e não tem muito vigor, mas é um processo financiado. 

Fazemos seminários, com boas intenções, mas no concreto não avança. E 

também a forma de atuar de Pedro Hernandez é uma barreira grande para 

esse tipo de processo.  

L – Aqui algum professor foi assassinado?  

G – Não.  

L – Porque me disseram que alguns dirigentes estudantis no ano passado 

foram ameaçados e tiveram que deixar a universidade.  

G – Acho que são coisas internas do grupo que dirige o Conselho Superior e a 

Universidade. Esta universidade é a empresa mais importante desse 
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departamento. Não há nenhuma empresa, nem pública, nem privada que 

administre um orçamento como o da UTP. Não há nenhuma empresa que 

contrate tantos profissionais como esta. Então esta empresa, a última reitoria 

que aqui esteve por quinze anos, incorporou essa universidade no manejo da 

política local e nas distribuições de poder.  

L – No Conselho Superior as empresas têm muito peso?  

G – Tem um representante.  

L – Quantos membros há no Conselho Superior?  

G – Nove. Há um professor, um estudante, um dos ex-reitores , que é o 

presidente do jornal local, um representante do ministro, do presidente, do 

governador, formados (egressados), estudantes, professores e empresas.  

L – Os trabalhadores administrativos não têm representante?  

G – Têm, mas não direito a voto.  Estou interessado no evento na Argentina 

que me falou.  

L – Haverá também companheiros do México com os quais tive contato.  

G – Da América Latina, sobre sindicalismo docente, me falta conhecer o 

Paraguai. Eu creio que a precarização é o problema central e igual em todos os 

países. Na Argentina é crítico. Há professores que trabalham grátis. Os que 

possuem a titularidade são poucos. E creio que este é um tema que poderia 

ilustrar muito bem o meu trabalho e é que o custo da massificação, expansão 

do ensino superior está sendo suportado pela redução dos docentes.  

L – Não é o Estado.  

G – Não. São os docentes.  

L – É um tema que não há muita pesquisa.  
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ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS E PROFESSORES MEXICANOS 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA ZEFERINA CASTELAZO GONZÁLEZ, 

PROFESSORA DA BENEMÉRITA ESCOLA NACIONAL DE PROFESSORES 

(BENEMERITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS) VOLTADA PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO PRIMÁRIO (FUNDAMENTAL 

I). 

(A-Luís e B-profa.Zeferina) 

B - Sou professora Zeferina Castelazo González minha primeira formação é de 

ensino infantil, está é minha primeira formação, depois comecei a estudar na 

Universidade na UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México)... 

A – Como aqui no México se forma para lecionar no ensino infantil?  

B – Eu fiz a primária, de nove anos, e depois a secundária, todavia não se 

considerava licenciatura, senão que era “normal básica”, agora a chamam de 

básica, mas nesse tempo não existia essa nomenclatura.  Depois fiz então a 

normal, que para mim era o mesmo que o bacharelado e a habilitação para ser 

professora. Quatro anos depois da secundária.  Depois entrei na universidade 

e estudei para cirurgiã dentista... foram mais quatro anos. Me formei e fui 

trabalhar durante sete meses em uma comunidade indígena no sul do México, 

na região de Chiapas, em uma zona zapatista...  

A – Que interessante.  

B – Isso tem haver com toda nossa história contemporânea, logo eu regressei 

e comecei a estudar História, uma licenciatura, foram mais quatro anos. 

Quando me formei me deram uma praça (um cargo de professor) em uma 

escola secundária e ao mesmo tempo trabalhava em uma escola de ensino 

infantil.  

A – Quando você terminou o curso o governo te deu uma sala para lecionar?  

B – Sim. Antes quando se concluía o curso o governo te dava uma sala porque 

consta no artigo 3º da Constituição que a formação do professor é 

responsabilidade do governo, mas com o neoliberalismo, e as orientações da 

OIT (Organização Internacional do Trabalho), o aluno quando se forma deve 

prestar um exame, exame de oposição, para conseguir obter uma sala de aula. 

Então, supostamente, se aplica o critério da eficiência e se contratam os que 

alcançam uma melhor pontuação.  

A – E os que não conseguem uma boa pontuação? 
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B – Ficam sem trabalho e se lhes oferece uma nova oportunidade de prestarem 

o exame em outra ocasião, mas há corrupção e se vendem os resultados dos 

exames. Há aqueles que pagam para que outros façam o exame em seu lugar 

e a corrupção vem desde a elaboração da prova.  

A – Esse exame é nacional?  

B – Sim. Esse exame é nacional e todos prestam, e há muita demanda aqui na 

Cidade do México, pois como o governo vem tratando mal os professores, 

muitos de aposentam e abriram vagas mesmo para os reprovados nos exames, 

mas estes novos professores precisam ser tutorados por outros professores 

com mais de cinco anos de magistério. Esse trabalho de tutor deve ser 

realizado no contra-turno, ou seja, quando não está lecionando, mas durante 

dois anos não pagam essa tutoria.  Há períodos de tempo completo (40 horas) 

e meio período (20 horas) somente no turno da tarde ou da manhã.  

A – Os professores no México se aposentam mais cedo que as demais 

categorias? 

B -  Não. Houve uma reforma e isso também mudou.  Por exemplo, antes da 

reforma, com o tempo que tenho de magistério, 28 anos, já estaria aposentada, 

agora não. Teria que ter ao menos 50 anos de idade e progressivamente se vá 

aumentando, a cada dois anos, a exigência de tempo para aposentar até 

alcançar o limite de 55 anos para as mulheres.  

A – Isso é valido somente para as professoras ou para as mulheres de outras 

categorias também?  

B – Para todas, mas em transição da regra antiga.  Quando todos os 

contratados pela regra antiga estiverem aposentados, então só restarão os 

contratados pela nova lei que prevê um aporte mensal do trabalhador para o 

fundo de pensão público, e quando se aposentar, este trabalhador receberá o 

que poupou durante o período de trabalho. 

A – Estes novos se aposentam então com que idade? 

B – Não depende mais de idade, mas do que guardou, do que acumulou. E 

parte desse dinheiro não fica com o governo, mas vai para um banco privado.  

Este banco investe, trabalha com o dinheiro e ao final devolve ao trabalhador.  

A – Mas isto diminui a aposentadoria?  

B – Sim. Isso é o que dizemos. Não há garantia que este dinheiro retorne. 

A – E os sindicatos como têm se posicionado? 
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B – Ante de tudo é preciso entender que tínhamos uma secretária-geral no 

nosso sindicato, a SNTE (Sindicato Nacional dos Trabalhadores em 

Educação), Esther Gordillo.  Esses sindicatos, que são próximos ao governo, 

chamamos de charros.  

A – No Brasil chamamos de pelego.  

B – De pelego?  

A – Sim. Os muito próximos ao governo ou patrões.  

B – Esther Gordillo controlava o SNTE, mas há uma dissidência, uma oposição, 

dentro do próprio sindicato, o CNTE (Coordenadora Nacional dos 

Trabalhadores em Educação).  Não estão de acordo com a direção. Estão em 

toda a república e em alguns lugares são muito fortes, como em Oaxaca, mas 

são muito distintos em nível nacional, há muitas posições.  

A – Todos os professores do México estão filiados a CNTE?  

B – Não. Só a oposição do SNTE está na CNTE.  Para fazer parte da CNTE 

não nos pedem papel, mas vários aqui no sindicato da Normal, não militam na 

CNTE. Eu da CNTE sou porque lecionei no ensino infantil e na secundária, 

mas no meu pagamento vem o desconto do SNTE.  

A – Isso eu gostaria que me explicasse.  Estou lendo um livro que relata a 

afiliação obrigatória do professor ao SNTE.  Chama-se cláusula de 

exclusividade e exclusão.  

B – Assim é.  Quando se recebe o primeiro pagamento já vem o desconto. Não 

nos dão outra opção. Não temos opção de decidir nos descontem ou não nos 

descontem.  

A – Como Esther Gordilho foi eleita? 

B – Ela não foi eleita. Em 1989 houve um movimento do magistério para obter 

uma gratificação que foi dada para outros setores do governo. Além disso, não 

nos davam vários benefícios que tínhamos assegurados, mas não eram 

cumpridos como empréstimos para habitação, para serviços médicos. Só 

alguns, os mais próximos da direção do SNTE, obtinham esses benefícios, mas 

mesmo assim deviam pagar para quem havia possibilitado o empréstimo.  

A – A saúde dos professores é garantida pelo Estado ou o professor que deve 

arcar?  

B – Pelo Estado, mas alguns serviços são repassados pelo Estado diretamente 

para o sindicato que fica incumbido de repassar para o professor.  O problema 

é que o sindicato repassa a quem quer.  
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A – Aos amigos...  

B – Sim. Aos amigos, a quem dá uma parte do recurso para o diretor do 

sindicato. É a corrupção. Então, em 1989, quando não dão a gratificação, 

compensação econômica muitas escolas param, fazem marcha até a Praça 

Zócalo e as famílias apoiam, pois veem os professores com bons olhos.  Era o 

professor amigo, que era chamado a dar conselhos, era convidado para ser 

padrinho do filho, era o compadre. Essa era a visão que se tinha do professor.  

Professores, alunos e familiares tomam toda a Praça Zócalo em 17 de abril de 

1989. Quando isso ocorre o governo remove da presidência do SNTE Carlos 

Jonguitud Barrios e impede que os professores realizem um congresso para 

escolher seu novo dirigente, e da noite para o dia apareceu Esther Gordillo, e 

quando lhe perguntam como foi eleita, diz que foi uma situação de emergência, 

que o SNTE realizou uma reunião com os representantes dos estados e ela foi 

eleita.  

 Ela ganha muita força.  Quem era o presidente nesta época era Carlos 

Salinas de Gortari e o secretario de educação era Ernesto Zedillo.  Este teve 

muitos atritos com Esther Gordillo por que ela era dirigente de um sindicato 

muito forte.  Quando Ernesto Zedillo chega à presidência, Esther teme que ele 

intente retirá-la da direção do SNTE.  Ele também chegou acidentalmente à 

presidência, pois haviam assassinado o candidato do PRI, Luis Donaldo 

Colosio. Então, ao não haver outro candidato, Carlos Salinas de Gortari, decide 

por Zedillo.  

 Então, segundo um livro, “Os bruxos do poder”... . Não recordo o autor, 

mas este livro relata que Esther Gordillo vai à África e se submete a um ritual 

para manter o poder.  Mata um leão e se veste com a pele, mas lhe dizem que 

não há passo atrás, senão poderia morrer.  

A – Isso é verdade?  

B – Eu não sei, mas o livro foi escrito por um jornalista que afirma ter suas 

fontes.  Eu sei que ela sempre que aparece em público está de branco e com 

um turbante.  Então ela regressa, e regressa com muito poder.  Se, é verdade 

ou não é verdade, é certo que tinha muito poder.  Seja sobre o presidente ou 

quem fora.  

 Agora com a situação que se formulou com o neoliberalismo e as 

recomendações do Banco Mundial, há que haver reformas e os sindicatos 

estorvam. Não só na educação, mas em todos os setores, ainda que sejam 

institucionais, pois sempre estão associados aos direitos dos trabalhadores. 

A – Mesmo os charros (pelegos) têm que levantar as questões trabalhistas....  
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B – Sim. E nesse processo de reformas neoliberais desaparecem com o 

Sindicato de Eletricistas, com 45.000 empregados, que seguem em luta por 

seus direitos.  Privatizaram a empresa.  Eram 45.000, recontrataram alguns, 

20.000, e pagam menos.  

A – Há salário mínimo aqui? 

B – Há, mas não sei o valor correto. São 60 pesos por dia (cinco dólares).  

A – Por dia?  

B – Sim. Ao dia, mas não sei o valor ao certo.  

A – Sobre o vínculo trabalhista... os trabalhadores do Estado  possuem um 

vínculo trabalhista diferente dos trabalhadores da iniciativa privada? 

B – Sim. Os privados estão pior que nós. Alguns são bem remunerados, por 

conta de seus conhecimentos, mas outros não. Na Educação Básica é mínimo 

o que lhes pagam. São contratados por períodos e muitos não têm direito a 

férias. Não lhes pagam as férias.  O salário também não é bom. Por isso, é 

melhor trabalhar em uma escola pública. Porque temos direitos. Tentaram 

terminar com eles, todavia ainda estão vigentes alguns.  

A – Os professores das escolas públicas possuem estabilidade?   

B – Possuem. Só podem ser dispensados se se comprova algo que justifique o 

rompimento do vínculo, uma falha.  E tem que haver um processo, com ata, 

depoimentos, participação sindical.  Mas agora está mais complicado. 

Encarceraram Esther Gordillo, acusando-a de mal manejo de fundos, e 

colocaram outro em seu lugar.  

A – Quando o PRI (Partido da Revolução Institucional) retornou ao poder.  

B – Sim. Da noite para o dia a prendem e abrem um inquérito jurídico por 

malversação de fundos. 

A – Li que o apoio de Esther Gordillo foi fundamental para a vitória do PAN 

(Partido da Ação Nacional) em 2006, quando Lópes Obrador, do PRD (Partido 

da Revolução Democrática) ficou em segundo lugar e que por isso, o PAN lhe 

deu muito espaço. É assim?   Os professores e o SNTE no México têm um 

peso eleitoral tão forte? 

B -  Sim. Nos estados e nos povoados. Mas onde está a CNTE não (Oaxaca, 

Michoacán, Distrito Federal, algumas regiões de Chiapas). Aí não. Porque a 

dissidência é muito forte.  

A – Outra pergunta. A Reforma Educativa ocorreu apenas no ensino primário e 

secundário ou também no ensino superior?  
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B – Também no ensino superior.  

A – E como os professores universitários reagiram? Houve greves, 

manifestações.... ?? 

B – Quando surge a reforma, vários professores são contra, mas há muitos que 

entendem que é necessária uma reforma, pois a realidade mudou muito e é 

necessário mudanças na educação, mas nós entendemos que a reforma deve 

se dar com os aportes dos professores e não a partir dos burocratas. Porém 

ocorre o contrário. Eles decidem, eles designam e se forma um novo programa, 

mas não fornecem as condições de trabalho. Por exemplo, disseram que 

enviariam para a escola (Benemérita) cento e dez milhões de pesos para a 

reforma da escola.  É um edifício muito antigo e bonito. É um patrimônio, mas 

não temos internet.  As salas estão em péssimo estado. Há partes em que está 

caindo o teto. Há umidade no salão. Não havia condição para o ensino. Os 

professores não recebem atualização.  

 Pois bem. Prometeram, mas não chegaram os 110 milhões de pesos. 

Continuamos sem material. Sem atualização. Sem fotocópias. Não há condição 

de funcionar a universidade assim.  

A – Vocês têm tempo livre para poder organizar as aulas, atender alunos, 

corrigir atividades?  

B – Há várias situações. Há professores de diferentes níveis. Que concursam 

para obter níveis. Há professores com 30 anos na universidade e com o nível 

mais alto de titularidade.  

A – Há um plano de carreira na universidade.  

B – Sim.  

A – E a evolução se dá por tempo ou por título?  

B – Pelas duas coisas. Para ingressar se presta um exame (exame de 

oposição). Então se conta a sua titulação e o tempo na escola pública. 

Valeram-me o tempo no ensino primário e secundário. Também escrevi um 

livro que conta ponto. Tive que aplicar uma aula para ingressar.  

A – Qual disciplina leciona?  

B – Ingressei lecionando “Problemas e políticas da educação básica”.  Estava 

muito ligada aos problemas da educação básica, mas com a reforma educativa 

essa disciplina desapareceu do currículo. Já não existe.  

A – Então a reforma foi não só dos direitos trabalhistas que tratou, mas 

também do currículo.  
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B – Sim. Essa reforma que agora tratamos é curricular. Querem eficientizar a 

educação. Trabalhar com competências. A produção na educação é mão de 

obra barata, e isso significa uma educação não crítica, que não vá a 

manifestações. Só obedeces e executas. Não questionadora.  

A – E qual disciplina leciona? 

B – Se chama “Panorama”, mas essa disciplina depende do ponto de vista do 

professor.  De como abordamos.  

A – O currículo real.  

B – Sim. Uma forma de oposição. Assim que fazemos. Também leciono na 

gestão escolar, na história da educação.  Temos que cumprir tempo em sala 

conforme o nível que tenhamos. Os professores têm tempos distintos então. 

Quando ingressas são 12 horas e todas as horas em sala.  Depois criaram o 

cargo de 20 horas e também todas em sala.  Os de nível “C” são de 40 horas, 

sendo 12 horas em sala e as demais horas destinadas à preparação de aulas e 

atividades, projetos, investigação, atendimento de alunos, orientação.  

 Os que ingressam só com a disciplina (asignatura) não têm tempo livre 

para planejar. Só para dar aulas.  E para mudar de nível, só preenchendo 

requisitos. Eu consegui uma praça (cargo) de 30 horas. Então, além das aulas, 

tenho tempo para fazer projetos e me dedicar ao sindicato.  

A – No Brasil Lula aprovou uma lei de tempo livre para os professores de 

Educação Básica, garantindo que um terço da jornada seja dedicada a 

atividades como preparação de aulas, correção de atividades e formação, mas 

está muito difícil sua implementação. 

B – Agora em México há algo que se chama “parada técnica” para que os 

professores sejam orientados pelo sistema. O ideal seria que os professores 

discutissem entre si suas atividades e projetos. Isso que deveria ser um direito 

do professor se transformou em um meio do sistema ordenar o trabalho. 

A – Eu li que antes da reforma (1992) todo o sistema educacional básico era 

centralizado, estava a cargo do governo federal.  Com a reforma houve uma 

descentralização e os governos estaduais passaram a pagar os salários dos 

professores, mas o sindicato continuou sendo único, o SNTE.  Como é a 

organização sindical? 

B – O SNTE é o sindicato nacional e em cada estado há uma seção. Oaxaca 

tem uma seção, o Distrito Federal, mas há uma centralização no SNTE através 

do Comitê Executivo Nacional (CEN) que tem a prerrogativa de reconhecer 

quais são as seções que de fato representam os professores, tendo controle 

sobre a estrutura sindical.  
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A – Eu fui à Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e há um 

sindicato dos professores e do pessoal administrativo. STUNAM (Sindicato dos 

Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México)... 

B – É diferente. STUNAM e APAUNAM (Associação do Pessoal Acadêmico da 

Universidade Autônoma do México). Um é dos trabalhadores e o outro dos 

professores. 

A – O SNTE não está na organização dos professores universitários? 

B – Não. O SNTE está na formação de professores para o primário e infantil 

(Normal) e também no IPN (Instituto Politécnico Nacional).   Nós da Normal e 

do Politécnico somos os únicos em nível superior, representados pelo SNTE. 

A – O Politécnico está em greve... 

B – Sim. Essa é outra mudança. O governo quer investimento no México... 

como se paga menos a um técnico que a um engenheiro, querem rebaixar a 

titulação dos formados pelo Politécnico. Pela proposta, se o aluno é reprovado 

ou vai mal em uma disciplina, quando formado não obteria o título de 

engenheiro, mas técnico.  Sairia como técnico e não como engenheiro.  Então 

se chega um contratador e vê que a mão de obra tem a mesma qualidade, vai 

contratar a mão de obra mais barata, o técnico.  

A – Isso não era assim. 

B – Não. Não era. Os alunos podem ir mal porque ficaram doentes, porque 

engravidaram, porque tiveram depressão, porque morreram seus pais... antes 

podiam voltar, retomar os estudos e recebiam o certificado de engenheiro ao 

final.  Agora não.  

A – Então os estudantes pararam e têm o apoio dos pais. Próximo ao hotel 

onde estou instalado, há um IPN e vi vários cartazes de apoio e convocando 

reuniões de alunos e passeatas. Deixe-me te perguntar outra coisa... sobre a 

autonomia. 

B – Nós (Normal) não temos autonomia, nem o Politécnico. Só as 

universidades, como a UNAM têm autonomia. A autonomia significa que o 

governo envia um orçamento para a UNAM, mas esta decide como o 

empregará, como será o ingresso dos alunos, como é sua forma de 

administrar. Nós (Normal) não temos isso. 

A – Eu li que em 2000 houve uma greve de um ano dos estudantes da UNAM 

contra a cobrança de mensalidades.  

B – Sim.  
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A – É uma greve muito longa.  

B – Sim. Porque eles pagavam muito pouco à UNAM.  

A – Ah. Já pagavam.  

B – Sim pagavam, mas eram centavos e a proposta aumentava muito o valor. 

A – Por matrículas também se cobra? 

B – Sim, mas muito pouco. 

A – Bom. Para que eu entenda um pouco melhor.  Li que este termo, 

“Autônoma” é da década de 1930 e supostamente seria para garantir a não 

interferência partidária não? 

B – Sim.  

A – Mas há outras universidades com esse termo, “autônoma”.  

B – Sim. Há a Universidade Autônoma da Cidade do México (UACM), que é 

uma universidade nova. 

A – E as universidades privadas? São maioria? 

B – Há muitas universidades privadas, mas não apresentam as mesmas 

condições que a UNAM. 

A – Onde há investigação é na UNAM. 

B – Sim. Eu nunca ouvi que tal universidade privada tenha descoberto alguma 

coisa.  

A – E a Igreja Católica? Tem universidades? 

B – Sim tem.  

A – São boas? 

B – Não muito. São várias, mas há muitos alunos nas privadas porque não há 

vagas nas públicas.  Calderón (ex-presidente do México) dizia que iria ajudar 

os estudantes a pagarem as mensalidades nas universidades particulares, ao 

invés de dizer que investiria na ampliação de vagas nas públicas. 

A – No Brasil Lula também fez isso.  Criou muitas universidades, contratou 

professores, mas também criou um programa de bolsas para financiar as 

universidades privadas. Com isso o número de matriculados nas universidades 

privadas cresceu muito. O número de estudantes universitários no Brasil 
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chegou a 8 milhões.  Sabe o número de estudantes universitários aqui no 

México? 

B – Não. 

A – Outra coisa. No Brasil muitos professores universitários não se veem como 

trabalhadores, mas como classe média. Como é aqui no México? 

B – Aqui não. Aqui já não sentimos mais como classe média, mas é um 

processo.  Os mais antigos se veem como classe média, pois tem bons 

salários por conta da antiguidade, mas é uma visão muito pessoal. Podem 

viajar, tem tempo livre, carros.  Agora, os mais novos são classe média baixa. 
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ENTREVISTA COM O PROFESSOR SAMUEL CIELO CANALES DA UACM 

(UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DA CIDADE DO MÉXICO). 

(A-Luís e B-prof.Samuel) 

A – Gostaria que iniciasse me dizendo seu nome, a instituição em que 

trabalha... também um pouco da história da instituição... você me disse que a 

UACM surgiu de um movimento popular. 

B – Sim. De estudantes, de gente de diferentes bairros e que não queriam que 

continuasse existindo um sistema prisional aqui, então queriam uma instituição 

educacional, ligado ao direito à educação. 

A – E os sindicatos participaram dessa luta? 

B – Não. Foi uma luta que se marcou mais pela luta social, comunitária.  

A – E o surgimento de uma universidade se deu como? 

B – Está é uma questão interessante.  Bom... primeiro me chamo Samuel Cielo 

Canales e trabalho na Universidade Autônoma da Cidade do México (UACM) e 

trabalho com duas disciplinas, “Oficina de Identidade, conhecimento e 

aprendizagem” e outra que se chama “Estudos sociais e históricos”. 

Trabalhamos com os jovens que chegam à Universidade. Trabalhamos com 

três categorias: identidade, conhecimento e aprendizagem.   Desenvolvemos a 

relação que se estabelece entre estas categorias e a ideia que estes jovens 

têm destas categorias.  Não se trata de como aprender.  Buscamos quem são, 

para que estão aprendendo e que conhecimentos podemos propiciar.  

Trabalhamos muito com a identidade.  Agrada-me muito trabalhar aqui, não 

porque sejamos exclusivos ou elitistas, mas porque desenvolvemos um projeto 

para formação que orienta um pensamento crítico. Há uma organização do 

currículo que permite, por exemplo, que um estudante de engenharia frequente 

disciplinas de humanidades. 

A – É uma formação mais crítica e humanística. 

B – E aberta. 

A – O orçamento para a manutenção da Universidade é de responsabilidade do 

município? 

B – O orçamento é muito importante. É a Assembleia Legislativa da Cidade do 

México que aprova. Dependemos muito do orçamento. 

A – Depois que é aprovado o orçamento vocês precisam alcançar 

determinadas metas, por exemplo, publicação de um número artigos? 
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B – Não. Aqui não é como as universidades mais antigas. Aqui o que conta é o 

compromisso. Um professor tem basicamente três responsabilidades A 

docência, a tutoria e a assessoria. Eu tenho 35 (trinta e cinco) alunos para 

orientar.  São as três funções principais que tenho como docente. 

 

A –  E qual é a jornada semanal? 

B – São quarenta horas semanais. Uma parte desse tempo é para a docência, 

outra para a investigação e também temos o colegiado, quando os professores 

se reúnem.  Há quatro plantas da UAM e todas instaladas em regiões mais 

periféricas, para aproximar da população. Agora se está projetando uma nova 

planta. 

A – E quantos alunos há na UACM? 

B – No ano passado uns 14 mil estudantes. Atualmente, acho que 15 mil 

estudantes.  

A – Totalmente gratuito? 

B – Sim. E de fácil acesso. Não há processo de seleção para ingresso.  

A – Não? 

B – Não. Se há mais candidatos que vagas, realizamos um sorteio e os que 

não ingressam neste ano, estão automaticamente matriculados para o próximo, 

mas muitos não esperam.  

A – Que interessante. Não há concorrência.  

B – Não. A universidade não é para os melhores. Nós lutamos pelo direito à 

educação. Todos têm direito à educação.  Eu cheguei aqui em 2004. 

A – A UACM foi criada em 2001? 

B – Sim. Foi fundada em 2001, mas quando cheguei, havia uma prática de não 

se cobrar as fotocópias dos alunos. Com o tempo isso foi mudando e hoje há 

estabelecimentos aqui que fazem as fotocópias.  Hoje se não me equivoco, 

destes 15.000 alunos, uns 1.500 têm bolsas de estudo.  E os critérios são 

muito distintos.  Os estudantes vão entendendo que não é um salário.  São 

para mães solteiras, para aqueles com trabalho social, serviço social, que 

estão defendendo teses. 

A – Há critérios.  

B – Há critérios, mas ainda são poucos os alunos atendidos.  
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A – Quantos professores há na UACM? 

B – Em toda a Universidade?  Uns 800.  Há uns quatro ou cinco anos 

resolveram contratar mais professores, porque temos ano sabático.  

A – Ano sabático?  

B – Sim. É um ano que não lecionamos e nos dedicamos à pesquisa. 

A – E para ter o ano sabático o que é necessário? 

B – Seis anos lecionando. E depois de três anos posso pedir também um 

período, mas isso já não é seguro.  

A – E isso faz parte de um plano de carreira ou faz parte do Estatuto da 

Universidade? 

B – Isso consta no Contrato Coletivo de Trabalho. No Contrato Coletivo há 

disposições, direitos.  

A – Quem é o representante legal? 

B – O sindicato, que se reúne com a administração e negocia. É o Sindicato 

Único dos Trabalhadores da Universidade Autônoma da Cidade do México. 

A – É um sindicato exclusivo desta universidade? 

B – Sim. Mantém contato com outros sindicatos, confederações, mas é desta 

Universidade.  

A – Não há um sindicato único, nacional como o SNTE (Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores em Educação) da Educação Básica? 

B – O SNTE representa os professores da primária e secundária. Em nível 

nacional, mas no ensino superior não é assim.  

A – E neste sindicato da UACM estão tanto professores como os 

administrativos? 

B – Sim. É um sindicato local, mas que representa a todos.  

A – Mas é distinto do SNTE que tem a cláusula de exclusão, onde todos são 

sindicalizados compulsoriamente? 

B – Sim. Há liberdade de sindicalização. Quem não quer não é obrigado a 

sindicalizar-se. Nosso sindicato é muito jovem. Teve até agora só quatro 

comissões executivas de dois anos cada.  
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A – E o sindicato faz contribuições para a organização do trabalho 

universitário? 

B – Sim. O sindicato se reúne com a administração para discutir horários, por 

exemplo. Reúne-se com os filiados.  

A – Há assembleias? 

B – Sim.  

A – Então é um funcionamento mais democrático que o do SNTE que é muito 

centralizado.  

B – Assim parece. Não posso afirmar porque não sou sindicalizado, mas 

suponho que sim, que tenham mecanismos de participação. 

A – Já houve greve aqui? 

B – Fizemos um movimento sim para destituir a reitora e conseguimos. 

A – Para destituir a reitora? Por que? 

B – Porque queria mudar as coisas. 

A – Estavam bem mobilizados então.  

B – Mobilizados, sim, mas a conjuntura favoreceu.  

A – Você acredita que os professores se vejam como trabalhadores ou classe 

média? 

B – É uma coisa muito complexa. Por exemplo, eu já fui professor de ensino 

básico, de primária e secundária, e nunca tive isso (Samuel indica a mesa, a 

sala, o computador, os livros e a divisão de vidro dos diversos escritórios de 

professores da UAM)... Também trabalhei na Normal Superior (responsável 

pela formação de professores para o ensino primário) e nunca tive condições 

como esta. Nunca me deram um computador e acesso à internet para 

trabalhar.  Quando eu vim para cá me deram o computador, a sala... Não 

importa se é doutor, se é licenciado. Então quando perguntas para um 

professor o que necessita para realizar seu trabalho, aspiras algo assim.  Ter 

condições de preparar as aulas, organizar seu trabalho. Eu acho que a questão 

salarial não pode ser a principal demanda e sim as condições de trabalho. Eu 

não quero dizer que não precisam nos pagar.  O salário aqui não é ruim. É até 

melhor que a UNAM nos seus respectivos níveis. 

A – Aqui há dedicação exclusiva do professor à UACM? 
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B – Claro, mas há sempre alguém que trabalhe em outra instituição, a UNAM, 

por exemplo. 

A – A situação dos professores das universidades privadas é muito distinta? 

B – Sim. Porque há que considerar a exploração. As condições de trabalho são 

muito piores.  

A – E em nível nacional? Com as reformas houve alteração para os 

professores do ensino superior? 

B – Dependemos do orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa em um 

município governado pelo PRD (Partido da Revolução Democrática, centro 

esquerda), mas também dependemos do governo federal. Há alguns anos não 

contratam professores em jornada completa, então contratam por horas ou 

disciplina. Esses professores não conhecem o projeto da instituição. Estamos 

encontrando problemas que não encontrávamos antes... de professor batendo 

a porta no nariz do aluno porque este chegou um minuto depois na sala. São 

contratados por um quadrimestre, então não há nada que os obrigue a se 

envolver com o projeto que desenvolvemos junto à Universidade. Então nós 

combatemos as reformas não só porque é uma atomização do trabalho 

acadêmico, mas o sindical e o político incluso. 

A – É como se fosse apenas um trabalho, não um projeto. 

B – Eu não diria nem um trabalho, mas uma atividade. Pois o trabalho implica 

muitas questões... como se desenvolve, como cresce, como enxerga o outro. 

Para poder caminhar com ele.  Essa questão da individualidade, da 

flexibilização do trabalho, da atomização.  Tudo isso complica a confluência de 

ser comunidade.  Aqui podemos levantar várias coisas como o 

desaparecimento dos estudantes de Ayotizinapa. Aqui tudo que vamos fazer 

pensamos duas, três vezes... é a construção de um pensamento crítico. Isso 

custa muito trabalho, muito esforço.  
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Entrevista com a professora Maria Teresa Lechuga e o professor Arturo 

Ramos em 21 de outubro de 2014 na sede do STUNAM (Sindicato dos 

Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México). 

(L-Luís, M-profa.Maria Teresa, A-prof.Arturo) 

M – Nós somos afiliados a STUNAM (Sindicato dos Trabalhadores da 

Universidade Nacional Autônoma do México). Eu sou professora da UNAM 

(Universidade Nacional Autônoma do México), sou professora contratada por 

hora, então a UNAM não me dá nenhum apoio para investigar, para publicar, 

mas o sindicato sim, e com seu apoio temos conseguido publicar.   

A – Aqui parece que se está desenhando uma fórmula, que o professor além 

de dar suas aulas ainda tem de trabalhar de garçom. (risos) 

M – Este livro que estamos te presenteando é de 2010, não está tão 

atualizado, mas quatro anos não é muito. Em 2010, por exemplo, um professor 

de tempo completo tem direito (a professora indica a relação de estímulos), 

isso é quanto se gasta (indica uma tabela discriminada sobre o orçamento), 

também tem o orçamento da UNAM, quando é para investigação, para salários, 

para preparatórias.  Aqui se mostra quanto vai para os professores de tempo 

completo, eles podem acessar todos estes programas que são como estímulos. 

São um total de 26 na UNAM, podem acessar todos.  Além do salário, o 

estímulo.   

L -  Mas de tempo completo são poucos professores... 

M – Uns 20%. 

L –  Quantos professores trabalham na UNAM? 

M – Nossa educação básica é de seis anos e depois vem a secundária, mais 

três anos. Depois a média superior. A UNAM, que é a maior do México e da 

América Latina, tem o nível universitário e o bacharelado ou preparatória ou 

média superior.  A UNAM tem seu próprio sistema de educação média superior 

que são as preparatórias e possui cinco colégios de ciências e humanidades, 

bacharelado. Então no nível superior são 28 mil professores e com o 

bacharelado mais 14 mil. Um total de 42 mil professores. Os administrativos 

são aproximadamente uns 30 mil.  

A – Há dois sindicatos na UNAM... o STUNAM tem a  titularidade do contrato 

coletivo dos administrativos e a APAUNAM (Associação de Pessoal Acadêmico 

da Universidade Nacional Autônoma do México) a titularidade dos acadêmicos, 

mas o STUNAM tem uma seção acadêmica, e nós preferimos estar no 

STUNAM. 
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M – Estão na APAUNAM a maioria dos acadêmicos, uns 15 mil acadêmicos e 

no STUNAM estão uns 5 mil filiados.  

L – Então os sindicatos universitários não têm a cláusula de exclusividade, 

como o SNTE (Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Educação)? 

A – Há outros sindicatos que têm, como o de Esther Gordillo (SNTE).  Os 

setores democráticos, a parte mais numerosa dos professores (da Educação 

Básica) se organiza como oposição, como a CNTE (Coordenação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação), mas não manejam os recursos.  Em alguns 

lugares sim.  Como são muito fortes controlam algumas seções, mas os 

charros...  bem charros são os sindicalistas oficiais, próximos ao governo.  

M – A CNTE não pode negociar, não tem a titularidade e a maior parte dos 

recursos se mantém com o SNTE.  

A – Mas onde estão mais fortes, onde controlam a seção, negociam... Oaxaca, 

Michoacán, mais ou menos aqui na Seção 9 no Distrito Federal. 

L – Eu visitei um acampamento dos professores do Ensino Básico, organizado 

pela CNTE.  Estão há um ano acampados na Praça da Revolução. Montaram 

oficinas para mostrar o trabalho pedagógico que desenvolvem. É muito 

interessante.  

A – Sim. Porque a CNTE tem desenvolvido projetos pedagógicos, não só a luta 

sindical. Em troca o SNTE é puro aparato, o que tem refletido na deterioração 

educativa.  

M – Os professores ligados à CNTE estão nas salas, lecionando. O SNTE 

contratou muita gente comissionada, que atua apenas como militante, nunca 

deu aulas. Há gente há 30 anos no sindicato sem nunca ter sido professor. 

L – É um aparato...  

A – É um exército... (risos) 

M – São mais de um milhão de professores.  

A – Mas os que estão no sindicato (os comissionados contratados) são um 

exército. Faz uns anos constituíram um partido político... 

L – O PANAL (Partido Nova Aliança)... 

A – Como se constituiu esse partido?  Constituiu-se com os militantes que são 

pagos com dinheiro público para trabalhar no SNTE, que participam em 

processos eleitorais... 
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M – No México, para se legalizar um partido são necessárias 250 mil 

assinaturas.  Eles meteram muito mais que isso e com facilidade, com muita 

rapidez e não meteu 250 mil, mas 500 mil... 

A – Não se sabe quantos quadros há no SNTE. Porém eles têm uma enorme 

área de influência, por causa dos benefícios tem controle sobre muitos 

professores, que não são militantes, mas se o SNTE precisa de assinaturas, há 

muita gente que vai assinar. 

 O STUNAM é diferente. Não tem tantos quadros liberados para 

dedicarem-se ao trabalho político, uns 100 ou 200 companheiros, mas no 

SNTE são milhares que recebem sem trabalhar e podem se dedicar ao 

trabalho político. A Educação reflete a estrutura do Estado e a educação 

pública é majoritária.  

L – No Ensino Superior também? 

A - No México vem se privatizando muito nos últimos anos. No México o ensino 

superior são as universidades, mas também os institutos tecnológicos e 

também há as normais... não sei se isso existe no Brasil. Temos muito contato 

com professores dos Estados Unidos e Canadá, e quando lhes falamos das 

escolas normais não entendem facilmente, porque lá não existem.  

São as escolas onde se preparam os professores de primário. Esse caso 

dos alunos desaparecidos de Ayotizinapa, são estudantes de um escola normal 

que forma professores para o primário no campo. São escolas mais pobres, 

mais abandonadas.  Então o ensino superior tem tudo isso.  Atualmente se 

acredita que as universidades públicas cubram 60% e as privadas 40%, mas 

nos últimos anos o setor privado avançou muito.  Há alguns anos o setor 

público correspondia por 85% e as privadas 15%.  

 No ensino primário e secundário se passou o mesmo. Não sei ao certo 

o número, mas se calcula que hoje está 50%.  Sabemos que o setor privado 

avançou muito nos últimos 30 anos.  Mas sabemos que em outros países é 

diferente. No Chile o setor privado é majoritário e recebem recursos do Estado.  

M – E cada Estado no México tem uma universidade autônoma.  

L – Por que esse termo “autônoma”? 

M – Algumas sim, mas o IPN (Instituto Politécnico Nacional) não, por exemplo, 

quem nomeia o reitor (do IPN) é o presidente da república.  

A – Mas porque são autônomas?  Porque em 1976 se criou uma lei que 

estabelecia que todas as universidades públicas deveriam ser autônomas... e 

por que isso? Por que desde a década de 1970 o STUNAM colocava a 
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necessidade de um sindicato único, nacional, o SUNTU (Sindicato Único dos 

Trabalhadores Universitários).  

L – No Brasil temos o ANDES-SN (Associação Nacional de Docentes do 

Ensino Superior – Sindicato Nacional).  

A – Então a mesma lei que estabelece a autonomia também impede o 

surgimento de um sindicato em nível nacional.  Vão surgir frentes, 

coordenadoras, federações, vários sindicados se agrupam, mas são 

organismos que servem mais para solidariedade. Então há uma luta para se 

alcançar o sindicato nacional.  Quando o STUNAM realiza sua negociação é 

referência para todo o país.  A negociação da STUNAM é a mais importante 

em nível nacional (no setor do ensino superior).  

M – Mas a questão da autonomia é muito paradoxal. Por um lado, a autonomia 

garantiu que fossem garantidos às universidades elementos progressivos: 

tivessem liberdade de cátedra, a liberdade de contratação, sobretudo nos anos 

1970, sobretudo fosse possível a contratação de professores exilados dos 

países onde houve golpes militares.  Havia um exílio grandíssimo ao México, 

que sempre teve os braços abertos.  Isso foi muito interessante porque deram 

aulas na UNAM, professores politizadíssimos.   

Nesse sentido a autonomia foi muito importante, porque permitiu a 

liberdade de cátedra, mas do ponto de vista sindical significou a 

impossibilidade do sindicato nacional. Foi um golpe. Então a UNAM, por 

exemplo, decide quantos professores contrata, como contrata, em quais 

condições, o tempo de permanência. 

L – Não há provas de ingresso? 

M – Sim, mas há pequenas máfias...  

A – Por exemplo, a APAUNAM não pode participar do processo de seleção, só 

a instituição. Já na negociação dos administrativos, o STUNAM tem uma 

participação muito forte.   

L – Aqui no México os professores universitários se veem como trabalhadores? 

M – Essa é uma questão. Isso sempre será uma lástima. Há tantos professores 

associados a APAUNAM.  Não se veem como trabalhadores, mas como uma 

elite. Como se não vivêssemos de salário. 

A – Há uma história muito interessante sobre a STUNAM.  A luta pelo 

reconhecimento do sindicato ocorre nos anos 1970 porque é quando as 

universidades se massificam, por conta das políticas públicas do Estado que 

fomentam esse nível de ensino.  Então até a década de 1960, os professores 
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eram muito elitistas, mas a massificação faz ingressarem novos professores 

que não são assim tão elitistas.  Então na década de 1970, surge o STEUNAM 

(Sindicato dos Trabalhadores e Empregados da Universidade Nacional 

Autônoma do México) e o SPAUNAM (Sindicato do Pessoal Acadêmico da 

Universidade Nacional Autônoma do México) e logo se unificam e criam o 

STUNAM, e nesse momento politicamente era perigoso para o governo, havia 

passado há pouco o 1968 e também havia a luta armada, guerrilhas.... 

M – E mais os exilados sul-americanos... 

A – Sim. Então os trabalhadores queriam a legalização. E aqui há uma 

contradição, pois no México a organização sindical é garantida pela 

Constituição e é muito simples. Não estabelece uma limitação, mas no México 

sempre há uma dualidade da Revolução Mexicana, com uma Constituição 

muito avançada, às vezes com governo progressivos, como o de Cárdenas, 

mas a maioria dos presidentes de direita, reacionários.  

O que se passa é que os governos procedem à repressão... não sei se 

conhece a história de 1968, mas aqui no México houve uma insurreição 

estudantil que sofreu em golpe muito forte em 2 de outubro de 1968, mas não 

pôs fim ao movimento.  Em 1971 um novo presidente, Echeverria, que havia 

sido o secretário de governo, praticamente o responsável do massacre de 

1968, procedeu a um novo massacre e isso motivou que grande parte da 

esquerda e da juventude optasse pela luta armada, pela guerrilha com focos 

guerrilheiros, então o governo procedeu à organização de grupos paramilitares, 

não como os da América do Sul, não houve uma ditadura, mas estava muito 

parecido. Isso foi chamado de guerra suja. 

L – Como na Colômbia.  

A – Sim. Como na Colômbia. Então nesse cenário surge STUNAM, então são 

criadas leis secundárias que exigem um reconhecimento do governo, na 

Constituição não consta a necessidade de reconhecimento.  Mas para ser 

reconhecido pelo governo, e quando há dois sindicatos, se decide por quem 

representa um maior número.   Então o governo, com a expansão da UNAM, 

contrata muitos professores por horas, por disciplina e impõe condições. Estes 

professores devem se vincular à APAUNAM. 

M – De 1972 a 1974, a UNAM passou de 10 mil a 25 mil professores. 

Aumentou muito em dois anos.  

A – Então a APAUNAM ganha a titularidade, e depois que ganhou, é muito 

difícil o STUNAM retomar.  O STUNAM também perdeu muitos professores.  

M – Há também muitos professores que nunca se sindicalizam.  
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A – Então, por diferentes motivos, pelos estímulos, por exemplo, a APAUNAM 

ganhou a titularidade, mas também porque a STUNAM também tem 

debilidades e não dá a devida atenção à seção acadêmica.  E se antes era 

difícil que os professores se reconhecessem como trabalhadores, com o 

aumento do número de professores precários, os de carreira, de tempo 

completo, com muitos estímulos, se sentem como intelectuais. 

M – Mas também os professores precários, contratados por hora, também não 

se sentem como trabalhadores, não se identificam com o pessoal 

administrativo. Nunca assumem que é uma comunidade universitária. Mas o 

pessoal administrativo tem um contrato de 40 horas, enquanto um precário 

pode ter um contrato de três horas e depois ir se dedicar a outra atividade. 

A – O salário dos administrativos e as condições de trabalho, como a 

estabilidade, são bem melhores que o destes professores.  

L – Mas estes professores precários também têm algum tipo de benefício, de 

estímulo? Há um plano de carreira? 

M -  Há alguns estímulos, mas são muito limitados. 

A – Praticamente não. O que há é ser definitivo ou interino, mas você tem 4 

horas e é definitivo nestas 4 horas.   

M – Eu queria explicar o que passou nestes dois anos, que são chave para 

entender a situação. Nos anos 1950 eram mais conservadores na UNAM, e em 

1968, antes e depois do massacre, o reitor da UNAM era Barros Sierra, um tipo 

muito progressivo, não era de esquerda, mas muito progressivo.  Depois do 

massacre de 1968, ele lidera a passeata em protesto, pois não pôde aceitar 

que mataram estudantes e invadiram as instituições universitárias.   

Esse reitor foi sucedido por outro também muito decente, o professor 

Pablo Gonzáles Casanova.  Ele vinha da Europa e tinha uma visão humanista.  

Achava que a formação tinha de ser interdisciplinar.  Ele cria os  Colégios de 

Ciências e Humanidades (CCH) e descentraliza a UNAM, instalando novos 

campos, fora da cidade universitária.  Quando há a greve da STUNAM, 

Casanova não desconta os salários dos trabalhadores.  Isso atrai o ódio do 

governo e começa uma pressão para sua substituição.  Desde então, os 

reitores da UNAM são muito conservadores. 

L – São indicados pelo governo? 

M – Não. São eleitos pela junta de governo da UNAM que está constituída 

pelos ex-reitores, diretores de faculdade, o próprio reitor em turno, os 

estudantes por eles indicados.  Um grupo elitista.  
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L – O Conselho Universitário é mais representativo.  

A – Sim, mas a estrutura de poder não permite que a junta de governo seja 

eleita.  Sua função principal é eleger o reitor.  Depois vem o Conselho 

Universitário, com certo nível de representatividade, mas os trabalhadores 

administrativos têm uma representação mínima.  E em cada escola há um 

conselho técnico e há diretores em cada faculdade que o reitor o propõe e a 

junta de governo o nomeia.  É muito centralizado.  

M – Há famílias que se perpetuam e reconhecemos pelos sobrenomes. 

Dinastias. Então, todo o final de 1970, toda a década de 1980 e 1990, 

coincidindo com o neoliberalismo, a UNAM teve sempre reitores muito 

reacionários.  Então aproveitaram essa estrutura vertical. 

Então começou a discutir que tipo de ingresso de professor que temos 

que ter.  O novo professorado, os que tentam ingressar, tem de enfrentar uma 

estrutura de conselhos, pequenos comitês, que mapeiam sua produção, sua 

trajetória, para estar subordinado à estrutura. E a contratação se dá por jornada 

de poucas horas.  O mínimo que se pode contratar um professor na UNAM é 

por duas horas.  Duas horas por semana.  

 Mas a legislação pressupõe que um professor que ministre aulas 

durante um ano na mesma disciplina, em substituição, obrigue a UNAM a abrir 

concurso de efetividade.  Não para ter tempo completo, mas para ter 

titularidade naquela disciplina.  Tem de haver um concurso, e esse seria pela 

apresentação de trabalhos por escrito, dar uma aula, mas quase não se abrem 

concursos.  São poucos os que abrem.  E mesmo quando abrem não servem 

para muito, pois a efetividade se dá por disciplina.  Então o professor fica 

definitivo por hora, para aquela disciplina.  Chegamos a tal ponto que, depois 

de 30 anos 80% dos professores são por hora e apenas 20% com tempo 

completo.  

L – E isso não se reflete na qualidade da produção acadêmica? 

M – Sim. Eu sempre digo que a força da UNAM reside no seu número. Entre a 

educação média superior e superior, neste ano foram 327.000 alunos. Muito. 

Tem muitos professores. Mais de 40.000 professores divididos em dois 

sistemas.  No Ensino Superior são quase 30.000 professores.  Vamos supor 

que destes, 25.000 professores sejam mal professores ou que trabalham em 

várias escolas. Ainda assim há 5.000 muito bons, dedicados à investigação.  

A – Falamos da instituição com o maior número de investigadores, 

investimento, extensão universitária, e com muita influência na América Latina 

e inclusive nos Estados Unidos. Está muito acima das universidades 

particulares, mas cada vez mais mal. 
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M – Na UNAM há duas universidades: a de massas e a de elite.  A de massas 

possui licenciaturas muito limitadas, com planos de estudo muito ruins. 

Ensinam um saber fazer simples.  Porque aos professores contratados por 

hora, não se dão condições de investir em sua formação, não participam da 

vida acadêmica, do sindicato. Trabalhando em várias instituições não tem 

como participar.  

L – Essa situação se inicia na década de 1970, mas com o neoliberalismo 

houve uma intensificação dessa situação?  As reformas educativas no Ensino 

Básico significaram mudanças como a descentralização (1992).  Houve alguma 

alteração no ensino superior por conta do neoliberalismo? 

A – Sim. Por exemplo, na Educação Básica o neoliberalismo quer transformar a 

educação em uma mercadoria. Que não seja responsabilidade do Estado.  Em 

todos os níveis isso passa pela redução de orçamentos.  Isso passa 

obviamente pela redução salarial dos professores. Então cresceu muito o setor 

privado.  E têm surgido também novas formas de remuneração, com estímulos, 

programas, ou seja, se pagam os salários, mas há outras formas de pagar 

salários.  

 Aqui na universidade há os estímulos para o pessoal de tempo 

completo. Se tem doutorado, se escreve livros, se publica, se realiza 

investigação, tem acesso a vários programas. É uma concorrência. Então, por 

exemplo, um professor de tempo completo... são seis categorias, o salário mais 

baixo é de 18.000 pesos e o mais alto de 25.000 pesos.  Então isso ocasiona 

que estes professores não se aposentam.  Isso prejudica também a renovação 

e a qualidade de ensino.   E quanto mais tempo de serviço, mais ganham os de 

tempo completo.  

M – Os professores precários não têm direito à antiguidade. Sobre os estímulos 

na UNAM o mais importante é o Programa de Recompensas Desempenho 

Escolar e há quatro categorias: a, b, c e d.   

O “a” o único que tem de fazer é acompanhar uma tese ou publicar um 

artigo, são 16% no salário.  Os professores de disciplina, o de horas, não têm 

direito.  O “b”, são 40% do salário e os professores estão obrigados a dar um 

curso extra. O “c” os professores tem de ter mestrado e o “d” exige-se que 

devem ter doutorado. O “d” são um acréscimo de 100% do salário.  Os 

professores de carreira ainda podem ter ajuda para viajar, estudar na Europa, 

uma licença para participar de uma conferência, ter um ano sabático a cada 

cinco anos de trabalho.  

L – E quando por algum motivo, por exemplo, falecimento de um professor, se 

abre um concurso? 
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A – Congelam a praça (o cargo) e dividem as aulas entre vários professores. 

Contratam por exemplo, cinco precários.  

M – Este orçamento que a UNAM teve em 2008 é parte do que vem do 

governo e parte da própria atividade da UNAM, que trabalha com acessórias, 

cursos de idiomas...  Deste total, esse dinheiro se diversifica em manutenção, 

em administrativo, sendo que 46,6%  vão para remunerar a docência de nível 

superior.  Deste 46,6%, 30% correspondem aos professores de tempo 

completo e 16,6% para os professores por horas que são 80% do total de 

professores. 

 Eu tenho 13 anos de antiguidade de UNAM, estou fazendo um 

doutorado. Neste período lecionei em 32 disciplinas e ganho isto (mostra o 

comprovante de pagamento) e atualmente leciono em dois cursos “Desenho 

Gráfico” e “Ciências Políticas” e me pagam por quinzena.  Doze horas em um 

curso e seis na outra, um total de dezoito horas. Esse é o máximo que a 

UNAM, e muitas universidades, permitem que os professores por horas 

alcancem, porque há uma lei que se o professor chegar a 20 horas, a UNAM 

tem que reconhecer uma carga de meia jornada.  Então a UNAM não deixa que 

alcancemos 20 horas.   Para chegar a 18 horas foi muito difícil. Tive de ter 

mestrado; cada semestre me pedem o currículo atualizado com conferências, 

um curso.  Meu salário são 4.000 pesos (300 dólares) no mês.  Esse é o salário 

base e sobre esse recebo também um valor de estímulos e outros benefícios, 

em um total de 8.000 pesos mexicanos por mês, por isso trabalho em outra 

escola também.  

A – Quando vamos aos Estados Unidos e Canadá e falamos que um professor 

universitário da UNAM ganha 300 dólares por mês, não acreditam.  Eles 

ganham isso por dia.  

L – Entrevistei um professor argentino, que trabalha no Brasil, e me disse que 

na Argentina também se paga muito mal aos professores universitários.  

M – Conversamos com um professor argentino que esteve presente na 

Federação Sindical e nos disse que em junho o governo argentino firmou uma 

lei que dificulta a precarização.  E pouco a pouco ir equiparando os professores 

que tem praça e os que não têm. Garante-se o mesmo salário para os 

professores que trabalhem o mesmo número de horas.  

L – Na Argentina há a universalização do ensino superior.  

A – Sim.  A Argentina cobre 70% dos jovens em idade em educação superior, 

enquanto que o México cobre 28% e o Brasil 22% se não me equivoco. 

L – No Brasil temos 70% do ensino superior nas mãos do setor privado.  
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M – Eu recebo também antiguidade, mas isso só se paga a professores que 

tenham mais de cinco anos de instituição, então professores recém-

ingressados não têm direito.  

L – Os professores têm uma aposentadoria diferenciada dos outros 

trabalhadores? 

A - Aqui há uma grande diversidade. Assim como houve mudanças para os 

professores do Ensino Básico, algumas universidades como a UNAM, a de 

Chapingo e algumas de província estão em instituto próprio dos trabalhadores 

do estado, ISSSTE (Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos 

Trabalhadores do Estado) e outros em um instituto geral, IMSS (Instituto 

Mexicano de Seguro Social) e há ainda institutos previdenciários da própria 

universidade e outros são totalmente privados.  Então, para a maioria dos 

professores estão em ISSSTE e há um teto máximo de 20.000 pesos (o salário 

mínimo no México é de 1500 pesos, aproximadamente 180 dólares), então os 

professores com tempo completo, não se aposentam, pois significaria uma 

queda no nível de vida.  

L – E os critérios de aposentadoria levam em conta apenas o tempo de 

trabalho, ou também impõe um limite de idade?  

A – Isso mudou. Eu quando ingressei como professor, já tinha tempo de 

trabalho no Estado como administrativo. Então somei o tempo e com 30 anos 

aposentei, ainda com 49 anos de idade, mas isso mudou.  Agora se exige além 

do tempo de serviço, também de idade e há uma tabela evolutiva.  

M – Agora são 55 anos de idade. E vai se incrementando essa idade. 

A – Mas o objetivo são 60 anos.  Eu tenho amigos que quando completarem 30 

anos de trabalho, terão 55 anos de idade, então se aposentam, mas outros que 

com os mesmos 30 anos de trabalho ainda terão 52, então deverão trabalhar 

mais. 

M – Acabam trabalhando 40 anos. 

L – E o salário que pagam para os professores aposentados é uma média de 

um determinado período ou é o último salário? 

M – Uma média dos três últimos anos.  

L – Cem por cento desta média? 

M – Sim. 

L – E isso a todos. Tanto os professores que se aposentam pelo ISSSTE 

quanto os do IMSS? 
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M – Sim, mas aos reitores e aqueles que ocuparam cargos como diretores, 

esse salário é vitalício.  Um professor que foi diretor de faculdade na UNAM, 

não importa que não seja mais, aposenta com o salário de diretor.  

A – O mesmo ocorre com os grandes cargos da burocracia do Estado... um 

presidente, um secretário de Estado.  Podem aposentar com dez anos de 

antiguidade. 

L – Sobre a estabilidade... por exemplo, você tem treze anos de UNAM e de 

repente há um novo diretor e ele não gosta do seu trabalho, ele pode demiti-la? 

M – Ele pode reduzir minhas horas ao mínimo... duas horas no meu caso, 

porque sou definitiva em uma disciplina. Para quem não tem a efetividade, 

pode ser rompido o contrato. 

A – Mas por pressão da STUNAM e da APAUNAM a reitoria não procede 

assim.  A partir de dois, três anos os professores obtém certa estabilidade.  A 

maioria dos professores tem vinte anos, vinte cinco anos, ou seja, não tem 

carga completa, mas usufruem de certa estabilidade.  

L – Então há professores com mais de vinte anos e não passam das dezoito 

horas? 

M – Sim. A UNAM conta com dezessete faculdades, mas tem cinco unidades 

fora da cidade universitária. Estão na Cidade do México. Eu trabalho na 

ACATLÁN. Essas cinco unidades são responsáveis por 48,9% das matrículas 

estudantis da UNAM.  

L – Os professores devem se deslocar entre estas unidades ou trabalham 

exclusivamente em uma unidade? 

M – Eu tenho minhas aulas todas em uma unidade, mas tenho que completar 

meu salário trabalhando em uma universidade particular.  Porém, tenho 

companheiros que têm de se deslocar em até três unidades da UNAM. 

Algumas horas em cada unidade.  E estamos falando da Cidade do México, 

onde o conceito de cidade, com o trânsito, se amplia muitíssimo. 

L – E não há nenhum reembolso para este deslocamento? 

M – Não.  Por exemplo, na outra universidade em que trabalho, quando 

ingressei, me pagavam em dinheiro, depois saí e quando retornei tive que 

trabalhar por honorários,  

A – Isso de pagar por honorários é descaracterizar a relação trabalhista e 

estabelecer uma relação de prestação de serviços.  E isso está se ampliando 

no México.  E quando se paga por honorário, não se recolhe encargos e o 

trabalhador passa a ser uma pessoa jurídica. Tem de ter um contador.  
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M – Depois me contrataram como funcionária.  

L – E os trabalhadores das universidades privadas? Tem sindicato? 

M – Estão proibidos.  

A – Não. Não estão proibidos. Todos os trabalhadores, públicos, privados, têm 

direito a sindicalizar-se segundo a Constituição.  Mas tradicionalmente o 

México tem baixa taxa de sindicalização.  Somente 12% dos trabalhadores 

estão organizados em sindicatos.  Significa que 88%, apesar de terem 

garantido esse direito, não se organizam.  E destes 12% sindicalizados, a 

maior parte ou são charros, ligados ao governo, ou brancos, ligados aos 

patrões. Sindicatos democráticos no México são pouquíssimos, mas no setor 

universitário do México, os sindicatos são democráticos, STUNAM, por 

exemplo, é democrático, ou com algum grau de autonomia em relação ao 

governo, isso nas públicas.  

 Nas particulares podemos afirmar que 99% não estão organizados 

sindicalmente.  

M – Quando digo que estão proibidos na prática não é por causa da lei, mas 

quando firma-se um contrato com a universidade, há uma cláusula que não 

realizará afiliação a nenhuma associação ou organização sindical e que se me 

sindicalizo, automaticamente terei meu contrato rescindido.  

A – Mas isso não é legal. Não é que seja proibido.  

M – Sim, mas é uma prática comum, tem a ver com a cultura que se 

estabeleceu.  

A – No Brasil, imagino que as taxas de sindicalização são mais altas.  

L – Não sei as taxas nacionais, mas o setor universitário público possui um 

sindicato muito forte, o ANDES e é muito aguerrido. Nas universidades 

particulares há sindicatos, o SINPRO (Sindicato dos Professores), mas não é 

tão forte.  Na categoria em que trabalho somos quase 7.000 na base, e nossa 

taxa de sindicalização é de uns 30%.  

A – Acho que vocês estão melhores.  Nas privadas não há sindicatos.   

M – E acho que tem muito haver também com o fato de ficarmos pouco tempo 

na escola, eu, por exemplo, agora estou com 9 horas nesta universidade 

privada, mas às vezes são 6 horas, às vezes 4 horas e já estive em 3 escolas.  

Muitos professores têm vários pedacinhos de aula. Então, é muito difícil se 

reunir com os professores. É muito complicado.  
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 Na UNAM, por exemplo, há possibilidade de eleger dois professores 

como representantes em comitês em cada carreira. Então os chefes, com estes 

representantes, decidem os horários, a organização do curso.  Os professores 

de tempo completo são poucos, mas acabam sempre estando nestes comitês, 

pois os contratados por hora estão pouco tempo na universidade.  Além disso, 

os professores contratados não têm nem sequer uma sala para atender os 

alunos. Têm de fazer isso no jardim.  

L – Mas não há nem sequer uma sala como esta (referência à sala na qual se 

realizava a entrevista)? 

M – Há uma sala, mas não para cada um.  Por exemplo, a universidade de 

ACATLÁN na qual trabalho, tem 21.000 alunos, somos 1.800 professores, 

destes, apenas 200 são de carga completa, de carreira. Há uma sala com oito 

mesas para todos os professores. 

L – E há um processo de avaliação das universidades, dos professores, 

alunos? 

A – Sim.  Há cada vez mais avaliação de instituições, professores, alunos, mas 

não para avaliar a qualidade, mas como os recursos são escassos, 

condicionam a remuneração a esta avaliação: formação, absenteísmo.  

M -  Se eu falto duas vezes em uma mesma matéria, me tiram.  

A -  Então a preocupação passa para obter pontos na avaliação.  Eu tenho 

vários amigos que ao invés de utilizarem sua pesquisa para produzir um bom 

livro, preferem dividi-lo em vários capítulos para publicar vários artigos e 

conseguir obter uma boa pontuação.  Isso é o que provocou essa mediocridade 

com os pontos.  

M – Isso, chamamos de “re-frito” de um livro como a comida que é requentada.   

L – Outra pergunta. Relacionada à educação à distância aqui no México. Como 

está? 

A – Vai avançando. Por exemplo, há a Universidade Aberta da UNAM, que o 

aluno não precisa ir todos os dias à universidade. Mas há outras que são 

totalmente on line.  

L – E o salário? Há distinção de quem trabalha com turmas presenciais e à 

distância? 

M – Não. A diferença é só a forma de trabalho. 

A – Vemos que as universidades públicas estão desenvolvendo isso de uma 

forma um pouco mais séria, mas essa modalidade de ensino tem crescido 
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principalmente nas universidades privadas, em grandes universidades como 

o Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey (ITESM), Ibero-

americana... são caros.  Não porque os professores ganhem bem, mas porque 

atendem o setor que tem dinheiro, mas em geral as universidades privadas são 

muito ruins.  Inclusive há um investigador mexicano que criou uma 

denominação ...  para entender.... aqui no México, quando se compra algo de 

baixa qualidade, da China, por exemplo, dizemos que é algo “patito”... então 

esse investigador diz que a educação superior esta se “patitizando”.  Essa é a 

maioria da universidade privada.  E como algumas trabalham em projetos 

diretamente ligados a empresas, às vezes pagam um professor até melhor que 

a UNAM.  

M – E há que se enfatizar que estas escolas, tanto as grandes, como as 

“patito”, pertencem ou a grupos de empresários ou à Igreja.   

L – As confessionais... 

M – Sim. Muito conservadores. E são grupos poderosíssimos no México. A 

Opus Dei é muito forte e também os Legionários de Cristo liderados por Marcial 

Maciel que sofreu grande escândalo por uma rede de pederastia, com milhares 

de casos de denúncia de abuso de crianças.  

A – O Vaticano no começo tentou encobrir e depois era tão grande que teve 

que afastá-lo, foi para um retiro até morrer.  Estes grupos religiosos mais 

conservadores estão muito envolvidos com os empresários, com o governo, 

mas há outras mais progressistas, como a Ibero-americana. 

M – Os jesuítas... por exemplo, a Ibero tem ciências sociais, literatura, as 

outras às vezes tem algum curso ou uma área mais pequena.  

 As públicas tiveram um processo de expansão nos anos 1970, o que 

explica o processo de expansão do ensino superior, mas depois, durante 30 

anos não houve investimento para a criação de novas instituições, até que o 

PRD (Partido da Revolução Democrática) chegou ao poder na capital e criou a 

UACM (Universidade Autônoma da Cidade do México) tem plantas no Distrito 

Federal (Cidade do México) com sistema de bacharelato e preparatórias 

também.  

L – E o orçamento é municipal ou federal? 

A – Isso é interessante.  Há instituições nacionais que são de responsabilidade 

federal e recebem orçamento diretamente do governo federal: a UNAM, o IPN, 

a Universidade Autônoma de Chapingo, mas as que são de responsabilidade 

municipal ou estatal, também recebem orçamento federal.  

M – Algumas destas cobram cotas, matrículas, mas muito pouco.  
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A – Mas isso vem aumentando. 

L – Li sobre uma greve em 1999/2000 dos estudantes da UNAM contra a 

cobrança de mensalidades.  

M -  Sim foi uma greve muito forte.  

L – E os professores se juntaram aos estudantes? 

A – Sim. Eu fui um deles, mas os professores de conjunto não se envolveram.  

M – Foi uma greve muito contraditória em sua forma, mas foi uma vitória, as 

cotas se reverteram. Na UNAM a cota continua valendo vinte centavos de peso 

ao ano.  É muito baixa. É simbólica.  E também é importante lembrar.  A partir 

deste ano passa a valer um processo de avaliação com a “creditação” que as 

faculdades se submetem para ter reconhecida sua qualidade. É uma instituição 

privada que confere este certificado que se chama “acreditação” e depois de 

algum tempo o certificado.  A UNAM foi a única instituição que não se 

submeteu a este sistema.  

 Quando um aluno se forma na UNAM, seu certificado de conclusão tem 

valor em outros países.  Agora, nas demais instituições de ensino superior, 

inclusive o IPN, quando o aluno se forma, deve prestar um exame organizado 

por uma instituição privada, Centro Nacional de Avaliação, para que recebam 

um selo e seu certificado tenha validade.  Esse exame se chama EGEL 

(Exame de Egresso da Licenciatura) e é pago pelo estudante.  

A – Tratam-se das políticas do Estado que ao invés de investir na melhoria da 

qualidade, cria uma certificação para garantir a qualidade.  É uma exigência 

dos Estados Unidos. Muitas coisas que se fazem no México são para 

responder à pressão dos Estados Unidos. Isso significa que as instituições 

cumprem com determinados requisitos. 

 Mas o que quero dizer é que tanto a UNAM como a UAM (Universidade 

Autônoma Metropolitana) são federais e o orçamento é de responsabilidade do 

governo federal, já a UACM essa sim é de responsabilidade da Cidade do 

México, de responsabilidade da Assembleia Legislativa e que surgiu como um 

projeto em oposição ao governo federal, que não queria a criação dessa 

instituição, mas como quem está no governo do Distrito Federal (Cidade do 

México) é o PRD de oposição, o projeto vingou.  
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Entrevista com o professor Gonzalo Nava Bustos, da Universidade de 

Guadalajara, realizada em 30 de outubro de 2014.  

(L-Luís, G-prof.Gonzalo) 

Gonzalo – Sou professor da Universidade Autônoma de Guadalajara, e 

trabalho na área da saúde. Formei-me nesta universidade e com vinte e um 

anos iniciei minha carreira na “prepa” da Universidade. 

L – Prepa é a preparatória? 

Gonzalo – Sim. A preparatória.  

L – E quantos anos a preparatória? 

Gonzalo – Três anos.  

L – E depois o bacharelato.  

Gonzalo – Não, a preparatória já é o bacharelato.  Aqui no México temos a pré-

escolar, a primária, a secundária, a preparatória e o ensino universitário.  

L – A preparatória também é a média superior.  

Gonzalo – Sim.  

L – E qual  é a duração de cada nível de ensino? 

Gonzalo -  A primária são 6 anos, a secundária 3 anos e a preparatória mais 3 

anos.  Bom, o nosso sindicato é um sindicato branco, porque é criado pelas 

próprias autoridades universitárias e geralmente, no seu funcionamento, não há 

diferenciação do sindicato com as autoridades, por exemplo, um membro do 

sindicato no futuro acaba ocupando um cargo de direção.  

L – E como são eleitos os membros do sindicato? Por eleição direta? 

Gonzalo – Não. São eleitos indiretamente, por meio de representações. Os 

professores elegem delegados por centro universitário e estes elegem depois o 

secretário-geral do sindicato, mas estes delegados não são obrigados a votar 

por tal ou qual candidato. Nas eleições há uma chapa única. 

L – Mas não há disputa? 

Gonzalo – Não. É um mecanismo de controle.  

L – Mas não há rebeliões da base? 
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Gonzalo – Sim, há, mas no México, historicamente o PRI (Partido da 

Revolução Institucional), tem grande influência sobre o movimento sindical. É o 

sindicalismo charro (pelego). 

L – E não há como criar um sindicato alternativo? 

Gonzalo – Se você se desassocia do sindicato oficial, não tem direito ao 

contrato coletivo, aos benefícios. 

L – Mas então se o trabalhador não quer se filiar não tem direito aos 

benefícios? 

Gonzalo – Há benefícios que são garantidos por lei, mas há outros que são 

próprios do contrato coletivo. Por exemplo, no contrato coletivo consta que das 

vagas da universidade, uma porcentagem é reservada para os filhos dos 

funcionários.  Isso consta do contrato coletivo e não da legislação geral. 

L – Mas o ingresso é por meio de um exame, uma prova? 

Gonzalo – Certamente. Há uma lista dos filhos dos funcionários que ingressam 

através dessas vagas. O filho do funcionário presta o exame como todos e 

entra por seus méritos e pode tentar ingressar pela pontuação geral, mas se 

não alcança a média, pode tentar pela lista dos filhos dos funcionários.  

L- É como uma quota. Uma reserva.  

Gonzalo. Exatamente. Esse tipo de benefício é o que forçosamente está ligado 

ao sindicato. E há outros tipos de benefícios, como uso de instalações 

esportivas gratuitas, teatros, hotéis com duas semanas de hospedagem 

gratuita, ou desconto de 50%, ou tem direito a aulas gratuitas de inglês. 

L – E quantos professores há na Universidade de Guadalajara? 

Gonzalo – Uns dezesseis mil.  

L – De que ano é a universidade? 

Gonzalo – De 1924. O sindicato é dominado pelo mesmo grupo político que 

domina a universidade, que se chama “Universidad”, e os cargos são uma 

forma de controle sobre os representantes. Da década de 1970 para cá, nunca 

mais houve uma greve. 

L – Em 1968, quando houve o massacre dos estudantes da UNAM 

(Universidade Nacional Autônoma do México), se passou algo semelhante em 

Guadalajara? 
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Gonzalo – Não existia ainda sindicato nesta época. O sindicato é criado na 

década de 1970 a partir de uma associação civil de docentes. Nesta época 

existia uma forte organização estudantil.  

L – E os estudantes pagam alguma taxa para estudar? 

Gonzalo – Não. Pagam muito pouco, como uns oito dólares ao ano. Para 

conseguirem mais verbas criaram uma fundação para que as famílias 

contribuam, mas é pouco.  

L – Na UNAM houve uma greve em 1999/2000 contra a instauração de 

pagamento. Aqui não houve isso? 

Gonzalo –  Aqui aumentou um pouco, mas não muito.  

L – Com o desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa, os estudantes 

de muitas universidades, como a UNAM, a Benemérita Escola de Maestros da 

Cidade do México, declararam greves em protesto. Na Universidade de 

Guadalajara se passou algo? 

Gonzalo – Sim. Foi decretada uma paralisação de 48 horas, mas houve 

manifestações separadas por conta das diferenças políticas. Há muita 

influência partidária sobre o que se passa na universidade.  Nós temos um 

grupo de oposição à direção do sindicato que se chama Coletivo de Reflexão 

Universitária. Aqui, o que conseguimos é um reflexo do que a UNAM 

conseguiu. Não há mobilização.  

L – E este grupo de oposição sofre perseguição? 

Gonzalo – Sim. Quando nasceu o grupo. Há professores que não são 

definitivos, são semestrais. Quando nasceu o grupo, a esposa de um 

companheiro, que era contratada semestral, não teve seu contrato renovado. É 

uma professora com um trabalho reconhecido, e quando chegou ao seu local 

de trabalho, estava fechado, trocaram a fechadura. Então se utilizam desse tipo 

de mecanismo.  

 Eu e um companheiro fizemos uma declaração a um jornal, denunciando 

que não havia verbas para a investigação. Recebíamos mil dólares para um 

ano. Fizemos uma declaração e fui removido de um cargo de diretor de 

investigação no meu setor. Não recebia nada a mais, só responsabilidade. Meu 

encarregado direto sugeriu, por meio de outro professor, que se eu não estava 

satisfeito com as condições de trabalho, que entregasse o cargo de diretor.  

Nunca são diretos.  E a maioria dos professores na universidade não possui 

efetividade, trabalham por horas com contratos semestrais.  

L – E de quantas horas semanais são estes contratos? 
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Gonzalo – Em média de oito a dezoito horas.  

L – Conversei com uma professora da UNAM com treze anos de docência  e 

sua carga semanal máxima é de dezoito horas. Disse-me  que se alcança a 

vinte horas se caracteriza um cargo de meio período e já obtém uma 

efetividade e maiores benefícios. Isso também ocorre na Universidade 

Autônoma de Guadalajara? 

Gonzalo – Não. Temos o caso de um professor com quinze anos de atividade 

na universidade, com trinta horas semanais e mesmo assim não é efetivo. 

Continua com contratos semestrais. Temporário.  

L – E sobre a aposentadoria? 

Gonzalo – Descontam do nosso salário dez por cento do salário para um fundo 

de pensão.  

L – É do Estado ou privado? 

Gonzalo – Não. Era antes do Estado, mas houve uma reforma e isso passou a 

ser de encargo da Universidade. Esse grupo que controla a Universidade, 

também controla o fundo de pensão.  

L – A pensão é proporcional ao salário? 

Gonzalo – Sim.  

L – E alteraram os critérios de aposentadoria? 

Gonzalo – Sim.  Antes aposentávamos ou com trinta anos de trabalho ou aos 

sessenta anos de idade, mas isso mudou e trocaram a palavra “ou” por “e” e 

ampliaram a idade de aposentadoria de 60 para 65 anos.  

L – E os professores têm uma aposentadoria especial aqui no México? Por 

exemplo, no Brasil os homens se aposentavam com 35 anos de trabalho, mas 

os professores com 30 anos e no caso das mulheres, aposentavam-se com 30 

anos de trabalho e as professoras com 25 anos.  Agora também introduziram o 

critério de idade que você mencionou. Há aposentadoria especial para os 

professores mexicanos? 

Gonzalo – Não.  Os professores universitários não. Aqui, ampliou-se o tempo 

de trabalho. Eu tenho 52 anos de idade e 31 de trabalho, então terei de 

trabalhar mais 13 anos para me aposentar. 

L – E não houve uma regra de transição? 

Gonzalo – Sim, mas a tabela sempre vai avançando e não conseguimos 

aposentar. Fizemos um movimento, mas perdemos o recurso legal para que a 
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regra não valesse para quem já tinha muito tempo acumulado nas regras 

antigas, mas perdemos.  

L – E o movimento sindical participou? 

Gonzalo – Nós não.  Esse grupo que integro conseguiu reunir uns 15% dos 

trabalhadores, mas a maioria dos trabalhadores tem medo das consequências 

de se levantar contra a direção do sindicato. Para a mudança, era necessário o 

endosso do sindicato, e não tivemos força para pressionar o sindicato.  

L – Mas não há uma assembleia do sindicato para decidir isso? 

Gonzalo – O sindicato só funciona com assembleia de delegados. Não há 

assembleia com a participação direta dos sindicalizados.  

L –  Uma outra pergunta. Os estudantes do  IPN (Instituto Politécnico Nacional) 

estão em greve contra o rebaixamento da sua certificação, de engenheiros 

para tecnólogos. Essa mudança nos critérios de certificação é decorrência da 

orientação do FMI (Fundo Monetário Internacional) para rebaixar a 

remuneração da mão de obra barata. Na Universidade Autônoma de 

Guadalajara, houve alguma alteração neste sentido? 

Gonzalo – Sim. Vão aumentando o número de carreiras. Por exemplo, na 

minha área há licenciaturas como enfermagem, odontologia, medicina, 

psicologia, nutrição.  E recentemente criaram cursos como técnico de prótese, 

técnico em radiologia e imagem, emergência, segurança laboral, terapia de 

reabilitação. Então estão aumentando essas carreiras.  

L – E eliminaram as humanidades nestes cursos.  

Gonzalo – Sim. São mais práticos, menos reflexivos. É uma formação para 

trabalhar na indústria ou em qualquer setor. São as orientações neoliberais do 

FMI e dos organismos internacionais.  

L – O orçamento da universidade vem somente do governo ou também de 

atividades desenvolvidas com empresas privadas? 

Gonzalo – A maior parte vem do governo, mas uma parte é da própria 

universidade com serviços que presta. 

L – E a educação à distância? Tem crescido? 

Gonzalo – Sim. Há um campus virtual. Não há necessidade de classes. Alguns 

os estudantes se reúnem com uma determinada periodicidade e outra é 

totalmente virtual.  



   CXXI 

 

 

L – Sobre consciência sindical e mesmo de classe, em sua opinião, os 

professores da Universidade de Guadalajara se veem como trabalhadores? 

Qual a identidade social destes professores? 

Gonzalo – Considerando a proporção dos professores por hora ou os com 

tempo completo, isso vai variar.  Se, considera um advogado ou um médico 

que deem aulas na universidade, eu diria que ele não se vê nem como 

professor.  Se, pergunta, ele dirá que é advogado ou médico, cumprem um 

horário na universidade, mas ganham sua vida em outro lugar. 

 Infelizmente, muitos professores de tempo completo, que são 40 horas, 

apenas dão suas aulas e assumem outra atividade. Não se dedicam a projetos. 

Chamamos os de “dobreteiros”. Quando estes professores são amigos desse 

grupo que comanda a universidade, autoriza-se que estes professores enviem 

um ajudante para dar suas aulas.  

 Os professores precários, de disciplina (asignatura), se ministram por 

dois anos uma mesma disciplina, tornam-se definitivos naquela matéria. O que 

a universidade faz? Muda a disciplina do professor para que ele não se torne 

efetivo. E o sindicato não faz nada.    
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Entrevista com o professor José Luís, membro do SUPAUAQ (Sindicato 

Unico del Personal Académico de la Universidad Autonóma de Querétaro) 

realizada em 04 de novembro de 2014.   (L-Luís, J-prof.José Luís) 

J – Meu nome é José Luís Álvares Hidalgo sou licenciado em Ciências da 

Comunicação, professor de Ciências Políticas pela Faculdade de Ciências 

Políticas da Universidade Autônoma de Queretáro e também sou sindicalista 

universitário há muitos anos. Tenho vinte anos como professor, como docente, 

categoria tempo livre, aqui na Universidade de Queretáro e formo parte 

atualmente do Comitê Executivo do SUPAUAQ (Sindicato Único do Pessoal 

Acadêmico da Universidade Autônoma de Queretáro). Agora inicio como 

secretário de imprensa e propaganda do Comitê.   

 Meu caso é muito singular.  Como disse, sou professor da categoria de 

tempo livre. Não sei se Angel já te explicou, mas aqui na Universidade 

Autônoma de Queretáro temos quatro categorias: o professor de tempo 

completo, o professor de meio período, que na prática não existe, o professor 

de tempo livre e os professores por honorário, que estão fora da abrangência 

do contrato coletivo de trabalho.  

L -  Que recebem por hora? 

J – Sim. Nós, professores de tempo livre, também recebemos por hora, setenta 

e cinco pesos por hora, a diferença é que os professores por honorário só 

recebem as horas de aula e nós estamos inscritos na nômina.  

L – Nômina? 

J – A nômina no México significa que participa do contrato coletivo, de todos os 

direitos sociais, seguro social, aguinaldo (décimo-terceiro), fundo de pensões 

enfim, todos estes benefícios, tudo que os professores de tempo completo 

também têm direito, a diferença conosco, de tempo livre, é o salário. Os 

professores de tempo completo têm um salário justo, permanente, de bom 

nível, enquanto nós, os de tempo livre, dependemos das horas de classe, 

então é precário neste sentido, porque às vezes me são destinadas dez horas, 

mas no próximo semestre podem ser cinco horas.  Então não tenho segurança 

e se não fosse meu trabalho no sindicato não alcançaria o suficiente para 

sustentar minha família.  

 Então o objetivo da luta do sindicato é que todos os trabalhadores 

acadêmicos sejam professores de tempo completo, mas tampouco há classes 

(vagas) que se concursam todos os anos. São vinte cinco classes e algumas 

outras por fora, por perfil próprio que se chama, que tem haver com a luta de 

cada professor. O mais difícil é incorporar os professores de tempo livre como 
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tempo completo, e os professores de honorários a ser de tempo livre e depois 

de tempo completo.  

L – Há como ter uma noção de porcentagem da relação dessas categorias de 

professor de tempo completo, livre e honorários? 

J – É muito desigual, professores de tempo completo são uns 15%, os de 

tempo livre 35% e por honorário 50%. 

L – E os professores por honorário participam da vida sindical? 

J – Não. Porque sua contratação é ilegal. Não têm direito a filiar-se a nosso 

sindicato. Não está permitida, conforme nosso contrato coletivo. Os diretores 

de faculdade tiveram de recorrer aos professores por honorários para que a 

universidade pudesse crescer. De outra forma teríamos um número muito 

limitado de professores de tempo completo. Não seria o suficiente para cobrir a 

demanda.  

 Cada ano o sindicato tem instaurado um concurso de 25 praças (vagas) 

para professores de tempo livre e professores de tempo completo. São poucas 

praças.  

L – E quantos professores há na base? 

J – Temos 1.600 professores afiliados ao SUPAUAQ. Aqueles que têm tempo 

livre e completo são afiliados ao sindicato, mas outros 1.500 são contratados 

por honorários. São professores que não podemos incorporar, ou que terão de 

esperar muitos anos até poderem se tornar professores de tempo livre e depois 

de tempo completo.  

L -  Professor, na sua opinião, do ponto de vista da identidade social, os 

docentes se veem como trabalhadores? 

J – Não. Desafortunadamente não. Sofremos muito neste aspecto. A 

consciência de classe, de trabalhador acadêmico existe em poucos. Inclusive, 

quando fazemos um chamado para participar de maneira conjunta e solidária 

de uma mobilização contra a política neoliberal, educativa, as reformas 

estruturais, contra a reforma trabalhista que nos prejudicou muito, contra a 

reforma energética, os professores não participam.  Vamos às manifestações, 

aos atos com poucos professores. Estão mais preocupados por seu benefício 

pessoal, por que passem a seguinte categoria, por concursar um programa de 

estímulos. 

L – Os estímulos são um aumento da renda, mas que não é incorporado ao 

salário? 
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J – Sim, que melhora a renda, mas é como uma cenoura que colocam à frente 

do cavalo, pois não se incorpora para fins de aposentadoria. Então a maioria 

está preocupada com sua questão pessoal e não com as questões coletivas. 

Muitos nos criticam, dizendo que estamos mais preocupados com os assuntos 

nacionais do que com a luta sindical.  Creem que nós desperdiçamos nosso 

tempo, ao invés de lutar dentro da universidade por melhorar os direitos 

trabalhistas, mas se não lutas por mudar as condições estruturais, não se vai 

poder mudar nada na nossa situação. Isso é consciência de classe, sindical e 

de trabalhadores acadêmicos.  

L – Como vê o prejuízo que ocorre à vida acadêmica a existência dessa 

categoria de professor por honorários? Porque estão impedidos de participar 

da vida acadêmica, não podem fazer projetos, investigações... Há algum 

prejuízo com esta situação? 

J – Mais que prejuízo há a necessidade desses professores de honorários, não 

todos, porque há profissionais liberais que gostam de dar aulas na universidade 

e não ganham sua vida aqui.  Alguns não retiram seus cheques. Trabalham de 

graça, porque gostam, por causa do status. Porque lhes dá prestígio ser 

acadêmico da Universidade de Queretáro. Creio então que não haja prejuízo 

para esse setor, mas sim para aqueles que querem ter uma carreira 

universitária. Estes têm de ter vários trabalhos. Sabemos todos que um 

trabalhador em situação precária tem que trabalhar em várias instituições. Eles 

se sentem em desvantagem, marginalizados, isolados, não podem participar do 

sindicato, o sindicato não pode lutar por eles e se são demitidos 

injustificadamente, o sindicato não pode fazer nada. 

 Ainda assim, estamos tratando de melhorar sua situação. O reitor 

aumentou o valor da hora de 50 para 75 pesos e o sindicato trata de tentar 

integrá-los à categoria.  

L – O salário do professor de tempo completo também é de 75 pesos ou cada 

categoria tem um salário distinto? 

J – Distinto. Há sete categorias de professores de tempo completo. Então um 

professor de tempo completo categoria 7, ganha muitíssimo mais que um da 

categoria 1. E por isso há muita ambição pessoal em escalar categorias, em 

participar de programas de estímulos. Os estímulos compensam a falta de um 

salário justo. Então participam em conferências, cursos, para acumular pontos, 

os pontos necessários para obter uma melhor remuneração e não participam 

da luta coletiva, sindical.  

L – Sobre a autonomia universitária. Esta é uma universidade autônoma. O 

governo faz exigências ou impõe condicionamentos para aumentar o 

orçamento da universidade? Por exemplo, nas linhas de pesquisa desenvolvida 
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pela instituição, no direcionamento desta junto a empresas, em submeter-se a 

avaliações... 

J – Em determinada medida, do ponto de vista político, há uma autonomia 

muito digna, mas do ponto de vista econômico é mais difícil, devendo 

preencher alguns pré-requisitos neoliberais. Por exemplo, a aposentadoria 

dinâmica.  Era uma exigência do governo.  

L – O que é a aposentadoria dinâmica.  

J – É o direito a que o professor aposentado continue fazendo jus aos reajustes 

e benefícios conferidos aos trabalhadores da ativa.  Então, em 2007 a antiga 

direção do sindicato abriu mão disso. Todos os que ingressam depois de 2007 

não têm mais direito ao reajuste da categoria em seus benefícios. 

L – Vocês se aposentam pelo ISSSTE (Instituto de Serviço e Seguridade Social 

dos Trabalhadores do Estado)? 

J – Sim. Metade da pensão é paga do ISSSTE e a outra metade pela 

universidade que complementa a pensão para que se mantenha equiparada ao 

seu último salário.  Hoje são 450 professores aposentados na Universidade de 

Queretáro. O orçamento da universidade se destina em 90% à folha de 

pagamento, restando 10% para investimento, manutenção. Então é uma 

distorção do orçamento destinado à universidade.  
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Entrevista com o professor Angel Luis, secretario geral do SUPUAQ 

(Sindicato Unico del Personal Académico de la Universidad Autonóma de 

Querétaro) realizada em 04 de novembro de 2014.   (L-Luís, A-prof.Angel) 

L – Vocês tem um fundo próprio de pensão ou estão vinculados ao instituto de 

pensão do Estado? 

A – Junto ao Estado, no Seguro Social, mas isso tem nos causado muitos 

problemas, porque o México é um país selvagem como os Estados Unidos em 

termo de sistema de pensões, diferente da Europa em que há um sistema de 

pensões universal onde você contribui para o Estado e recebe sua pensão. 

Aqui no México não. Aqui 65% dos trabalhadores não terão direito à pensão, 

porque se deixa a cargo de negociação privada, do acordo coletivo. Há 

quarenta anos, negociar pensões privadas, poderia ser sustentável.  Por 

exemplo, as universidades. Está universidade em seu início tinha trezentos 

trabalhadores. Estou pensando em nosso sindicato que tem quarenta anos.  

L – Quarenta anos? 1974? A mesma época do STUNAM (Sindicato dos 

Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México). 

A – Nosso sindicato é mais antigo que o STUNAM. Foi o primeiro sindicato do 

setor universitário no país. Quando surgiu tinha cento e cinquenta afiliados.  

L – E foi muito difícil? 

A – Sim. Foi inédito. Não havia nenhuma experiência prévia. Nenhuma 

referência.  

L – E porque os trabalhadores do Ensino Básico possuem um sindicato, o 

SNTE (Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Educação) desde a década 

de 1940 e os universitários não? 

A – É uma questão, não sei se de classe. Em que sentido? Há várias 

categorias liberais, o advogado, médico, engenheiro que vinham à universidade 

dar uma aula.  

L – Não se viam como professores? 

A – Isso... se viam como engenheiros, advogados, médicos.  Há quarenta 

anos, quando surgiu o sindicato, muitos não se viam como profissionais da 

educação. Quando surge o sindicato, inicia uma discussão e um processo de 

consciência da educação enquanto um setor com identidade própria.  Há uma 

mudança de paradigma e a mentalidade do professor universitário começa a 

entender que é um trabalhador e a profissionalização desse trabalho, como 

mestrado, doutorado. 
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 Então há duas vertentes. Há uma vertente estritamente profissional. Eu 

sou engenheiro, mas está em meus planos construir uma carreira universitária 

como professor.  Por outro lado, há uma vertente trabalhista que luta por um 

contrato coletivo de trabalho, revisão salarial, o sindicato se consolidou. Os 

novos professores que ingressam hoje, já ingressam com a intenção de 

construir uma carreira, por exemplo, (aponta para uma lita sobre sua mesa) 

hoje estão ingressando vinte professores que deixaram de ser precários (por 

hora) e vamos convidá-los a se sindicalizarem. Enviamos uma convocatória do 

sindicato, para que eles saibam deste o início que têm um doutorado, que 

trabalham às vezes no exterior, mas são trabalhadores, que têm um contrato 

coletivo.  

L – Saber seus direitos...  

A – Sim. Saber seus direitos. Senão não os exercem.  Dou-lhe um exemplo 

concreto. Férias por antiguidade. Não são anos sabáticos, por tempo de 

serviço, mas são dias que são acrescentados às férias conforme a antiguidade, 

mas é necessário que requeira.  Então muitos deixam de se beneficiar por não 

tomarem ciência dos seus direitos.  Isso vem da educação do sindicato.  Os 

fundadores do sindicato já se aposentaram há praticamente dez anos. 

 E a realidade das universidades é muito diferente.  Por exemplo: nós 

elegemos nosso patrão. Aqui (Universidade de Queretáro), semana passada 

nós elegemos diretamente o reitor: estudantes, professores e administrativos. 

Todos votam e há um Conselho Universitário com representantes dos 

professores e dos estudantes.  Os representantes estão obrigados a votarem 

no candidato que ganhou em sua base.  

L – E como é a composição do Conselho Universitário? 

A – É paritário.  Tem cinquenta e seis (56) membros sendo vinte e oito (28) 

professores e vinte e oito (28) estudantes. É bem democrático.  

L – Há representantes de empresas no Conselho Universitário? 

A – Não. O sindicato possui dois representantes com direito à voz, mas não a 

voto. Há ainda um representante do governo do Estado que de forma geral não 

participa e há ainda dois representantes do setor de Humanidades e do setor 

de Ciência e Tecnologia, mas também não votam porque são cargos de 

confiança, designados pelo reitor.  

 Então a relação sindicato/patrão é estranha porque há membros do 

sindicato. Dou-lhe o exemplo de uma professora que era diretora do sindicato e 

foi eleita reitora da Universidade. Pode pedir licença do sindicato para exercer 

um cargo de reitor, diretor da Universidade.   É uma relação paradoxal. 
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L – É muito democrático.  

A – Sim, mas nem sempre foi assim.  Foi uma luta.  Antes os representantes 

não eram obrigados a votar conforme o resultado no seu setor.  Votavam 

conforme sua consciência e a pressão sobre os conselheiros era muito forte. 

Não era democrático. Eu fui conselheiro universitário como aluno pela 

engenharia.  Para ser eleito reitor era necessário 2/3 dos votos.  Se não 

conseguisse os 2/3 tinha que negociar, negociar e negociar.  Houve casos 

de candidatos que não foram reitores por um voto.  

L – Tem que ter uns 40 votos. 

A – Sim, mas isso mudou com a luta.  Agora há um primeiro turno e depois um 

segundo entre os mais bem votados.  

L – E como foi essa luta? 

A – Foi uma luta essencialmente de professores e estudantes. A base já se 

tinha. A lei dizia que os conselheiros elegiam o reitor, mas faltava definir que os 

conselheiros tinham que votar conforme suas comunidades, sua base.  Então 

também conseguimos dos dois turnos para que não se empantanasse o 

processo.  

L – Muito democrático. Muito diferente do que tenho ouvido. E o processo 

eleitoral é com debates, apresentação de propostas? 

A – Sim.  

L – Quanto tempo faz? 

A – É novo. Nove anos.  

L – E o mandato é de quanto tempo? 

A – De três anos com a possibilidade de uma reeleição. Então na parte sindical 

você também passa a pensar na governança da universidade.  As decisões 

que tomamos podem nos mutilar no contrato coletivo de trabalho.  É muita 

responsabilidade. Por exemplo, este sindicato há quarenta anos, com cento e 

cinquenta professores, todos jovens... quem pensava na aposentadoria?  Os 

mais velhos tinham 30 anos de idade.  Então para que você complete 30 anos 

de trabalho, é uma vida.    

L – E quantos são afiliados atualmente? 

A – Mil e setecentos filiados.  

L – E o número total de professores? 
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A – Dois mil e novecentos.  

L – Aqui ninguém é filiado automaticamente.  

A – Não. E o sindicato aqui é único, de trabalhadores acadêmicos.  

L – Tenho visto no México que alguns sindicatos têm a prática de sindicalizar 

automaticamente os trabalhadores como o SNTE. Aqui não.  

A – Aqui não e há o sindicato dos administrativos.  

L – São dois sindicatos.  

A – Sim. São dois sindicatos.  

L – E como se mantém o sindicato? A finança do sindicato? 

A – Nos mantemos com a cota dos filiados e também com o contrato coletivo 

de trabalho que garante um repasse da Universidade. Por exemplo, a 

Universidade nos concede 250 horas livres para o Sindicato. Vinte cinco horas 

para dez professores. O Comitê Executivo do Sindicato tem uma base de apoio 

e pode utilizar estas horas. Então dividimos estas horas entre a comissão 

executiva do sindicato e entre a base.  

L – Os diretores são liberados das aulas? 

A – Podemos, mas não fazemos. Estivemos durante quatro anos na diretoria e 

ninguém se liberou completamente das aulas. Trabalhamos com um híbrido. O 

contrato coletivo garante isso, para não nos separarmos das nossas 

faculdades. Continuamos com o trabalho acadêmico, mas isso foi uma decisão 

nossa.   

 Antes da nossa direção, houve seis dirigentes que não tinham um 

trabalho acadêmico. Não davam aula, não cuidavam do sindicato, houve 

desaparecimento de dinheiro, o sindicato não servia para nada.  Assumimos e 

levantamos o sindicato, mas decidimos não nos liberarmos totalmente. 

Continuamos nos locais de trabalho.  

L – É um vínculo muito forte, quase como uma representação do local de 

trabalho.  

A – Exato.  

L – E o contrato de trabalho diz respeito a toda categoria ou somente aos 

sindicalizados? 
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A – A toda categoria. O ponto é que se tens um problema e não és 

sindicalizado, não podemos intervir. Por lei todos os trabalhadores possuem os 

mesmos direitos, mas se te demitem, o sindicato não pode fazer nada.  

L – A sindicalização deve ser realizada como um ato formal? 

A – Sim. O professor tem de se manifestar por escrito, solicitando o desconto 

em seu salário.  

L – Professor, eu tenho conversado com vários sindicalistas e eles me dizem 

que um problema crônico é a precarização. A divisão da categoria entre 

professores de tempo completo e os por hora, por disciplina. Como é aqui? 

A – O mesmo. Participamos de um encontro da COCAL (Coalisão de 

Trabalhadores Acadêmicos em Situação Precária, nossa tradução a partir da 

versão mexicana) em Nova York e vimos que a porcentagem de professores 

com tempo completo, os que têm estabilidade, não é nada mais que 25%.   

Nós temos três mil professores. Destes, mil e duzentos (1.200) estão em 

situação de precariedade, não têm direito a nenhum benefício do contrato 

coletivo.  Por que tem crescido essa situação nas universidades públicas esta 

situação?  Por conta de um orçamento insuficiente.  

 A Universidade tem trinta mil (30.000) estudantes. Quando eu fui 

estudante queria estudar matemática, mas não havia este curso aqui. Os meus 

amigos que quiseram estudar medicina, tiveram de ir a outros lugares. Tiveram 

que ir-se de Queretáro.  Hoje há nanotecnologia, medicina, matemática e 

aumentou a oferta.  

 O Estado federal não proporciona os recursos suficientes. O que fizeram 

as Universidades? Contrataram professores de maneira precária. Nós aqui no 

México vivemos um problema constante de operar com déficits orçamentários.  

Por exemplo, essa Universidade para 2015 vai funcionar com um déficit de 250 

milhões de pesos.  Isso vai crescendo.   

 O que fizemos no Sindicato foi impedir que o número de precários 

crescesse nos últimos quatro anos.  Estes vinte professores que estão sendo 

contratados (aponta para a lista sobre a mesa) eram professores precários.  

L – Então, antes não podiam ser representados pelo Sindicato? 

A – Não. A Universidade contrata estes professores por honorários e apenas 

paga as horas dadas.  Agora estes vinte professores passam a ter vínculos 

com a Universidade.  A diferença acaba sendo de quarenta professores, vinte 

menos precários e vinte a mais com vínculo.  

L – Passam a ser de tempo completo?  
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A – Não tempo completo, mas passam a ter um contrato, a Universidade os 

reconhece como trabalhador, têm direito a férias, estão afiliados ao seguro 

social, estão no Contrato Coletivo.  Estrategicamente ao Sindicato convém 

diminuir o número de precários e aumentar os vinculados à Universidade, 

porque se os precários se tornam majoritários, teriam teoricamente o direito de 

pedir um contrato de trabalho próprio, que obviamente teria menos direitos.  Se 

nós, por exemplo, temos 40 dias de aguinaldo (décimo-terceiro) eles não 

teriam.  Há sindicatos que chegam a ter 70 dias de aguinaldo.  

 E a outra batalha é incrível. Temos um reitor que quis eliminar essa 

precariedade dobrando o valor da hora. O valor é baixíssimo, 50 pesos a hora. 

Ele tentou dobrar o valor, mas foi impedido pelo governo que disse que seria 

um mau exemplo para as demais instituições. Elevou em 50% o valor. Foi para 

75 pesos. O problema é que perdemos bons professores. Muitos vão ao 

estrangeiro, ou para as universidades particulares que pagam bem. Há 

universidades particulares que pagam 300 pesos a hora.  

 Óbvio que vai com outras condições. Não tem direito a sindicalizar-se, 

há limites de investigação, não há liberdade de cátedra. Que no caso das 

universidades é fortíssimo. A liberdade de cátedra é um bem intangível, mas 

que tem que se defender. Se eu não tenho a liberdade de experimentar como 

chego ao conhecimento?  E muitos companheiros por essa liberdade preferem 

renunciar a um salário mais elevado ante a limitação de seu trabalho. 

L – Essa é a verdadeira relação de um professor com o conhecimento. 

Professor, uma última pergunta. Crê que os professores se veem como 

trabalhadores ou profissionais liberais, intelectuais... 

A – Vendo pelas porcentagens. Hoje 25% são de tempo completo em 

Queretáro, 75% precários e de tempo parcial. Eu creio que uns 30% não 

tenham interesse em carreira acadêmica e se vejam como profissionais de 

outras categorias. Não lhes interessa o Sindicato, a carreira acadêmica.  Isso 

porque ganham mais dinheiro fora da universidade, ou têm mais benefícios 

fora, mas 70% acho que se veem como professores.  

 Infelizmente, o neoliberalismo está nos fazendo regressar ao passado, 

pois vem nos retirando direitos. A situação que os jovens acadêmicos 

enfrentam, nós não enfrentamos. Então também acho que os jovens 

acadêmicos se vejam mais como trabalhadores e estejam mais dispostos a 

lutar.  A questão é o orçamento. A maior parte do nosso orçamento provém do 

Estado federal, um bilhão de pesos, outra parte do Estado, uns 300 milhões de 

pesos e duzentos milhões de pesos de recursos próprios (investigações 

próprias, serviços a empresas).  



   CXXXII 

 

 

L – E a avaliação? Há um processo de avaliação que condiciona esse 

orçamento? 

A – Esse orçamento aumenta se a universidade aceita as propostas do 

governo.  O governo federal ofereceu aumentar o orçamento se os professores 

passassem por uma avaliação. 

L – E a investigação é direcionada ao mercado para ampliar o orçamento? 

A – Afortunadamente não.  Ainda que estejamos cada vez mais ligados a 

questões produtivas, a empresas sociais e não empresas privadas.  
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ENTREVISTA COM PROFESSORAS E PROFESSORES ARGENTINOS 

 

Entrevista com o professor Júlian Gindin, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), concedida em 06 de maio de 2014.  

Júlian – Eu militei no Ensino Médio, como estudante, e eu sempre estava com 

esse negócio da participação. Aí quando eu fui fazer monografia na 

antropologia, uma professora muito legal disse “Você pode pesquisar o tema 

que você quiser, a pergunta pode ser a que você quiser, mas tem de ser do 

movimento sindical se você quiser trabalhar comigo”. Aí eu falei “Beleza. Qual 

é o sindicato mais participativo? Professores”. Aí fui. Fui fazer trabalho de 

campo antropológico. Muitos achavam que eu era militante, porque estava 

todos os dias no sindicato. Na passeata levava faixa, mas como estudante.  

Luís – Mas você pertencia a alguma organização?  

Júlian – Quando eu estava no Ensino Médio eu fui trotskista. Depois nunca 

mais militei organicamente. E neste sindicato eu aprendi a conhecer, conheci e 

aprendi a valorizar o peronismo.  

Luís – O peronismo tem uma influência enorme.  

Júlian – Brutal. Brutal. E a liderança desse sindicato era peronista, mas 

peronista mais de esquerda. Porque dentro do peronismo você encontra 

pessoas que achavam que o peronismo caminha para o socialismo e pessoas 

que achavam que o peronismo é a versão argentina do fascismo. Então, 

peronismo significa muito pouco.  

Luís – Parece um pouco com o trabalhismo...  

Júlian – Em algumas coisas sim, em outras não. Tem um livro muito bom. Tem 

que ter paciência, mas é brilhante. Ele diz que no começo do século XX a 

América Latina está colocada a questão social, ou seja, não dá mais para 

reprimir o movimento social, tem que ter uma política de integração. As 

repúblicas liberais estão em uma situação delicada e não podem fazer frente à 

mudança social. E alguns quadros da burguesia são cientes disso. Um 

exemplo é o Matarazzo. E no Exército, muitos quadros que não são 

revolucionários estão vendo que tem que resolver. Muita gente está vendo que 

tem de fazer alguma coisa.  

 Em alguns países essas mudanças foram feitas por baixo, é brilhante o 

argumento, onde o Partido Comunista era forte. Em outros, essa mudança do 

Estado liberal para o regulador, foi feita sem mobilizar a classe trabalhadora, 

por cima, é o caso do Brasil e do Chile. Aí a CLT (Constituição de Leis do 
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Trabalho). Com quem Vargas negociou a CLT? Com ninguém. É uma disputa 

com setores da elite. Ele enfrentou a elite paulista, mas ele não se apoiou na 

mobilização operária. Então esse autor diz que nestes casos o movimento dos 

trabalhadores não é politizado, porque o Estado não os mobilizou. E quando 

acaba esse período o que você tem? Uma reemergência do Partido Comunista. 

Foi o que aconteceu aqui no Brasil.  

 Há outros países como Argentina, México e tal, tal, que esse segmento 

da elite que estava, não sei se era elite, mas não era revolucionário, dizia “Nós 

temos que fazer alguma coisa”. 

Luís – Nacionalistas?  

Júlian – Não são bem nacionalistas. Não é uma oposição ao imperialismo. Eles 

são opositores ao Estado Liberal, mais do que ao imperialismo. Nós temos que 

regular as condições de trabalho, temos que conter a agitação trabalhista.  

Luís – Uma questão social. Não é um caso de polícia.  

Júlian – Não é nem caso de polícia e nem caminho para a revolução 

comunista. Temos que fazer alguma coisa no meio. Perón morou na Europa. 

Ele viu o fascismo, o comunismo. Aí ele voltou, ele fala em entrevista, “Eu voltei 

para a Argentina e o mundo está indo para lá. Nós temos que intervir na 

relação de trabalho”. Só que nessa tentativa Perón foi obrigado, pela situação 

política, a se apoiar e mobilizar a classe trabalhadora.  

Luís – Diferente do Brasil.  

Júlian – Diferente do Brasil. O Perón na Argentina, no México. Nesse texto que 

você tem eu cito isso. Então, o que acontece? Nesse caso o movimento 

sindical primeiro, a legislação trabalhista dá muito mais benefícios ao sindicato. 

Não por mérito de Perón, porque Perón fosse melhor ou pior, mas pela 

situação política. Foi obrigado.  

Luís – Os sindicatos na Argentina já estavam estruturados? 

Júlian – Já estavam estruturados.  

Luís – Mas no caso dos professores ele cria alguma entidade?  

Júlian – Sim, mas você sabe que professor é um caso atípico, um caso tardio.  

Isso com certeza foi um elemento diferencial. Vargas. O que era o sindicalismo 

brasileiro em 1930? Uma coisa muito fraca. Talvez se tivesse sido como na 

Argentina. A Argentina já era um país urbanizado na década de 1910. Não em 

1945. A Argentina parecia muito mais com a Europa do que com o Brasil, se 

você olha o espaço que a população ocupa.   



   CXXXV 

 

 

[Aqui a entrevista teve de ser interrompida e foi retomada depois em outro 

ponto]  

Luís – O movimento sindical costuma ser um objeto de estudo na Argentina?  

Júlian – Lá tem menos pesquisa que aqui. Tem menos pesquisa que o Brasil. 

Muito menos. Aqui os militares quando transformaram a pós-graduação 

fizeram, colocaram um modelo norte-americano. Muita pesquisa.  

Luís – Na Argentina ainda há cátedra?  

Júlian – Temos cátedra e a pós-graduação, só agora está tomando fôlego. E 

muito desfinanciada. A universidade argentina é muito desfinanciada.  

Luís – Mas as plantas das universidades são grandes? Têm muitos alunos?  

Júlian – Não tem vestibular. Professor universitário lá, tirando um grupo muito, 

muito pequeno, não ganha o suficiente para se sustentar. O trabalho na 

universidade é um trabalho secundário. Ganha dinheiro fora da universidade. A 

maioria da profissão universitária faz isso. Continuam dando aulas no Ensino 

Básico. Por isso, há vários professores universitários argentinos aqui. Eu, 

Oswaldo Coggiola. Não há professores universitários brasileiros lá. Lá há 

poucos professores universitários que conseguem... Uma amiga minha 

consegue viver da universidade.  

Luís – Do governo Kirchner para cá melhorou a remuneração do professor.  

Júlian – Melhorou, mas a partir de um padrão muito baixo. Uma das principais 

mudanças do governo Kirchner é em relação ao CONICET (Conselho nacional 

de Investigações Científicas e Técnicas) foi o financiamento. Colocaram muito 

dinheiro lá. Então ofereceram bolsas doutorados. Então a minha geração, que 

estudou comigo, por exemplo, a maioria dos estudantes pegou bolsa 

doutorado. Minha irmã tem bolsa doutorado. Isso é novo. Na década de 1990 

não tinha.  

 Qual a ironia? Quando você acaba o doutorado, e se você não entra 

como funcionário do CONICET, que é um funil grande. Se você não passa por 

este funil, você fica como doutor e o cargo que a universidade te oferece, é 

menor que o valor da bolsa que você tinha como doutorando. Te cito o caso da 

minha irmã. Ela tem bolsa por mais um ano. Vai prestar um concurso agora. O 

salário do concurso era de mil e quinhentos pesos (1.500), são quatrocentos 

(400) ou quinhentos (500) reais. 

Luís – Dólares?  

Júlian – Não. Quatrocentos, quinhentos reais.  
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Luís – Nossa. Muito baixo.  

Júlian – Muito baixo.  
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Entrevista com o professor Luís Campos da Universidade de Buenos 

Aires (UBA) realizada em 06 de julho de 2015.  

Paiva – Como é a organização da Universidade na Argentina?  

Campos – Nas universidades, a organização dos docentes de uma disciplina, é 

o que chamamos cátedras, equipes, geralmente coordenadas por um docente 

que é responsável pela disciplina, ou grupo de disciplinas, com distintos níveis 

de docentes e finalmente um grupo de colaboradores, mais informais, sou um 

colaborador. Então, não estou propriamente na faculdade, mas vou colaborar 

em alguma aula, ou em algum tema pontual.  

Paiva – Seu nome é Luis Carlos.  

Campos – Não, Luis Campos.  

Paiva – E leciona em Direito?  

Campos – Dou aulas de Direito Trabalhista. 

Paiva – Que interessante.  

Campos – Sou advogado, mas não trabalho como advogado, mas como 

investigador. Fiz mestrado em economia política e doutorado em Ciências 

Sociais. E aqui (Central dos Trabalhadores da Argentina – Autônoma) 

coordeno a equipe de investigação do Observatório51. Horário Meguira é o 

diretor de todo departamento jurídico da CTA Autônoma. Dentro do 

departamento jurídico, há duas áreas: a área de assessoramento jurídico que 

está formada por dois advogados, da CTA. Os advogados que assessoram a 

CTA e os sindicatos a ela filiados e minha equipe de investigação que está 

conformada por companheiros ligados à sociologia, às relações do trabalho, à 

economia e direito. Fazemos investigações sobre as relações do trabalho. 

Sobre estrutura sindical, sobre o mercado de trabalho, questões que confluam 

dentro do departamento jurídico.  

Paiva – Você é professor há quanto tempo? 

                                                           
51 Observatório da Central dos Trabalhadores da Argentina Autônoma (CTA – Autônoma).  
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Campos – Desde 2009.  

Paiva – E milita antes desta data? 

Campos – Sim. Eu trabalhei muito tempo no judiciário, nos tribunais. E eu 

iniciei minha militância no sindicato dos empregados dos tribunais.  

Paiva – E agora milita na CTA. Você é a primeira pessoa que estou 

entrevistando na Argentina e te peço um pouco de paciência, porque conheço 

muito pouco sobre o movimento sindical argentino. Fomos à CONADU 

(Federação Nacional dos Docentes Universitários) e CONADU-Histórica 

(Federação Nacional dos Docentes, Investigadores e Criadores Universitários) 

e encontramos este jornal da CTA (mostramos para o entrevistado o jornal 

nº108) e há um artigo da secretária geral, de Cláudia...   

Campos – Cláudia Baigorria.  

Paiva – Sim, da CONADU Histórica e em seu artigo fala sobre o Convênio 

Coletivo de Trabalho (CCT), parece que vocês o conquistaram agora e diz que 

há seis federações, a CONADU, a CONADU Histórica, a FEDUN (Federação 

dos Docentes das Universidades), a CTERA (Confederação dos Trabalhadores 

da Educação da República Argentina), a UDA (União dos Docentes da 

Argentina) e a FAGDUT (Associação Gremial dos Docentes da Universidade 

Tecnológica Nacional). Como é a organização do movimento sindical? 

Também me chamou atenção o fato de que as entidades começam sempre 

com “Associação”, como Aduba (Associação dos Docentes da Universidade de 

Buenos Aires) e não como sindicatos. Há algum problema jurídico para que 

não sejam sindicatos, ou é outro motivo?  

Campos – Muitas perguntas. Vamos aos poucos. No movimento sindical na 

Argentina a regulação sindical é diferente entre sindicato dos trabalhadores do 

setor público e sindicato dos trabalhadores do setor privado. É diferente. Se vir 

a lei sindical, uma lei de 1988, que regula as organizações sindicais de todos 

os trabalhadores. Para os trabalhadores do setor público, incluído das 

universidades, há uma regulação particular, do ano de 2003, muito simples, 

muito curta, mas que tem efeitos políticos muito importantes. Qual o efeito 
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jurídico mais relevante? Que dentro do sistema geral, que se aplica aos 

trabalhadores do setor privado, se gera um, não é um monopólio sindical, mas 

é quase. Quer dizer, a lei admite a existência de múltiplos sindicatos em um 

mesmo âmbito, há muitos sindicatos, mas só um tem a personalidade de 

grêmio (personaria gremial), como se fosse o sindicato mais representativo, 

tem praticamente todos os direitos sindicais.  Os outros sindicatos, que não tem 

essa personalidade de grêmio, praticamente, no sistema da lei das 

organizações sindicais, não têm direitos. Estou te explicando muito simples, 

muito linear.  

No setor público é diferente. No setor público se admite a coexistência 

de múltiplos sindicatos. Pode haver muitos sindicatos, e isso é que permite que 

em nível das universidades públicas, que são a maioria das universidades na 

Argentina, haja essa quantidade de federações.  

Que passa dentro das universidades, aqui não vamos tratar das 

privadas, mas dentro do setor público reduzimos às universidades nacionais 

públicas. Há que fazer uma primeira distinção entre os trabalhadores docentes 

e não docentes. Aduba é dos docentes, mas há trabalhadores da limpeza, de 

outras funções que são não docentes e que, por exemplo, não estão dentro 

deste contrato coletivo.  

Paiva – Então não há sindicatos únicos do pessoal acadêmico e 

administrativo?  

Campos – Não. Poderia haver. Não há nenhum obstáculo, mas não existem. 

Na estrutura sindical do nosso país, nas universidades, o que há um sindicato 

em cada universidade que se filia a uma federação. A Aduba está afiliada à 

FEDUN. É um sindicato, reduzido ao âmbito dos docentes da UBA 

(Universidade de Buenos Aires) que depois se filia a uma federação que tem 

filiados sindicatos de várias universidades do país. Ao mesmo tempo, está a 

AGD (Associação Gremial dos Docentes da Universidade de Buenos Aires), 

outro sindicato que afilia docentes da UBA e está afiliado à CONADU Histórica.  

A FEDUN está filiada à CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores da 

República Argentina) e a CONADU Histórica está filiada à CTA.  
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Paiva – Sobre centrais sindicais há a CTA, a CTA Autônoma, a CGT Moyano, 

há outras CGT’s, não? Há uma CGT azul e branco.  

Campos – Formalmente, legalmente há três. A CTA Autônoma, a CTA dos 

Trabalhadores, ligada a Hugo Yaski, o secretário geral, onde está afiliada a 

CONADU, e a CGT. Porém, a CGT está dividida em três, mas de fato, não 

formalmente. Formalmente é uma. Então na prática há cinco centrais sindicais.  

Paiva – As duas CTA’s são um racha, uma divisão? 

Campos – Sim. Originalmente era uma, depois passou a uma divisão que se 

consolidou formalmente no ano passado. 

Paiva – E a CTERA. É uma federação, mas de toda a educação? 

Campos – A CTERA é uma federação dos trabalhadores da educação primária 

e secundária, não universitária, mas ele consta no texto de Cláudia, porque 

efetivamente na educação coletiva dos trabalhadores das universidades 

participam cinco federações. CTERA não tem representação nas 

universidades, mas tem representação em escolas secundárias que dependem 

da UBA. São pré-universitários. São poucos, mas dependem do orçamento da 

universidade. Por esta representação reduzida, participam das negociações 

entre as universidades, mas é muito marginal. As mais importantes são 

FEDUN, CONADU e CONADU Histórica. A UDA é como a CTERA.  

Paiva – E essa FAGUT?  

Campos – É das universidades técnicas. Sobre o que me perguntou sobre os 

termos associação ou sindicato, é só uma questão de nome. Uns se 

denominam associação, outros sindicatos, mas são iguais.  

Paiva – No Brasil e na Colômbia o termo associação tem uma conotação mais 

cultural, recreativa.  

Campos – Aqui é um termo que está ligado às associações civis, recreativa, 

mas em termos jurídicos não há nenhuma diferença.  
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Paiva – Na Argentina como é a organização sindical? São por empresa, por 

grêmio, por ramo econômico?  

Campos – Em geral são sindicatos por ramo de atividade: os metalúrgicos, os 

trabalhadores do comércio, os de administração pública. Com a diferença que 

aqui há muitos sindicatos que atuam em nível nacional. Por exemplo, os 

trabalhadores astronômicos tem um sindicato em todo o país, mas de todo o 

segmento. A maioria dos trabalhadores se organiza pela atividade econômica 

da empresa. Nas empresas metalúrgicas, não importa as categorias 

profissionais que existam em seu interior, todas formam parte de um sindicato.  

Paiva – Eu li que são aproximadamente cento e cinquenta mil professores 

universitários.  

Campos – Isso melhor ver com Cláudia.  

Paiva – E sobre a questão de estabilidade aqui na Argentina?  

Campos – Melhor ver com alguém da Federação. Tenho medo de não dar uma 

resposta adequada. Conheço na UBA.  

Paiva – Como é na UBA?  

Campos – Na UBA os cargos concursados tem uma estabilidade enquanto o 

dure o cargo. A cada sete anos deve renovar o concurso. Na UBA há 

muitíssimos docentes ad honorem, que não têm salário. Trabalham grátis.  

Paiva – Como é isso? Trabalham por status?   

Campos – Por status. Por exemplo, isso passa muito entre as carreiras ligadas 

às Ciências Sociais, onde há bolsas de estudo para investigação. Para 

concursar a estas bolsas de estudo de investigação, um antecedente 

importante é ter dado aula em uma universidade. Então costuma acontecer, se 

passou comigo, de dar aulas assim para poder concorrer a bolsas de estudo 

para a investigação. Muitas universidades têm sistema de designação de 

docentes ad honorem. Atualmente, eu estou concursando um cargo de direito, 

é um cargo regular ad honorem. 
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 É um cargo com estabilidade, onde não me pagam para dar aulas. É 

muito difícil concursar para um cargo com remuneração se você ainda não tem 

antecedentes. Não é assim em todas as faculdades. Em direito é assim, em 

ciências sociais é assim, em ciências econômicas, em psicologia. É muito difícil 

prestar para um cargo rentável se não tem esse antecedente.  Se você tem dez 

anos de experiência docente nessa faculdade, nessa disciplina, dando aulas 

regularmente leva muita vantagem sobre quem nunca lecionou.  

Paiva – Há uma pontuação?  

Campos – São os antecedentes.  

Paiva – Este tipo de trabalho conta para aposentadoria ou para fins 

previdenciários?  

Campos – Não. O que às vezes costuma acontecer em algumas cátedras é 

dividir alguma renda. Essa renda se reparte entre os três ou quatro que dão 

aulas.  

Paiva – E para o sindicato isso?  

Campos – É terrível e estamos absolutamente contra.  

Paiva – E este novo Convênio Coletivo de Trabalho (CCT), prevê algo sobre 

essa questão?  

Campos – Não. Não porque não podemos aceitar no CCT um trabalho gratuito. 

Não se pode. O que se passou é que este CCT não foi feito pela UBA. A maior 

quantidade de docentes ad honorem está na UBA.   

Paiva – Então as universidades podem não aceitar o CCT?  

Campos – Exato. É o que fez a UBA. Não aceitou o CCT.  

Paiva – Mas o CCT não é pactuado com o governo?  

Campos – O que se passa é que o processo de negociação... aqui se chama 

Convênio Coletivo, porque Contrato Coletivo em alguns países latino 

americanos tem outra conotação. Quando se constituiu a unidade de 
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negociação entre trabalhadores e empregadores, pelos trabalhadores 

participaram as federações que citamos, pelos empregadores participou o CIN 

(Conselho Interuniversitário Nacional) que é o conjunto de reitores das 

universidades nacionais. Este conjunto de reitores propôs que para avançar 

com as negociações, o texto só seria aplicado para as universidades que 

haviam participado do processo de negociação e assinado o CCT. A UBA se 

retirou do processo e alega que este convênio não é obrigatório para os 

docentes da UBA. Esta é parte da discussão.  

Paiva – E está situação dos professores ad honorem existe desde quando?  

Campos – Creio que dos anos 1980. Penso que não da ditadura, porque neste 

período a universidade estava muito reduzida. Houve um crescimento muito 

importante com a redemocratização. Penso que seja um fenômeno que se deu 

na Argentina neste momento e que se intensifica nos anos 1990. Porque para a 

UBA era insuportável, devido à redução orçamentária das universidades 

nacionais, uma forma de garantir o funcionamento era aproveitar os 

estudantes, os jovens recém graduados, e esta prática se estendeu com força 

durante os anos 1990.  Houve algumas tentativas de regularizar, mas não 

foram bem sucedidos.  

Paiva – Você mencionou a questão orçamentária durante os anos 1990. Eu li 

em uma entrevista com Martin Gil, um responsável no Ministério da Educação, 

que houve uma elevação de 0,5% para 1,02% do PIB no gasto com o ensino 

superior na última década. Ele afirma também que foram criadas nove 

instituições de ensino superior públicas. Isso é verdade?  

Campos – Tem havido um crescimento no número de universidades. Isso é um 

fato. Tanto na última década, como na anterior. Nos 1990 também. 

Fundamentalmente no conurbano (região da grande Buenos Aires), no interior 

da província. Nos últimos vinte anos se criaram muitas universidades ao redor 

de Buenos Aires. Nos últimos anos a Universidade de Avellaneda, 

Universidade Florencio Varela, a Universidade de José C.Paz, a Universidade 

de Moreno. Estas quatro, seguro são dos últimos anos. Também são bastante 

novas as Universidades de Quilmes, Universidade Lanús, Universidade de San 
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Martin. Um pouco mais velhas as Universidades de La Matanza, de Zamora. 

São universidades que do ponto de vista geográfico, seriam como o ABC em 

São Paulo, o conurbano, a grande Buenos Aires. Criaram-se muitas 

universidades nos últimos vinte anos. Algumas nos últimos dez, outras antes, 

nos anos 1990.  

Não sei te informar sobre a questão orçamentária. Tendo a crer que em 

relação a 2001 tenha havido um crescimento, mas não poderia assegurar. Tem 

que perguntar para alguém do sindicato.  

Paiva – No México e na Colômbia o sistema universitário se expandiu tendo 

como base a precarização do trabalho docente, com perda de direitos, 

rebaixamento salarial. No Brasil houve uma expansão do setor privado. Na 

Argentina qual o tamanho do setor privado?  

Campos – Houve um crescimento, mas não sei te informar em qual magnitude. 

Penso que só existe nas grandes cidades.  

Paiva – E nas universidades privadas há sindicatos?  

Campos – Formalmente sim. Há sindicatos que os representam, mas as 

informações que dispomos no Observatório Sindical da CTA, indicam que não 

possuem uma presença muito significativa, como se sucede nas universidades 

públicas. Os trabalhadores das universidades públicas são um setor muito mais 

mobilizado.  

Paiva – O nível de sindicalização deve ser mais elevado nas públicas.  

Campos. Sim. Claro.  

Paiva – Saberia quais são estes índices?  

Campos – Não, mas seguramente o das públicas é maior.  

Paiva – Você sabe quais são os índices médios de sindicalização na 

Argentina?  

Campos – Atualmente não há dados oficiais. Os dados que dispomos são de 

2009. Nesta data havia 40% de sindicalização entre os trabalhadores 
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registrados do setor privado, mas quase um terço dos trabalhadores 

assalariados do setor privado não é registrado. No setor público pensa-se que 

seja maior, mas não há dados.  

Paiva – Houve alguma reforma trabalhista ou previdenciária durante o governo 

Menem?  

Campos – Entre 1993 e 1994 se privatizou o sistema de previdência, de 

pensões e aposentadorias, e se criaram caixas de fundo de aposentadoria e 

pensões. Eram organismos distintos de bancos, mas eram administrados por 

bancos. Passou-se de um sistema de repartição solidária, onde todos os 

trabalhadores aportam a uma caixa comum. Passou-se disso para caixas 

individuais. Cada um fazia um aporte a sua própria conta.  

Paiva – E esse sistema persiste?  

Campos – Não. Isso se voltou atrás no ano 2009. Retornou ao sistema anterior.  

Paiva – No último dia 09 (de junho) houve uma greve geral, muito forte, e uma 

das reivindicações era salário mínimo de 12 mil pesos (aproximadamente mil 

dólares). Qual é o salário mínimo na Argentina?  

Campos – Quatro mil, setecentos e dezesseis pesos.  

Paiva – Sabe quanto ganha um professor universitário?  

Campos – Depende da dedicação. Uma dedicação simples, de dez horas 

semanais, deve ser uns dois mil pesos.  

Paiva – Meio salário mínimo aproximadamente.  

Campos – A dedicação simples, dez horas.  

Paiva – E há dedicação exclusiva?  

Campos – Vai depender da universidade. E dentro das universidades, depende 

muito das faculdades. Por exemplo, na Faculdade de Direito da UBA, creio que 

não há nenhuma dedicação exclusiva. Acho que findaram faz muitos anos. E 

há uma decisão da faculdade de não ter professores com dedicação exclusiva. 
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Isso não passa em outras faculdades, nesta sim, há professores com 

dedicação exclusiva.  

Paiva – E a investigação? Quem a realiza na universidade?  

Campos – Isso que eu dizia era na UBA. Há outras universidades que há 

professores com dedicação exclusiva. Isso depende de cada universidade. 

Além disso, a investigação pode ser desenvolvida na própria universidade, ou 

em outras agências do Estado, fundamentalmente no CONICET (Conselho 

Nacional de Investigações Científicas e Técnicas) que é um órgão que 

depende do governo nacional que é o programa mais importante em matéria de 

financiamento de investigação. O CONICET financia muitas investigações de 

docentes universitários, mas não é um pré-requisito estar em uma 

universidade. A maioria dos investigadores tem um vínculo com universidades, 

mas não é uma exigência.  

Paiva – A pós-graduação aqui na Argentina é paga ou gratuita?  

Campos – É paga. É uma reclamação que fazem os sindicatos, mas também 

os estudantes. Porque uma das questões que se levanta, é que há certa 

degradação da qualidade do ensino universitário para forçar a realização de 

pós-graduações. Algumas universidades públicas encurtam as carreiras, com 

muito menos disciplinas o que acaba resultando em uma formação muito mais 

rápida, gratuita, mas que depois exige que o aluno curse uma pós-graduação. 

E são caros.  

Paiva – Na organização das universidades só a UBA possui um setor que é 

secundário? Como um pré-universitário?  

Campos – A UBA possui dois colégios que dependem da UBA, mas é uma 

exceção. E também há na Universidade de Córdoba, mas são excepcionais.  

Paiva – Há alguma instituição do governo que trabalha com cifras, estatísticas? 

Campos – Sim. O governo nacional tem um instituto de censos, INDEC 

(Instituto Nacional de Estatísticas e Censos), que tradicionalmente era muito 

reconhecido. Fornecia muito boa informação. Este instituto sofreu intervenção 
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em 2007 e lamentavelmente as estatísticas que produz o INDEC, em grande 

parte, não todas, estão alteradas e não têm nenhuma relação com o que se 

passa na realidade.  

 Foram demitidos muitos técnicos. Quando promoveu a intervenção, a 

intenção declaração do governo era reduzir o índice de preços ao consumidor 

(IPC), os informes sobre estatística da inflação. Por que? Porque na Argentina, 

com as crises de 2001, 2002 emitiu muitos bônus de dívida que se reajustavam 

automaticamente ao Índice de Preços ao Consumidor. Eram indexados. O que 

fez o governo foi intervir no INDEC para que esses bônus não se indexassem. 

Isso significou demitir muitíssimos técnicos, em muitos casos de forma violenta 

com o ingresso das “patotas”, que são as torcidas organizadas de futebol.  

Paiva – E ainda estão lá?  

Campos – Sim. Estão nomeados como funcionários do instituto. E 

lamentavelmente destruíram a credibilidade das estatísticas, fundamentalmente 

todas as que têm relação com o mercado de trabalho. Por exemplo, outras 

áreas do governo, não usam as estatísticas do INDEC. Não vão encontrar 

dentro do Ministério do Trabalho uma estatística que diga qual foi a evolução 

do salário real nos últimos anos. Vão ter evolução do trabalho nominal, mas 

não salário real.  

 Por que? Porque se resolvem fazer um informe sobre a evolução do 

salário real, terão que usar dados sobre a evolução dos preços e como os 

dados disponíveis estão tão distorcidos, a evolução dos salários reais é 

absurda. Agora corrigiram um pouco. Durante os últimos anos a inflação oficial 

era de 10% ao ano e os salários cresciam 30% nominal. É absurdo. O que se 

passava é que a inflação era de 28% e os salários cresciam 30%. Havia um 

ganho de dois pontos. Um crescimento real de 20% ao ano é irreal.  

 Até há alguns meses, a CEPAL (Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe) seguia utilizando os dados do INDEC. É interessante notar que 

os salários reais evoluem de maneira aproximada na América Latina, uns um 

pouco mais outros um pouco menos, mas próximos. Se, compara a curva da 
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Argentina é altíssima. Destoa do restante. Essa é a situação do INDEC. Muitos 

ministérios produzem suas próprias estatísticas.  

Paiva – Há algum que eu poderia recorrer em busca de dados?  

Campos – O Ministério da Educação costuma produzir seus dados.  

Paiva – Você atua na CTA. Quais são as organizações mais atuantes no 

movimento sindical argentino?  

Campos – Na CTA?  

Paiva – Em geral.  

Campos – Na Argentina, para se entender a organização do movimento 

sindical, há que se distinguir três níveis. O nível das centrais e das 

confederações sindicais. Outro plano os sindicatos locais e um terceiro que são 

as comissões internas, delegados e representantes. São estes três níveis.  As 

comissões são uma tradição do movimento sindical, elegidos em cada fábrica, 

cada escola, universidade. Estes delegados integram a estrutura do sindicato e 

em muitos casos possuem certa autonomia. Há muitos conflitos que são 

levados adiante por estes delegados, por grupos de delegados. Às vezes 

apoiados pelo sindicato e às vezes contra o que diz o sindicato. Isso é um dado 

bastante interessante.  

 Um segundo nível, os sindicatos de base, locais, provinciais e até 

nacionais e outro nível que é o das centrais sindicais: a CGT, a CTA. Na 

Argentina, nos últimos anos, tivemos muitas estratégias para a organização 

sindical. Há setores como a CTA Autônoma e um setor da CGT, conduzido por 

Hugo Moyano, que tem levado os conflitos, os reclamos às ruas.  Há outras 

centrais sindicais que optaram por uma estratégia mais negociadora com o 

governo, a CTA dos Trabalhadores, a CGT, esse setor que conduz Antonio 

Caló, uma pessoa mais próxima do governo e não tão ligado a protestos. A 

CTA Autônoma e a CGT conduzida por Moyano, são mais opositoras.  

Paiva – Essa paralisação nacional de 9 de junho de 2015 foi impulsionada por 

todas as centrais?  
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Campos – Não. Pela CTA Autônoma e a CGT Moyano, a CGT Azul e Branca, 

que é minoritária e alguns sindicatos da CGT oficialista. Fundamente os 

sindicatos de transporte, que estão na CGT oficialista, mas participaram da 

paralisação. Isso em nível nacional e em nível local há fortes conflitos como 

petroleiros, os trabalhadores da indústria de óleo (soja) voltado para a 

exportação. Também um sindicato dos trabalhadores açucareiros em nível 

local são muito forte, fundamentalmente no noroeste na divisa com Bolívia e 

Chile. É um setor muito combativo e organizado.  

Paiva – E do ponto de vista das organizações políticas. Como é a organização? 

Vimos no domingo (05 de julho) as eleições para o governo da Cidade de 

Buenos Aires e havia uma Frente de Esquerda.  

Campos – Em nível nacional ECO (Energia Cidadã Organizada) e PRO 

(Proposta Republicana) estão juntos. São partidos de centro-direita. São todos 

partidos burgueses. Há expressões mais classistas: Frente de Esquerda é 

uma, de Victor Gennaro, histórico líder da CTA, está saindo agora como 

candidato a presidente. São forças de esquerda que chamo de expressões 

político partidária clássicas.  

(Durante este trecho comentamos um pouco a situação política do Brasil, e a 

criação das universidades públicas no governo Lula. O entrevistado explica-nos 

onde foram instaladas as novas universidades criadas recentemente e a 

composição social da Grande Buenos Aires) 

Campos – Aqui deve ter em conta que Buenos Aires e seu conurbano 

concentra quarenta por cento (40%) da população. Também surgiram 

universidades mais distantes, nas províncias, mas o maior número está 

concentrado nessa região. Para dar um exemplo de uma grande amiga que 

tem um cargo de direção na Universidade Florencio Varela. É um lugar que fica 

há uns 30km daqui. Muito próximo. Nós chamamos de terceiro cordão. Há um 

primeiro cordão, mais próximo e que é a parte mais urbana. Um segundo 

cordão com uma classe média mais baixa, e o terceiro cordão que é o mais 

pobre.  
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 Tiveram uma política de ampliação e de incluir mais gente à 

universidade. E isso traz todo um problema de como garantir que estas 

pessoas que tinham vontade de estudar, pudessem passar pela carreira 

universitária, um acompanhamento.  

Paiva – Assistência estudantil.  

Campos – Assistência estudantil, um setor para garantir que a evasão fosse a 

menor possível. O que aconteceu é que tiveram muitíssimos alunos, mais de 

noventa por cento (90%) são a primeira geração da família que ingressa na 

universidade. São fenômenos que se poderá avaliar o resultado, no médio e 

longo prazo, dez anos é um período muito curto para avaliar.  

Paiva – Li um informe de um representante do Ministério da Educação da 

Argentina que reporta os mesmos índices sobre esses novos estudantes. Em 

sua maior parte é a primeira geração com acesso ao ensino superior.  

Campos – Creio que ao redor de noventa por cento (90%) de primeira geração 

de estudantes universitários. Em lugares muito pobres da Grande Buenos Aires 

e de muita concentração populacional. Outras universidades tem tido políticas 

mais exclusivas, inclusive as novas, não são tão massivas. Recebem menos 

alunos por ano e o ensino é mais personalizado. Com isso, outros resultados, 

outros desafios, e depende do que nós denominamos de autonomia 

universitária, que é definir sua política.  

Paiva – Outra pergunta. Sobre os reitores. Como são escolhidos? São eleitos?  

Campos – Depende de cada universidade. Cada universidade possui um 

estatuto e esse estatuto define quais são os mecanismos de escolha do reitor 

de cada universidade. Na UBA o mecanismo é  onde estão representados os 

docentes, os estudantes e os egressos (graduados).  

Paiva – É paritário?  

Campos – Não. Não é paritário. Os docentes têm mais peso, se não me 

engano ao redor de cinquenta por cento (50%), depois estudantes com vinte e 

cinco por cento (25%) e graduados com também vinte e cinco por cento (25%). 
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 Aqui há um problema muito sério, porque os únicos docentes que podem 

participar da eleição são os docentes concursados, que na UBA são uma 

minoria. A maioria é não concursada, por exemplo, os ad honorem. Docentes 

contratados, docentes interinos, há muitas formas de precarização que não 

permitem que participem da eleição dos representantes das faculdades e da 

universidade.  

Paiva – Por isso é tão conservador o administração da UBA.  

Campos – Não só por isso. Os reitores vêm em geral da Ciências Econômicas 

e agora há um escândalo sobre todo um setor de funcionários que dirigem as 

Ciências Econômicas acusado de fazer negócios com o orçamento do Hospital 

das Clínicas, que depende da UBA. Denunciou-se a poucos dias que 

funcionários de altos cargos, que respondem ao reitor, manipulavam as 

contratações do Hospital das Clínicas com empresas próprias. Contratavam 

suas próprias empresas.  

Paiva – Existem Planos de Carreira?  

Campos – Sim, mas depende de cada universidade, cada faculdade.  

Paiva – Quais foram as últimas lutas da categoria, dos docentes universitários? 

Houve algum movimento unificado em nível nacional ou as paralisações 

costumam ser por instituições?  

Campos – CONADU Histórica vem desenvolvendo bastantes meios de força, 

com distintos níveis de êxito. Em algumas universidades tem uma capacidade 

de paralisação muito importante, em outras, como a UBA, principalmente pela 

grande quantidade de docentes que têm essas características. O restante das 

federações não teve esse desempenho.  

Paiva – As paralisações são nacionais?  

Campos – Sim. São paralisações nacionais, mas insisto tem distinto nível de 

adesão.  

Paiva – As negociações então são centralizadas?  
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Campos – Sim. São centralizadas.  

Paiva – Em sua opinião, o docente universitário argentino se percebe como um 

trabalhador?  

Campos – A resposta, em nível extremadamente individual, uma impressão é 

que alguns setores do professor universitário se viam apartados da classe, mas 

nos últimos anos isso está se tornando mais marginal e está surgindo uma 

consciência, talvez melhor uma identificação de si mesmo enquanto 

trabalhadores, sobretudo nas universidades onde predominam as dedicações 

exclusivas, onde predominam o trabalho universitário mais integrado, que não 

é só docente, mas também investigador, que vai todos os dias ao local de 

trabalho, que se reúna com seus pares, que tenham os mesmos problemas.  

Diria que nos últimos anos, nos últimos vinte (20) anos, esse setor 

cresceu. Em outras universidades, onde há muito mais circulação isso não é 

tão forte, mas não porque não se identificam como trabalhadores, mas 

trabalhadores de outros âmbitos e não na Universidade.  

Paiva – Advogados, médicos... 

Campos – Dois exemplos muito claros disso. Advogados e médicos. Veem-se 

em outro âmbito.  

Paiva – Muito obrigado Luis.  
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Entrevista com a professora Claudia Baigorria, da Universidade do Litoral, 

província de Santa Fé, e secretaria adjunta da CONADU Histórica, 

concedida em 07 de julho.  

 

Paiva – Nós (eu e minha companheira) militamos no PT (Partido dos 

Trabalhadores), mas em um pequeno setor da esquerda.  

Claudia – Eu também milito em uma linha próxima do que seria aqui o PT, com 

Victor De Gennaro é um companheiro que foi dirigente da CTA (Central de 

Trabalhadores da Argentina) e que é muito ligada à CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) que é muito próxima ao PT.  Aqui se parece muito a relação de 

setores da CTA ligados à UP (Unidade Popular), o partido de Victor De 

Gennaro, um companheiro histórico e que agora será pela primeira vez 

candidato a presidente.  

Paiva – Você fala de UP e eu lembro da União Patriótica da Colômbia.  

Claudia – Ah... não. Aqui é Unidade Popular. Não toda nossa federação, mas 

uma parte, eu sou muito amiga dele, não milito neste espaço, não milito em um 

partido, mas sim na relação temos tido dentro da CTA. Por aí conheço bastante 

os companheiros da CUT ou companheiros do Uruguai que também estiveram 

vinculados a Tabaré Vasquez em seu momento, Mogica depois. Nós tratamos 

sempre de manter autonomia. É difícil quando há um governo que pensa que é 

seu. É muito difícil. Porque a organização sindical se ressente.  

Paiva – É complicado quando tem que defender o governo contra os ataques 

da direita e ao mesmo tempo lutar contra o governo. É muito complicado.  

Claudia – É muito difícil a situação, sobretudo quando o governo vai à direita.  

Paiva – Agora vivemos isso. Um governo que elegemos e que agora aplica um 

ajuste neoliberal. Cabem muitas análises.  

Claudia – Aqui isso passa também com muitos companheiros que estão 

próximos ao governo de Cristina Kischner. São várias federações de docentes 

aqui.  
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Paiva – Eu li em seu artigo52que são seis federações.  

Claudia – São seis. Isto é para você (Claudia nos entrega um livro53 da 

CONADU Histórica).  

Paiva – Que bom. Vim à Argentina atrás disso (risos)  

Claudia – Por isso pedi (risos). Posso te dar com gosto. Tudo que temos de 

história, ou pelo menos a parte mais rica, vai encontrar neste livro, quando 

troquemos os emails posso te enviar a versão digital também. A capa é uma 

mobilização muito forte em Córdoba, uma província no ano 2005 que foi o ano 

quando tivemos um maior grau de mobilização depois dos anos 1980, 1990, 

sobretudo os noventa. 

Paiva – E qual foi o motivo da mobilização?  

Claudia – O motivo foi salarial, e em parte um pouco trabalhista também, 

porque agora que conquistamos o nosso Convênio Coletivo de Trabalho (CCT) 

é como se fosse o Estatuto dos Docentes, é um marco jurídico que regula a 

relação de trabalho, entre a universidade e os docentes. É muito importante 

para nós. É a primeira vez em vinte cinco (25) anos de luta.  

Paiva – Em seu artigo você diz que esta era a única categoria do Estado que 

não tinha este convênio.  

Claudia – Exato. Na Argentina sim.  

Paiva – E por que pensa que seja assim?  

Claudia – Porque a universidade... lembremos a reforma universitária de 1918 

que para nós é muito liberal, coloca a autonomia por um lado, com a 

universidade como uma ilha, desvinculada dos grandes temas nacionais. Por 

um lado a autonomia que serviu no ano 1918 para expulsar da universidade a 

                                                           
52 “Docentes universitários arrancam o ciclo com uma semana de paralisação”. Publicação da CTA 

(Central dos Trabalhadores da Argentina) nº 108. Mar/2015, p.7.  

53 El sindicalismo docente universitário: 1971-2011. Edições CONADU Histórica-CTA Autônoma.  
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estes catedráticos que estavam vinculados à oligarquia, à Igreja, bom... para 

isso foi muito importante o ano de 1918.  

Logo a composição da universidade foi mudando ao longo da História e 

os governos também. Veio o peronismo no ano 1945 e que estabelece a 

gratuidade da universidade, se chamava universidade operária, hoje 

Universidade Tecnológica Nacional que é a universidade que se cria com a 

concepção de que o povo ingresse na universidade. A universidade sempre 

fora um lugar de elite, não?  

Paiva – Todas as universidades do Estado passam a ser gratuitas?  

Claudia – Na Argentina a universidade sempre foi gratuita desde Perón. A 

reforma de 1918 também colocava a gratuidade da educação superior, estas 

bandeiras não se perderam, o movimento estudantil não as abaixou nunca, por 

sorte, por sorte. Um movimento estudantil que foi muito combativo durante uma 

época, hoje está um pouco desmobilizado, mas foi muito ativo. Não alcançou 

essa mobilização para impedir a implantação das políticas neoliberais na 

universidade que já tinham uma concepção bastante liberal, mas a autonomia 

foi muito negativa para acompanhar os processos populares, mas foi muito 

positiva para preservar-se frente aos governos, não digo os governos ditatoriais 

porque quando houve ditadura, interviram nas universidades, igual que todas 

as instituições e em qualquer país. Porém a autonomia serviu sim para poder 

preservar-nos contra governo de Carlos Menem e que foi quem legislou no ano 

1995, uma lei de educação superior, que verdadeiramente toma o conceito de 

educação-mercadoria, que proliferou em toda a América Latina, não a inventou 

Menem, foi o Banco Mundial, Fundo Monetário etc, etc... foi assim que passou 

no Brasil, no Uruguai e no Chile. A diferença é que aqui não puderam meter a 

cobrança, aqui a universidade seguiu sendo gratuita.  

 Depois, quando vão te dar o título, o diploma, tem que pagar, qualquer 

outra coisa que queira, mas o ingresso não, e o ingresso é gratuito e em sua 

imensa maioria é irrestrito, quer dizer, não há uma exame de nivelamento, não 

excludente e há faculdades, como a Faculdade de Medicina de La Plata que é 

muito grande, o decano da faculdade pois um exame de ingresso, restritivo. Há 
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carreiras que estão verdadeiramente abarrotadas de alunos, não é o caso de 

medicina, mas há que se buscar uma forma de reorientar para cada carreira, 

bom cada universidade não tem restrição para o ingresso, isso é uma grande 

vantagem, quero dizer que se o conhecimento universitário, a educação 

superior, não é massivo, não é popular verdadeiramente não é por causa da 

universidade, se não por conta do contexto sócio econômico e político do 

Estado, do país.  

Paiva – Há uma entrevista de um representante do Ministério da Educação, 

Martim Gil...  

Claudia – Martim Gil foi secretário de políticas universitárias e é deputado 

nacional.  

Paiva – Afirma que houve uma criação de nove universidades nos últimos dez 

anos e quase 80% dos novos jovens que ingressaram eram a primeira geração 

a cursar a educação superior. Seriam regiões mais pobres.  

Claudia – Pode ser. Quero te dizer que este governo tomou medidas que 

apontam para a inclusão em termo sócio econômico.  

Paiva – Houve uma expansão então.  

Claudia – A criação de novas universidades é certo.  

Paiva – Mas o orçamento também acompanha?  

Claudia – Mas não no que se refere em pesos ou dólares por alunos. Seguimos 

sendo das universidades dos países latino-americanos que apresentam o 

menor investimento por aluno, em nível mundial nem falar. Em termos nominais 

o orçamento cresce, porém em termos relativos estamos com um orçamento... 

quase noventa por cento (90%) se destinam ao pagamento de salários, dos 

professores, do pessoal administrativo e de gestão. Significa que sobra apenas 

10% para todo o resto, para bolsas de estudo, para restaurantes universitários, 

para insumos de cátedra, para equipamento, para bancar os hospitais 

universitários, para a investigação dentro da universidade, para pagar a luz, 

pagar o gás, tudo.  
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Paiva – Li que a pós-graduação aqui nas universidades públicas é paga. 

Claudia – Sim senhor. Isso é uma das consequências da lei de educação 

superior dos anos 1990, de Menem. O encurtamento da graduação foi 

implementada para ter uma pronta saída à pós-graduação. A carreira da 

graduação é curta em conteúdos, é curta em quantidade... quando em minha 

época recebi meu título, tinha um determinado número de matérias, bom, hoje 

aqueles que se formam na minha carreira, de Química, tem número de 

matérias menor durante o curso. E para aceder ao conhecimento que agora 

não se ensina na graduação, precisa fazer a pós-graduação. Essa pós-

graduação é paga, é um grande negócio montado dentro do sistema público de 

universidade, obviamente com a anuência das próprias autoridades, do 

governo que sucederam a Menem, dos reitores das universidades, porque é 

muito dinheiro que se arrecada.  

 Nós, a partir desse Convênio Coletivo de Trabalho (CCT) conseguimos 

colocar no texto, que se cumpra é outra luta, mas foi uma conquista colocar na 

letra da lei, que a pós-graduação será gratuita para os docentes.  

Paiva – Mesmo os docentes pagam?  

Claudia – Uma fortuna tem de pagar os docentes universitários para ter uma 

pós-graduação. Pagam na universidade pública, não é que seja na 

universidade privada. Pagam muito dinheiro e o Estado olha para outro lado, 

não se responsabiliza pela formação de pós-graduação dos seus docentes e 

por isso vimos lutando por muitos anos. Assim que coseguimos na letra, na 

letra fria do CCT.  

Paiva – E durante a tramitação e aprovação dessa lei da educação superior 

pelo governo Menem houve paralisações, mobilização? 

Claudia – Muitas paralisações, mobilização. Foi uma grande derrota para o 

movimento universitário, porque é uma lei que não contava com o consenso da 

comunidade universitária. Uma lei que se orienta de cima para baixo e que 

violentava a autonomia universitária, pelo tema das avaliações. O tema das 
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avaliações, da qualidade acadêmica. Formaram-se superestruturas para avaliar 

a qualidade.  

Paiva – A CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria)?  

Claudia – Sim a CONEAU. Houve muita resistência nas universidades. Aí 

houve paralisações, mobilização, massiva mobilização. Isso foi desde 1992. 

Começou pelas escolas. A descentralização. As escolas que dependiam todas 

do Ministério de Educação da Nação passam a depender das províncias. 

Primeiro começa com a transferência da Nação para as províncias.  Cada uma 

das vinte e quatro (24) províncias. Logo se dita a lei federal da educação que 

se regulou pelas orientações do Fundo Monetário Internacional e Banco 

Mundial, que veio a plasmar essa cultura de descentralizar tudo relacionado à 

educação básica. Depois isso mudou, mas em parte, não durante o governo de 

Cristina, mas de Nestor Kirchner.  

Paiva – Tornou-se novamente a centralizar, um sistema federal? 

Claudia – Nunca se voltou a centralizar. Por isso te digo. A nova lei, que se 

aprovou no governo de Nestor Kirchner manteve esta lógica de escolas 

dependendo de cada província, da mesma forma que os hospitais públicos. Os 

hospitais públicos na época de Perón dependiam do governo federal, igual que 

as escolas, mas era um Estado Nacional que garantia os direitos, não os 

serviços, os direitos básicos do povo, educação, saúde, habitação.  

Paiva – E a educação básica quando foi descentralizada?  

Claudia – 1992.  

Paiva – Mesmo ano que ocorreu no México. Mas aqui a CTERA (Confederação 

dos Trabalhadores da Educação da República Argentina) apoiou a 

descentralização ou resistiu? 

Claudia – Houve muita resistência, mas finalmente passou. Foi uma derrota 

para o movimento docente, mas a CTERA teve que se adaptar. Combateu 

muito, mas quando viu que estavam para perder procuraram se adaptar. Nós 
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os professores universitários nunca conseguimos nos adaptar. Digo os 

grêmios, as direções sindicais, mas no cotidiano a lei de educação superior 

está totalmente assimilada pelos docentes que completam os formulários para 

a CONEAU. Isso foi uma grande derrota para nós e para o movimento 

estudantil também. Foi uma grande batalha que perdemos. Assim que retomar 

isso custaram muitos anos. Ainda assim, passado vinte anos, a lei de educação 

superior segue vigente, apesar do discurso que tenha o governo, Martim Gil, a 

lei de educação em sua estrutura e lógica neoliberal segue vigente, não se 

toca. Fora os reitores, as direções universitárias. O governo nos deixa essa 

grande dívida.  

Paiva – Os reitores aqui são eleitos? 

Claudia – Sim, mas não por voto direto. Através de assembleias universitárias, 

na maioria, há muitas que têm voto direto, igualmente há pré-requisitos para se 

votar. Não vota qualquer membro da universidade. Se,  é docente, tem que ter 

prestado concurso. Isso é o que nos deixou a reforma universidade, a 

periodicidade de cátedra.  

Paiva – Em seu artigo você informa que há cem mil (100.000) professores que 

não possuem estabilidade.  

Claudia – Setenta por cento (70%). Estes setenta por cento não votam.  

Paiva – Também há outros trinta mil (30.000) ad honorem.  

Claudia – Tampouco votam.  

Paiva – Qual o número de professores universitários na Argentina.  

Claudia – Neste momento são mais de cento e setenta mil (170.000). Sem os 

ad honorem. Estes não recebem, mas tem um papel que diz que são docentes, 

mas não recebem salários. É terrível. Há professores que prestam concurso na 

UBA (Universidade de Buenos Aires) para trabalhar grátis.  

Paiva – Há concurso para ser ad honorem.  

Claudia – Sim. Um fenômeno sociológico.  
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Paiva – E por que alguém daria aulas sem receber?  

Claudia – Pelo prestígio. Sobretudo em faculdades de Direito. Pertencer à 

Faculdade de Direito da UBA, por exemplo, te dá um antecedente muito 

poderoso quando prestas concurso para um cargo na Justiça. Há ad honorem 

que trabalham há vinte (20) anos grátis.  

Paiva – Isso é algo do período neoliberal ou já existia?  

Claudia – Já existia. O ad honorem, que significa “pela honra”, tinha a ver com 

situações muito específicas, de prestigiosos juízes, médicos, que vinham dar 

uma conferência, uma aula para a universidade. Era grátis, porque tinham um 

status econômico que não necessitavam salário. Além disso, era um juiz que 

tinha o tempo completo na Justiça. Não te dá tempo para que tenha outro 

trabalho. Uma carga horária que supere as oito (8) horas, por exemplo. Então 

davam aula grátis.  

 Uma coisa é dar uma aula grátis porque não te permitem seus estatutos 

e outra coisa é que a maior universidade da América Latina se sustente com 

trabalho não remunerado. Te explico. Neste momento a UBA tem... ... [neste 

momento da entrevista, a professora indica seu artigo, publicado no periódico 

nº108 da CTA e intitulado “Docentes universitarios arrancan el ciclo con una 

semana de paros”, na bibliografia] está superdimensionado trinta mil 

(30.000),foram trinta mil, mas conseguimos passar à planta dez mil (10.000), 

com salário, mas continua sendo uma prática muito comum que cada 

catedrático traga seus empregados, chamam empregados os jovens bem 

formados, com pós-graduação geralmente, e que são mão de obra barata, ou 

melhor, mão de obra gratuita, nem sequer barata. Então trabalham gratuito 

para começar a ter antecedentes na Universidade, para seu currículo é claro, 

com a promessa de que em algum momento vão dar-lhe o cargo. Nesta 

situação, como te disse, há gente que há vinte anos trabalha grátis. Não se 

paga a hora.  

 Há um convênio, que me parece que tem Obras Sociais (Serviço Social), 

que porque trabalha grátis te permitia cursar alguma pós-graduação gratuita. 

Há uma série de prerrogativas.  
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Paiva – Esse tempo trabalhado como ad honorem conta para aposentadoria, 

como renda previdenciária? 

Claudia – Nada, nada, nada. É um problema. É um grande flagelo. Ocorre 

apenas nas grandes universidades como a UBA, a Universidade de La Plata.  

Paiva – E a UBA quantos estudantes tem?  

Claudia – A UBA deve andar por mais de quinhentos mil (500.000). Sim. 

Porque só de docentes, sem contar os ad honorem, há quarenta mil (40.000) 

docentes. Contando graduação e pós-graduação.  

Paiva – A UBA possui pré-universitários?  

Claudia – Sim. Possui três. Dois que são os mais prestigiosos o Colégio 

Nacional de Buenos Aires e a Escola Superior de Comércio Carlos Pellegrini e 

um terceiro que depende da Faculdade de Agronomia é uma escola 

agrotécnico. Estas escolas são anteriores à criação da UBA, pelo menos a 

Nacional de Buenos Aires e a Carlos Pellegrini são colégios muitos 

prestigiosos, bastante elitistas também.  

Paiva – Estes professores não são universitários. São representados pela 

CTERA?  

Claudia – Pouco. CTERA tem poucas filiações. Em todo o país há sessenta 

(60) colégios universitários. Agora estão em vias de criação mais cinquenta 

(50).  

Paiva – Esses colégios são equivalentes à secundária ou algum curso de 

ensino superior não universitário?  

Claudia – Há desde jardim da infância, maternal, pode haver primário, 

secundário e ás vezes também terciário. Eu sou da Universidade do Litoral, em 

Santa Fé, temos uma escola técnica, que é a mais prestigiosa, de agro-técnica, 

estas duas são secundárias, mas logo criaram um jardim maternal, uma escola 

primária e uma escola secundária. Então são todos os níveis, mas depende  da 

universidade, não depende da província como as demais escolas.  
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Paiva – Você disse que leciona na Universidade do Litoral. É perto aqui de 

Buenos Aires?  

Claudia – Santa Fé, centro de Rosário. A província é Santa Fé, Rosário é um 

departamento, não é a capital. A capital de Santa Fé é Santa Fé capital. 

Rosário tem uma universidade também, muito grande, acho que é a quarta 

maior do país e Litoral tem uma universidade, digamos a capital Santa Fé, que 

é uma das mais antigas, das primeiras fundadas pela reforma universitária.  

Paiva – E como você iniciou sua militância sindical? No movimento estudantil?  

Claudia – No movimento estudantil. Eu comecei no movimento estudantil.  Eu 

militava na juventude universitária peronista, dentro da universidade.  

Paiva – Aqui parece que todos são peronistas (risos)  

Claudia – Aqui quem não é peronista, seguro que vem daí (risos). Sigo sendo 

peronista, o que não significa que seja kirchnerista. Militei na juventude 

universitária peronista com a recuperação da democracia argentina. Em 1983 e 

1984. Quando o peronismo era proscrito. Aí começo me aproximar, porque 

minha família toda era peronista e meu pai foi dirigente sindical também.  

Paiva – Que interessante. Qual categoria?  

Claudia – Meu pai foi dirigente sindical universitário, mas administrativo 

universitário. Aqui chamamos no docente. Uma palavra muito feia, uma 

negação. Há outra palavra que usam codocente, mas que também não 

explicam o que são. Se não são docentes o que são? São trabalhadores...  

Paiva – Aqui há sindicatos únicos? De trabalhadores administrativos e 

docentes? 

Claudia – Não. São distintos.  

Paiva – Aqui percebi que as denominações das entidades são sempre 

“associações”. Raro ver a palavra sindicato no meio sindical docente. Há algum 

problema legal? Isso expressa alguma resistência em se organizar em um 

sindicato? 
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Claudia – Não. Dentro dos estatais, por exemplo, há um sindicato que se 

chama ATE, que significa Associação dos Trabalhadores do Estado, é um 

sindicato único em nível nacional. O mesmo se passa com outro grêmio UPCN, 

União do Pessoal Civil da Nação. São organizações de segundo grau, que tem 

filiais em cada província, ATE tem uma ATE Santa Fé, uma ATE Buenos Aires, 

uma ATE Córdoba. Só ATE, ATE, ATE.  

 Nós, que iniciamos sendo um confederação, por isso nos chamamos 

CONADU, queria dizer, Confederação Nacional de Docentes Universitários que 

afiliava grêmios em cada província, em cada universidade. Esses grêmios têm 

seu próprio estatuto, sua própria arrecadação, sua autonomia e pagam à 

federação uma cota, todos os meses. No caso de ATE e UPCN a organização 

de segundo grau arrecada centralizadamente e distribui os fundos às seções. 

Isso dá um manejo mais centralizado e poder mais concentrado na direção da 

organização sindical. O nosso é mais debaixo para cima. Hoje somos 

federação, houve uma transformação por causa da legislação trabalhista, não 

por outro motivo. Somo uma federação nacional que afilia organizações de 

base.  

Paiva – E vocês estão filiados à CTA Autônoma? 

Claudia – Sim.  

Paiva – É uma das centrais mais à esquerda me parece. Foi a CTA Autônoma 

e a CGT Moyano que organizaram a paralisação nacional do dia 9 de julho, 

não?  

Claudia – Sim. A CTA é a única central sindical que está na rua. Há também a 

CGT de Moyano e CGT’s dissidentes, mas Moyano passou muitos anos com o 

governo nacional, de Nestor Kirchner, mas por causa de problemas políticos 

entre eles Moyano mudou de caminho e hoje é opositor. Nós da CTA 

Autônoma sempre tratamos de reivindicar a autonomia em relação ao governo.  

Paiva – Vocês são de 1991. 

Claudia – Sim. Somos de 1991. Este companheiro Victor Gennaro, que eu te 

falava, é o fundador da nossa CTA. E o companheiro Fernando, que faleceu 
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agora de câncer, foi também deputado federal. Eu integro a direção nacional da 

CTA Autônoma, estou como representante dos docentes universitários em uma 

mesa onde há professores, metalúrgicos, privados, médicos, de tudo um 

pouco.   

Paiva – Sua categoria parece bem mobilização, não?  

Claudia – Sim.  

Paiva – A sindicalização é alta?  

Claudia – Não. Custa muito filiar ao docente universitário. O docente 

universitário não se assume como trabalhador. Fazemos campanha para 

filiação e tudo. A filiação é voluntária. Temos que ir ao companheiro. Falar para 

ele do sindicato e perguntar se quer se filiar.  

Paiva – Afiliação voluntária é o melhor. Vi no México o caso da filiação 

compulsória, no SNTE (Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Educação). É 

problemático.  

Claudia – Exatamente. Bom. Além disso, nossos dirigentes sindicais não têm 

liberação sindical, a maioria. Ou seja, dão aulas, fazem investigação, publicam, 

fazem serviços, fazem extensão e ainda militam no sindicato. Eu tenho licença 

sindical, faz muitos anos. Porque é impossível ter uma responsabilidade em 

nível nacional, mas eu sou secretaria adjunta. Nossa secretaria geral, que você 

conheceu rapidamente outro dia, não tem licença sindical. Tem um cargo de 

dedicação semi-exclusiva e às vezes não pode vir a presidir um congresso por 

causa do trabalho e cabe a mim fazê-lo. Isso não se passa em outros setores 

do sindicalismo. A maioria dos nossos companheiros, tanto da ATE, da CTERA 

possuem licença sindical. Nenhum dá aula.  

Paiva – E por que isso é assim com os docentes universitários?  

Claudia – Por que há pouca consciência de assumir-se como trabalhador. 

Pensam mais pertencer aos acadêmicos. Pode ser muito de esquerda e tudo. 

Os companheiros da ultra-esquerda são os que mais dão aulas, têm reuniões, 
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fazem pós-graduação, viajam por todo o mundo, fazem trabalho de 

investigação e bom... tem outra militância.  

Paiva – Não possuem consciência de classe, ou identidade. Não se veem 

como vendedores de força de trabalho. 

Claudia – Sim. Totalmente, mas isso está mudando com o decorrer dos anos. 

Já há universidades onde há porcentagens de sindicalização altas, mas há 

universidades muito grandes onde há pouquíssimas filiações.  

Paiva – Uma pergunta sobre precarização. Nós no Brasil temos professores 

que são de carreira, mas também horistas, os que trabalham por hora, por 

contrato. No México são chamados de professores de asignatura, são 

designados que podem trabalhar no máximo por dezoito horas, no caso da 

UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México). Na Colômbia são 

chamados de catedráticos, que também trabalham por horas e ás vezes em 

várias instituições. Chamam às vezes de professor táxi. E aqui? Além dos ad 

honorem há esse problema?  

Claudia – Os ad honorem. Vejamos. Temos três tipos de dedicação nas 

universidades. No setor universitário, não no pré-universitário. Há a dedicação 

simples são dez horas semanais. Professor que vem uma ou duas vezes na 

semana para dar aulas, aplicar exames, corrigir exames. São dez horas de 

aulas e não lhe sobra tempo para investigar. E como o máximo que pode 

acumular são cinquenta (50) horas, esse docente com dedicação simples, se 

tiver sorte de conseguir outro cargo, pode ter mais dez horas em outra 

universidade. Por exemplo, tem dez horas na UBA, dez horas na Universidade 

de Quilmes que está a meia hora, mais dez horas na Universidade Nacional de 

Artes que também está na capital e também em outra instituição que esteja no 

conurbano. Cinco trabalhos. Esse é o professor táxi.  

Paiva – Me desculpe o uso desse termo, “professor táxi”. Não gosto. Só o 

utilizei porque é bem conhecido.  
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Claudia – Eu sei. A mim tampouco, mas é o que mantém a universidade, 

porque essa dedicação na universidade hoje representa mais de sessenta e 

cinco por cento (65%) dos cargos docentes.  

Paiva – Em nível nacional?  

Claudia – Sim. Em nível nacional. Sessenta (60%), sessenta e cinco por cento 

(65%) para não exagerar. Depois vem a dedicação semi, que são vinte (20) 

horas semanais. Vinte horas semanais sobre um máximo de cinquenta. Pode 

ter então duas dedicações semi-exclusivas e mais uma simples. São docentes 

com duas semi- exclusivas pode ter duas cátedras, três cátedras e até quatro 

cátedras. É um trabalho bastante diversificado.  

Paiva – E continua sem tempo para preparar aulas, fazer investigação...  

Claudia – Já tem um pouco mais. Entram no regime de incentivo da docência 

para investigação e etc, etc... Este representa entre vinte (20%) e vinte e cinco 

por cento (25%) do quadro nacional. E logo há a dedicação exclusiva. São 

quarenta (40) horas semanais. Estes antes tinham apenas uma cátedra com 

uma equipe com um professor titular, um professor associado, um professor 

adjunto, chefe de trabalho prático, auxiliar de primeira. Essa estrutura de 

cátedra que nos deixou a reforma universitária, hoje está bastante atomizada.  

Paiva – Cátedra para vocês é como o departamento para nós?  

Claudia – Um departamento pode ter várias cátedras. Por exemplo, o 

departamento de Física pode ter cátedras de Física 1, Física 2, Física quântica, 

Física matemática. Isso pode ser o departamento em algumas universidades. 

Outras têm pura estrutura de departamento. Aqui há universidades que se 

sustentam com a estrutura de departamentos.  

 Estas novas universidades criadas não têm estrutura de cátedras. Não 

há como sustentar uma estrutura de cátedras, porque pode ter uma cátedra 

que tenha dez alunos, por exemplo. Depende da carreira. Então para essa 

cátedra com dez alunos o Estado tem de pagar um professor titular com 

dedicação exclusiva, um professor associado que seguro tem dedicação semi-
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exclusiva e todo os auxiliares abaixo. É uma estrutura muito cara para dez 

alunos.  

 Porém, hoje está muito diversificado o trabalho docente. Este professor 

titular com dedicação exclusiva e com máxima antiguidade. Hoje deve ser uns 

cinco (5%) ou dois (2%) por cento, com o salário mais alto. Pela antiguidade 

pode receber cento e vinte por cento (120%) a mais do seu salário. Ser antigo 

na universidade te acresce bem o salário. Esse professor titular, com 

dedicação exclusiva, que antes era o senhor feudal que tinha todo o tempo do 

mundo para estudar, hoje seguramente tem quatro (4) ou cinco (5) matérias a 

seu cargo. Seguramente tem um ou dois cursos de pós-graduação. 

Seguramente é diretor de um ou até três projetos de investigação. Dirige os 

grupos de investigação. Não dirige somente o grupo de docência nestas quatro 

ou cinco matérias que tem.  

Paiva – Esta estrutura é apenas para a graduação ou pós-graduação também?  

Claudia – Para graduação e pós-graduação. Os professores são os mesmos. 

Aqui não há uma planta (quadro, carreira) de professores de graduação e pós-

graduação, mas às vezes se contratam professores para lecionar apenas na 

pós-graduação, mas geralmente o docente que leciona na graduação, também 

leciona para a pós-graduação. É quase parte das obrigações, quando possui 

títulos de pós-graduação.  

 Então, esse cargo, de professor titular, tem muita responsabilidade. 

Porque é mentira que são oito (8) horas por dia. São as oito (8) horas por dia, 

mais o trabalho que leva para casa, mais o seu próprio aperfeiçoamento, mais 

levar o trabalho a congressos. Esse professor é um escravo da universidade. E 

pela bagagem de conhecimento que tem, acaba indo trabalhar para uma 

multinacional, onde vai ganhar dez vezes mais, ou a uma empresa privada 

qualquer, mesmo não sendo multinacional.  

 Isso é o que se passa na Argentina. Não se paga bem o trabalho 

docente. Dos salários pagos pelo Estado, o salário docente universitário é o 

mais baixo. Na universidade Argentina, o trabalhador não docente, o 
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trabalhador administrativo, inclusive o que varre, ganha mais por hora do que  

docente universitário.  

Paiva – Eu vi que no seu artigo você menciona um cargo de “testigo”, com um 

ingresso de quatro (4) mil pesos mensais.  

Claudia – Sim. O cargo de “testigo” é de vinte horas semanais.  

Paiva – Quanto é o salário mínimo na Argentina?  

Claudia – Aqui se fala de conceito de salário mínimo vital e móvel que se fixam 

todos os anos em base da inflação. Este está em quatro mil e oitocentos pesos, 

mas não me recordo ao certo.  

Paiva – Então está muito próximo ao salário mínimo. Vi na pauta das 

reivindicações da paralisação do dia 9 de junho (puxada pela CTA Autônoma e 

CGT Moyano) que pediam uma salário mínimo de doze (12) mil pesos.  

Claudia – Claro. O que ocorre é que na prática pedimos um reajuste de 

quarenta por cento (40%), porque para passar de quatro (4) mil para doze (12) 

mil pesos, se necessita uma reajuste que não vai pagar ninguém. Na hora da 

reivindicação, fazemos uma reivindicação máxima, fazemos uma média da 

cesta básica para o “testigo”, mas fazemos uma reivindicação de tantos por 

cento. Isso depende da força que temos naquele momento, para lutar, para 

conseguir em uma negociação paritária que é muito desigual em nosso país. 

Porque há um governo muito forte, que há cooptado vários dirigentes sindicais 

e que se firmam acordos abaixo da inflação, porque aquilo que se toma como 

inflação, a inflação do INDEC (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da 

Argentina) que está sob intervenção, não tem a ver com os preços que 

encontra nos supermercados. Aí te dás conta com o aumento da gasolina, a 

tarifa dos serviços públicos.  

Paiva – Percebemos isso pelo câmbio, que nas ruas é bem mais alto que o 

índice oficial.  

Claudia – Isso que ocorre, mas o mais prejudicado é o trabalhador assalariado 

e os mais pobres, os que não têm trabalho e vivem do assistencialismo do 
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Estado. O que antes era suficiente para comprar tantos quilos de pão por mês, 

tantos litros de leite, ou um pouco de carne, ou macarrão, o que seja, essa 

gente já não pode mais consumir. São famílias que vivem na indigência, que 

vivem abaixo da linha da pobreza, estão mal alimentadas e que não podem 

comprar nada com dois mil e quinhentos pesos por mês, ainda mais se tem 

filhos. Não podem.  

Paiva – Mas há salários de dois mil pesos? São informais.  

Claudia – Sim. São subsídios do governo. Não sei como o chamam no Brasil.  

Paiva – No Brasil há trabalhadores formais e informais, mas aos formais não se 

pode pagar menos que o salário mínimo, que é como aqui entre duzentos e 

trezentos dólares.  

Claudia – Aqui tampouco não se poderia, mas depende da informalidade. Os 

formais não poderiam receber menos que o salário mínimo vital e móvel, mas 

no Estado há muitíssimos que pagam menos que o salário mínimo. Em 

províncias muito pobres. O Estado nacional os auxilia, outras vezes não. Como 

de Formosa, os municipais recebem dois mil e quinhentos e três mil pesos, 

igual que os professores.  

Paiva – E os professores na Argentina. Quanto ganham?  

Claudia – Mais que nós. O cargo de professor de graduação está equiparado a 

este salário de “testigo” que falávamos. De vinte horas semanais. A hora 

cátedra que é o que se segue nas escolas secundárias, nas pré-universitárias e 

nas escolas nas províncias, não a hora o relógio. Nós temos uma equivalência 

histórica que trazemos dos anos 1980, às quinze horas cátedra do nível 

secundário são equivalentes ao professor de graduação de jornada simples, 

estes professores recém-iniciados, deveriam ter os salários equivalentes a 

quinze horas cátedras, mas em nível universitário e deveriam ser equiparadas 

às 20 horas universitária. Este é o cargo “testigo”, mas este professor tem 

jornada de quarenta e oito (48) horas na semana, não tem vinte.  
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 Um professor está ao redor de seis mil pesos. Este está em quatro mil e 

quinhentos, com o aumento mais de cinco mil. Já os professores pré-

universitários estão com uns oito mil pesos.  

Paiva – Por que é maior que o do professor universitário? 

Claudia – Porque é um setor menor. Estão ao redor de vinte cinco mil (25.000) 

em nível nacional. Te disse que entre todas as universidades há entre cento e 

cinquenta mil (150.000) e cento e setenta (170.000) professores universitários. 

A última cifra que nos deu a presidenta. Esses vinte cinco mil (25.000) ou trinta 

mil (30.000) se cresceram um pouco, são pré-universitários, docentes das 

escolas pré-universitárias, que são esses sessenta colégios que te disse.  Esse 

é o setor mais dinâmico das universidades públicas. Aí a porcentagem de 

afiliação aos sindicatos é de oitenta (80%) ou noventa (90%) por cento. É o 

setor mais dinâmico, mais combativo, o que tem os alunos jovens a seu 

encargo. Quando há greves longas, os primeiros que param e param todos. No 

setor universitário não param todos. Por exemplo, na UBA que mais nos exige  

suspender as atividades.  

Paiva – Porque há médicos, advogados...  

Claudia – Sim. Levamos panfletos e muitos nem se interam de que há 

paralisação. Há paralisações nas universidades nacionais e na UBA, com 

sorte, a porcentagem de adesão pode chegar a vinte (20%) ou trinta (30%) por 

cento. Enquanto isso o índice de paralisação entre os pré-universitários chega 

a noventa e cinco (95%) por cento.  

 Por isso esse setor conquistou melhores salários que os universitários. 

Há professores universitários que não sabem quanto ganham. Porque é um 

trabalho secundário para muitos deles. Têm outra profissão. E primeiro está 

seu escritório de advogado, sua clínica médica e aí ganham muito dinheiro, 

então têm como uma atividade muito marginal, se quer assim denominar, a 

docência universitária. Por isso também é que há muitos que trabalham grátis e 

vêm dar aulas na universidade apenas por prestígio.  
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Paiva – Os professores universitários das instituições privadas também 

possuem uma entidade sindical? Ela está na CONADU?  

Claudia – Não. Há a SADOP (Sindicato Argentino dos Docentes de 

Organismos Privados).  

Paiva – E qual a porcentagem que ocupa no ensino superior, em número de 

estudantes? Uns vinte (20%) por cento?  

Claudia – Cresceu muito. É minoritário, mas cresceu muito.  

Paiva – O número de estudantes públicos aqui na Argentina é de um milhão e 

oitocentos mil (1.800.000), não?  

Claudia – Não. Aí está contando os estudantes de graduação, de pré-

graduação e pós-graduação. Está matrícula, pelo menos eram de todos os 

níveis. Os estudantes de graduação devem estar ao redor de um milhão e 

duzentos mil (1.200.000). Posso estar equivocada. Há muita deserção no 

ensino público.  

Paiva – Esse é um argumento do Banco Mundial para introduzir o pagamento 

do ensino superior, a evasão.  

Claudia – Correto. Para diminuir o orçamento, mas como eu te dizia sobre a 

estrutura da cátedra, que o Banco Mundial argumenta que não pode ter essa 

estrutura para carreiras pouco procuradas, com dez alunos, por exemplo, mas 

como te disse, dar aulas não é a única atividade. Há investigação, preparar e 

corrigir exames, fazer pós-graduação. Talvez a organização em departamento 

fosse melhor, mas sem chegar a essa situação do “professor táxi”.  

Paiva – Há planos de carreira? Planos de evolução salarial? Você disse que há 

um acréscimo com a antiguidade.  

Claudia – Não tínhamos carreira docente, por isso a antiguidade passou a ter 

um peso tão importante na estrutura salarial. Ao não ter a possibilidade de 

evoluir na carreira, que te permita ir ascendendo gradualmente, se ascende 

salarialmente por antiguidade. Há companheiros e colegas que ingressaram 

como ajudantes e aposentaram-se como ajudantes, mas com vinte quatro (24) 
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anos de antiguidade. Ano a ano, mas depois as incidências vão sendo 

distintas.  

Paiva – Mas a cada sete anos deve prestar uma avaliação?  

Claudia – A cada sete anos é avaliado. Avalia-se o desempenho como 

docente. Nem todas as universidades possuem o mesmo regime. A autonomia 

permite que cada instituição possa fixar o seu regime de admissão, seu regime 

de ascenso e de avaliação, então se há avaliação, podemos dizer que há 

carreira docente desde sempre. E há essa estrutura de concursos periódicos 

que vem da reforma universitária de 1918. A UBA é uma delas. Na UBA há um 

processo de concurso a cada sete (7) anos, mas não é que o docente seja 

avaliado. É um novo concurso para aquele cargo, onde podem se inscrever 

vinte, trinta ou quarenta profissionais, que se têm melhores antecedentes ou se 

têm algum acordo político, afastam o docente de seu próprio cargo. Há casos 

de docentes com quinze (15) e vinte (20) anos de antiguidade que perderam 

seu cargo. 

 Isso não deveria passar em um regime de carreira docente, porque 

também significaria um desperdício dos impostos que paga o povo. Se 

dissermos ao povo, que durante vinte anos pagou a um profissional, que foi 

formado, que se pôs a fazer investigação, significa argumentar a favor da 

própria torpeza do Estado. Uma instituição que joga à rua um profissional, 

depois de tê-lo formado ao longo de vinte anos, deveria fazer isso recair sobre 

o reitor. Nós pretendemos com esse convênio coletivo de que a instituição, a 

universidade, possa manter o seu profissional. Como vai formar gente e depois 

abrir concurso. Podemos dizer que dos cento e cinquenta mil (150.000) alguns 

não sejam bons, mas podemos dizer que estes cento e cinquenta mil, cento e 

setenta mil docentes não há nenhum que sirva e tenhamos que abrir concurso 

para todos e para que venham os melhores. Isso não é assim.  

Paiva – Isso vem desde a reforma universitária de 1918? Eu pensava que era 

uma reforma recente, neoliberal.  

Claudia – Não. Isso vem desde a reforma. O concurso periódico tinha um 

sentido na reforma de 1918. Era para expulsar da universidade determinado 
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personagem que tinha também suas lógicas clericais. Era outro sentido. 

Inclusive era revolucionária naquele momento, porque era para mudar a 

composição social da universidade e não fazer elitismo. Tudo ao contrário. 

Agora é uma ferramenta de pressão. Os professores não protestam. Fazem 

cursos e cursos para juntar antecedentes. É um prisioneiro. É domesticado. 

Nós temos lutado muito e dizemos que a estabilidade trabalhista está ligada à 

liberdade acadêmica. Não é possível haver liberdade acadêmica, liberdade de 

pensamento, liberdade de reprodução do conhecimento, de geração e 

reprodução se não há estabilidade trabalhista.  

 É como dizer que há liberdade de imprensa e que qualquer jornalista 

possa dizer o que queira contra seu patrão, contra a corporação mediática sem 

ter estabilidade laboral. Por isso há que precarizar para que o docente seja um 

reprodutor do conhecimento dominante e não um crítico ou autocrítico, que foi 

o que se passou nos anos 1970. Depois veio a ditadura e a universidade 

perdeu muitos quadros políticos, muitos quadros acadêmicos valiosíssimos. 

Muitos foram mortos, sequestrados, torturados, incinerados muitos destes.  

Muitos fugiram para o exílio, mas a universidade perdeu muito. Foi um 

esvaziamento ideológico, cultural, por isso que a lei de educação menemista 

veio para ficar, porque encontrou toda uma desarticulação, uma desiologização 

dentro da universidade que foi o melhor que se poderia passar para muitos. Há 

docentes muito identificados com essa lei, porque é a lei do individualismo, da 

universidade ilha, da universidade pouco crítica, da universidade onde a 

academia serve para alguma coisa, mas desvinculada. Muito global. Há 

espaços de resistência. Há coisas maravilhosas que se fazem, desde muitas 

universidades também que tem a ver com o movimento popular, com um 

desenvolvimento científico autônomo e soberano, mas em matéria de 

investigação a universidade perdeu muito e porque antes havia o Ministério da 

Educação.  

 O Ministério da Educação, o único que tem a seu encargo são as 

universidades nacionais. É o único. Porque as escolas dependem dos 

governos das províncias. Há o Conselho Federal de Escolas que participam os 

ministérios de educação de todas as províncias, mas este Ministério da 
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Educação não paga salário às províncias. Este Ministério de Educação paga 

somente aos universitários. Primeira questão: antes este ministério se chamava 

Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia. Com o governo de Cristina se 

separa. Cria-se o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva e fica 

por outro lado dois ministérios.  

 Vão-se todos os organismos científicos e tecnológicos, o CONICET 

(Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas), não sei se ouviu 

falar dele. Organismos de investigação básica e aplicada.  

Paiva – Para o mercado.  

Claudia – Para o mercado e para o conhecimento, isto gera muito 

conhecimento. E isso tem levado que a Universidade fica com uma 

investigação marginal. Porque a investigação de ponta, centralizada ficou 

nestes organismos de Ciência e Tecnologia. A investigação na universidade 

pública tem um sentido muito mais testemunhal.  

Paiva – Mais voltada para a reprodução do que criação do conhecimento.  

Claudia – Claro. Exatamente. É a universidade para o ensino. Dá sua aula e se 

vai, ou vá fazer sua investigação, mas sem verba, sem insumos. Se faz hoje 

mais e melhor, ou pior, nas universidades privadas do que nas universidades 

públicas. Esse papel de investigação das universidades nacionais foi perdido a 

partir de que se separou o ministério e se cria o Ministério de Ciência e 

Tecnologia.  

Paiva – A Universidade Tecnológica Nacional (UTN) que você mencionou está 

subordinada ao Ministério de Educação ou ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia?  

Claudia – Ao Ministério de Educação. É uma das cinquenta universidades 

nacionais. Não é a maior. A maior é a UBA, o que passa é que tem trinta (30) 

regionais, do Norte até a Terra do Fogo.  

Paiva – E nesta UTN se formam engenheiros ou tecnólogos?  
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Claudia – Se formam engenheiros, mas também há carreiras terciárias. Todas 

as universidades nacionais têm alguma “tecnatura”, “diplomatura” títulos 

intermediários curtos, para depois seguir a níveis mais altos que são 

universitários.  

Paiva – A pós-graduação aqui quanto tempo duram. O mestrado, por exemplo? 

Claudia – Dependem da disciplina. Os mais longos são os das ciências duras, 

engenharia, por exemplo. Um doutorado em química na minha universidade 

são seis anos. Um mestrado em química é de quatro a cinco anos. Nas 

ciências sociais há mestrados que são de três anos e mesmo doutorados, eu 

conheço companheiros e companheiras que fizeram doutorados em dois anos, 

onde pode somar créditos por outros cursos realizados. Reconhecem porque 

são conhecimentos pertinentes, mas as ciências duras são os mais longos.  
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Entrevista com a professora Zulema Beltrami da Universidade de Buenos 

Aires (UBA) e secretária adjunta da ADUBA (Associação dos Docentes da 

Universidade de Buenos Aires) em 10 de julho de 2015. 

 

Zulema – Na Argentina há uma diferença. Nós, os universitários, estamos 

separados dos secundários e dos primários. Primários são as crianças que vão 

desde o jardim até o sétimo grau. São três anos de jardim. Agora é obrigatório 

um ano de jardim. Entram no primeiro grau entre cinco e seis. Antes jardim e 

maternal. Maternal até três e a partir dos três já admitem no Jardim da Infância. 

No jardim obrigatório as crianças já começam a ser alfabetizadas. O que quero 

dizer? Começam a reconhecer as letras e os números. Não em nível de 

operações.  

Paiva – Alfabéticos? Reconhecem as letras, mas ainda não leem?  

Zulema – Nós dizemos alfabetizados. O aluno deve ingressar no primeiro grau, 

entre aspas, com algum conhecimento de letras e números. Não escrever, nem 

nada pelo estilo, mas reconhecer as letras. Isso não significa que o garoto não 

possa entrar no primeiro grau se não consegue alfabetizar completo, mas se 

alfabetiza.  

 Nós na Argentina temos um tema, a educação na capital federal é 

totalmente distinta das províncias, porque a cada província, segundo à 

Constituição Federal está delegada a Educação.  

Paiva – Houve uma descentralização.  

Zulema – Sim, mas desde 1853 consta na Constituição que a Educação está 

delegada às províncias. Então há legislação para a Educação e houve uma 

época nos anos 1990 que a Província de Buenos Aires e o interior do país 

tinham uma Educação totalmente distinta. Creio que desde que assumiu o 

governo dos Kirchner, as províncias adotaram como a capital federal. Ao invés 

de fazer de primeiro ao sétimo grau, a primária era de primeiro ao quinto grau. 

Sexto e Sétimo ano era pré-secundária. Na prática faziam o mesmo.  

Paiva – Promoveram uma mudança na organização.  
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Zulema – Uma mudança de organização, mas a quantidade de anos era a 

mesma. Isso na primária. A secundária geralmente, os alunos entram entre 

doze e treze anos na secundária e ficam aí cinco anos. Na universidade na 

idade que queira.  

 Qual a diferença? A diferença é que na universidade, na UBA e em 

algumas universidades, tem um ano do que se chama de CBC (Ciclo Básico 

Comum). O CBC é o primeiro ano de nivelamento para poder aceder à 

universidade e está divido por áreas. Que quer dizer isso? Eu, por exemplo, 

sou docente de CBC. Eu sou docente de CBC para Direito. Então os alunos 

veem comigo as disciplinas mais fáceis, que são duas, “Direito latino-

americano” e “Princípios gerais de Direito”, ou seja, veem matéria já 

relacionadas à matéria específica. Economia dividiu em módulo I e II, Medicina 

tem “Anatomia”, “Química”, “Fisiologia”.  

Paiva – Específica.  

Zulema – Específicas, para que os alunos vejam se gostam ou não da carreira 

e caso não gostem, possam mudar.  

Paiva – Estes são chamados de pré-universitários?  

Zulema – As pessoas chamam-nos de pré-universitários. Na realidade nós do 

CBC dizemos que é universitário, pois os alunos já estão na universidade.  

Paiva – E os docentes já são professores universitários.  

Zulema – Sim. Segundo os estatutos da UBA o único pré-requisito para ser 

professor universitário é prestar concurso, mas temos muitos problemas com a 

questão dos concursos. Eu sou professora há dezoito anos e nunca pude 

prestar um concurso. Temos um grave problema com os concursos. E como 

estes dependem de outro orçamento.  

Paiva – O orçamento é subordinado ao governo nacional.  

Zulema – Exato. As universidades nacionais são iguais. A universidade, assim 

como o secundário de qualquer província, é exatamente igual à capital. Há uma 

questão de pontuação, se fez cursos de capacitação.  

Paiva – Há um plano de carreira.  



   CLXXVIII 

 

 

Zulema – Exato. Há um plano de carreira distinto que é o da universidade. O 

plano de carreira vai encontrar no estatuto. No estatuto docente.  

Paiva – O estatuto docente vale para todo o país?  

Zulema – O estatuto docente universitário é para todos igual.  

Paiva – Das públicas. 

Zulema – Das públicas. Sempre estamos falando das públicas. Nem todas as 

faculdades são o mesmo. Há faculdades em que todos os docentes são 

concursados, por que são pequenas, como engenharia, psicologia, mas em 

geral temos um grave problema. Nós nos dividimos em titulares, associado, 

adjunto e auxiliares. E os auxiliares são: chefe de trabalho prático, ajudante de 

primeiro, e ajudante de segunda. Um, dois, três e quatro. Dentro deste quadro 

estão estas três possibilidades (A entrevistada faz um diagrama em uma folha 

com a denominação das nomenclaturas dos docentes universitários e indica 

neste item quatro os professores adjuntos e auxiliares). Os auxiliares têm 

quarenta (40) horas semanais e depois há outra subdivisão: em exclusivo, 

semi-exclusivo, simples.  

Paiva – Mesmo um auxiliar pode ser exclusivo?  

Zulema – Sim. Aqui na Argentina o termo “exclusivo” significa investigar. 

Paiva – Investigar e dar aulas ou só investigar?  

Zulema – Investigar e dar aulas. Este (indica o semi-exclusivo) participa de 

investigação, mas não somente nisso. Pode participar da investigação, dar 

aulas e trabalhar fora. E o simples não tem obrigação de nada. Pode investigar, 

mas não é obrigatório. Se tem esse (indica o cargo de quarenta horas) e este 

(um cargo simples de dez horas) pode chegar a cinquenta horas. Todos podem 

ter até cinquenta horas. E pode fazer combinações. Duas semi-exclusivas, 

cinco simples. Eu tenho cinco simples.  

Paiva – Cada simples é de dez horas?  

Zulema  - Sim.  

Paiva – Se fossemos estratificar os docentes por cada um desses cargos como 

ficaria?  
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Zulema – Isso tem de entrar na UBA, na internet e procurar o censo docente, 

mas noventa por cento (90%) é adjunto e auxiliar.  

Paiva – Li um artigo de uma professora da CONADU, Claudia Baigorria em que 

ela afirma que há cem mil (100.000) professores universitários sem 

estabilidade na Argentina. Como é isso na UBA?  

Zulema – O único que lhe dá estabilidade trabalhista é o concurso. Também é 

comum que se você não faça nada errado, entre aspas, que não se passe 

nada com você. Eu tenho dezoito anos que dou aulas, meu marido também. Há 

pessoas que estão há vinte anos e não acontece nada. Mas tem a ver com 

uma questão de orçamento. Se bem que estamos com o melhor orçamento 

que já tivemos. Aumenta o PIB (Produto Interno Bruto) aumenta o orçamento 

universitário, antes não.  

 Antes era terrível. Hoje se aumenta o PIB, aumenta o orçamento. Hoje 

não sei, mas acho que estamos em 5,4% do PIB.  

Paiva – Toda a educação.  

Zulema – Sim. Toda a educação.  

Paiva – Eu li uma entrevista de um representante do governo para assuntos 

universitários da Argentina, Martim Gil, que o orçamento universitário foi 

elevado de 0,5% para 1,2% nos últimos dez anos e que no mesmo período se 

expandiu o número de universidades. É verdade?  

Zulema – É verdade. Eu tenho uma história muito conhecida nos meios de 

comunicação.  

Paiva – Não quero interrompê-la, mas eu adoto um procedimento de sempre 

saber do entrevistado como começou a militar, qual sua formação, dados 

pessoais. Sinta-se à vontade para quando quiser falar um pouco da sua 

trajetória fazê-lo.  

Zulema – Não há problema. Eu sou advogada, procuradora e mediadora. 

Advogada é meu título. Advogada e procuradora é minha carreira de base. 

Quando me formei fui trabalhar no que agora se denomina de legislatura 

portenha.  
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Paiva – Legislatura portenha? 

Zulema – É onde se fazem as normas para o governo da cidade. Na época de 

De La Rua me demitem (2001). Eu fico sem trabalho. Já havia sido docente na 

UBA na Faculdade de Direito. Ganho o concurso, mas sem renda. Ad honorem. 

Pode ser concursado com renda e sem renda. Nesta época eu ganhava muito 

bem e não me fazia diferença dar aulas sem renda.  

 Depois fiz uma formação para ser mediadora. Mediadora é auxiliar da 

justiça. Para questões relacionadas a somas de dinheiro. Aí uma amiga me 

apresenta a meu marido. Meu marido trabalhava na UBA, estava estudando 

para advogado e ficou livre um curso de direito e perguntam a meu marido se 

interessaria dar aula neste curso. Meu marido disse que não, “mas minha 

mulher já foi docente e gostaria”.  

Paiva – Então você foi convidada.  

Zulema – Sou convidada a participar. Gostei e fiquei. Desde essa época estou 

aí. Eu tenho uma especialização em educação e estou cursando um mestrado 

em educação. Além disso, exerço a profissão. Tenho um filho de dez e um 

marido. Essa é minha trajetória.  

Paiva – Aqui é secretária geral?  

Zulema – Sou secretária gremial. Sou o terceiro cargo. Daniel Ricci, doutor em 

bioquímica é o secretário geral, o secretário adjunto é Horárico Fernandez, 

historiador. A terceiro no cargo, sou eu, Zulema Beltrami. Depois está Oscar 

Muniz, que é psicólogo e é secretário de administração. Vanessa Celestino que 

é secretária de organização.  

Paiva – E quanto tempo faz que está na direção do sindicato?  

Zulema – Esse é meu terceiro mandato no sindicato. Dos outros não.  

Paiva – E quando começou a militar? Qual foi sua motivação?  

Zulema – Eu sou politizada de muito nova. Eu já era delegada na década de 

1970 em meu colégio em Baía Branca, na Província de Buenos Aires. Com 

quatorze anos fui delegada de meu colégio. Baía Branca é o segundo porto 

mais importante da república argentina. Eu fui ao colégio universitário, com 
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ingresso direto à universidade, mas não pude ingressar por conta dos militares, 

isso foi em 1979, eu não pude ingressar nem em La Plata, nem em Buenos 

Aires. Fiz o sexto ano, porque os colégios que dependem da universidade 

possuem um ano a mais de secundário e isso permite ingressar diretamente à 

universidade.  

Paiva – Esses colégios então são mais concorridos? 

Zulema – São de ótimo nível acadêmico. Se você em um secundário comum 

tem matemática comum e corrente, no quinto e no sexto de um colégio 

dependente da universidade há equações de primeiro, segundo e até de 

terceiro graus. Para perceber, tem filosofia, história da arte, história da cultura. 

É de um nível muito alto nos colégios universitários. São mais combativos 

também, porque é muito difícil entrar. Há grupos de ingresso.  

Paiva – São de excelência.  

Zulema – Não sei se podemos falar de excelência, porque hoje há muitos 

colégios privados bons. São colégios de excelência e onde há universidade, 

geralmente há colégios. Aqui há o Nacional de Buenos Aires e o Carlos 

Pellegrini, um em comercial e outro é normal.  

Paiva – E são vinculados à UBA?  

Zulema – O orçamento é da UBA.  

Paiva – E os docentes destes colégios são representados pela ADUBA 

também?  

Zulema – Também. Nós temos três grêmios. Nós, a ADUBA. Os trotskystas, da 

AGD (Associação Gremial dos Docentes da Universidade de Buenos Aires) e a 

FEDUBA (Federação de Docentes Universitários da Universidade de Buenos 

Aires) que está mais próxima ao governo. 

 Os únicos que têm personalidade gremial, o único que pode fazer 

paritária primeiro, o único que firma convênio coletivo somos nós. Nós temos 

personalidade gremial  

Paiva – Há quanto tempo existe a ADUBA?  

Zulema – Nós temos vinte (20) anos aproximadamente.  
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Paiva – Desde a democratização.  

Zulema – Não. Um pouco depois.  

Paiva – Sim... porque senão seriam uns trinta (30) anos.  

Zulema – Desde 1987, 1988 por aí. Não sei se no livro que te dou Daniel Ricci 

escreve algo. Eu não ingressei nesta época. Vinte cinco, por aí.  

Paiva – É a mais antiga. Mais que AGD ou FEDUBA.  

Zulema – Sim. Todas estavam conosco.  

Paiva – E cada uma destas agremiações também está vinculada a uma 

federação. Vocês estão na FEDUN (Federação de Docentes Universitários), a 

AGD está na CONADU Histórica e também há a CONADU.   

Zulema – Nós estávamos na CONADU, mas tivemos que nos ir, porque os 

grêmios pequenos, que não arrecadam, tivemos problemas e não nos 

deixavam participar. Então Daniel disse “Não, não... não importa se é um 

grêmio pequeno ou grande. Vocês têm que participar” e nos fomos. E com o 

tempo outros também se foram. Começamos com oito (8) e hoje somos trinta e 

dois (32).  

Paiva – Uma pergunta. No México, quando a UNAM (Universidade Nacional 

Autônoma do México) firma um acordo ou um convênio, serve de referência 

para as demais instituições. Aqui na Argentina se passa algo parecido com a 

UBA?  

Zulema – Exato. Esse é o convênio coletivo de todo o país (Zulema aponta 

para uma brochura sobre o Convênio Coletivo de Trabalho, o CCT), ou seja, 

em qualquer universidade do país este convênio é referência. Agora, isto que 

se firmou outro dia (Zulema aponta para um documento firmado entre ADUBA 

e a direção da UBA) é a paritária local. Cada um, depois, tem sob a base do 

convênio marco, pode melhorar os direitos dentro de sua própria universidade.  

Paiva – Por conta da autonomia?  

Zulema – Sim. As universidades são autônomas.  
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Paiva – E quando firmam a paritária isso abrange todos os docentes ou apenas 

aqueles ligados à ADUBA?  

Zulema – A todos. Nós dizemos afiliados. Para afiliados ou não afiliados.   

Paiva – E a afiliação...  

Zulema – Não é obrigatória e nem compulsória. Sabe o que significa?  

Paiva – Não sei se é o que penso. No Brasil não temos isso, mas no México os 

professores são filiados automaticamente ao SNTE (Sindicato Nacional de 

Trabalhadores da Educação) quando ingressam no serviço público.  

Zulema – Não somos caminhoneiros. Se, quer participar, te deixo uma ficha e 

se afilia. Cada associação possui uma ficha de afiliação distinta.  

Paiva – A taxa de sindicalização da ADUBA é elevada?  

Zulema – Nós somos os que mais temos afiliados.  

Paiva – Quantos professores há na UBA?  

Zulema – Se, não recordo mal, creio que oito mil e novecentos.  

Paiva – Os docentes ad honorem podem se sindicalizar?  

Zulema – Sim. Nós aportamos por eles uma soma simbólica. Participam em 

tudo. A única coisa que não lhes damos é crédito. Por exemplo, queres viajar 

para um congresso. O que fazemos é dar-lhes desconto para que possam 

viajar em ônibus, avião. Não podemos é dar um crédito para que possam pagar 

parte da viagem ou parte da inscrição. Para os outros nós damos um crédito, 

sem taxa de juros e depois vai se descontando do salário por mês.  

Paiva – Durante os anos 1990 com o governo Menem, como foi? 

Zulema – Foi horrível. Eu te digo quanto ganhava. Ganhava setenta pesos. 

Cinquenta pesos. Nessa época saí em uma entrevista no diário Clarín, quando 

ainda estávamos de acordo com Clarín. Fizeram uma entrevista por telefone e 

eu lhes contei, talvez a encontre na internet54. Aproximadamente há uns quinze 

                                                           
54 "Cobro $ 100 por curso". Clarín, edição de 27/03/2003. Disponível em: 

<http://old.clarin.com/diario/2003/03/27/s-03303.htm>  Acessado em 29/07/2015 às 16:36h.  

http://old.clarin.com/diario/2003/03/27/s-03303.htm%3e%20%20Acessado%20em%2029/07/2015
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anos. Uma [trabalhadora] que limpava por hora ganhava mais do que eu e isso 

é o título.  

Paiva – Título é a primeira página (pensava que fosse a manchete)? 

Zulema – Não. O título é “Um docente universitário ganha menos que uma 

mulher que trabalha por horas”.  Eu agora ganho, em relação a esse período, 

uns quatrocentos e trinta por cento (430%) mais de salário, dos Kirchner para 

adiante.  

Paiva – Estes cinquentas pesos que mencionou eram por dia?  

Zulema – Por mês. Não podia pagar um maço de cigarros. Era terrível.  

Paiva – Havia muitas greves e manifestações?  

Zulema – Sim.  

(Neste momento chega a secretária da ADUBA com a cópia da entrevista do 

Clarín que me é entregue) 

Zulema – Nós somos um grêmio que temos distintas culturas políticas, ou seja, 

há peronistas, há kirchneristas, há gente radical, há gente de esquerda. Não 

somos um grêmio...  

Paiva – Monolítico...  

Zulema – Obviamente há mais inclinação de alguns por alguns. Eu, por 

exemplo, sou de extração radical. Não dos radicais de agora. Sou radical 

desde a época dos 1980, mas comparti com gente de esquerda, com 

peronistas, com peronistas de distintas ramas. Brincamos entre nós, mas 

pensamos entre nós unicamente para os docentes. Obviamente, que baixo 

certas condições políticas do país, estivemos ao lado quem nos convinha. 

Estivemos ao lado da ATE (Associação dos Trabalhadores do Estado), e nos 

fomos. Estivemos na CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores da 

República Argentina) e nos fomos. Digo, como confederação. E depois de 

muitos anos decidimos estar com ninguém. Estar como federação e nada mais 

que federação.  

Paiva – Nenhum vínculo com central sindical.  
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Zulema – Exato. Primeiro porque cada um tem uma postura política. Quando 

retorne à CONADU Histórica, são todos trotskystas. Se, vai à FEDUBA 

(Federação de Docentes da Universidade de Buenos Aires) são todos 

kirchnerista e algum radical transformado em kirchnerista puro, “ultranza”. Não 

sei se me entende. 

Paiva – Esse termo “ultranza” não.  

Zulema – “Ultranza” quer dizer que sim ou sim vai com o alinhamento do 

governo.  

Paiva – Oficialista.  

Zulema – Muito oficialista. Muito oficialista com a UBA às vezes. E não pode.  

Paiva – Tem que ter uma independência.  

Zulema – Exato. Eu posso ser objetiva quando tenho que resolver um 

problema. Se há um problema com uma professora. Não está concursada. Está 

separada, tem dois filhos. O marido não a ajuda. É ajudante de primeira. O 

ajudante de primeira teria que colaborar na sala, não dar aulas, mas aqui dá 

aula. Não deveria dar aula.  

Paiva – É um ajudante.  

Zulema – Sim. É um ajudante. É como se tivesse uma imprensa e colocasse o 

ajudante para fazer o livro. Não. O ajudante te limpa a máquina, te ajuda a 

manejar a máquina, mas nada mais. Aqui é estranho. Aqui dá classe. Um 

ajudante de primeira dá classe como se fosse um titular.  

Paiva – E pela justiça não é possível pedir isonomia?  

Zulema – Não. Colocam-te para fora. Então ela vem e me disse “O titular me 

disse que hoje tenho que aplicar exames, mas não posso”. E eu tenho que 

pensar. Uma coisa é o que me diz lei e outra coisa são as necessidades dela. 

“Você tem outra entrada, outra fonte de recursos? Tem duas filhas. Teu marido 

te mantém?” Então eu tenho que pensar. Porque se não está concursada, o 

titular pode não renovar seu contrato no próximo ano. Às vezes se vê 

condicionada a assessorar uma coisa completamente distinta ao que na 
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realidade passa. Agora com isso, com a carreira docente, com a obrigação de 

concursar a todo mundo em três anos, etc, etc...  

Paiva – Que coisa importante. Em três anos concursar a todos?  

Zulema – Em três anos. A obrigação é que as unidades acadêmicas deem 

estabilidade trabalhista à gente. É muito difícil defender alguém quando não 

tem um concurso. Então eu tenho que encontrar as ferramentas. Por que? 

Porque se busco a Justiça, a Justiça te diz que isso é a autonomia. Vocês 

fazem suas próprias normas. Às vezes vejo moças que são doutoras. O último 

grau da pós-graduação e sustentam como ajudante de primeira uma titular que 

não tem nenhuma pós-graduação. E as maltrata. E às vezes até ad honorem. 

Uma me disse uma vez “E que faço?” Eu me vou. Não fico sustentando 

ninguém. Mas eu. Eu não faço. Uma coisa é ficar um ano, dois, mas sete 

sustentando alguém que sabe menos do que eu? 

Paiva – E há muitos casos de pessoas que estão há muitos anos nesta 

situação?  

Zulema – Sim. Há muita gente que tem títulos muito altos em cargos muito 

baixos.  

Paiva – O salário de um professor que ingressa como ajudante quanto é?  

Zulema – Na nossa página da internet há essa informação, mas se não estou 

equivocada uns dois mil e quatrocentos pesos.  

Paiva – Por dez horas (10) semanais.  

Zulema – Sim.  

Paiva – Isso para dar aulas.  

Zulema – Não. As dez horas (10) são (a entrevistada toma uma caneta e passa 

a fazer uma tabela sobre um caderno): segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 

Se você dá aulas terças e quintas, geralmente são terças e quintas ou 

segundas e quintas, ou terças e sextas, ou quartas e sábados, aqui você tem 

duas horas e duas horas (em cada dia). Aqui são duas horas para preparar as 

aulas, duas horas para reunião de cátedra e duas horas para formação.  
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 Divides dois (2), dois (2), dois (2), dois (2), dois (2). Obrigatórias são 

quatro (4) frente às classes.  

Paiva – Então são quarenta por cento (40%) para dar aulas e sessenta por 

cento (60%) para preparação, reunião e formação. Atendimento, orientação.  

Zulema – Sim.  

Paiva – Em sua opinião o docente universitário se vê como um trabalhador?  

Zulema – Não. A maioria não. Os que têm carreira muito específica, os 

médicos, os advogados, os contadores quando se nomeia... ainda outro dia 

falávamos sobre isso, não têm essa ideia de trabalhadores. Eu me sinto 

trabalhadora, Daniel (Ricci) se sente trabalhador, meu marido se sente 

trabalhador. Eu estou rodeada de muita gente que se considera trabalhadora, 

mas na grande maioria se me pergunta. Quando me apresentei te falei que sou 

advogada. Muita gente não antepõe ser docente acima da carreira universitária 

que tem. Eu quando me apresentei te disse, sou docente há dezoito anos. 

Outras pessoas dizem, sou advogada.  

 Meu marido se formou e jamais exerceu a profissão. Não gosta. Ele se 

diz docente e ele tem muito problema porque para ele, ele é um trabalhador da 

educação. Isso está mudando com o tempo, porque como a docência 

universitária daquela época em que ganhávamos setenta (70) pesos, que cem 

(100) pesos não eram reais. Cem (100) pesos eram brutos. Setenta (70) era o 

que ficava no bolso.  

 As pessoas viam como uma obra social, um prestígio acadêmico por 

pertencer a uma universidade. Com o tempo...  

Paiva – Com a valorização...  

Zulema – Na verdade sempre se valorizou ser docente da universidade. 

Sempre. Eu tenho chapa. Não importa se recebia ou não.  

Paiva – Chapa??  

Zulema – Chapa é o centro universitário. Pertenço à UBA. É um status 

importante. Agora, com o tempo as novas gerações estão tomando consciência 

de que são trabalhadores da educação, pertencem à educação e querem uma 
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formação docente, para serem docentes universitários e não profissionais da 

profissão a qual pertencem. Há uma pequena transformação. 

Paiva – É uma característica que se percebe também em outros países. Uma 

outra pergunta, nos anos 1960, 1970 houve outra organização docente 

universitária? 

Zulema – Não. Houve grupos universitários, mas estudantis. Estavam com 

ATE, com sindicatos relacionados ao Estado, ao Estado Nacional, não com os 

específicos da educação. 

Paiva – Então as organizações sindicais dos docentes universitários é dos 

anos 1980, pós-ditadura militar. 

Zulema – Noventa por cento dessa geração dos anos 1970 desapareceu. 

Temos uma camada que mais ou menos tem entre cinquenta e cinco (55) e 

setenta (70) anos que foi apagada do mapa.  

Paiva – No México disseram-me que o exílio de diversos intelectuais sul-

americanos ajudou muito academia mexicana.  

Zulema – Seguro. Acaba de falecer há pouco, não recordo agora o nome, mas 

foi à Europa e à França. Muita gente se foi. 

Paiva – Aqui vocês fazem assembleias? Por exemplo, agora se assinou o 

convênio. É realizada uma assembleia? 

Zulema – Há distintos tipos de assembleia. Há reuniões de mesa que são com 

os membros da direção, delegados por faculdade e é aberta.  

Paiva – Esses delegados têm tempo livre ou dão aula? 

Zulema – Sim. Aqui os únicos que possuem licença sindical são os três 

primeiros. Todos os demais estão dando aula. Eu não estou dando aulas nesse 

momento.  

Paiva – Apenas três liberados para uma universidade tão grande deve 

significar muito trabalho. 

Zulema – Há muitos que querem fazer as duas coisas. Dar aulas e estar no 

grêmio. É que para mim não dá tempo físico como pessoa. 
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Paiva – Penso que sim. Um sindicato significa muito trabalho.  

Zulema – São decisões pessoais.  

Paiva – Mas se quisessem poderiam se dedicar apenas ao grêmio? 

Zulema – Sim. Poderiam. Para decisões maiores, como aprovação de 

balanços, se convidam a todos para que participem. Assembleias gerais. 

Paiva – E como é o financiamento do sindicato? Sustenta-se só com a 

afiliação? 

Zulema – Com a  porcentagem que se desconta do salário de cada docente em 

cada cargo. Um por cento.  

Paiva – Como no Brasil, mas não conseguimos manter os sindicatos apenas 

com o valor da afiliação.  

Zulema – Mas depois temos participação nas paritárias. Depois que acabam há 

uma porcentagem que corresponde aos grêmios.  Que nós geralmente 

repartimos em capacitações. Neste momento nós estamos sustentando com a 

UBA uma especialização em Arquitetura, um mestrado em educação para 

qualquer docente, filiado ou não.  

Paiva – As especializações, os mestrados e doutorados são pagos aqui na 

Argentina. 

Zulema – A partir da assinatura do convênio coletivo não serão mais pagos 

para os docentes. Hoje se eu quero fazer um mestrado em Direito eu tenho que 

pagar. 
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Entrevista com o professor Marcelo Magnasco a Universidade Nacional 

de Arte (UNA) e membro da FESIDUAS (Federação de Sindicatos de 

Docentes Universitários da América do Sul), concedida em 13 de julho de 

2015. 

 

Marcelo – Meu nome é Marcelo Gonzalez Magnasco, sou psicólogo e atuo 

também nas áreas audiovisuais , sou como um porta aviões para o trabalho. 

Paiva – Porta aviões? 

Marcelo – Quero dizer que trabalho em várias coisas e em vários lugares 

distintos, é uma metáfora (risos), Estou no sistema educativo, no sistema 

universitário desde 1995, já há vinte (20) anos. E tenho seguido dando aulas, 

seminários, na Argentina e em vários países, aqui praticamente nesta 

universidade, se chama UNA (Universidade Nacional de Arte). Até o ano 

passado era o Instituto Nacional das Artes, na graduação, pós-graduação, mas 

basicamente aqui no Departamento de Audiovisuais e há alguns anos sou o 

decano. Sou o encarregado do departamento e fui escolhido por meio de 

eleição, mas é diferente do Brasil. Fui eleito por um conselho que tem 

representantes dos docentes, dos estudantes e dos não docentes 

(trabalhadores administrativos). 

Paiva – A UNA é uma universidade pública ou privada? 

Marcelo – É pública. É uma universidade gratuita e de acesso irrestrito. Há 

muitos alunos. 

Paiva – Eu pensava que aqui em Buenos Aires só houvesse a UBA 

(Universidade de Buenos Aires) pública.  

Marcelo – Não. Há três universidades. A UBA, nós, a UNA, dedicada às artes e 

a sede da UTN (Universidade Tecnológica Nacional) que possui vários 

regionais em distintas partes. Estamos falando das universidades públicas. 

Paiva – A UNA também possui regionais espalhados pelo país? 

Marcelo – Tem várias unidades, mas aqui na cidade de Buenos Aires. A UNA 

se criou em base às escolas de artes que dependiam do Ministério da 
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Educação, no ano 1995. Com os processos neoliberais de descentralização, 

ficaram à margem as escolas de arte e em 1995 fez-se um decreto que criou o 

Instituto Nacional de Arte sob a base destas escolas e se agregam novos 

departamentos, por exemplo, então surge a escola de cinema. 

Paiva – E antes já tinham o caráter universitário? 

Marcelo – Não. Há um processo de aprovação, da CONEAU  (Comissão 

Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária) e se aprova no Congresso e 

é o que permite seu funcionamento. Claro, estamos falando de carreira 

terciárias, não eram universitárias, mas já eram do ensino superior. Não eram 

secundárias.  

Paiva – E estes cursos eram mais curtos? 

Marcelo – Não, porque o título era de professor que é uma característica da 

educação argentina. Durante muitos anos o título era de professor. Fazia um 

curso de pintura, mas o título era de professor de pintura. 

Paiva – E com este título onde se podia dar aulas? 

Marcelo – No primário e no secundário. 

Paiva – E para dar aulas em universidades? 

Marcelo –. No Brasil para dar aulas em universidades precisa ter uma 

especialização ou um mestrado, aqui não. O mesmo título vale. E aqui não 

havia uma grande carreira universitária como em Cinema, como direção, então 

muitos dos nossos docentes não possuem título universitário, porque não 

existia e não se podia pedir algo que não existia.  

Paiva – E essa mudança de caráter da instituição, antes Instituto e agora 

Universidade? 

Marcelo – Para mim parece que dá no mesmo. Não muda nada. Há gente que 

entende que não. Que é muito bom. Eu também não tenho nada contra.  

Paiva – Mas não trouxe mudanças de disciplinas, cursos? 

Marcelo -  Não. Muita gente perguntava por que instituto universitário e não 

universidade? Para nós é o mesmo, não muda nada.  
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Paiva – Quantos estudantes tem a UNA? 

Marcelo – Aqui é o departamento de audiovisual. Inscreveram-se novecentos e 

oitenta pessoas (980). Fizeram um curso pré-universitário de quatro meses, 

que terminam passando à carreira universitária, efetivamente, setecentas (700) 

pessoas. No total temos dois mil e quinhentos alunos (2.500). 

Paiva – Depois desse curso quadrimestral o aluno escolhe que carreira vai 

seguir? 

Marcelo – Não. Aqui é só Audiovisual.  

Paiva – E quantos professores há aqui? 

Marcelo – Aqui temos uns duzentos (200) cargos e toda a UNA uns mil e 

duzentos (1.200). 

Paiva – E há professores ad honorem na UNA? 

Marcelo – Dentro do sistema universitário é onde menos há. Existem, mas são 

poucos. Em geral são alunos, estudantes. Alguns são ajudantes.  

Paiva – E todos os professores têm estabilidade? Prestaram exames, 

concursos? 

Marcelo – Não. A porcentagem eu não sei. Não sei se viu que se aprovou o 

Convênio Coletivo Trabalho (CCT). Isso trará uma mudança nessa situação. 

Um avanço para o tema dos concursos. Importantíssimo. 

Paiva – E para você? O CCT trará uma mudança muito importante para os 

docentes universitários? 

Marcelo – Muito. Primeiro os direitos e a multiplicidade de benefícios, que diz 

respeito a quantidade de meses quando alguém vai ter um filho, a estabilidade 

trabalhista que é o mais importante, porque dá certas garantias. Antes era 

muito dinâmico os que vinham os que trabalhavam e se iam. Aqui não tanto, 

porque é pequeno, é mais técnico. Então as novas designações serão por 

concurso. E obviamente isso será progressivo. É o primeiro convênio com 

estas características na região que garante uma quantidade de direitos. 

Paiva – A Argentina tem um código de trabalho geral? 
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Marcelo – Não. Aqui é por ramo de atividade. Há direitos trabalhistas gerais, 

mas não como no Brasil, por isso são importantes os convênios coletivos.  

Paiva – Você citou sobre a licença maternidade. Há uma lei? 

Marcelo – Sim. Há uma lei, mas o convênio melhora. Antes, historicamente, um 

mês. Depois dois meses e nossos programas três meses. 

Paiva – E há quanto tempo vocês vêm discutindo o convênio? 

Marcelo – Muitíssimo. Desde que eu tenho memória sindical. Desde 1998.  

Paiva – Você milita desde 1998? 

Marcelo – Quando entrei na universidade não havia nada, então criamos um 

sindicato de base que era dos docentes de IUNA (Instituto Universitário 

Nacional de Arte), ADIUNA (Associação Docente do Instituto Universitário 

Nacional de Arte). Criamos esse grêmio no ano 1998 ou 1999 e vimos 

construindo nossa política gremial. Era uma situação complicada porque 

dependíamos do Ministério da Educação e não de universidade. 

Paiva – O orçamento de vocês é dependente do Ministério da Educação.  

Marcelo – Não. O orçamento de todas as universidades é votado pelo 

Congresso Nacional. Um processo longo. Nós como departamento devemos 

prever um custo, que é encaminhado para a reitoria. Todas as universidades 

enviam para o Conselho Interuniversitário Nacional (CIN) sua previsão e este 

para o Ministério da Educação e este para o Ministério de Economia que junta 

todo o orçamento nacional e envia para o Congresso Nacional votar.  

Paiva – Li que houve um aumento no orçamento para as universidades nos 

últimos anos. Criaram universidades. Pensa que também houve aumento de 

investimento, por exemplo, número de professores para o aumento de 

matrícula.  

Marcelo – É boa a pergunta porque é diferente a organização do sistema 

orçamentário universitário de outros países. É difícil explicar para outros 

países. Eu conheço e sei o distinto que são. Aqui não é uma porcentagem 

definida do PIB, por exemplo, dois por cento, ou qualquer coisa, uns dois 

milhões de dólares e que depois se divide. Na Argentina, cada universidade, ou 



   CXCIV 

 

 

seja, de tudo que te expliquei, se você entra na página eletrônica da Câmara 

dos Deputados, vai ver Instituto Universitário Nacional de Arte cem milhões.  

 Então está dividido por universidade. Não é que se reparte, mas se 

agrega ao sistema. Se vai somando a esse total. Cada universidade tem um 

orçamento próprio. Não é como em alguns países que o orçamento é uma 

porcentagem do PIB e depois se divide entre as instituições universitárias. Há 

outros itens que são dinheiro de programas especiais que são administrados 

pelo Ministério da Educação, mas cada uma já tem seu orçamento.  

Paiva – E as paritárias (negociações coletivas) já estão previstas nos 

orçamentos? 

Marcelo – Não. Vai-se somando. Por exemplo, nós temos um orçamento de 

cem milhões e depois conseguimos um reajuste de 15% nas paritárias. Não 

estava previsto. Então se soma. Não é como no Uruguai, onde os reajustes já 

são acertados para três anos. Aqui há a paritária, que para mim é 

importantíssimo na universidade e em todo o sistema de discussão trabalhista. 

E veja agora em Grécia, que querem que parem com as paritárias. Um dos 

temas que querem parar, é que exigem do governo que não haja mais 

paritárias entre os sindicatos e o governo.  

Paiva – A tróica.  

Marcelo. Exatamente. 

Paiva – Sexta-feira, conversei com Zulema Beltrami, da ADUBA (Associação 

dos Docentes da Universidade de Buenos Aires) e ela me disse que em 2003 

seu salário era muito baixo. Inferior ao do pessoal da limpeza e que teve 

ganhos de salário. É assim? 

Marcelo – Isso é verdade. Durante o governo Menem não tivemos aumento. E 

isso não é nada, durante o governo da Aliança, de De La Rúa, em determinado 

momento reduziu em treze por cento (13%) nosso salário. Foi um escândalo 

total e conduziu à queda de De La Rúa. E depois os aumentos foram 

vertiginosos, mas sempre pode ser melhor. Mas em comparação. Agora se 

trabalha pelo salário. Antes se dizia de não haver consciência de ser 

trabalhador, mas como se está trabalhando quase grátis. Então dava aula com 
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auxílio da família, ou porque tinha muita vontade. Os salários eram muito, muito 

baixos. Bom, agora melhorou muito. Eu venho do peronismo... 

Paiva – Todos parecem que vem do peronismo (risos)... 

Marcelo – Todos... (risos). Realmente mudou muito.  

Paiva – Aproveitando sua observação. Você crê que os docentes universitários 

se veem como trabalhadores? 

Marcelo – A universidade tem uma fantasia que é ser a “massa cinzenta” da 

sociedade. A universidade na Argentina, se bem que tenha uma história quanto 

à autonomia, também é uma instituição bastante conservadora, por um lado.  

Eu penso que a colombiana e a peruana sejam muito mais conservadoras. 

Muitíssimo.  

Nós dizíamos que a Igreja, os militares e a Universidade atravessaram 

os distintos tempos, os distintos momentos e sobrevivido, digamos assim. A 

universidade tem essa capacidade, que às vezes se conserva como um foco 

de resistência, assim como a USP (Universidade de São Paulo) que manteve 

certos setores progressistas, para fazer um resumo e não entrar em discussões 

muito sutis. Porém, governada de forma bastante fechada na Argentina e nos 

últimos anos, o que houve, foi uma explosão dessa situação, com as 

universidades novas, inclusive a nossa, que dá acesso a distintos 

conhecimentos a pessoas que só tinham o secundário.  

As novas universidades estão sendo criadas no conurbano, seria o ABC 

Paulista o conurbano bonaerense. Eu vivo aí. Aqui temos o primeiro cordão, o 

segundo cordão e o terceiro cordão. O terceiro cordão é mais pobre. 

Paiva – Eu li que há vários casos de estudantes que são a primeira geração da 

família a cursar o ensino superior. 

Marcelo – Exato.  

Paiva – Mas sempre foi pública a universidade.  

Marcelo – Claro, mas muito afastada. Imagina uma escola que fica a quarenta 

e cinco (45) quilômetros, cinquenta (50) quilômetros. Uma coisa é ir 

caminhando até a universidade e outra ter de tomar vários coletivos.  
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Paiva – Há cursos noturnos aqui? 

Marcelo – Sim. Manhã, tarde e noite.  

Paiva – Também na UBA? 

Marcelo – Sim. Depende da matéria.  

Paiva – E o dia a dia da ADIUNA? Como é seu cotidiano? 

Marcelo – Esta universidade é um lugar pequeno, talvez mediano. Se mudou 

muito com as novas tecnologias. Grande quantidade de informação se 

transmite, tanto que se envia como a que se recebe é via e-mails. Então 

através dessa rede vai se mantendo informado e vão se prestando serviços. É 

uma característica diferente da fábrica onde os operários estão todos os dias. 

Os professores não estão todos os dias e quando estão, estão dando aulas. 

Muitos vêm, dão aulas e vão-se e depois retornam.  

Paiva – Os professores aqui são em sua maior parte de dedicação exclusiva? 

Marcelo – Não. Simples e semiexclusiva. Dez horas a simples e vinte a 

exclusiva, mas há muitos que acumulam várias simples.  

Paiva – E para a aposentadoria? 

Marcelo – Valem todas. É mais simples designar uma simples do que uma 

semi exclusiva. E os professores preferem. Agora não, mas antes, como te 

contratavam e dispensavam, se tinha uma semiexclusiva era como perder as 

duas. Era uma fantasia. Funcionava no imaginário. 

Paiva – A aposentadoria na Argentina é por idade? 

Marcelo – Sim. Aos sessenta e cinco anos os homens e aos sessenta as 

mulheres. Com vinte e cinco anos de trabalho docente como mínimo na 

educação. 

Paiva – Se tem vinte cinco anos de trabalho e cinquenta de idade pode 

aposentar?  

Marcelo – Não. É por idade.  

Paiva – E as pensões são integrais? 
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Marcelo – Oitenta e dois por cento (82%). Tem uns cinco ou seis anos que é 

assim.  

Paiva – O sistema previdenciário  estava privatizado, não? 

Marcelo – Antes estava privatizado. Depois houve uma lei que renacionalizou. 

Paiva – E foi uma mudança boa para os aposentados? 

Marcelo – Totalmente. Nem falar. Nem falar.  

Paiva – Sobre FESIDUAS. Quando surgiu? 

Marcelo – Eu sou um dos fundadores. Eu conheço já há tempo Daniel (Ricci) e 

temos uma política uma política americanista de integração. Nos últimos anos 

isso se tornou moda, mas nos anos 1990 não era fácil. Se vamos trabalhar com 

brasileiros, tem gente que prefere trabalhar com os Estados Unidos. Creio que 

todos olhamos para outro lado, nos anos 1990 estava o modelo universitário 

norte-americano, diziam modelo anglo-saxão. Modelo anglo-saxão nada, 

mentira, norte-americano.  

 Então começamos nos anos 1990 um trabalho de formiga, passo a 

passo. Duas instituições que nos ajudaram muito. Uma era na América Central, 

era Federação de Docentes Universitários da América Central, México e 

Caribe. Funciona mais ou menos. Funciona em uma linha comunista, digamos 

ligada à Nicarágua, Cuba e México. Parte do sindicato de STUNAM (Sindicato 

dos Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México). 

Paiva – Lista Vermelha (lista roja).  

Marcelo – Folha Vermelha (Hoja Roja). Parte da Hoja Roja estava nesta 

entidade. Aí, realizavam-se congressos, reuniões e pensávamos em um fórum 

sindical universitário latino americano. Fizemos um convite, eles vieram. 

Começamos. Fizemos intercâmbios com eles e com a CEA (Confederação dos 

Educadores das Américas). Houve um congresso em Cuba. Um congresso 

universitário sindical que se realiza a cada dois anos. Funciona como um fórum 

sindical. Somamo-nos a CEA e começamos a militar e temos uma grande 

discussão com o que é uma internacional da educação, que é uma outra 

história, muito longa. Bom, e fomos circulando e tomando contato com os 
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distintos sindicatos e federações. Em alguns países estão muito divididos, em 

outros menos. 

Paiva – E você que tem uma visão mais geral da organização sindical dos 

docentes universitários latino-americanos tem que impressão? Estão mais 

organizados, houve avanços? 

Marcelo – Eu creio que sim. Pelo menos sabemos quem somos, há um 

intercâmbio básico. Não é tão fácil pôr-se de acordo em atividades de conjunto 

em nível internacional, não é tão simples, mas pelo menos são os primeiros 

passos para irmos trabalhando em pontos em comum de acordo com 

situações. Começa haver um funcionamento sindical e pelo menos sabe sobre 

o que se está passando. 

Paiva – Porque são políticas parecidas, mas em realidades muito distintas.  

Marcelo – São muito distintas. Claro. A situação universitária, por um lado é 

importante para gerar conhecimento para os países, se educação não se 

fortalece, sem investigação. 

Paiva – Essa questão da investigação... há pressão para que as investigações 

sejam direcionadas para os interesses do mercado? 

Marcelo – Menos que outros países. Por um outro lado também, por muitas 

vezes se mostrou muito afastada do país, por ser conservadora, muito fechada 

a comunidade. Não só com as empresas, mas com a sociedade de conjunto, 

as necessidades que a sociedade tem de conjunto, por exemplo, amanhã 

temos que ir a um lugar, que tem quase um nome tupi guarani, e é o terceiro 

cordão bonaerense, a universidade tem muitos advogados, mas não 

produtores audiovisuais, sendo que uma das grandes batalhas se dá por meios 

audiovisuais. 

 Nós não vamos trabalhar, por exemplo, para o que existe no Brasil, a 

rede Globo, mas não podemos desconhecer que existe a rede Globo. Há 

grandes canais de televisão na Argentina, há grandes produtoras de cinema 

pequenas produtoras e médias produtoras, todas ligadas à indústria em seu 

conjunto. Não podemos desconhecer esse funcionamento. Há uma 
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multiplicidade de perfis. Quando te dizem... tem que trabalhar mais com as 

indústrias, te pergunto, mas quais indústrias?? 

Paiva – Digo isso porque entrevistei uma professora da Universidade de 

Antioquia, na Colômbia, Sara Fernández e ela me disse que há vários anos o 

orçamento real das universidades não aumenta e que a ampliação do número 

de estudantes e cursos, ocorre em base a convênios que a instituição firma 

com o mercado, para prestação de serviços.  

Marcelo – Não. A Argentina é um caso muito particular. Não somente na 

América Latina, mas no mundo. Talvez me escape algum país, um africano, ou 

na Europa, China, Oriente, mas a Argentina tem uma característica muito 

particular, com uma história própria. Com muitos movimentos conseguiu 

resistir, por muitos motivos, por capacidade própria, azares.... Pergunte-me 

porque a Argentina conseguiu resistir? 

Paiva – Por que? 

Marcelo – Porque a universidade é muito fechada em si mesma e quem 

domina a educação privada aqui é a Igreja, e não permitiu que outras 

universidades concorressem. Esses são dois fatores, que por interesses 

diversos, impediram o progresso da educação privada. Porque a Igreja não 

está a favor da educação privada. 

Paiva – Só confessional.  

Marcelo – Sim.  

Paiva – E a universidade está muito fechada em si mesma.  

Marcelo – A universidade resistiu a perda de autonomia. Resistiu bem, 

também. Duas situações que se foram dando.  

Paiva – Aqui não há grupos econômicos internacionais na educação? Grupos 

estadunidenses?? 

Marcelo – Não. No Chile, no Peru, na Colômbia. 

Paiva – No Brasil estão chegando, e muito forte. 
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Marcelo – Aqui é muito forte a ideia de que a educação não seja um comércio. 

Isso está fixado culturalmente. 
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Entrevista com o professor Alejandro Ferrer, da Faculdade de Engenharia 

da Universidade de Buenos Aires em 14 de julho de 2015  

 

Alejandro – Sou da província de Buenos Aires, de Santa Fé, do interior da 

Argentina. Aí me formei no secundário e aí vim fazer a universidade aqui ( 

cidade de Buenos Aires). Vim estudar Engenharia de Informática, mas também 

iniciei meus estudos em Filosofia. Duas carreiras universitárias. As duas na 

UBA. Fiz dois anos e meio de Filosofia e neste trajeto, eu estava cursando na 

engenharia, uma matéria que aprovava somente uns dez por cento, o restante 

retido. Não só era uma disciplina difícil, mas era mal dada. O docente 

responsável tratava mal os estudantes. Eu como estudante aí, bom, me 

indignei e encabecei uma luta estudantil por uma mudança nesta matéria. Uma 

organização que acompanhou esse processo, chamava-se “Punho”. Uma 

agrupação estudantil trotskista, e a maior parte dos seus integrantes 

pertenciam à uma organização denominada de UST (Unidade Socialista dos 

Trabalhadores).  

 Era um partido muito pequeno, vinte militantes, mais ou menos e era um 

desprendimento do MAS (Movimento ao Socialismo), da tradição morenista. 

Milito en Izquierda Socialista, parte da Frente de Esquerda. A UST se unificou 

com Esquerda Socialista en 2009. Conseguimos que se abrisse uma cátedra 

paralela para a mesma disciplina. Os estudantes poderiam optar pela matéria 

já existente ou uma nova. A nova cátedra que se abre, estava sendo sabotada 

pelas autoridades. Porque colocou um professor, mas não lhe deu auxiliares. 

Não tinha como ditar as aulas.  

Luís – Quantas salas tem uma cátedra?  

Alejandro – Em geral nesta disciplina cursavam 150 (cento e cinquenta) 

estudantes. Com um professor e auxiliares. Criaram a cátedra, com o 

professor, mas sem auxiliares. Condenada ao fracasso.  

Luís – Os auxiliares são os que dão aula então.  

Alejandro – Sim. Dão aulas, corrigem, fazemos de tudo. O professor também 

dá aulas, mas dá menos. A responsabilidade de dar aulas repousa sobre os 

auxiliares, que são os que efetivamente levam adiante a matéria.  

Luís – São professores então.  

Alejandro – Sim, sim. Cumprimos funções de professores.  

Luís – Vocês são categoria “simples”.  
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Alejandro – Sim. Temos “simples”, dedicação “semiexclusiva” e “exclusiva”. 

São dez horas semanais “simples”. É um cargo. Na UBA há mil e duzentos que 

não têm cargo. Dão aulas como ad honorem.  

Luís – Então para você ter um cargo teve de prestar um concurso?  

Alejandro – Sim.  

Luís – Tem estabilidade? 

Alejandro – É relativa. Os auxiliares devem prestar um novo concurso a cada 

três (3) anos. E os professores a cada sete (7) anos.  

Luís – E todo professor tem auxiliares? 

Alejandro – Depende da cátedra. Se, é uma cátedra com dez (10) alunos. O 

professor pode manejar, mas se já são noventa (90) o professor necessita de 

auxiliares.  

Luís – Tem denominação de auxiliares, mas na prática são professores. 

Alejandro – Os professores são muito reduzidos na UBA. São os que podem 

ser decanos e os que manejam os processos políticos. Só eles podem 

participar dos processos consultivos.  

Luís – Vocês não têm direito de voto?  

Alejandro – Não. Está porque há poucos professores e muitos auxiliares. Esta 

cátedra que se abriu, a reitoria não queria. Queria sabotá-la. Então, dois meses 

depois eu me alistei para ser auxiliar nesta nova cátedra, como ad honorem. 

Sem cargo. Dar uma mão para que seguisse adiante. Briguei inclusive com o 

professor novo, mas depois fizemos as pazes e terminei sendo auxiliar nesta 

matéria. E assim inicia minha carreira docente.  

Luís – Depois prestou o concurso.  

Alejandro – Sim, um ano depois.  

Luís – Li no jornal da CTA Autônoma, nº 108, que há trinta mil (30.000) 

docentes ad honorem. Como é isso?  

Alejandro – Há alguns paradigmas que explicam isso. Há gente que acredita 

que dar aulas como ad honorem é retribuir à sociedade a educação que 

recebeu. Há outro paradigma de gente que pensa que dando aulas tem mais 

“chapa” [fica em melhores condições, em destaque] para conseguir um trabalho 

em sua especialidade.  

Luís – Como prestígio.  
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Alejandro – Sim, como prestígio. Muitos dão aulas pelo prestígio de dar aulas 

na UBA. Não entra dinheiro, porque ganham dinheiro em outro lugar. Dão aulas 

para poder estampar em seus cartões “docente da UBA”.  Começo a dar aulas 

e me reunir com esta organização estudantil.  

Luís – Quanto tempo faz isso?  

Alejandro – Dez anos.  

Luís – Já tem uma boa trajetória.  

Alejandro – Sim.  

Luís – A AGD (Associação Gremial dos Docentes) da UBA, é uma organização 

antiga?  

Alejandro – Os fundadores da AGD são os mesmos, enquanto grupo, que 

fundaram CTERA (Confederação dos Trabalhadores da Educação da 

República Argentina), há muitos anos. O que ocorre com o setor de grêmios 

universitários é que está muito ligado à política nacional. É muito permeável à 

política nacional. Então nos 1980 o radicalismo intervém nos grêmios, 

politicamente, então há os radicais e os que não são. Então como os grêmios 

se burocratizam, na mão dos radicais, se divide, e aparecem novos grêmios 

docentes. Estes novos grêmios docentes tornam a se dividir pela influência do 

peronismo, do menemismo.  

 Nesta última divisão, a que separa CONADU de CONADU Histórica, a 

CONADU esta hoje na CTA Yasky, kirchnerista. A CONADU Histórica não é 

kirchnerista. A AGD é um grêmio que se construiu na UBA. Tem uns trinta e 

dois (32) anos.  

Luís – De 1983 então.  

Alejandro – Sim. A partir da redemocratização. O que passa é que com a 

denominação de AGD tem menos tempo. Uns vinte (20) anos. A AGD se 

constituiu como um grêmio fundado pela esquerda. Pelos docentes mais de 

esquerda, não pela esquerda enquanto organizações, como José Castillos, que 

concorreu agora ao governo da capital e é militante da Esquerda Socialista. 

 Também Adriana Calvo. Foi perseguida e presa pela ditadura. Uma 

lutadora muito conhecida pelos direitos humanos. Faleceu há três anos de 

câncer. Ela foi minha docente. Ela me ajudou a entrar em AGD, por seu 

respeito. Foi da secretaria geral da AGD Engenharia há anos atrás. Também 

há uma docente chamada Gabriela Vargas, que me sucedeu. Todos a 

conhecíamos (Adriana). Era uma referência de luta e de vida.  
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 Então, AGD se constitui como um grêmio, primeiro com independência 

dos governos, esse é um eixo muito importante do programa da constituição da 

AGD. Não se apega a nenhum governo. Nem radical, nem peronista. E por 

outro lado a conformação da AGD é de um grêmio que tem uma Comissão 

Executiva, que é a máxima direção em nível da UBA, e depois tem comissões 

de base por faculdade. Em duas não está.  

Luís – Quantas faculdades há na UBA? 

Alejandro – São treze (13) e estamos em onze (11), mas nas outras há gente 

filiada à AGD, mas a quantidade é insuficiente para compor uma comissão de 

base.  

Luís – Como é o financiamento da AGD? 

Alejandro – Quando se afilia à AGD, se aporta à AGD. A AGD é reconhecida. 

Não a “personeria sindical” [carta sindical no Brasil que faculta a entidade a 

representar os trabalhadores junto ao governo e patronal], mas tem cinco mil e 

trezentos (5.300) afiliados.  

Luís – Quantos professores há na UBA?  

Alejandro – Na UBA aproximadamente trinta mil (30.000), docentes (auxiliares, 

professores) e uns trezentos mil (300.000), trezentos e cinquenta mil (350.000) 

estudantes. É a maior universidade do país. A Faculdade de Econômicas é a 

maior de toda América Latina. Tem cinquenta mil (50.000) estudantes.  

Luís – E quanto se aporta à AGD?  

Alejandro – Um e meio por cento (1,5%).  

Luís – E quando há paritárias (negociações) recebem algo a mais? 

Alejandro – Primeiro que os docentes universitários não têm paritárias. Tem 

uma mesa de negociação.  

Luís – Qual é a diferença?  

Alejandro – A paritária por lei tem um estatuto, que estabelece uma negociação 

anual, e que todos os sindicatos representantes participem da discussão. Muito 

representativo. E para os universitários, o governo decide quando aumenta, 

sem um acordo. Escolhe um número e manda. Então o que faz o governo? 

Chama uma mesa para opinar, mas não vale nada. Por isso, os universitários 

não têm paritárias. Temos estas mesas de negociação que às vezes não são 

nem anuais, às vezes são a cada um ano meio.  

Luís – Eu li no jornal. A última foi há um ano e meio e findou agora com a 

aprovação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT). Uma pergunta. Por 
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exemplo, supondo que há uma mesa de negociação com a UBA e estão vocês 

e a ADUBA. Em uma questão qualquer ADUBA concorda com o proposto pela 

autoridade universitária e vocês não, como se decide? Há assembleias?  

Alejandro – Funciona assim. Há cinco grêmios em nível nacional que 

representam dos docentes universitários. Um que pertence a CTA Yasky, que é 

CONADU. A CONADU Histórica a CTA Michel. Das técnicas, a Universidade 

Tecnológica Nacional (UTN) FAGUT. Também a CTERA e a UDA.  

 As cinco entidades vão à reunião. Quando há divergências, cada uma 

distribui panfletos informando o que conseguiu.  Assim funciona. Não são 

assembleias.  

Luís – Estas negociações são nacionalizadas? Não são por instituições?  

Alejandro – São nacionais. No Ministério de Educação da Nação. A CONADU 

Histórica, em geral, organiza plenários de secretários gerais, um por 

universidade ou congressos. Aí vão pela quantidade de docentes que têm 

afiliados. Cada associação envia cinco ou sete representantes para debater.  

Luís – E as associações fazem assembleias ou não.  

Alejandro – Em geral na UBA o que fazemos são assembleias, mas não são 

suficientes, porque reclamamos que o espaço para debate é pouco, mas há 

assembleias e às vezes fazemos assembleias por faculdade. As assembleias 

por faculdade são mais raras. Porque às vezes são muito pequenas e acaba 

sendo apenas uma reunião do grêmio de base.  

Luís – Quando foi o último grande período de lutas dos professores 

universitários?  

Alejandro – O ano de 2005, 2006 foi muito importante, porque se conquistou 

que a parte do salário que era negro passasse a ser branco. Não era parte do 

salário base, eram agregados. Não havia discussão, não havia aumento. Isso 

passou a ser parte do salário base.  

Luís – Esse movimento foi uma greve, ou manifestação com paralisações...  

Alejandro – Sim. Foi uma paralisação com manifestações nacionais. E também 

pela estabilidade que não se conquistou, mas se avançou bastante. Houve 

também em 2014, julho do ano passado, a luta pelo Convênio Coletivo de 

Trabalho e romper com a paritária (mesa) de dezoito (18) meses. Para que 

houvesse aumento salarial antes. Foi importante. Aqui na UBA não houve 

muita mobilização, mas em Tucumã foi onde mais se mobilizaram os docentes. 

Conseguiram mil pesos (1.000) por fora do salário, não remunerativo e o 

restante não. Dividiram-se, pois acompanharam até certo ponto. O movimento 
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universitário tem uma peculiaridade. A maioria não é dedicação exclusiva. Não 

é somente um professor, mas um profissional. Não se dedicam apenas a dar 

aulas. Isso debilita muito a organização dos docentes. E isso em nível nacional, 

passa em todas as universidades.  

 É tão baixo o salário dos docentes que trabalham em outra coisa. E isso 

debilita a organização sindical. O reconhecimento como professor, como 

docente.  

Luís – Quanto é o salário de um docente auxiliar simples?  

Alejandro – Simples de dez (10) horas. Se sou auxiliar de segunda são dois mil 

e setecentos pesos (170 dólares), se sou auxiliar de primeira três mil e 

quinhentos pesos (218 dólares) e se sou simples professor, uns nove mil pesos 

(562,60 dólares).  

Luís – E existe plano de carreira? Por exemplo, se você possui uma 

qualificação, uma especialização, uma pós-graduação. Recebe-se mais?  

Alejandro – Não. Essa é uma das discussões do CCT, que se agreguem 

salários por títulos. Isso não é igual, homogêneo em todas as faculdades.  

Luís – E por tempo de trabalho? Há um valor extra?  

Alejandro – Sim, por antiguidade, mas o salto se dá quando se concursa a um 

cargo superior. De professor, mas não se concursa nunca, porque é um cargo 

muito restrito.  

Luís – Crê que com o CCT vai ampliar o número de cargo de professores?  

Alejandro – Olha. Todos, reivindicamos o CCT, mas este CCT não tem alcance 

em nível nacional, porque é uma lei que está condicionada à autonomia 

universitária, de cada universidade. E as universidades do país, todas, impõem 

restrições ao CCT, ou seja, o aceitam parcialmente. Exigimos que seja único e 

nacional. E o governo o assina, mas não vai servir, porque as universidades, 

todas as principais conquistas, não vão aceitar. Já o disseram. Disseram nas 

reuniões “Eu aceito tal e tal ponto”.  

Luís – UBA também vai passar por isso?  

Alejandro – UBA nem por isso vai passar. UBA se foi da negociação. Disse que 

nem sequer se senta para conversar.  

Luís – Claudia Baigorria me disse isso, mas Zulema (da ADUBA) me informou 

que a UBA agora reviu sua posição e aceitará o CCT. Como é isso?  

Alejandro – A direção da UBA é um armado político entre kirchneristas, radicais 

e os macristas. O que ocorre. Haverá uma mudança de governo. Há uma 
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debilidade geral do kirchnerismo, mas se operando na UBA, e a direção da 

UBA, para fortalecer o governo, se põe a discutir alguma faceta do CCT, mas 

somente para sair na imprensa. É uma manobra mediática.  

 A UBA hoje, com o orçamento que dispõe, com as condições que tem, 

salvo se dupliquem ou tripliquem esse orçamento, é muito difícil de aceitar as 

condições do CCT, por mais mínimas que sejam. É concreto. Hoje noventa e 

cinco por cento (95%) do orçamento da UBA vai em salários, como estão hoje 

compostos. Se, tem de haver um concurso por títulos ou estabilidade laboral, 

que significa também mais docentes, etc... é impossível bancar com esse 

orçamento. E as autoridades não vão pedir mais verbas porque fazem parte do 

governo. São condições materiais que demonstram que tudo isso vá ser o 

mesmo de sempre.  

 O CCT foi firmado por distintas associações UDA, CONADU, porque... 

primeiro é certo que todos lutamos por um CCT.  

Luís – Eu li que somente os docentes universitários não dispõem de Convênio 

Coletivo de Trabalho.  

Alejandro – Como Convênio Coletivo de Trabalho, há outros setores, mas 

muito pequenos. Do Estado, sim. Somos empregados do Estado e não temos 

convênio. Há outros empregados privados que também não têm convênio, mas 

no Estado somos únicos.  

Luís – E o argumento é a autonomia universitária.  

Alejandro – Sim, mas a autonomia está sendo violentada pela Lei do Ensino 

Superior que te obriga a adaptar os planos de estudo a partir das visões de 

organismos externos à universidade, como a CoNEAU (Comissão Nacional de 

Avaliação e Acreditação Universitária). Este organismo avalia e acredita a 

Universidade. Diz o que está bem e o que está mal. Em seu programa e 

funcionamento inclusive, porque acredita a instituição. Então, se por um lado 

diz que não violenta a autonomia, no funcionamento da universidade, mas por 

outro lado violentam.  

 Então é autonomia para quem? A política sempre tem um sentido: para 

quem?? 

Luís – Essa questão do orçamento. Na Colômbia o governo só reajusta o 

orçamento, mas não aumenta. Obriga as universidades a buscar recursos no 

mercado. Há uma mudança da autonomia para a heterônomia. Aqui também 

há algo parecido? Como prestação de serviços.  

Alejandro – Sim. Todas as universidades do país têm acordos com os privados. 

Que são os trabalhos a terceiros. Isso o que seria? Destinam-se recursos da 
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universidade para trabalhos a privados. Isso é parte de um dilema importante 

no financiamento das universidades. Há muito dinheiro que entra.  

Luís – E é significativo?  

Alejandro – É importante. Não é o principal financiamento. Segue sendo o 

Estado a principal fonte de financiamento, por exemplo, esses noventa e cinco 

por cento (95%) do salário dos docentes, é do Estado. Agora, toda a rama de 

investigação e reparação de edifícios, compra de equipamentos, se faz com 

esse trabalho a terceiros. Porém, o que acontece? Toda essa remodelação 

chega orientada pelas intenções de investigação dos privados, ou seja, entra 

dinheiro onde os privados querem. Desenvolve-se a investigação por estes 

interesses. Termina condicionando isso. E todos que investigam coisas que 

não são para o mercado, ou trabalham com zero pesos ou muito baixos fundos. 

O governo dá bolsas de estudo, mas são muito escassas. Eu trabalhei na 

investigação, mas deixei de investigar porque não havia fundos.  

Luís – A investigação está restrita à pós-graduação ou há também na 

graduação?  

Alejandro – Há na graduação também, mas acaba caindo em uma 

precarização laboral para investigar. Por que? Se, não ganha uma bolsa de 

estudo, investiga por sua conta. Pode ser no laboratório, como muitos 

investigadores, mas ao não ter uma bolsa não tem reconhecimento imediato.  

 E a bolsa muitas vezes é de miséria. Simbólica. Quando investiga tem 

de ir a congressos, comprar equipamentos. Eu trabalho com informática. Tenho 

que comprar equipamentos. Precisa investir em hardware. São coisas que 

custam. Então a investigação, efetivamente, só existe quando há um privado 

que te compra o equipamento.  

Luís – Na sua área você poderia dar um exemplo de uma investigação que é 

voltada para um interesse privado?  

Alejandro – Sim. Investigações de sistemas envolvidos. Hoje todo mundo tem 

computador ou celular. E nas fábricas apareceu algo parecido a isso nos 

controladores das máquinas. Há máquinas que pensam como celular. Tem 

muitas funções, muitos controles. Isso evita que haja problemas como excesso 

de temperatura ou que uma máquina opere mal. Cada dia há sensores mais 

inteligentes, que cada vez medem mais coisas e tomam decisões. São 

programáveis. Há mini-robôs em todo lado.  

 Há cinco ou seis grandes empresas mundiais que os fabricam e os 

desenvolvem. Na UBA há uma dessas empresas que se meteu na direção 

política da universidade.  
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Luís – E pode haver um representante da empresa?  

Alejandro – Não. Não é formal. Na Faculdade de Engenharia todas as 

investigações de sistemas envolvidos estão ligadas a essa empresa. Há um 

laboratório, mas na realidade é um laboratório para trabalhar para essa 

empresa, com recursos da UBA.  

Luís – Para você qual é a questão mais importante para os professores 

universitários neste momento?  

Alejandro – Há um desafio estratégico, pelo menos para nós, da Esquerda 

Socialista e para muitos docentes que nos acompanham, que tem de ver com 

os docentes reconhecerem-se como trabalhadores. Porque ao não se 

reconhecerem trabalhadores há várias lutas que não consideram como 

importantes como a luta por salário, por estabilidade laboral. A luta por 

questões de saúde. Há lugares que trabalham com muito giz. Aspira-se e 

pronto. Há docentes com problemas nas munhecas por escreverem demais. 

São condições de trabalho. Se, você não se reconhece como trabalhador, não 

reconhece essas doenças como produto do seu esforço cotidiano. Por isso 

temos de lutar.  

Isso no campo ideológico, agora materialmente há que se lutar por um 

aumento de salário qualitativo, para que valha a pena, que economicamente 

possa manter a família, e não só os professores. Uma carreira docente, para 

que para o auxiliar, quando inicia, valha a pena. Para que não tenha que 

trabalhar em outro lado, porque, senão, não existe a carreira docente. Ninguém 

vai conceber sua vida ao redor da docência, que dá a qualidade à 

universidade. Então primeiro um crescimento real no salário e também a 

estabilidade laboral, que aí entra a carreira docente.  

Nós apresentamos um projeto para a estabilidade docente dos 

auxiliares, mas não aceitaram.  

Luís – Por que implica mais verbas.  

Alejandro – Sim, mas também porque implica acabar com as indicações. 

Porque os concursos docentes não são neutros. Sempre são influenciados 

politicamente. Em um concurso pode ser um docente muito bom, mas os 

jurados vão para um ou outro. Há que terminar com esses concursos.  

Luís – E para a aposentadoria há alguma diferença? Poderia se aposentar com 

vários cargos de auxiliares?  

Alejandro – Sim. São cumulativos, mas depende do tipo de cargos. Os de 

auxiliares são mais fáceis de acumular que o de professor. O de professor por 

faculdade tem um limite, mas para auxiliares não. Ganham tão pouco que se 
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permite acumular. A proposta então para estes é que acumulem cargos. Para 

professor não. Como ganha mais pode acumular dois ou três cargos.  

Luís – Você disse que um professor que trabalha dez (10) horas ganha uns 

nove mil pesos (9.000).  

Alejandro – Entre sete e nove mil pesos.  

Luís - Qual é o salário mínimo aqui? 

Alejandro – Depende de quem o veja. O salário mínimo em 2007, quando o 

governo interviu no INDEC (Instituto Nacional de Estatísticas e Censo da 

República Argentina), porque os índices não lhe iam bem, desaparece com um 

montão de cálculos. Hoje, segundo o governo, o salário mínimo seria de cinco 

mil e quinhentos pesos (5.500), porém o salário mínimo necessário para uma 

cesta básica familiar seria quatorze mil pesos (14.000). O que acontece? É 

uma invenção do governo. Não é baseado em cálculos. Estes não se publicam.  
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ENTREVISTAS COM PROFESSORES DO BRASIL  

 

Entrevista ao pesquisador Sadi Dal Rosso 

Entrevista realizada no dia 18 de abril de 2013, às 08h00 minutos, no 

encontro do IV Seminário Internacional da Rede de Pesquisadores sobre 

Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores em Educação (Rede Aste), 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), concedida à professora 

Suélen Pontes Alexandre. 

Sadi Sal Rosso possui graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1972) e em Filosofia pela Faculdade 

de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição (1972), mestrado em 

Sociologia - Universityof Texas System (1976) e doutorado em Sociologia - 

Universityof Texas System (1978). Pós-doutorados na Itália, França e nos 

Estados Unidos. Atualmente é professor titular de Sociologia da Universidade 

de Brasília Pesquisa sobre os seguintes temas:condições de trabalho, jornada 

de trabalho (história, duração, flexibilidade, intensidade, horas extras, redução 

de jornadas), sindicato (história, greves, reformas), transformação da força de 

trabalho na agricultura, educação superior (gratuidade, democratização, 

publicidade), movimentos sociais, método de pesquisa e teoria. Professor 

homenageado pelos formandos de ciências sociais em 2006, 2008, 2009, 

2010; paraninfo em 1998 e 2010; patrono em 2011. Em fins dos ano de 1980 

foi presidente do Andes/SN. 

Primeira parte da entrevista - aspectos da vida social, política e 

cultural do entrevistado 

Quando e onde nasceu? 

Sadi: Eu nasci no Rio Grande do Sul no ano de 1946 de família rural,  

que a  gente chama  no Sul e em outros lugares também de colonos, que eram 

produtores rurais não assalariados, que tinham uma propriedade na terra e 

trabalhavam nela. 

Onde fez seus estudos básicos, em quais instituições? 

 Sadi: Eu fiz o  doutorado na universidade do Texas (E.U.A), em Osten 

no ano de 1974 até 1978, “Osten é uma pérola no meio de um deserto, porque 

a moral e a cultura texana é muito dura e muito pesada é Osten uma  pérola  

no meio do deserto, porque cultiva muito a arte, a crítica, a ciência da 

tecnologia, um padrão de vida belíssimo, belos lagos, onde nós fizemos o 

doutorado e o mestrado. 
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 Como se deu a escolha pelo curso universitário? 

Sadi:Eu imagino que pra mim as ciências sociais forneceriam um 

instrumento de mais conforme foi a minha formação que foi uma formação mais 

ligada a grupos religiosos e coisa assim, da igreja católica, e as ciências sociais 

eram muito próximas na época especialmente a teologia da libertação tinham 

um apelo muito forte e mesmo toda crítica social que propicia a isto, então eu 

creio que foi por causa disso, mesmo porque eu não tenho nenhum outro 

parente no campo das ciências sociais meu irmãos  é economista e outro é 

contador e advogado e minhas irmãs são professoras do primeiro grau. 

 Quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória 

universitária?  

Sadi: Quem faz especialmente o programa de doutorado e programas de 

mestrado, é isso, os momentos mais marcantes são realmente  a  defesa, você 

vai ver isso quando você completa um trabalho, quando você defende uma 

tese de doutorado isso é muito forte, agora ao lado disso o fato eu acho que de 

eu estar naquele momento no Texas , onde eu via circular muitos intelectuais 

digamos do mundo foi importante, por exemplo eu conheci  Florestan 

Fernandes lá, ele passou lá,  estava na época do exílio no exterior, e passou lá 

para fazer uma palestra e foi assim que eu encontrei e conheci Florestan 

Fernandes,e assim como outros nomes da Europa, especialmente  ingleses, 

que passavam e iam fazer palestras e conferências, então esse é o momento 

importante, agora o mais importante mesmo, é que nós tínhamos grupos de 

estudos e grupos de discussão políticas entre os estudantes , não era nem 

agremiações partidárias, mas eram grupos que  se reuniam para discutir, 

estudar os textos e determinados autores e essa é uma coisa muito marcante 

na vida da gente, na vida universitária. 

 Os seus estudos de pós-graduação foram preocupados com quais 

temáticas? 

Sadi: Com a temática em geral do trabalho, das transformações das 

condições de trabalho. Eu olho muito a questão de como as atividades 

terciárias passam a predominar no conjunto da sociedade, em detrimento do 

emprego em atividades industriais. Então esse processo de transição de 

sociedades industriais para sociedades terciárias ele tem padrões bem 

diferenciados, tem os países de periferia em geral eles vão de sociedades 

agrícolas para sociedades de serviço, sem um processo forte de 

industrialização. O caso brasileiro se você olha, ele tomou um período muito 

longo de industrialização, houve uma industrialização nos anos 40 e 50, depois 

durante o regime militar e retomado ultimamente com a entrada de muitas 

grandes empresas automobilísticas, a indústria de petróleo, então é um 

processo muito delongado de industrialização, outros países, você pega tipo a 
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Coréia, conseguiu se industrializar nos últimos anos, 30-40 anos, partindo de 

um governo muito forte, já os países centrais, eles tiveram um processo 

histórico mais concentrado, a chamada revolução industrial, era mais 

concentrada numa época, num tempo, e com isso então forneceu um padrão 

mundial de transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial 

e depois para uma sociedade de serviço. Já os  países vamos dizer da 

periferia, você pega não só o caso do Brasil, mas o caso Paraguai e da Bolívia 

, até hoje não conseguiram industrializar, não conseguiram estabelecer um 

sistema industrial significativo e assim são em muitos países da África, muitos 

países da Ásia,  e certamente  não conseguiram se transformar em sociedades 

industriais. Porque esta questão é importante, ela gera um problema na área 

da teoria do valor do trabalho, quando a concepção é de que o trabalho é a 

base do valor, e como as sociedades de serviços poderia entende-las, como é 

que se poderia trabalhar com a ideia de valor nesse caso, aí eu já estou 

entrando em um assunto mais complicado, a gente poderia talvez segurar 

mais, mas a questão básica  são as atividades materiais, atividades de serviço 

e a produção do valor. 

 

Houve algum tipo de militância política no período em que realizou seus 

estudos de mestrado e doutorado? 

Sadi: A minha militância maior é após (...), a gente no exterior fica muito 

confinado, você  tem que dar conta de responder as demandas como se você 

fosse um estudante norte-americano, um estudante  no caso Inglês ou 

Francês, quando você vai para o exterior, não há padrão para outros 

estudantes externos então era um engajamento muito forte nos estudos 

propriamente,  e nessas atividades que lhe falei nos grupos de estudos e nos 

grupos de pesquisas.A minha atividade maior foi depois de eu retornar ao 

Brasil,  aí eu entrei no movimento, na organização docente de construir um 

sindicalismo docente combativo, aberto que foi nos anos, no final dos anos 70 

começo dos anos 80.  

Como se deu seu ingresso na carreira do magistério? 

Sadi:Meu ingresso foi como todo professor, um processo que na época 

não era através de concursos públicos, era um processo de seleção eu entrei 

numa situação que não era estável, e foi uma situação que depois gerou até 

um movimento de greve das universidades federais, exatamente pegando 

esses professores que eram mais, hoje em dia a gente chama de mais 

precários, não tinham estabilidade na carreira, eram contratos anuais, por ano 

de trabalho. Mas a segunda questão, era e aí a gente toca numa questão 

nacional, o Brasil caminhava para o final do regime militar, e foi então quando 

todas as forças sociais que tinham uma visão de um país, vamos dizer 
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democrático estavam envolvidas nesse processo, quer de organização local e 

quer de organização da grande sociedade para enfrentar o regime militar, 

então esse aí foi o meu ingresso na UNB. 

Segunda parte da entrevista - sobre o ativismo sindical docente.  

Quando e como se deu a sua aproximação ao sindicalismo docente? 

Sadi: Desde minha chegada na universidade de Brasília eu me 

aproximei dos grupos, então minha militância mais forte é nesse momento, eu 

me aproximei dos grupos que tinham essa dupla tarefa de organizar dentro da 

universidade as forças democráticas e fora da universidade, organizar 

resistências contra o regime militar nos anos 70, então essa aproximação ela 

então tinha essa dupla dimensão, organizar o movimento e ao mesmo tempo 

na sociedade como um todo, a participação da sociedade como um todo..    

Nesse momento havia clareza quanto à necessidade de organizarem 

ações nacionais na defesa dos direitos fundamentais dos professores? 

Sadi: A questão dos direitos aparece muito forte na constituição de 1986 

e 88. Naquele momento que eu cheguei a UNB , a Universidade de Brasília em 

1978, você tinha a principal reivindicação a principal bandeira era a 

democracia, era o fim do regime militar, o direito não só do voto, mas também a 

questão da organização sindical, associativa, da liberdade do direito a 

liberdade, no sentido geral era uma das suas grandes bandeiras nossas, já a 

constituição de 1986/88 ela avança no sentido de ampliar os direitos dos 

cidadãos, o direito a cidadania, isso sim é muito maior o movimento na época 

constitucional 1986/1988. 

Em sua opinião quais são  os passos e marcos decisivos na organização 

nacional dos professores universitários? 

 Sadi: Já existiam organizações universitárias antes do regime militar, s 

universidades mais tradicionais, por exemplo na universidade do Rio de Janeiro 

e mesmo a USP já tinham algum tipo de organização dos docentes, agora  

toda a organização docente ela foi, ou mesmo estudantil e sindical, ela foi 

triturada pelo regime militar. Então quase que ao  final do regime militar, 

quando houve aquele movimento geral na sociedade, foi quase que uma 

reorganização geral, mas o que eu quero colocar é que o movimento docente 

não é a primeira grande organização. Durante o regime militar, na minha 

própria universidade por exemplo, tem um fato, eu não estava lá nesta época, 

mas em  1965 houve, alguns professores foram expulsos da universidade 

cerca de 10 a 12 professores, então houve um movimento geral de protestos, e 

metade da universidade se demitiram. Essa era uma época ainda que não 

havia uma formação estruturada docente, mas haviam lutas e claro houve uma 
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organização para enfrentar a reitoria naquele momento, e destroçou 

praticamente a universidade foi destroçada, então a gente encontra isso em 

outras universidades, inclusive as mais tradicionais elas tinham algum tipo de 

organização. Agora nos final dos anos 70 e início dos anos 80, aí começou se 

debater sobre uma nova forma de organização, seguindo um novo modelo, que 

não seria mais aquela forma tradicional controlada por um sindicato do estado  

não dependente do imposto sindical, mais uma organização sindical mais 

autônoma, livre perante o estado, e que o centro de decisão é a sua 

capacidade interna e rejeitando os controles estatais, que se impera na 

sociedade brasileira na organização sindical, ela sempre foi muito fortemente e 

vinculada a questão do estado controlando o sindicato. 

O projeto político de criação do Andes/SN se deu em qual a conjuntura e 

quais são os seus principais desafios? 

Sadi: A conjuntura é essencialmente o fim do regime militar, o Andes - aí 

é um pouco diferente de minha trajetória particular – é de alguma maneira 

decorrente do movimento estudantil do final dos anos 60, e aquele movimento 

que houve contra o processo seletivo das universidades, pois as pessoas que 

eram selecionadas não entravam na universidade se não tivesse vagas as 

pessoas não entravam nas universidades. Todo aquele o movimento estudantil 

dos anos 60, e que redundou depois em muitos estudantes cujas cabeças 

foram cortadas das instituições e, digamos, dez anos depois nos anos 70 

muitos dos professores eram provenientes desses grupos estudantis, dos anos 

67/68, e em termos de pesquisa essa vinculação é muito bonita, e em São 

Paulo isso é fácil de fazer junto a atuações dos anos da constituição do Andes,  

e você retornar o que faziam antes nos anos 60, muitos eram participantes do 

movimento estudantil dos anos 60. 

Como se dá a formação do Andes e o que as diferencia das tradicionais 

federações relacionadas ao estado? 

Sadi: Essencialmente a questão de produzir uma organização livre, 

autônoma, isso era a principal reivindicação,se fosse o que fosse, por exemplo, 

o Andes nasceu como Associação, mas se nascesse como Sindicato, como 

depois se transformou era para ser uma organização autônoma e livre, livre em 

relação ao Estado, autônoma em relação aos Governos, e portanto se 

organizando e se sustentando com seus próprios recursos e por isso tendo a 

capacidade de decidir o que fazer a cada momento, em suas próprias mãos, 

então esse era o princípio básico, organizador, o norte do suporte político dos 

docentes universitários. 

Quais os mecanismos organizativos do Andes que podem favorecer o 

desenvolvimento e a consolidação de uma cultura democrática no interior do 

sindicato docente? 
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Sadi: Para uma cultura democrática eu acho que isso vem sendo 

preservado pelo Andes, sempre que é a independência e a autonomia sindical. 

O Andes até hoje não depende do imposto sindical, é o recolhimento feito 

voluntariamente, autorizado pelos professores, então ele tem a autonomia 

nesse sentido, e a liberdade de organização é a sua história e seu legado 

fundamental. Depois existem as lutas pelas questões do trabalho, da melhoria 

das condições do trabalho docente, e assim por diante que é outra bandeira 

fundamental para o Sindicato. Em termos de crítica que eu poderia dizer é que  

mas um problema geral, não só do Andes, é que foram organizados 

associações de sindicatos para o grupo de professores dentro da ideia de uma 

profissão docente universitária, descolados dos funcionários técnicos, 

administrativos, não fazendo parte de outros setores da educação, e descolado 

também dos outros professores da educação do primeiro grau do segundo 

grau, em algum momento vai se refletir historicamente sobre isso. 

Quais são as principais formas de ações do Andes? 

Sadi: As principais formas são primeiro são a forma por  meio das 

greves,a parada das atividades, mas também tem outro forte componente 

propositivo, que tem seus grupos de trabalho e grupos de aprofundamento de 

questões geram e criam propostas, então a vantagem do Andes, eu acho, não 

diria nem vantagem a característica e a força depende muito da sua produção 

interna, produção de ideias, produção de propostas, etc., através dos grupos 

de trabalhos, eses são instrumentos muitos fortes, tem  a ação política os 

grupos de trabalho, tem os GT, não sei se você lembra mais na época da 

constituição nós fizemos uma proposta para a educação do Brasil e essa 

proposta existe até hoje, uma proposta nacional para a educação 

essencialmente pública, gratuita, envolvendo  vários níveis de escolarização 

tudo isso existe como proposta do Andes. 

           Quais as principais tendências politicas que atuam no interior do Andes 

e qual a caracterização que fizeram das chamadas políticas neoliberais da 

década de 1990? 

            Sadi: Eu acho que as principais forças que constituíram o Andes foram 

forças mais ligadas à esquerda dos movimentos, sejam políticos, sindicais e 

alguma coisa ligada a grupos também mais de centro. Então você não  tinha 

propriamente dentro do movimento sindical, uma direita organizada como tal, 

porque o momento foi um momento muito de organização da esquerda, em 

nível nacional e internacional, mesmo uma das poucas disputas que houveram 

eleitorais elas se colocavam no centro de esquerda, mas isso não significa que 

as outras posições eram aleijadas porque tinham algumas possibilidades de se 

manter através de associações docentes locais e manter uma influencia em  

aglutinar sua área. 
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           O Andes procurou organizar ações sindicais com os demais países 

latino americanos em relação ao sindicalismo,  quais foram essas ações? 

           Sadi: E até hoje mantém essas ações, ele se lembra de que houve um 

trabalho feito em direção a organização dos educadores da América, então 

houve uma  tentativa de articulação já nos anos de 1986 , 1988 ou 1990, enfim, 

era uma ação de organização junto a  docentes que eram de outros países da 

América Latina, não só da América Latina, vieram pessoas também da Europa, 

inclusive o encontro foi realizado aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos 

agora. Mas era uma atividade consciente, voltada para América Latina e um 

pouco também vinculada ao sindicalismo europeu,          isso já começou nos 

anos de 1988, e depois prosseguiu nesse sentido, o problema é que nós não 

temos em termos de organização mundial as instituições de organização 

mundial que nós temos entre os docentes,  um exemplo a  internacional de 

educação é uma grande organização mas ela tem alguns problemas na sua 

constituição e nos seus objetivos, vamos dizer ela é muito capitaneada por 

forças um pouco mais moderadas,  no contexto político internacional, eu sei 

que esse aspecto existiu ele existe, mas ainda  não tem tido um sucesso maior, 

de uma  organização ou Americana, ou  latino-ou americana, ou européia, ou 

asiática ou africana, ainda está um pouco a desejar nesse sentido . 

            Sobre qual prisma teórico podemos pensar em relação a organização 

dos sindicalistas universitários no Brasil? 

           Sadi: Olha, professor universitário, ele tem essa característica de ser um 

intelectual, de ser um produtor de conhecimentos, mas não deixa de ser um 

assalariado, então nós temos grandes credenciais para nos unificarmos com 

outros trabalhadores. Para a análise teórica depende se você dá mais peso a 

questão do trabalho do resultado docente, que é a formação das pessoas, do 

conhecimento, da produção de ideias, ou se você dá  mais  o valor a questão  

propriamente de ser um trabalhador assalariado como os demais, então é essa 

a perspectiva que eu acharia que deveria se desenvolver mais no sentido do 

trabalho assalariado que esse é um grande ponto que nos une a outros demais 

trabalhadores. O que é de lamentar no caso brasileiro,  é que nós temos uma 

organização para cada um dos setores, e que está se progredindo mais o 

número de organizações, o que não é um significado de avanço propriamente 

dito, mas é certamente uma fragmentação maior, pois cada setor vem se 

organizando assim separado dos outros e  tem uma característica um 

pouquinho diferente, então esse caráter profissional leva a uma postura 

fragmentadora. 

           Nos últimos anos se verificou um processo de cisões no interior do 

Andes e um afastamento da CUT, como essas questões podem ser 

analisadas? 
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          Sadi: Elas podem ser analisadas, isso acho que não foi só no Andes que 

aconteceu, isso foi em outros setores também, em certo sentido houve alguns 

espaços que ficaram vazios e foram ocupados e  hoje em dia nos distinguimos, 

tem o Andes, tem o Proifes, e agora tem o MDIA (movimentos docente 

independente e autônomo), então teriam  3 espaços, eu acho que teoricamente 

poderíamos pensar em termos de espaços vazios que ficaram e algumas 

categorias e alguns grupos e categorias que  entraram para organizar esses 

espaços em uma certa direção, seja na manutenção dentro da própria CUT, 

seja agora, por exemplo, esse movimento de universidades de docentes 

autônomos, que na verdade não é feito de uma posição de esquerda, como foi 

naquela época da fundação da UNB, mas é autônoma em relação a 

dominância maior do Andes, que é a força mais sólida e mais consistente que 

nós temos ainda  é o próprio Andes/SN, mas é lamentável essa questão, é 

lamentável, isso se deve também a alguns erros que foram feitos, aconteceram 

alguns erros, por exemplo, que abalaram um pouco a estrutura democrática do 

próprio Andes, por exemplo nas definições das várias, filiação de centrais ou 

outras as vezes não iam para as bases  as decisões, eram somente feitas em 

congresso e assim destituiu uma certa dificuldade, na minha universidade por 

exemplo nunca foi levado a debate essa questão publicamente, então só foi 

votado no congresso do Andes/, sabe aquela coisa lá da base pesa bastante, 

mas isso não implica no surgimento, o surgimento dessas outras forças eu 

acho que se deve muito a espaços políticos que ficaram vazios que foram 

ocupados, o que  significa esses espaços vazios, eram exatamente 

representações de determinados grupos de outras tendências que firmaram e 

parece que vamos ter que conviver um certo tempo com isso aí. 

 

         A vitória eleitoral do PT afetou a vida política e a forma de agir do Andes? 

         Sadi: Claro que sim porque de partido que era de oposição, passou a ser 

servido e então aí atingido pelas críticas e no próprio  primeiro Governo Lula e 

segundo Governo Lula do as grandes propostas políticas de avanço, de 

transformação, um pouco maior ainda que  não aconteceram, ficaram de lado, 

ficaram muitos  vazios e muitas desilusões, então eu acho que a oposição ao 

Governo do PT, decorre de que certos  compromissos não foram cumpridos, 

ficaram de lado, e isso afetou, foi levado à uma critica forte que não está 

resistindo está exatamente se esfarelando. 

           Na sua opinião Sadi,  quais as tarefas que estão colocadas para o 

sindicalismo docente universitário na atualidade? 

           Sadi:Eu falaria de um sindicalismo mais amplo que o universitário, eu 

acho que, apesar de que existe em vários países, por exemplo, na França, nos 

Estados Unidos, existe no Brasil, mas acho que uma tarefa fundamental neste 
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momento é pensar num sindicalismo mais amplo, num sindicalismo que 

abranja setores mais amplos da sociedade, que possa pensar não só questões 

corporativas mas questões mais amplas, de interesse geral da sociedade, isso 

significaria de alguma maneira um processo na direção de construção de 

entidades maiores, então poderiam ser universitárias ou não universitárias, 

poderiam no limite gradualmente alcançar o primeiro grau o segundo grau, 

pensaria numa unificação nesse sentido, que é ao contrário do que está 

ocorrendo como tendência atualmente no Brasil, então eu acho isso aí. E 

depois existem as tarefas sindicais, elas são a sociedade como um todo num 

sentido de da busca da igualdade da luta pela solidariedade, as grandes 

bandeiras acho que estão presentes também para nós professores 

universitários.  

             

            Gostaria de deixar mais alguma coisa registrado? 

 

            Sadi: Fico um pouco preocupado pelo fato de não termos avançado 

muito numa organização mais americana ou mundial, de ampliação das forças, 

isso talvez fosse interessante para o movimento.  O estudo comparativo tipo 

que você pretende fazer, pode ajudar nesse sentido, como a nossa 

organização pode ajudar nesse sentido, envolvendo pessoas do Brasil, da 

Argentina, do México, dos Estados Unidos da Europa, isso oferece uma 

perspectiva bonita para se ir em frente, a respeito de tudo, ainda não temos 

uma proposta, um projeto o social ainda amplo para uma mudança social mais 

profunda. 
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Entrevista prof.Sadi Dal Rosso concedida em 04/06/2014 em São Paulo 

 

L- Professor, eu li a entrevista que o senhor concedeu a minha colega, Suelen 

e vi que foi presidente do ANDES (Associação Nacional de Docentes do Ensino 

Superior).  

S – Sim. No congresso em Campinas. Na Católica de Campinas. Quem fundou 

a ANDES foram grupos locais em geral. A USP (Universidade de São Paulo), a 

PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo teve papel importante 

também, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim nas grandes universidades 

brasileiras, todas estavam envolvidas. 

L – O senhor já estava em Brasília nesta época? 

S – Sim. Eu cheguei em 1978. Então o que acontece. Essas forças 

correspondiam nos anos 1980 aos estudantes de 1968, aquela geração de 

estudantes. 

L – Que passaram pelo AI-5.  

S – Sim. Já com quatro anos de regime militar. Todo aquele contexto de 

resistência ao regime. Então nos anos 1970, estes estudantes já eram 

profissionais nas universidades. E você tem organizações bem mais antigas, 

por exemplo, a USP tem uma organização de professores bem anterior a essa 

época, a associação dos professores.  A UFRJ (Universidade Federal do Rio 

de janeiro) tem associação dos professores para lá dos anos 1950, mas 

associação, mas você não encontra um papel de resistência ou proativo, ou de 

construção de sindicatos.  São aquelas organizações grandes, que reúnem os 

professores, gremial, um pouco acadêmico, um pouco lúdico, colônias de 

férias, encontro de caráter um pouco mais comunicativo, mas diferentes de 

sindicatos que tem uma plataforma e uma estrutura.  

 Então isso já existia em grandes instituições. Eu me lembro que eu fiz 

um rápido levantamento, se você entrar no site da associação do Rio de 

Janeiro, você vê que é dos anos 1950. Da USP também deve ser por aí, anos 

1950, 1960. Sendo as mais antigas, então já tinham estas instituições.  

 Então estas forças novas que estavam na resistência nos anos 1968 a 

1985 e vieram a formar o ANDES, eram forças que vinham do movimento de 

esquerda e que muitas vezes operavam por estas associações ou grupos que 

estavam agindo por fora, em lugares onde não haviam associações. Por 

exemplo, a minha universidade, a ADB (Associação dos Docentes da 

Universidade de Brasília), ela foi fundada em 1977. Eu cheguei em 1978.  
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 Ela surgiu na resistência ao processo de intervenção militar na 

universidade, onde foram expulsos entre trinta e cinquenta estudantes. Então 

1977 foi um ano traumático.  A ação foi tão forte que suscitou uma reação dos 

professores que se organizaram fora da universidade. Isso foi acontecendo nas 

instituições públicas e privadas.  

 Naquele momento houve uma participação importante do setor das 

privadas na fundação do ANDES, considere aí as confessionais, por exemplo, 

a PUC-SP foi muito importante para o nosso movimento. A PUC de Campinas, 

onde foi o primeiro congresso do ANDES. Depois no Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais. 

L – Os delegados nestes congressos... eram representantes da associações ou 

eram eleitos em assembleias nas instituições? 

S – Em geral, eles eram representantes dos grupos que estavam batalhando 

por criar uma associação na universidade.. Você tinha associações, no meu 

caso eu fui como delegado da associação, e era uma situação muito difícil, 

porque a sustentação financeira da associação era complicada. Você tinha que 

ir atrás dos sócios mês a mês.  

 Você já tinha associações e até sindicatos, os SINPRO’s (Sindicato dos 

Professores) já existiam.  E também os grupos de oposição aos SINPRO’s. E 

havia as representações de grupos onde não havia nenhuma organização. 

Aquela época foi um período muito participativo, porque era um período 

crescente de organização, pois era uma forma de resistência ao regime, por 

exemplo, a organização dos sociólogos de Brasília foi um lugar de militância 

política para atuar em áreas sociais. Hoje você fala de uma associação dos 

sociólogos, você pensa em uma coisa profissional, deles, descolorida.  

 Estes espaços, eram espaços políticos que eram ocupados pelos grupos 

políticos mais avançados Então os delegados podiam ser de assembleias, de 

associações, ou indicados por grupos. E já vinham sendo realizadas desde 

1977, 1978, reuniões, encontros nacionais. Deve ter havido uma meia dúzia de 

encontros nacionais. Eu lembro de ter participado de um que era na Paraíba, 

antes da fundação do ANDES. Tinha gente do Rio Grande do Sul, de Santa 

Catarina.  

 Esses encontros foram um momento de conceber o tipo de organização 

que se construiria, como resistir ao sindicalismo tipo varguista que era o 

implementado pelo regime militar.  Levamos cerca de três anos até que 

convocássemos este congresso para a fundação do ANDES. Aí para o 

congresso, sim. Eu fui delegado eleito em assembleia. 
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L – E coincide com os movimentos de outras categorias, as greves 

metalúrgicas a partir de 1978, os bancários em 1979. Era um cadeirão.  

S – Isso tudo repercutia. Essa fase é muito bonita, que se sai do subterrâneo e 

começa um movimento de organização e de resistência em geral. Você 

começa a ver os metalúrgicos, bancários e outras categorias grandes, era 

recíproco.  

L – Professor, essa pujança do movimento sindical, foi acompanhado de uma 

produção de um discurso contra hegemônico no interior da escola? Como se 

percebia a possibilidade de mudanças dentro de um ambiente normatizado 

pelo Estado?  

S – Eu diria que as grandes ideias, tanto no movimento sindical, quanto no 

acadêmico, elas são geradas nesses momentos de turbulência, como foi a 

resistência ao regime militar. Aí toda a materialidade, toda intelectualidade, 

todo esforço mental, ele é convergente. E leva à produção de ideias novas. Eu 

acho que isso é muito colado ao plano real, o real força. Enfim, nós tínhamos 

de discutir que organização nós vamos fazer nacionalmente. A legislação 

impedia formalmente que se criasse sindicato. Que tipo de organização nós 

vamos conceber. A concepção da organização sindical é fruto desse momento 

de turbulência, quando, vamos dizer, quando há uma crise produtiva. Porque 

pode haver crises produtivas e crises... tem um autor que fala de crises de 

degenerescência. Não estou falando dessas crises. Quando um sistema se 

desintegra.  

L – Como o Império Romano.  

S – Mas mesmo tomando as organizações. Elas não são estáveis. Elas 

oscilam. Você tem nitidamente uma formulação político, no campo político-

organizativo, por exemplo, no campo organizativo de o ANDES-SN ser formado 

pela base. Ela tem uma direção, mas a decisão é tomada pelas bases. A 

direção não pode tomar uma decisão que a base não esteja sabendo, por 

exemplo, uma greve, uma implementação de uma política, filiação à uma 

entidade sindical. Então é uma organização nacional, mas ao mesmo tempo 

decide pela base. Essa concepção foi produto da efervescência do movimento, 

mas isso é para a parte política organizativa sindical. É uma turbulência 

criativa. Não de degenerescência. 

 Em relação à universidade também. Porque entrava a questão do 

trabalho docente. O papel do docente. Desenvolvemos uma luta contra os 

reitores que eram o braço dos militares dentro das universidades. O regime 

militar, a primeira coisa que quis foi controlar a reitoria das universidades.  

L – Como surge a questão sobre a eleição dos reitores?  
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S – A eleição dos reitores surge nesse período, mas não era o eixo central. 

Nós tínhamos a montagem da estrutura organizativa do ANDES e depois a luta 

de resistência, mas aí era uma coisa até polêmica, se nós devíamos centrar 

força na questão de eleição do reitor, ou somente resistir e derrubar. Olhando 

mais para dentro da parte organizativa, acadêmica das universidades, sempre 

houve uma preocupação, e o movimento sempre trabalhou um projeto de 

universidade.  

 Depois nós chegamos na época da Constituinte em 1988 e inclusive tem 

a obra de uma colega que trata sobre isso, sobre a constituição de um sistema 

nacional de educação que integrasse o Básico e o Superior. Como seria isso? 

Qual seria a participação do Estado Federal, dos Estados e dos municípios. 

Como integrar isso. Então começamos a levar mais propriamente para a parte 

do funcionamento, o funcionamento democrático, das instâncias democráticas, 

dos organismos de base, dos departamentos, a decisão seria por maioria do 

coletivo e isso acabou virando contra nós. Os conservadores eram maioria 

então quem decidia eram eles... (risos). Teve época que eu fiquei tão isolado 

no departamento que eu era o único voto contrário. Às vezes até pessoas que 

ficavam com medo de votar determinadas questões, então eu era o único voto 

contrário.  

 Então em determinados momentos essa decisão de se orientar pela 

base se voltou contra o próprio movimento. Mas acho que foi importante para a 

decisão do movimento nacional, porque levou a uma decisão pelas bases.  

 Na mesa que eu participei (no Encontro preparatório ao Seminário da 

Rede ASTE – Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores em Educação) 

com o Celso Carvalho e o Tato, o Celso falava sobre a pouca intervenção do 

sindicato na área propriamente educacional e mencionava como exemplo a 

questão do currículo.  

 Nessa proposta do ANDES, de um sistema nacional de educação, como 

este sistema criaria instâncias deliberativas com participação democráticas, e 

como ele seria gerido, e a função dos recursos e os métodos a ser utilizado em 

sala de aula, você vai encontrar limites. Por exemplo, há coisas muito 

específicas como essa... o currículo. Depois, a pedagogia dentro da sala de 

aula, a didática. Porque as universidades elas são, digamos, relapsas com sua 

força de trabalho, com seus professores. Um exemplo, eu terminei o meu 

doutorado, voltei dos Estados Unidos para a UnB (Universidade de Brasília), 

uma semana depois eu estava em sala de aula. Pergunta se a UnB alguma vez 

me indicou um curso de pedagogia e didática.  

 Supõe que o que eu tive no meu mestrado e doutorado, fosse o ideal. As 

universidades brasileiras são extremamente relapsas em relação à pedagogia 

e à didática dos seus professores. Essa crítica, que nos trinta anos que eu 
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estou na universidade, ela nunca foi resolvida... foram feitas algumas ações 

mínimas. Eu falo não só da UnB. 

L- Essa proposta que o ANDES defendeu na Constituinte, qual foi o resultado?  

S – Tínhamos bom relacionamento e o que estava em fortíssimo jogo, como 

continua até hoje, é como se dá o financiamento, que é uma questão política 

da maior importância. Qual é o lugar que vai ter o ensino privado no sistema 

nacional. Que é aquele que permitiria a constituição de um sistema maior ou 

menor. Houve uma resistência, sempre o ANDES trabalhou essa questão 

contra, mas na votação, no congresso constituinte, a concepção de que a 

educação é obrigação da família e do Estado. Você vê lá no artigo sobre a 

educação. E aí pela via da família, a entrada depois do setor privado na 

educação.  

 Como nós atuávamos? Havia uma organização, entre o ANDES e as 

demais entidades sindicais, por exemplo, a CNTE (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação), que teve um papel importante na época, a 

FASUBRA (Federação De Trabalhadores Técnico-Administrativos em 

Instituições de Ensino Superior Públicas No Brasil) também, alguns sindicatos 

se movimentaram muito, os SINPRO’s, mas essa frente sindical-associativa, 

ela interagia com a Comissão de Educação, da Câmara dos Deputados. Nós 

tínhamos alguns parlamentares. Interagíamos com a comissão como um todo.  

 Algumas entidades como a SBPC (Sociedade Brasileiro para o 

Progresso da Ciência) começaram a atuar, e depois que formamos uma certa 

frente, estas entidades não necessariamente fechavam conosco. Então havia 

um enfrentamento com os parlamentares, porque tudo ia para o voto. Eu não 

sei se você se lembra como foi o processo constituinte...  

L – Mais ou menos.  

S – Foram dois anos. Fez-se um primeiro rascunho da Constituição e depois 

passou-se para uma segunda fase, que foi uma fase de consolidação. E aí se 

formou um bloco no Congresso Nacional que se chamava de Centrão... (risos). 

O relator da Constituinte foi o Fernando Henrique. Era um grupo que ia da 

centro-esquerda até a direita.  

L – A UDR (União Democrática Ruralista) estava no Centrão.  

S – Claro. Eles dominaram, digamos o espaço de formulação e lá tudo voto. E 

eles tinham voto e levaram de roldão a Constituinte. E vou te dar um exemplo. 

O campo não é propriamente educacional, mas vou te dar um exemplo. Na 

questão da jornada de trabalho, você sabe como essa discussão é importante. 

O que aconteceu? No primeiro rascunho, tinha passado as 40 horas. E essa foi 

uma das principais questões que levou à formação desse bloco, o Centrão, que 
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era justamente para aglutinar contra uma posição que era tida como muito de 

esquerda. Aí terminou em 44 horas. Como várias montadoras já funcionavam 

com 44, 45 ou 43 horas, ficou em 44 horas.  

 Na verdade o Centrão promoveu um retrocesso no processo 

constituinte. Eu militei muito próximo naquela época. Eu fazia parte de um 

grupo de acompanhamento da Constituinte e também estava à frente do 

ANDES naquela época. No começo a Constituinte trabalhava por comissões... 

relações exteriores, economia... eram supomos, dez comissões. E o que 

aconteceu? Havia comissões que a esquerda dominou e avançou. Então o 

Florestan Fernandes foi relator e na área da Educação ele deixou uma marca 

muito forte, exerceu um papel muito forte como parlamentar. Foi por essa razão 

de repente a direita disse “a esquerda vai levar”, então houve uma 

reorganização da direita, e de todas as propostas passaram para um texto 

único e não mais por comissões.  

 Nós sofremos algumas derrotas no campo da educação, principalmente 

no que reconhece que o Brasil teria um setor público e um setor de educação. 

Essa visão foi legitimada. O sistema privado obteve autonomia e isso 

permanece até hoje.  

L – Na década de 1990 tivemos a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Foi uma decorrência desse processo?  

S – A LDB foi um desdobramento. O relator da LDB foi uma figura importante. 

Era Darcy Ribeiro. E na verdade Darcy Ribeiro era um parlamentar, mais 

progressista do que a LDB que ele conseguiu passar. Ela já é caudatária do 

efeito do Centrão, na Constituinte, e nesse período já estávamos com o 

governo do Fernando Henrique. No Collor já havia uma força muito grande da 

política neoliberal, da modernização por via da flexibilização, da reestruturação 

produtiva, redução dos empregos. A LDB já não está em um momento 

favorável como a Constituinte.  

 Tanto que a Constituinte teve de ser reformada várias vezes pelo 

Fernando Henrique, voltando atrás, as emendas constitucionais, as chamadas 

PEC’s (Proposta de Emenda Constitucional) modificaram muito a Constituição, 

pois apesar do Centrão, ela tinha elementos avançados e foi reformada para 

atender ao grande capital.  

 A LDB responde a esse momento de forças, onde a esquerda não 

estava com aquela força. Ao mesmo tempo a formulação e a aprovação das 

ideias. As ideias, acho que eram as mesmas que vinham da Constituinte, 

porque a LDB é na prática uma regulamentação da Constituição, de certa 

forma. Já é um patamar de descenso do movimento sindical.  
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L – As entidades sindicais voltaram a se articular como na Constituinte? 

S – Sim, mas você já não tinha a mesma recepção. Na época da Constituinte 

era uma coisa maravilhosa quando funcionaram essas comissões. Eram 

realizadas audiências públicas gigantescas, as pessoas falavam. Foi um 

momento poderoso. A tal ponto que a direita teve de se recompor e formar o 

Centrão.  

 Claro que as organizações de extrema esquerda, que lutavam por um 

processo revolucionário, fazem a crítica, mas se você olha o primeiro ano da 

Constituinte. E não era uma Assembleia Nacional Constituinte eleita 

especificamente para isso, era o Congresso Nacional. O que permitiu que 

tivesse essa estrutura mais conservadora. Se fosse uma Assembleia Nacional, 

a gente nunca pode prever, mas se fosse só para fazer a Constituição e ponto 

final, eventualmente a direita não conseguiria jogar tanta força.  

 A LDB ocorreu em um momento de descenso, ainda que tenha se 

mantido a frente da ANDES, FASUBRA e sindicatos. Já existia a CUT. Então, o 

Darcy Ribeiro era mais progressista do que a LDB, mas ele teve de fazer 

concessões. Apesar de que o Darcy, quando fundou a UnB, ele montou um 

esquema da Fundação, e a Fundação cria a Universidade, e a Fundação tem 

um conselho de seis pessoas que reflete uma concentração enorme de poder e 

a Universidade é aqui um apêndice operacional. Quem manda mesmo é o 

Conselho Diretor e esse conselho não atende a nenhuma instância 

democrática e se auto compõe. Eles elegem os novos membros quando 

terminam os seus mandatos. Não precisam ser da comunidade universitária. 

Por exemplo, entrou agora uma empresária do ramo da saúde, ela tem 

laboratórios. É uma empresária muito bem sucedida.  

L – E essa Fundação gere os recursos? 

S – Todos os recursos. Nós entramos até na Justiça contra isso, mas o 

Ministério Público foi contra a gente. Nós tínhamos minoria no Conselho 

Universitário, fomos para a disputa jurídica, aí o Ministério Público ao invés de 

sentar ao nosso lado deu parecer contrário. Ainda está tramitando, mas já há 

posições contrárias. A nossa proposta é a de modernização da universidade, 

baseando-se na Constituinte, uma vez que a organização da UnB precede o 

marco da Constituinte e aquele esquema de uma universidade dependente de 

uma Fundação, era um esquema que dava autonomia à universidade, mas a 

Constituição deu autonomia para as universidades, então não tem de ter uma 

fundação. Mas mesmo o Ministério Público, que é um setor que defende os 

interesses mais gerais da sociedade se manifestou contrário.  

L – Há muitas universidades com esse modelo?  
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S – São dezesseis fundações no Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem 

uma, no Rio Grande do Sul tem duas. 

L – Então quem autonomia é a fundação. O reitor tem de acatar o que a 

fundação decide.  

S – Vou te explicar, no caso da UnB, o reitor é o presidente da fundação. 

Exerce a função de reitor, mas já houve avanços. Por exemplo, o reitor agora 

tem de ser eleito por dois terços dos professores, ou por paridade. Aí ele 

assume a fundação. Isso se inverteu ao longo dos anos.  

L – Sobre o governo Lula. As permanências e rupturas. Eu queria saber sua 

opinião. Entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula para o setor 

universitário. O que o senhor avalia?  

S – Nitidamente o governo Lula é um governo modernizador. Por exemplo, ele 

deflagrou a expansão do ensino superior público. A UnB não fazia contratação 

de professores há vinte anos. Contratava um, dois, mas há vinte anos não 

contratava em grande número.  

L – E as vagas surgidas pelos professores que se aposentavam? 

S – Elas eram supridas por professores substitutos. Substituto é uma figura 

temporária. Ele pode atuar durante dois anos na universidade e depois 

permanecendo a necessidade, ele pode atuar por igual período. Então quatro 

anos no máximo. A maior parte dos substitutos ficou quatro anos. Tinha havido 

pouca aposentadoria, porque, como dissemos, na década de setenta entraram 

muitos quadros novos. Essa geração está se aposentando agora, como eu.  

 Então ele (Lula) foi relativamente modernizador porque abriu vagas 

novas de docentes e de estudantes. Ampliou muito a matrícula.  

L – De professores o senhor tem uma noção? 

S – Aumentou uns 30%. Eu acho. Vinte por cento sem dúvida. Pelo menos no 

meu departamento 30%. E abriu muitas vagas para estudantes. Hoje a UnB 

tem umas 4.000 vagas ao ano. Antes eram duas mil e poucas. Então 

praticamente dobrou.  

L – e o número de cursos também se ampliou? 

S – Sim. E aí eu acho que tem razão a reclamação da intensificação do 

trabalho, porque entraram muitos estudantes e que não houve contratação de 

professores na mesma proporção e como a modernização, digamos, de 

equipamentos que ajudariam você a dar uma aula, ela foi frágil. O que 

aumentou também foram o número de tutores para salas de aula.  
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 Ele foi modernizador neste sentido do ensino superior, tanto que abriu 

uma frente, reduziu a participação do setor privado nas matrículas, mas que 

praticamente parou no governo Dilma. Está diminuindo bastante, agora no 

outro campo da educação, que é a Educação Básica, eu diria “Caramba... 

ainda não conseguimos erradicar o analfabetismo”. Isso é uma vergonha. Uma 

nação rica, com rodovias, com aeroportos, com estádios, fábricas, com 

serviços de formação e uma significativa parcela da população, analfabeta. 

Então, neste sentido, digamos, é um revés negativo de um governo que para a 

educação superior foi positivo. Mas por este lado geral do interesse da 

população, aquilo que o Antonio Teodoro estava falando, sobre o direito 

inalienável da educação, não é implementado no Brasil. 

 Você saí por aí, encontra dezenas, centenas de pessoas analfabetas. 

Nem mesmo as crianças que estão nas escolas, todas elas. O horário integral, 

por exemplo, nos países avançados, como os Estados Unidos. Outra coisa. 

Nós pensamos que nos Estados Unidos é tudo privado. Nada. Escola básica é 

só pública. Claro que há as confessionais, mas o grosso, é dos municípios. 

Tudo público. E isso há séculos. Como na Europa. Até Portugal, um país 

pobre. 

 Eu acho que a escola básica, para a população, o resultado do governo 

Lula foi deprimente. Manteve o sistema. O que foi uma grande realização na 

escola básica foi o piso, mas agora tem de implementar e é uma luta. 

Continuará tendo de haver greves para implementar, digamos, socialmente 

legitimada. Pega o exemplo do governo do Rio Grande do Sul. O Tarso Genro 

quer implementar o piso nacional incorporando os agregados.  

 Então isso aí, que é um grande feito para a escola básica, mas não 

correspondeu à eliminação do analfabetismo. Como é que a Venezuela 

conseguiu, o Hugo Chávez conseguiu e e Lula não consegue. Aí tem o trauma 

do Cristovam Buarque que foi o primeiro ministro da educação do governo 

Lula. O Cristovam foi governador do Distrito Federal, foi reitor da UnB, fez sua 

carreira política e era um moderado, a sociedade brasiliense votou nele, foi 

senador. Depois foi demitido de uma forma drástica. Ele estava em uma 

viagem em Portugal quando foi demitido. Esse é um trauma muito grande para 

o Cristovam. Então ele saiu do PT (Partido dos Trabalhadores) e entrou no 

PDT (Partido Democrático Trabalhista).  

 E o Cristovam poderia eventualmente ter chegado, a gente nunca 

saberá, mas talvez ele poderia ter reduzido o analfabetismo. Mas esse é um 

dado muito ruim para o governo Lula. A universalização da educação infantil. 

Creches... creches. Como essas mães vão fazer para trabalhar?  
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 Então, é um governo progressista, criou vagas nas universidades, 

permitiu que surgisse a implementação de cotas. Então hoje as faculdades 

mudaram de cor.  

L – O senhor percebe isso? 

S – Percebo. Na minha área de ciências humanas, aumentou muito. Mas ainda 

não se manifestou no nível de quadro dos professores. E outro departamento, 

o de Direito da UnB, que é uma área conservadora, tem ministro lá dentro, 

várias outras esferas, mas eles não só apoiaram a adoção do sistema de cotas, 

como também apoiaram uma proposta de aplicar as cotas para os professores.  

L – Que agora está em debate.  

S – Isso. Já foi até votado. Cotas, digamos, no serviço público. Então, um 

departamento que normalmente é mais devagar... avançou mais do que o 

nosso departamento que agora que abriu as cotas para a pós-graduação, para 

mestrado e doutorado com 20% das vagas. E se houver candidatos indígenas 

ele pode entrar direto.  

L – A lei de cotas se restringe à graduação? 

S – Sim. Então nós já estamos implementando as cotas na pós, mas o Direito 

foi à frente. Claro que não é a universidade toda, mas foi o primeiro setor que 

se manifestou por isso. Então, a cor dos professores continua branca. O José 

Jorge de Carvalho fez um artigo sobre o número de professores negros haveria 

na universidade. Seria uma coisa irrisória. Os professores da universidades são 

brancos, e a UnB continua sendo branca, mas os seus estudantes mudou. 

L – Nos Estados Unidos foi aplicado sistema de cotas para os professores?  

S – Sim. Você tem muito mais professores negros dentro das universidades do 

que tem o Brasil.  

L – Aproveitando que estamos falando de políticas públicas. E a questão do 

PROUNI (Programa Universidade para Todos)? 

S – Ele corresponde ao sistema que mantém a Saúde, o setor privado. A 

mesma coisa. Grande parte de sustento do setor privado. A mesma coisa o 

PROUNI que sustenta boa parte do setor privado. É de 2007.  

 Hoje tem um problema sério que é a entrada de capitais internacionais, 

que estão comprando muitas universidades, principalmente as que têm um 

grande número de alunos. Eles são grupos que atuam em várias áreas, não só 

em educação.   
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L – Última questão. No seu artigo do livro Associativismo e Sindicalismo dos 

Trabalhadores em Educação no Brasil, o senhor cita o problema da 

fragmentação do sindicalismo brasileiro. O ANDES passou por um processo de 

divisão recente com o surgimento do PROIFES (Federação dos Sindicatos de 

Professores de Instituições Federais de Ensino Superior). Como o senhor 

caracteriza? 

S – O que se passou é que a direção do ANDES tendeu mais para a esquerda. 

O ANDES sempre manteve uma união entre esquerda e centro, pendeu mais 

para a esquerda, por isso, setores mais de centro e direita, ficaram órfãos, 

inclusive partidariamente, porque como as direções do ANDES migraram para 

o PSTU, PSOL, PCB e grupos mais à esquerda, os grupos mais ligados ao PT, 

ao PMDB, ao PDT, ao PCdoB, de certa forma não se sentiram mais 

representados.  

 Viram brechas políticas e começaram a avançar. Na minha universidade 

perdemos pela quarta vez seguia a eleição para a associação. Perdemos por 

oitenta votos, mas perdemos, para um setor de centro direita: PDT, PCdoB, um 

do PSB, PPS e outros eu não conheço a filiação partidária.  

 Então, como a direção do ANDES pendeu muito para a esquerda, saiu 

da CUT (Central Única dos Trabalhadores), entrou no CONLUTAS, fortíssima 

presença dos partidos de esquerda, um discurso também muito forte. A Savana 

também na Federal em Minas Gerais e concorrendo contra uma diretoria de 

centro direita, que já se reelege quatro, cinco vezes. Também perdeu. Na 

Federal de Goiânia, a mesma coisa, há umas três semanas atrás, concorremos 

com a centro direita e perdemos por duzentos votos.  

L – Uma pergunta. O ANDES se financia apenas com as mensalidades? Sem 

imposto sindical?  

S – Sim. Esse é um modelo que a gente tem para o sindicalismo brasileiro.  

L – E quanto é a mensalidade? 

S – Um por cento.  

L – A taxa de sindicalização é alta?  

S – Altíssima, 80%. Um pouco o que explica a nossa derrota na UnB foi que os 

professores novos não se sindicalizaram a tempo. No meu departamento eu 

perdi uns 5 votos, 6 votos, talvez até 7 votos de pessoas progressivas, que 

votariam em nós e não se sindicalizaram a tempo.  

L – E a chapa que vocês integraram são quais forças? 
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S – São forças de esquerda. O presidente é muito ligado às questões do PSB, 

militantes do PSOL, do PSTU não entrou ninguém. O PCB ficou chateado de 

não entrar na chapa. Um erro na hora de compor a chapa, muito corrido.  

L – Os mandatos são de quanto tempo? 

S – São dois anos.  Dentro do espectro de composição partidária é a esquerda. 

Por exemplo, no ano passado houve eleição para reitor, e o PT não me apoiou. 

Então eu peguei só os estudantes de esquerda.  
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Entrevista com a professora Berenice Corsetti realizada em 29 de outubro 

de 2014 na cidade de Puerto Vallarta, México 

 

B – Minha irmã era viúva, ela enviuvou muito cedo e quando minha sobrinha 

resolveu fazer uma faculdade de medicina, lembro que minha irmã não tinha 

como bancar. Imagina pagar uma mensalidade de universidade de medicina. 

Então minha sobrinha se esforçou muito para entrar em uma universidade 

pública. Considerando ainda um local para ficar, material, alimentação. 

Imaginando que a gente mora no interior do Rio Grande do Sul, pensa quanto 

isso não significa. Minha família é das camadas médias. Então minha sobrinha 

fez um esforço enorme.  

 Conheço por dentro esta realidade de manter um filho em uma 

universidade, então, imagina a situação das famílias de camadas populares 

que com seu trabalho vivem no limite do possível. Jamais poderiam passar. 

Então nós temos algumas realidades que vêm sendo enfrentadas por políticas 

públicas. Eu te citaria a política de cotas que enfrentam uma resistência 

enorme. Te digo até os diálogos que tenho com meus alunos de licenciatura. 

Eu sou professora de pós-graduação, mas tenho uma disciplina de licenciatura 

que é obrigatória para alunos de diversos cursos e quando eu entro no assunto 

das políticas educacionais e trago à tona a questão das cotas é um furor.  

L – É polêmico.  

B – Muito. Eu tenho que argumentar muito que estas políticas tentar resgatar 

uma divida histórica que nós temos para com os afro-descendentes e povos 

indígenas. Povos indígenas que eram donos destas terras que lhes foram 

tiradas e povos afro-descendentes que construíram em quatrocentos anos, dos 

quinhentos da nossa história, a riqueza deste país. Nós temos uma dívida 

social com esta camada. As políticas que vêm para acelerar o saldo dessa 

dívida têm de ser entendidas como tal. 

 Mas muitos jovens veem isso como um privilégio. Falam “Por que nós 

temos de pagar mensalidade e eles vão para a universidade pública? Se têm 

capacidade eles que prestem o vestibular e passem.” Então veja o quanto é 

difícil. A lógica neoliberal, do mérito está incorporada nestes alunos.  Eu gosto 

de usar o exemplo daquele filme, “Bolha assassina”. Eu chamo de gosma. 

Aquele ser informe vinha e penetrava e engolia as pessoas. Essa ideologia 

vem tomando conta. É divulgada junto com a ideia do individualismo, da 

competição, da produtividade, da eficiência, da eficácia e distorcendo a visão 

da realidade, principalmente daqueles com uma visão mais ingênua. Não 

fazem uma leitura da realidade, porque muitas vezes, a formação que tem não 
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permite que tenham as ferramentas, instrumentos intelectuais para fazer a 

leitura da realidade.  

L – E veem essas políticas como paternalismo, estímulo à indolência.  

B – Isso. Ignoram os processos que buscam minimizar a vulnerabilidade social. 

Agora é muito comum as pessoas acharem que quem recebe o bolsa família 

param de trabalhar.  Famílias que recebem cento e cinquenta reais param de 

trabalhar. Então, é muito difícil argumentar com quem está em um patamar de 

muita ingenuidade.  

Nós temos uma tarefa, a universidade, a educação superior, com os 

alunos quando chegam os jovens, principalmente no setor privado, até no setor 

público, com a questão de cotas, que acham que a universidade não é para 

todos, que tem de ir só os mais preparados.  

L – Uma visão elitista.  

B – Sim. A universidade tem de formar os quadros da elite da sociedade 

brasileira.  Desde o ensino médio, o Eduardo Capanema na Era Vargas já 

dizia, que o ensino secundário era para formar as elites condutoras da nação. 

Ensino primário para todos, depois vão trabalhar. O ensino secundário, 

propedêutico formava para a universidade. São para os quadros dirigentes da 

nação.  

 É uma dualidade no sistema de ensino. Ensino primário e profissional 

para os pobres. Ensino secundário e universitário para a elite. Essa é uma 

dualidade estrutural da educação brasileira que nós estamos lutando ainda 

para romper. E as políticas públicas que são chamadas compensatórias, 

focais...  

L – Afirmativas.  

B – Afirmativas. Elas vêm ao encontro do resgate histórico da dívida que nós 

temos, por causa da escravidão e do que foi feito com os indígenas. A 

universidade brasileira tem de se voltar para isso, se compreender como sujeito 

histórico que ajuda a transformar essa realidade.  

L – Você fez uma ressalva ao PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego).  

B – Sim eu fiz uma ressalva ao PRONATEC, porque as demais políticas focais 

como PROJOVEM (Programa Nacional de Inclusão de Jovens), PROEJA 

(Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica), PROJOVEM URBANO, PROUNI (Programa Universidade para 

Todos), eles são programas vinculados a políticas afirmativas que junto com o 
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apoio, têm uma perspectiva de elevação da escolaridade, então não é só uma 

primeira formação profissional, como o PROJOVEM e PROEJA, eles trazem 

junto essa preocupação. Agora o PRONATEC é um curso de formação 

profissional sem essa perspectiva. É muito dinheiro público, mas muito, que é 

repassado para o “Sistema S”, portanto, para o campo privado, sem 

perspectiva de elevação da escolaridade.  

L – Preparação de mão de obra.  

B – Preparação de mão de obra. Rápida. Ela tem um aligeiramento na 

formação e tem também uma ideia de barateamento, pois o Estado não vai 

mais investir na criação de escolas técnicas. Outro elemento que tem de ser 

visto com muito cuidado, que são os cursos de formação técnica dos Institutos 

Federais de formação, já que estes institutos que vieram dos antigos CEFETS. 

O que são os institutos? Eles têm cursos de licenciatura, têm cursos de 

licenciatura vinculados às áreas de Ciência, mas licenciatura as universidades 

já fazem. E os cursos técnicos? Estão sendo transferidos para a iniciativa 

privada.  

 Nós na UNISINOS temos feito programas de cooperação, programas de 

pós-graduação com institutos federais, formando quadros. Programas de 

formação interinstitucionais. Estamos finalizando um doutorado por demanda 

com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em que nós formamos doutores 

para o Instituto que já pensa em criar mestrados em educação.  

L – Via UNISINOS.  

B – A UNISINOS tem um programa de pós-graduação que ofereceu um curso 

de doutorado que foi feito por demanda para o Instituto Federal do Rio Grande 

do Sul.  

L – E o certificado quando sai é do Instituto Federal ou da UNISINOS? 

B – Eles são doutores pela UNISINOS. São professores do Instituto Federal, 

mestres, que já têm mestrado. E vêm fazer o doutorado conosco. E uma vez 

com seus doutores, o Instituto pode abrir mestrado. E eu me pergunto qual a 

finalidade dos Institutos Federais: é outra forma de atender a demanda por 

ensino superior? Onde fica a educação técnica de nível médio?  

 Porque nós vemos que na expansão do setor técnico de nível médio, ele 

está crescendo muito mais no privado do que no público. Da mesma forma que 

você apresentou os dados no ensino superior.  

 Então por um lado nós temos políticas que são altamente justificáveis 

enquanto políticas focais, pois estão dando conta de demandas históricas, por 

outro lado é preciso se perguntar o quanto políticas como essa do PRONATEC, 
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que eu acho que vai demandar estudos, para que possa se verificar 

efetivamente o seu resultado. Realmente deram conta de fazer uma inserção 

adequada no mercado de trabalho? Estão colocando bilhões de reais nesse 

programa. A presidente Dilma, inclusive no debate da campanha presidencial, 

disse que vai expandir o PRONATEC. É uma nova forma de regulação do 

ensino técnico.  

 O movimento sindical tem uma tarefa fundamental porque lida com os 

desdobramentos com as consequências das políticas e precisa ter as posições 

e defender o projeto histórico da educação pública do nível superior, a 

universidade gratuita, de qualidade, um direito do cidadão e um dever do 

Estado. Isso que está no projeto da ANDES-SN (Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior – Sindicato Nacional) lançado lá na década de 

1980.  

 Eu me lembro porque foi quando eu iniciei minha militância... 

L – Isso. Você pode aproveitar e falar da sua trajetória, como ela iniciou dentro 

do ANDES e das lutas que enfrentaram. Fique à vontade.  

B – Então vou dizer quem eu sou e você vai colocando as questões que você 

considera mais pertinente.  Eu sou uma professora de História, me formei pela 

Universidade de Caxias do Sul, sou caixense de natureza, da serra gaúcha, 

descendente dos italianos. Fui fazer História e em 1979 fui fazer o mestrado, 

porque em 1975 eu ingressei no ensino superior. Eu fui professora da 

educação básica durante seis anos e depois, à convite, porque naquela época 

não existiam concursos.  

 Eu fui convidada a assumir uma disciplina do curso de História na 

Universidade de Caixas do Sul, porque a professora ia sair para fazer o 

mestrado. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino 

Superior) estava começando a se constituir naquele momento e tinha criado 

um programa para qualificar em nível de stricto sensu os professores do ensino 

superior, que na falta da pós-graduação eram professores apenas formados na 

graduação.  

L – Esse processo surgiu com a reforma do final da década de 1960.  

B – Isso. Essa reforma foi em 1968. A partir daí a CAPES começa a se 

estruturar e criou um programa de professores já nas instâncias universitárias, 

tinham bolsa para poderem fazer sua formação em nível de mestrado. Essa 

professora, que tinha sido minha professora na graduação, me indicou e eu 

passei a ser professora horista na Universidade de Caxias do Sul e depois em 

1979 eu saí para fazer o meu mestrado na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), fiz o meu mestrado em História na Fluminense, voltei para a 
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Universidade de Caxias e continuei uma mera horista. Não havia um plano de 

carreira. Em função disso, em 1985 eu fiz um concurso público para a 

Universidade Federal de Santa Maria e ingressei.  

L – Você era celetista?  

B – Sim. Celetista. Naquela época se pode fazer a opção entre ser estatutário, 

manter a estabilidade ou ser celetista, e a gente não sabia do que se tratava. E 

a grande pressão foi para a gente se tornar celetista. Eu me tornei celetista 

sem saber muito bem. Aí entrei na Universidade Federal de Santa Maria em 

1986, mas desde o início da década de 1980 quando a ANDES foi criada, as 

universidades privadas também foram convidadas a entrar na Associação 

Nacional dos Docentes de Ensino Superior, alguns colegas foram à 

universidade explicar o que era a associação, e desde, aquele momento eu 

passei a militar na ANDES.  

Associei-me à ANDES e era uma pessoa das universidades privadas. 

Participei de vários congressos da ANDES como membro representante, era 

escolhida nas assembleias, para ir representar. O que tínhamos lá era a 

ADUCS (Associação dos Docentes da Universidade de Caxias do Sul) e nós 

participamos da ANDES desde o momento que ela foi criada. Nós nos 

integramos ao movimento nacional. Em 1986 quando eu ingresso na 

Universidade Federal de Santa Maria, eu ingresso no setor das federais e 

continuo minha militância no setor das federais.  

L – Não existia o SINPRO (Sindicato dos Professores) naquela época? 

B – Agora você me apertou. Nós não tínhamos o SINPRO naquele momento. 

Ele foi criado mais tarde, especificamente para o setor das particulares. É bem 

isso. Que na realidade deu mais tarde certo tensionamento, entre a ANDES e o 

SINPRO, para ver quem iria representar o setor das particulares. Por exemplo, 

hoje na universidade privada, na Universidade Unisinos, eu própria sou 

associada ao SINPRO e sou filiada à ADUNISINOS (Associação de Docentes 

da Unisinos).  

L – ADUNISINOS?  

B – Sim. A ADUNISINOS é ligada à ANDES no setor das particulares. E 

participo do SINPRO também. Eu pago duas mensalidades, para a 

ADUNISINOS e para o SINPRO. O SINPRO tem a questão que é dos 

convênios, por exemplo, o meu plano de saúde eu fiz pelo SINPRO. É um 

plano coletivo. Eu tenho um plano da Unimed que se eu fosse fazer 

individualmente, ele é absurdamente caro. Ele já é caro por ser um plano 

corporativo, mas eu não poderia pagar. Eu fui me informar quando eu fui 

transferir o meu plano de Caxias do Sul para Porto Alegre, era absurdo. Então 
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é aí que o SINPRO tem os convênios. E também há uma luta. Não há 

nenhuma incompatibilidade, mas a minha identidade sindical é com a ANDES.  

 Então uma vez integrante da Universidade Federal de Santa Maria a 

partir de 1986, a luta das federais se tornou a minha luta fundamental. E foi um 

momento muito intenso. Um momento da greve de 1987, uma greve muito forte 

no setor das federais.  E naquele momento a ANDES já tinha constituído a sua 

proposta, a proposta da ANDES.  

L – Qual foi o molde da greve?  

B – O grande motivo da greve estava dividido em dois campos. Um deles era a 

defesa da universidade pública. E nesse sentido se defendia mais verbas de 

custeio e capital para a universidade. Porque era um momento em que nós 

tínhamos os liberais no ministério da educação e a ideia era cada vez mais 

diminuir as verbas para as universidades.  

L – O governo do Sarney? 

B – Era o governo do Sarney e quem era o ministro da educação naquele 

momento da greve, do PFL (Partido da Frente Liberal), Jorge Bornhausen, de 

Santa Catarina. E eu me lembro que naquela época da greve de 1987, de uma 

audiência que nós tivemos com ele para tratar da pauta de reivindicações. 

Porque a ANDES sempre fez o procedimento correto, desde a sua 

transformação em Sindicato Nacional, ainda não era sindicato nacional, mas 

desde a época de associação docente, nas greves que ainda não eram legais. 

Não havia o direito de greve. Só com a Constituição de 1988, mas antes 

protocolava a pauta de reivindicação com 48 horas antes da deflagração da 

greve. Nós tínhamos orientação jurídico-sindical. E eu me lembro dessa 

reunião com o Bornhausen que nós fomos discutir a pauta de reivindicação. A 

pauta era dinheiro público só para universidades públicas, e ele nos disse “Eu 

passo dinheiro para as universidades particulares e vou passar cada vez mais”.   

 Então era bem o perfil liberal do PFL. Enquanto esperávamos, na sala 

de espera, em cima da mesa de espera havia uns folhetos sobre o liberalismo. 

A proposta educacional de PFL. Então, verbas da educação para a divulgação 

do liberalismo. E essa imensa dificuldade da gente lidar, porque os partidos 

políticos no ministério da educação eram comprometidos com uma visão 

privatista. Foi um momento de defender dois flancos. Um da defesa da 

universidade pública, e neste sentido verbas para a universidade, custeio e 

capital, para financiar a pesquisa a infraestrutura, expansão da universidade.  

 E por outro lado, a defesa da carreira e do salário. Não havia plano de 

carreira. E foi uma greve bem sucedida, porque conseguimos o plano de 

carreira docente, que já havia alguns elementos de esboço, e também 
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conseguimos aumentar o percentual da dedicação exclusiva de 25% para 50% 

e também as gratificações de mestrado e doutorado, de 25% e 50%. Do ponto 

de vista salarial e da carreira foi um grande sucesso e isso aglutinou os 

professores.  

L – Isso foi em 1987.  

B – Sim. Um ano depois que ingressei na Universidade de Santa Maria. E o 

meu desespero é que eu ingressei na universidade e nunca havia feito uma 

greve na vida.  

L – Você estava no período probatório.  

B – Eu estava no probatório, mas eu não me importava com isso. Eu queria é 

fazer a greve.  

L – E a adesão foi muito forte?  

B – Em nível nacional foi maciça. E a Universidade Federal de Santa Maria, 

que no deflagrar da greve, quando a ANDES sinalizou a data da greve, a única 

a dizer não foi a Universidade Federal de Santa Maria, que na assembleia da 

associação dos professores disse não à greve. Aí nós começamos um grande 

movimento para que a universidade revisse a posição. Fizemos um trabalho 

grande.  

L – Você tinha outros colegas, um grupo? 

B – Sim. Aqueles que tinham uma visão da unidade nacional. Nós fizemos um 

trabalho indo em todas as unidades, principalmente as mais resistentes à greve 

por conta do seu perfil mais técnico e legalista. Que eram contra.  

L – A greve durou quanto tempo?  

B – Olha, se eu não estou enganada foi de 45 dias. A greve de 1991 é que foi 

de cem dias.  

L – A de 1991 já era com o Collor.  

B – Foi o Collor. A mais longa greve que nós tivemos. O movimento nacional 

completou 110 dias de greve, e nós de Santa Maria que entramos depois, cem 

dias. Quando completou cem dias, nós saímos da greve junto com o 

movimento nacional.  

 Desde que eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria, eu fiquei 

treze anos, nós fizemos oito greve. Eu fui de cinco comandos de greve. E um 

momento muito tenso para o movimento sindical em Santa Maria foi em 1989, 

depois da Constituição, quando a ANDES se transformou em Sindicato 

Nacional (SN) e se filiou à CUT (Central Única dos Trabalhadores). Quando a 
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ANDES-SN se filia à CUT e o processo de transformação das associações 

docentes em seções sindicais, já estava se dando, a associação docente da 

Universidade Federal de Santa Maria foi a única que disse não processo de 

transformação em seção sindical.   

 Porque a concepção de sindicalismo que norteou a ANDES foi a 

organização por locais de trabalho e a articulação nacional.  

L – Essa forma de organização adotada foi inspirada em algum modelo de 

outro país?  

B – Eu acho que isso vem da própria história do sindicalismo ocidental. Em que 

nós temos diversas propostas que vêm, inclusive do movimento socialista, que 

alguns pensam em uma organização mais atrelada à uma vanguarda iluminada 

e outra que pensa na organização dos trabalhadores no local de trabalho.  

L – Mais horizontal.  

B – Mais horizontal. A ANDES constituiu-se historicamente assim, porque ela já 

teve na sua origem, como associação docente, uma associação pelas 

universidades, ainda no período final da ditadura, no início dos anos onde 

começaram a se criar as associações docentes, e a partir daí surgiu a ANDES. 

Não se criou a ANDES para depois se criar as associações docentes. Se 

criaram as associações docentes por local de trabalho e depois a associação 

nacional, articuladora de todas as associações locais, organizadas 

democraticamente, através das instâncias do movimento associativo, que na 

ANDES se estrutura através dos CONAD’s e dos congressos.  

L – O que são os CONAD’s?  

B – Os CONAD’s são conselhos que são realizados nos intervalos dos 

congressos. Eles têm pautas específicas, são instâncias menores que fazem o 

encaminhamento de pautas vinculadas à luta docente. A ANDES não está 

absolutamente isentas de disputas internas, por conta de concepções do 

movimento sindical. Dentro dela se abrigam companheiros que são mais 

ligados a determinado partido político, outros mais a outros. Temos 

companheiros que são vinculados ao Partido dos Trabalhadores, outros à 

social democracia.   

 Esses embates sempre se deram nas instancias democráticas do 

movimento, nos CONAD’s e nos congressos. As disputas pela hegemonia.  Eu 

acho que o que estimulou a ANDES-SN foi ela se colocar como o sindicato dos 

professores das universidades brasileiras, ou seja, agregando o setor das 

federais, que é o mais forte, o setor das particulares, o setor das estaduais e o 

setor das municipais que é muito pequeno, mas houve espaço para todos.  
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L – Mas há bastante autonomia nas seções sindicais?  

B – Sim. Não há interferência nas seções sindicais. A construção é de baixo 

para cima. Quando você, na sua exposição (a comunicação para o Congresso 

da SHELA que participamos) sobre o racha atual dentro da ANDES, 

representado pelo PROIFES (Federação de Sindicatos dos Professores de 

Instituições Federais de Ensino Superior), é que há muito tempo se tinha uma 

concepção de que a ANDES deveria ser o sindicato das federais e lutar pelas 

universidades públicas. 

L – E deixar os demais segmentos.  

B – Que se organizassem através das suas instâncias. Como você falou do 

SINPRO antes, foi por causa disso que o SINPRO ganhou espaço nas 

universidades, porque mesmo com o processo democrático, a abertura da 

ANDES, o setor das particulares, até por ser mais difícil de se organizar o 

movimento sindical nas particulares, que é muito difícil. Não tem estabilidade.  

 Uma associação docente de uma universidade particular encontra muita 

dificuldade em participar, até para se constituir. Eu vivi isso muito quando 

participei da ADUCS no início da minha militância sindical. Nós vemos o 

PROIFES que se constituiu como um segmento específico do setor das 

federais, que ganhou a simpatia de muitos colegas. E acabou inclusive 

disputando, por dentro das federais, a direção do movimento neste setor.  

 Eu acredito que a ANDES teve um papel importantíssimo na construção 

de uma proposta de universidade democrática, e lutou durante todo o período 

de sua existência, por este que é o documento basilar da ação da ANDES para 

a sociedade brasileira. Claro que ela foi sofrendo reformulações nos 

congressos, nos CONAD’s, mas são esses dois grandes eixos, a defesa da 

universidade pública e a sua sustentação e expansão, e por outro lado a 

defesa da carreira e do salário, as condições de trabalho.  

L – A eleição dos dirigentes do ANDES se faz de forma direta ou indireta? 

B – De forma direta. Por eleição. Nós temos as chapas, mas a eleição ocorre 

em todas as seções sindicais. Nós votamos tanto para a escolha dos dirigentes 

locais como para os nacionais.  

L – Os mandatos são de quanto tempo?  

B – São de dois anos. A não ser que tenha mudado. Uma nova discussão, 

propostas. E durante um bom tempo uma linha hegemônica, a chapa um. Isso 

incomodava muita gente. Por isso o PROIFES também representa isso, porque 

a forte presença de uma militância que entende a luta pela universidade como 

uma luta muito acima das lutas corporativas incomoda alguns que são mais 
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ligados à ideia de um sindicalismo de resultados. Que para mim o PROIFES é 

exatamente isso, um sindicalismo de resultados. É absolutamente legítimo, 

uma forma de sindicalismo, mas não é o que a ANDES representa. 

 A ANDES luta por carreira, condições de salário e trabalho, mas luta por 

algo a mais. Luta por uma ideia de universidade pública, que está para além 

dos nossos interesses.  

L – Tem um projeto, ou melhor, uma proposta de universidade mais voltada 

para os trabalhadores, para a sociedade?  

B – Sem dúvida. Eu tenho muito claro isso e foi o que sempre me manteve na 

ANDES. O projeto que a ANDES defende é um projeto de sociedade, uma 

universidade para uma sociedade mais democrática em que o direito de todas 

as pessoas ao ensino superior seja garantido.  

Nós temos na sociedade brasileira, por esse dualismo estrutural que eu 

falei anteriormente, um percurso bastante perverso das nossas crianças e 

nossos jovens. Para as camadas populares e médias, a maioria das camadas 

médias, a escola pública é a grande possibilidade. Agora, para as camadas 

mais bem dotadas econômica e financeiramente, a elite brasileira, ou as 

camadas médias mais altas, com capital financeiro e cultural maior, os filhos 

destas famílias estudam a educação básica nas escolas privadas. Quando 

chegam ao ensino superior, migram para as universidades públicas, enquanto 

que os filhos das famílias pobres devem ir para as universidades privadas.  

Essa inversão é que a gente tenta enfrentar com a proposta de uma 

universidade pública, gratuita e de qualidade para todos os brasileiros.  

L – E sobre a questão das cotas o ANDES tem uma posição? 

B – O que o sindicato defende é uma proposta de universidade para todos. Eu 

nunca vi um posicionamento contra as cotas. O que o sindicato propõe a todo 

momento é a expansão das universidades federais para que todos possam ter 

acesso.  

 Como nós sabemos que isso implica um grande investimento de capital. 

As políticas focais, as políticas afirmativas, digamos, como PROUNI, me 

lembro da época do REUNI, foi muito polêmica. Lembro que a ANDES teve 

uma opinião contrária ao REUNI (Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais). Por que o que a ANDES queria era a expansão das 

universidades federais, e não simplesmente um recurso a mais para as atuais 

universidades expandirem, inclusive no período noturno, para outros campis. 

Em relação ao REUNI houve muita polêmica.  

L – Quando foi o REUNI?  
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B – Acho que foi no primeiro mandato do Lula. Foi o primeiro movimento para 

expandir e interiorizar a universidade federal. Lembro-me que foi muito 

polêmico. Muita crítica das universidades e movimento sindical.  

L – Já havia ocorrido a reforma previdenciária do Lula no setor público.  

B – Isso. Exatamente. Então o que acontece? O movimento sindical sempre foi 

muito definido em relação à universidade pública. A ideia não era fazer um 

remendo. A ideia era expandir a universidade pública. O PROUNI quando foi 

implementado também criou polêmica. Porque a ideia da renuncia fiscal foi 

considerada também uma política temerária no sentido do projeto de 

universidade que o sindicato sempre defendeu.  

 Eu também no início fiz essa análise. Poxa. Se o governo está fazendo 

renuncia fiscal, por que não abre mais vagas nas universidades. Hoje eu vejo 

diferente, porque como professora de uma universidade particular, a 

UNISINOS, uma universidade jesuítica com mais de quarenta anos, como 

privada ela também deveria pagar os impostos devidos.  

 Ela tem já uma questão relacionada à filantropia. Com o PROUNI, ela 

passou todos os projetos filantrópicos para bolsas para os alunos via PROUNI. 

Eu tenho um aluno que é filho de um pedreiro e de uma dona de casa, sem a 

menor condição de pagar universidade, que conseguiu ingressar no curso de 

História da UNISINOS através do PROUNI. Que ainda como graduando 

ingressou no meu curso com o projeto de iniciação científica, teve toda essa 

experiência de iniciação na pesquisa, que a iniciação científica é maravilhosa 

para isso.  Terminou o curso de História, fez seleção para o mestrado de 

História da UNISINOS, teve bolsa da CAPES, e hoje está no curso de 

doutorado da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, 

também fazendo o doutorado em História, e ele só chegou aí porque ele foi 

ProUnista.  

 Eu tenho hoje mais dois ProUnistas como alunos de graduação. Tenho 

três de iniciação científica e dois são ProUnistas, e são alunos altamente 

capacitados com perfil para ir direto da graduação para a pós-graduação. 

Gente que não teria esse acesso sem esse programa. Então eu revi a minha 

posição. Eu penso que estes são programas transitórios, temporários, até que 

nós possamos enquanto sociedade brasileira, oportunizar o acesso universal 

público aos cidadãos brasileiros independente da renda.  

L – Essa reflexão, você acredita que é isolada ou reflete um setor dentro do 

movimento dos professores universitários?  

B – Eu creio que sim. Tudo na vida é processo. A história é um processo. Nós 

vamos vendo com a vida o resultado das nossas convicções. Eu entendo que 
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não abandono meu projeto de educação pública no nível superior, quando eu 

percebo que nós estamos conseguindo expandir, de forma pública, mesmo que 

não estatal, através de universidades privadas, a possibilidade de jovens ter 

acesso ao nível superior. Eles não teriam como ingressar nas universidades 

federais do Rio Grande do Sul, porque a disputa é ferrenha. Ela é 

numericamente absurda. Pelo vestibular, simplesmente não há condição. 

 Nós temos o PROUNI e eu vejo muitos colegas que também fizeram 

uma reflexão. Muitos colegas fizeram a mesma trajetória que a minha. Eu só 

me aposentei da Federal por conta da reforma do Fernando Henrique, que 

ameaçava a retirada dos nossos direitos. Eu me aposentei com vinte e nove 

anos de trabalho. Poderia ter me aposentado antes, com vinte e cinco. E eu só 

me aposentei com vinte nove anos, porque o Fernando Henrique queria retirar 

a aposentadoria integral.  

 Quando nós estávamos com aquele risco, entre 1997 e 1998.  Ele com o 

Bresses Pereira iniciam um processo de reforma do Estado, administrativa, e 

ele quer fazer a reforma em todo o processo do Estado brasileiro, e ele 

entende que os professores, e aí eu me lembro das palavras do ministro Jobim, 

que só deveriam ter aposentadoria integral, as carreiras de Estado. Juízes, 

procuradores...  

 O que acontece? Nós já tínhamos lutado, dentro da CUT, para que nós 

conseguíssemos aposentadoria integral para todas as categorias profissionais. 

Não era só para nós. Nós não conseguimos isso. Foi a luta docente, com a 

organização nacional com a ANDES, no Congresso Nacional... quantas vezes 

nós fomos ao Congresso Nacional?  De porta em porta. De gabinete em 

gabinete, lutar por aquilo que eram as nossas pautas.  

L – Desde a época do CPB (Confederação dos Professores do Brasil) com 

Álvaro Dias.  

B – Sim. Então, naquele momento, pensando no futuro, acabei saindo da 

universidade. Me aposentei. Meu pai era muito velhinho, eu já tinha perdido 

minha mãe há muito tempo.  Eu disse, bom... vou ficar mais perto do meu pai. 

E foi uma coisa muito boa que eu fiz, porque parecia que ele estava me 

esperando, durante dois anos eu pude acompanhar, ele faleceu dois anos 

depois e eu reconstruí a minha vida.   

 Começaram a me convidar. Primeiro foi a FAPA (Faculdades 

Portoalegrenses) , era uma universidade isolada de Porto Alegre. Muito boa. 

Que tinha cursos de licenciatura. Eu fui trabalhar no curso de História.  

L – A contratação de uma ex-professora da Federal acaba conferindo um certo 

status à universidade.  
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B – Sim. Eu era doutora, então meu currículo ajudava a faculdade, e ela tinha 

muita qualidade, mas em meados de 1999 a UNISINOS abriu uma seleção 

docente, porque os cursos de licenciatura estavam bombando, em função da 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que deu um prazo de 

dez anos para que os professores da Educação Básica concluíssem o ensino 

superior. A procura pelas licenciaturas foi enorme. E alguns colegas da 

UNISINOS, que conheciam o meu trabalho-me chamaram e disseram “vem 

fazer a seleção”.  

 Eu acabei fazendo a seleção. Entrei na UNISINOS em agosto de 1999 e 

estou lá até hoje. Eu entrei como horista. Eu fiz quinze anos de universidade. 

Acabou que eu estou há mais tempo na UNISINOS que na Federal que fiquei 

treze anos e na outra particular que fiquei dez anos. Então eu completei trinta e 

oito anos de ensino superior, muito ligado à luta do ensino superior.  

L -  Do ponto de vista de identidade social. Você acha que o professor 

universitário se vê como trabalhador?  

B – Bem, eu te diria que nós somos uma categoria profissional na qual alguns 

se entendem como trabalhadores, enquanto classe trabalhadora, e outros 

acham que ser classe trabalhadora é para as categorias profissionais mais 

ligadas ao trabalho manual. O trabalho intelectual tem outro status. Os 

intelectuais, muitas vezes são aliados dos trabalhadores e se entendem como 

trabalhadores. Eu te diria que a ideia de classe trabalhadora envolve a questão 

de “classe em si” e “classe para si”. Eu vejo muito isso.  

Como uma categoria profissional existe uma determinada compreensão 

de que nós poderíamos compor a classe dos professores, mas ela não faz 

essa passagem do “para si”, ou seja, que se compreende como classe. Como 

classe que faz do processo histórico da luta pelos direitos da sua condição 

social e dos demais trabalhadores. Eu vejo que cresceu a compreensão de que 

nós somos trabalhadores e que integramos a classe trabalhadora, mas ela não 

é plena no conjunto dos professores universitários.  

L – Considerando o período neoliberal. Você esteve em uma Federal e 

atualmente trabalha em uma instituição privada, portanto, tem uma visão dos 

dois lados dessa categoria. Na sua opinião, ao longo da década de 1990 e 

2000, houve uma precarização da condição de professor universitário, ou não?  

B – Eu acredito que há sim uma precarização do trabalho docente e vou te 

exemplificar com algumas coisas, por exemplo, o EAD (Educação à Distância). 

O EAD é nitidamente uma possibilidade, com o avanço que temos nas 

tecnologias de comunicação e informação, mas há um problema muito sério de 

regular o trabalho na educação à distância. Por que na EAD, você não tem um 

horário definido, e eu vejo os meus colegas que trabalham com EAD, 
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trabalhando muito mais do que as quatro horas que seriam as quatro horas de 

aula e as horas de acompanhamento. Porque você fica muitas vezes com o 

“chat” aberto não sei quanto tempo.  

 Os e-mails. As mais diferentes formas de comunicação pelas redes, 

pelas mídias. Hoje se trabalha com grupos no facebook. Se trabalha com as 

mídias sociais para fins pedagógicos. Quanto custa isso? Esse trabalho não é 

pago. Nós estamos em tempo real, quase pleno. Tu está sempre abrindo email.  

O email hoje é uma ferramenta de trabalho. Nós recebemos orientação das 

instituições. 

L – E a relação de alunos/professor, deve ser também exponencialmente maior 

do que o presencial.  

B – Sim. Sem dúvida. Mesmo que tenham aqueles encontros obrigatórios que 

são presenciais, eu acho que a EAD não sofrer um processo de regularização 

ela está precarizando o trabalho docente.  

 Outro exemplo que eu te dou. A adoção de processos de gestão 

universitária que são de caráter eminentemente gerencialista, e que faça que 

nós tenhamos nas instituições um setor que pensa e decide e outro que 

executa. Como é que você faz a mediação entre isso? Se faz através de 

processos integrados de gestão. Nós professores hoje, lançamos as notas, as 

frequências, portanto, todo o processo de registro de presença e avaliação dos 

alunos, que antes era feito pelo setor meio da universidade, passou com estes 

movimentos de reengenharia para o professor.  

 Nós tivemos muitas demissões de funcionários, porque muitas tarefas 

que estavam na atividades meio, passaram a ser feitas pelo professor que está 

na atividade fim. E os projetos de pesquisa? Isso é muito forte nas particulares 

e já chegou nas públicas. É bom observar isso. Todos os projetos de pesquisa. 

Inserir os projetos de pesquisa, tem um fluxo acadêmico e quem faz isso é o 

professor. Tem todo um conjunto de fluxos que nós temos que nos apropriar. A 

iniciação científica. 

Quando nós fazemos os pedidos de iniciação científica, de bolsas. Todo 

o processo é feito por meio de software de gestão integrada. Não se faz mais 

nada físico. Não tem funcionário para fazer isso para a gente. Aquilo que antes 

era a nossa tarefa fundamental, a pesquisa, a docência e a extensão, agora 

nós também fazemos gestão.   Nós temos que dedicar horas. Muitas vezes, 

muitas horas, porque os processos muitas vezes não dão certo. Às vezes a 

gente enlouquece porque não consegue de primeira se apropriar de todos os 

processos. Até que a gente aprenda... e depois você tem os seus fluxos 

permanentes.  
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Então há vários movimentos que eu vejo de prejuízo que é laboral dos 

docentes e leva à precarização do trabalho docente. Eu discutia muito isso 

quando eu fazia parte do NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) da UNISINOS. 

Tem várias colegas, e algumas eram da educação digital. Eu nunca fui contra a 

EAD, só que dizia isso. Eu fazia uma leitura a partir da minha trajetória de 

sindicalista. Eu dizia “Gente, isso vai precarizar o trabalho docente”. E as 

minhas colegas não viam assim. Elas só viam a vantagem: como é importante 

ter espaços virtuais de aprendizagem. Que isso alargava a possibilidade de 

acesso.  

Elas com muito boa intenção e eu com meu olhar de sindicalista. Gente, 

não vai ter como controlar isso. Quem vai pagar estas horas? Esse viés 

sindical da gente também abre a possibilidade de outras interpretações dos 

processos que são implementados internamente. Eu acho que hoje nós 

estamos em um caminho sem volta. Nós tivemos a terceira grande revolução 

científico-tecnológica no final do século XX.  Com esse grande avanço da 

informática, da microeletrônica e em outros campos como a genética, enfim, 

criaram outros processos. O trabalho no mundo virtual, os mecanismos 

eletrônicos, ele hoje é um caminho sem volta.  

Aos sindicatos cabe uma grande tarefa, de ver como é possível superar 

essa situação que alguns sindicatos já vêm fazendo. O próprio SINPRO no Rio 

Grande do Sul, ele faz um trabalho sobre o número de alunos em turma. Faz 

esse trabalho em relação ao pagamento das horas EAD, mas não consegue 

resolver, porque a classe patronal não aceita discutir esse assunto. Ela paga 

como se fosse aula no mundo físico e não virtual. Pagar hora extra? 

Precisamos discutir, porque existe hora extra sim.  

Agora, como regular isso? É um desafio para o movimento sindical 

universitário. E não só para o universitário. As escolas também. As secretarias 

municipais trabalham com softwares integrados de gestão. A secretaria 

trabalha assim.  

Nós viramos refém de um modelo gerencialista, que é muito pragmático. 

Ao mesmo tempo em que elimina postos de trabalho, ele precariza e sobrepõe 

trabalho.  Nós temos sobre trabalho que não é pago. No caso dos professores 

da pós-graduação, você tem que fazer caber tudo isso dentro das suas 

quarenta horas.  

L – E sobre as avaliações, que são realizadas pela CAPES para classificar os 

cursos de pós-graduação. Como você percebe isso.  

B – Eu diria que a CAPES é um modelo muito bem sucedido na pós-

graduação. Em vinte anos a CAPES consolidou a pós-graduação no Brasil. Só 

que o modelo que ela adota, e os parâmetros, vem do que chamamos das 
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áreas duras, da saúde, das áreas técnicas, que tem uma forma de 

compreender a ciência de uma forma muito experimental. Eu falo isso, porque 

eu tenho médicos na família, que são também acadêmicos. Por exemplo, como 

nós trabalhamos na área das ciências humanas, eles não entendem muito 

bem. O que é fazer ciência na área das ciências humanas? E isso é muito um 

modelo americano e europeu que passou a ser integrado na pós-graduação 

brasileira.  

 Nós avaliamos, pelos resultados. Na área da saúde e nas técnicas, nós 

adotamos o famoso fator de impacto. Que é um índice de quantas vezes você 

é citado por outros pesquisadores. Ora, nas ciências humanas nós não lidamos 

desta forma. O que vale hoje no modelo de avaliação da CAPES é um princípio 

de produtivismo. É a tua produtividade enquanto pesquisador, que é avaliada 

pelos resultados.  

 O que vale hoje para dizer que o programa de pós-graduação é três ou é 

sete é a produção média dos seus pesquisadores, expressa no que está 

registrado no Curriculum lattes. É a partir do curriculum lattes, coletados os 

dados antes pelo chamado coleta CAPES e agora foi criada uma plataforma 

chamada Plataforma Sucupira, que vai ser outro desses softwares criados para 

tornar pública toda a produção, então toda a produção da pós-graduação está 

sendo lançada aí, enlouquecendo. Enlouqueceu os coordenadores dos 

programas nesses três meses anteriores, para poder lançar a produção.  

 É isso que vai valer. Quantos artigos em periódicos, quantos livros L4, 

qual é o índice de internacionalização. Isso é que vale. O resultado. Isso tem 

uma lógica que favorece os grupos consolidados, e os grupos emergentes têm 

mais dificuldades para se afirmar, por exemplo, um programa de pós-

graduação que chega até o 6, ele é considerado um programa de excelência. 

Se ele consegue, porque cada avaliação é trienal, duas vezes a nota 6, além 

de ser programa de excelência, ele recebe verbas do programa PROEX 

(Programa de Excelência).  

 É um dinheiro que vem da CAPES diretamente para o coordenador do 

programa, que pode com isso financiar bolsas, passagens para os professores, 

para os alunos apresentarem seus trabalhos, para poder pagar traduções para 

poder publicar artigos no exterior, então quanto mais você tem produção, mais 

você tem condição de receber recursos para melhorar a sua produção. Isso 

não é algo, igual para os outros programas que não chegaram ao seis ou ao 

sete.  

 O programa da UNISINOS foi três vezes 6 e nesta última avaliação 

chegou ao 7. E o 7.  

L- De História?  
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B – Não. De Educação. É o primeiro sete da UNISINOS. Nós fomos também o 

primeiro seis da nossa universidade, mas com muito esforço. Nós somos um 

programa pequeno, mas que pega junto. É muito sofrido fazer isso. Ao mesmo 

tempo que a gente sabe que esta é a lógica, nós não abrimos mão de termos 

um concepção que ultrapasse essa lógica avaliativa. Nós não produzimos só 

para termos lattes, para termos currículo. Nós produzimos algo que para nós 

tem que ter consequência social. Temos que ter um compromisso com a luta 

histórica pela educação brasileira. Mas sabemos que para sobreviver temos 

que lutar muito, para ter uma boa produção.  

 E para nós que somos uma universidade privada, ter conseguido chegar 

a ter as verbas do PROEX é muito importante, porque a maior parte dela foi 

transformada em bolsa para os alunos que são selecionados para o mestrado e 

doutorado e não podem pagar.  

 A pós-graduação nas universidades privadas é muito cara. E nós temos 

verdadeiros talentos que vêm fazer a seleção e não podem pagar. Dói no 

coração da gente quando não temos recurso para ajudar. Através de projetos 

de pesquisa, que nós encaminhamos, que tem direitos a bolsas, ou pelo 

programa PROEX, a gente tenta contemplar um número maior de alunos.  

L – Um conceito sete ajuda para isso.  

B – Um conceito seis ou sete ajuda para isso. É um pouco isso. Nós sabemos 

que estamos em um mar, que não é muito o mar que nós gostaríamos de estar 

para velejar com o nosso naviozinho, mas são as circunstâncias que nos 

cercam, como dizia o nosso amigo Marx, “são os homens e suas 

circunstâncias”. Não abandonando os princípios que historicamente balizam a 

nossa construção enquanto seres humanos.  Entendemos que temos que lutar 

por uma sociedade humana digna desse nome. E se não for o campo da 

educação, quem lutará por isso?  
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Entrevista com a professora Evangelita Nóbrega, da Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI). 

Luís – Meu trabalho aborda comparativamente as mudanças ocorridas entre 

1990 e 2010 nas universidades de quatro países (Argentina, Brasil, Colômbia e 

México), e ações dos sindicalismo docente universitário, nestes contextos. 

Então, na Colômbia e no México as expansões ocorrem no setor público,  

Evangelita – No Brasil a expansão se deu no setor privado... 

Luís - Exatamente, com o Lula é que voltam a ser criadas universidades 

públicas... 

Evangelita – Ampliam mais vagas e interioriza também.  

Luís – Sai do eixo Rio-São Paulo.  

Evangelita – E dos grandes centros também. Capitais. Onde tinham os polos 

das universidades federais. A interiorização ela tem se dado no Piauí que é o 

estado que eu mais conheço com a chegada de 2005 para cá. Na minha 

cidade, Parnaíba, passamos durante trinta (30) anos, tendo quatro cursos na 

universidade federal.  

Luís – Lá tem estadual e federal.  

Evangelita – Estadual e federal. E no Piauí, a interiorização e ampliação de 

vagas, deu-se por conta da universidade estadual do Piauí, para atender 

principalmente demandas da formação de professores. Como o estado sempre 

teve um déficit muito grande, era o segundo estado com maior índice de 

analfabetismo, e aí analfabetismo absoluto, analfabetismo funcional, e também 

e precariedade do papel do professor, do serviço do professor, por conta da 

formação do professor, que não estava atrelada ao nível superior. Tínhamos só 

a formação de nível médio. A universidade estadual, mesmo com os recursos 

mínimos do estado, que não conseguia nem dar conta do ensino médio, que é 

a incumbência estadual, ele realmente, ampliou, foi ele que teve um sonho 

muito ousado e a universidade estadual chegou a ir para fronteiras, para além 

do Piauí.  

Luís – Com polos?  

Evangelita – Com polos. Na Bahia, no Maranhão e em Pernambuco.  

Luís – E em que período que foi?  

Evangelita – Essa expansão foi em média dos anos 1990. Eu escrevo mais ou 

menos sobre isso, eu tenho um artigo que eu fiz agora, fala da interiorização da 

universidade estadual, com a chegada do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que 

deu possibilidade das prefeituras contratar uma universidade para trabalhar 

com a formação dos professores, a universidade para a qual eu trabalho, com 

essa possibilidade, eu lembro até...  

Luís – O FUNDEF era de 1997??  

Evangelita – É. 97. Então, para cada professor que passava pela formação da 

universidade, a prefeitura por cada professor cem reais (R$ 100,00). As 

prefeituras deveriam pagar para a universidade. Então a universidade estadual, 

como os recursos para administrá-la são pequenos, ela aproveitou esse 

recurso do FUNDEF, sentido de ampliar esse atendimento para a formação de 

professores.  

Luís – O financiamento da universidade estadual lá é como? Por exemplo, aqui 

em São Paulo é uma porcentagem do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços).  

Evangelita – Eu não sei qual é o percentual, mas é esse mesmo mecanismo. 

Aquela ideia da universidade ter autonomia, podemos ter autonomia no campo 

da didática, da formação do currículo pedagógico, mas quanto à 

descentralização de recursos, aí entra a questão da precarização mesmo, da 

contratação do professor, do plano de carreira do professor, da dificuldade de 

ter esse recurso específico.  

Luís – Você ingressou em que ano na estadual?  

Evangelita – Na estadual eu tive a primeira experiência em 2005, como 

professora temporária. Porque a maior demanda da estadual, era de 

professores temporários. Até hoje ela ainda tem esse grande déficit, nós temos 

hoje em média, mais de oitocentos (800) professores, sendo que sessenta por 

cento (60%) hoje é efetivo, mas esses quarenta por cento (40%), ainda é 

professor temporário.  

Luís – E como é esse professor temporário? Trabalha por disciplina e semestre 

letivo? É um contrato?  

Evangelita – É um contrato que você trabalha por vinte (20) horas, ou quarenta 

(40) horas, aí o professor de vinte (20) horas assume três disciplinas de 

sessenta horas. O professor de quarenta (40) horas, assume de quatro (4) a 

cinco (5) disciplinas, mas aí no próprio Plano de Carreira há impedimentos que 

o professor temporário não pode atuar. Na questão da pesquisa...  

Luís – Só o ensino. 
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Evangelita – Só o ensino. E aí também o perfil desse professor temporário, 

como o salário é muito baixo, a universidade acaba seduzindo para fazer parte 

do seu corpo docente, o professor que está com menos qualificação. Porque, 

quem vai morar no Piauí para ser professor temporário, para ter um salário, se 

for mestre, por que ele não vai ser dedicação exclusiva, porque o que vai tornar 

o salário mais atrativo, é quando é dedicação exclusiva. Hoje nosso plano de 

carreira da estadual, está melhor do que das universidades federais. Em que 

sentido? O salário base, por exemplo, de um doutor de dedicação exclusiva, 

está em média de nove mil reais (R$ 9.000,00). O da universidade federal, ele 

poderá receber nove mil reais (R$ 9.000,00), mas não como salário base, ele 

tem gratificação por estar no exercício de estar na docência, a gratificação de 

titulação.  

Luís – Que não são considerados para fins previdenciários.  

Evangelita – Isso. Teve até alguns colegas que, eles passaram no concurso da 

universidade federal e da estadual, e preferiram ficar na estadual por conta do 

nosso plano de carreira, que eu acredito que daqui a algum tempo, eles vão 

tentar mudar, porque o estado não tem como manter tudo isso. E no Piauí tem 

um fenômeno que está...  

Luís – Só uma pergunta ainda sobre isso, esses contratos que você falou que 

os temporários têm de firmar, são contratos por tempo determinado, 

indeterminado...  

Evangelita – São por tempo determinado. Teve um período que foi de seis (6) 

meses, teve período de um (1) ano e renova por mais um (1) ano.  

Luís – E recebe férias, direitos trabalhistas?? 

Evangelita – Recebe férias e décimo terceiro.  

Luís – É celetista ou estatutário?  

Evangelita – Estatutário. Você não entra na categoria de celetista porque 

quando você sai, você não tem direito a seguro desemprego. Por que o 

celetista teria que receber o seguro desemprego e outras vantagens “entre 

aspas”.  

Luís – Então não tem registro em carteira.  

Evangelita – Não. Não tem registro em carteira. Você só tem o contrato.  

Luís – Mas conta pelo menos para a previdência/aposentadoria?  

Evangelita – Conta. É recolhido. Você faz o recolhimento para o INSS (Instituto 

Nacional de Seguro Social).  
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Luís – Mas, por exemplo, se você engravidar durante o período do contrato, 

conta licença maternidade.  

Evangelita – Você continua recebendo pelo INSS. Teve caso de colegas que 

tiveram essa garantia e conta como tempo de serviço também.  

Luís – Quarenta por cento (40%) é bastante gente.  

Evangelita – É.  

Luís – Na federal se tem assim também, bastante gente temporária?  

Evangelita – Na federal, eu acredito que hoje deve ter, no Piauí, em torno de 

vinte por cento (20%).  

Luís – Você se efetivou quando na estadual?  

Evangelita – Na estadual eu me efetivei agora. Entrei no concurso de 2012. Aí 

passei lá, tive dois contratos. Fiquei de 2005 e saí de 2007. Aí, você fica aquele 

período sem poder renovar o contrato.  

Luís – Um período de carência.  

Evangelita – Usa-se o termo de “ficar na geladeira”.  Eu como vivi essa 

experiência de professora temporária, era algo assim, a gente vive não porque 

acredita que seja importante essa experiência, eu digo assim, para o aluno 

especialmente, porque você não tem como construir um trabalho efetivo. E isso 

também traz uma dificuldade mesmo de se pensar uma proposta para o ensino 

superior a longo prazo. Porque você tem tempo marcado ali para sair. Eu 

nunca consegui acompanhar uma turma, por exemplo, dizer, vou acompanhar 

essa turma para ver o desenvolvimento. Porque o professor temporário não 

escolhe disciplina. É o que chega para você.  

Luís – E sua formação qual é?  

Evangelita – Eu sou pedagoga. E lá eu trabalhei no curso de Direito, orientação 

de monografia. Trabalhei até na formação da academia da Polícia Militar. 

Trabalhei no curso da Didática da Enfermagem, trabalhei nas licenciaturas de 

Biologia, de Letras, de Pedagogia. Você não escolhe. Ou você aceita ou seu 

contrato é...  

Luís – Rescindido.  

Evangelita – É.  

Luís – Você entrou com vinte (20) ou quarenta (40) horas?  

Evangelita – Eu entrei com quarenta (40) horas.  
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Luís – Tem um tempo destinado a correção de atividades, orientação, 

preparação??  

Evangelita – Tem. Isso o plano de carreira garante.  

Luís – Mesmo para o temporário. 

Evangelita – Mesmo para o temporário. O de vinte (20) horas vai ter uma carga 

de doze (12) horas de efetivo trabalho em sala de aula. Então ficaria oito (8) 

horas para essas atividades.  

Luís – Uns quarenta por cento (40%).  

Evangelita – Nessa média. E o de quarenta (40) horas, dezesseis (16) horas.  

Luís – Isso é bem diferente. Eu tenho visto que os de carreira tem esse tempo, 

mas os temporários não. E você tem uma sala?  

Evangelita – Não. Existe dependendo do campus. Trabalhei no sul do Piauí, 

que lá nós tínhamos, como eram poucos professores e o espaço era mais 

amplo, a gente tinha uma sala por curso, mas esse campus que estou agora, 

em Parnaíba, tem uma sala...  

Luís – Nossa. Você estava no sul e agora você está no norte.  

Evangelita – Isso. Porque eu fiz o concurso para o sul do Piauí, porque as 

vagas para o norte do Piauí foram logo preenchida por mestres e doutores. 

Então não tive nem condição de concorrer para essa vaga que surgiu na minha 

cidade.  Em Parnaíba. Eu concorri para o sul do Piauí. Fiquei um ano e meio no 

sul do Piauí, consegui agora retornar para minha cidade, porque lá também 

não tinha ocorrido o preenchimento.  

Luís – Continuou vago.  

Evangelita – Continuou vago.  

Luís – Então você precisa logo terminar aqui para voltar para sua cidade.  

Eva – Isso, mas como o curso de Pedagogia atende os demais cursos, as 

demais licenciaturas, no campus que eu atuo são doze (12) cursos. Na 

universidade estadual. E na universidade federal que antes, como eu te falei, 

eram só quatro (4) cursos e, que a partir de 2005, houve a expansão, hoje são 

dez (10) cursos.  

Luís – Então a estadual teve uma interiorização na década de 1990 e a federal 

teve uma expansão de 2005 para cá, já com o governo Lula.  

Evangelita – Isso. Já com o governo Lula.  
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Luís – Quantos alunos tem a estadual?  

Evangelita – A estadual hoje, nós estamos, porque ela atua em três (3) áreas. 

Tanto na graduação presencial, na educação à distância (EAD) e no plano de 

formação dos professores, que é o PARFOR (Plano Nacional de Formação de 

Professores).  

Luís – Esse eu não conheço.  

Evangelita – Não conhece? Como eu te falei, em 1997, quando surgiu o 

FUNDEF, a universidade em que atuo, ela foi uma das primeiras a trabalhar 

com a questão do período especial, o professor da rede pública, ele participava 

dessa formação, para adquirir sua licenciatura, mas estava só no período de 

férias, no período de janeiro/fevereiro, ou período de julho. A UESPI foi uma 

das primeiras do Brasil a adotar esse sistema de período de formação para o 

professor. Formação e serviço. Ele trabalhava...  

Luís – Formação continuada.  

Evangelita – Não é nem a continuada. É continuada porque é conjunta...  

Luís – Mas é acadêmica...  

Evangelita – É acadêmica. Não é só aquele curso de extensão. É uma 

licenciatura. Então o PARFOR, que é o programa de formação dos professores 

da educação básica, que já atua em várias universidades federais, estaduais, 

aqui em São Paulo. Aqui pela PUC (Pontifícia Universidade Católica), que o 

governo abriu uma brechinha, a briga das confessionais. E aí, hoje ela tem um 

grande atendimento, ampliou-se mais esse atendimento no Piauí, porque lá 

tem polos e núcleos instalados em lugares com dez mil (10.000) habitantes.  

Luís – E o número de alunos?  

Evangelita – O número de alunos hoje, está em torno de quarenta mil (40.000) 

alunos, incluindo todas essas demandas.  

Luís – Mas esses oitocentos (800) professores dão conta desses quarenta mil 

(40.000)?  

Evangelita – Não. O PARFOR, ele faz uma contratação, porque não é um 

contrato. Você recebe uma bolsa específica pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior). Tem uma seleção e você só 

ministra aula neste período de férias. Conclui aquela disciplina, de sessenta 

(60) horas. Você recebe, sem ter nada com o governo do estado. Esse dinheiro 

vem direto de uma conta via CAPES. Ai você recebe essa bolsa, considerada 

Bolsa de Pesquisador. Ai, então, contrata-se esse professor. Não é nem um 

contrato. Você assina um termo de compromisso, por receber essa bolsa.  
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Luís – Como se fosse um projeto.  

Evangelita – Exatamente. Pela universidade estadual.  

Luís – E esses professores se formam em quanto tempo nesse projeto?  

Evangelita – Em três anos. Porque só tem aula em janeiro, fevereiro e julho, 

até o início de agosto.  

Luís – São três meses por ano. Nove meses o total.  

Evangelita – Durante esse período ele não tem atividades. Só vão ocorrer 

algumas atividades com a disciplina diluída, com a disciplina de estágio. 

Quando vai concluir o estágio na escola em que ele já trabalha e vai uma 

equipe de professores, supervisores, só para acompanhar aquele processo. 

Então ele está fazendo uma formação, sem se desligar do seu ambiente de 

trabalho. E são várias licenciaturas.  

Luís – Mas são professores de ensino fundamental I ou são especialistas?  

Evangelita – São chamados professores leigos. Alguns deles não chegaram 

nem a concluir o ensino médio. Porque teve outro programa de formação de 

professores no Brasil, que tinha o Proformação. O Proformação era para 

aquele professor leigo, que só tinha a quarta série, que trabalhava nas salas 

multisseriadas, então o governo federal criou esse Proformação, esse 

professor tinha essa formação que acontecia de forma quinzenal, em polos, 

com essa formação ele saia com a habilitação para o magistério e com o nível 

de ensino médio. Aí alguns desses professores concluíram o seu ensino médio 

através do Proformação e hoje já estão no PARFOR, que é o outro programa 

que leva essa formação de ensino superior, para ele poder agora ter uma 

licenciatura.  

Luís – Então, se ele tiver o ensino médio e mais esses três anos, ele passa a 

ter o nível superior.  

Evangelita – É.  

Luís – Sai como pedagogo.  

Evangelita – Como pedagogo. Ele pode sair licenciado em Letras, em 

Matemática, em Química.  

Luís – Por área também.  

Evangelita – Sim. Porque ele vai escolher o curso, porque nós ofertamos vários 

cursos. Teve agora mesmo um na área de Ciências Sociais, dentro da 

licenciatura. Tem Filosofia, Pedagogia. A grande demanda mesmo é 
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Pedagogia, para atender o campo das necessidades. Nós tínhamos uma 

grande deficiência em termos de...  

Luís – Formação.  

Evangelita – É. Das disciplinas mais específicas, Matemática, Física, História, 

Geografia, todas essas áreas ele faz o curso.  

Luís – Deixa eu mudar um pouco. Gostaria de saber sobre a área sindical. Se 

você já teve alguma experiência sindical, se você já foi sindicalizada, qual é 

associação da UEPI.  

Evangelita – Eu fui professora também da universidade federal, de 2005 a 

2007, dava aula concomitante nas duas universidades, e na federal eu fui 

associada. Eu penso que no seu discurso de mudar, de transformar, não 

precisa estar só na sala de aula, você precisa viver isso na prática. Eu não 

poderia orientar os meus alunos e fazer essa provocação para os meus alunos 

e eu mesmo, fora daquele ambiente de sala de aula, não participar. Então, 

todas as oportunidades que eu tive de participar de assembleias, junto ao 

sindicato, eu participei na universidade federal e na estadual. Assim eu entrei.  

 Quando você está na condição de professor substituto, você não tem 

realmente essa condição de ficar sindicalizado.  

Luís – Substituto não. 

Evangelita – Não.  

Luís – Só quando você se efetiva. Agora que você é efetiva na estadual, você 

se sindicalizou. 

Evangelita – Sim.  

Luís – E qual é o nome da associação?  

Evangelita – Na federal é Adulpi (Associação de Docentes da Universidade 

Federal do Piauí), na estadual é a ADCESP, Associação dos Docentes da 

Universidade Estadual do Piauí.  

Luís – E é uma entidade atuante?  

Evangelita – É uma entidade muito pequena. Ainda não temos tanta força. Por 

que? Como a universidade estadual é uma universidade que cresceu por uma 

grande demanda de professores temporários, então você sabe que uma 

entidade dessa, sindical, ela precisa ter uma massa.  

Luís – Arregimentar um quadro permanente.  
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Evangelita – Isso. Como ela tinha um quadro muito restrito, e aquele quadro... 

pense assim que tivesse se acostumado com aquelas lutas, que achava que 

não valia a pena ou que poderia, numa outra leitura, ser mais cooptado pelo 

sistema, a instituição como um todo, não teve nem uma força nesse período 

todo de manter uma greve. A primeira greve que foi assim um marco, foi essa 

de 2012. Eu assumi o concurso em maio de 2012, quando foi em agosto de 

2012, como ela já tinha uma grande demanda de professores efetivos, ela 

conseguiu estruturar uma greve.  

Luís – E a greve foi pelo que?  

Evangelita – Reajuste de salário, principalmente pela luta da infraestrutura dos 

campus.  

Luís – Quantos campus são?  

Evangelita – Eu posso depois de passar os dados precisos, mas são mais de 

vinte (20) campus, os macros. Porque depois tem núcleos, tem polos.  

Luís – Deve ser difícil, porque no Piauí as estradas não são fáceis. Deve ser 

difícil a comunicação.  

Evangelita – Eu estava no sul do Piauí, neste período de 2012, e eu tive de tirar 

do meu bolso para fazer as faixas, para fazer panfletagem, porque não teria 

como a equipe, que fica em Teresina, a sede fica em Teresina, tem uma sala 

pequenina, menor que isso aqui (a professora aponta para o local onde é 

realizada a entrevista), que é a sala cedida para a associação, dentro do 

campus da própria universidade. Onde fica o centro da nossa associação.  

Luís – Em Parnaíba vocês têm uma sede? 

Evangelita – Não temos.  

Luís – E tem um jornal, ou um portal? Como o sindicato informa? 

Evangelita – Temos um blog. Nós temos muitas deficiências. Quanto ao 

sindicato implementar algumas melhorias para quem é sindicalizado, porque 

quem é sindicalizado, te proporcionam isso. Plano de saúde, tentaram, teve 

uma equipe, mas acabou não dando certo com plano de saúde. Não temos... a 

universidade federal, a Adulpi tem uma sede, tipo um hotel, quando você se 

desloca de outras cidades para Teresina, você pode se hospedar e pagar uma 

taxa baixa. Nós não temos nenhum lugar para ficar. Então ela se restringe a 

uma salinha pequena, e através de blog, do facebook hoje, para fazer alguma 

mobilização, a mobilização acontece de forma muito... 

Luís – Esporádica, eventual...  
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Evangelita – Exatamente, assim. E outros colegas que já estiveram à frente da 

associação docente, já levaram por caminhos mais partidários. Aí de uma certa 

forma fragilizou a crença.  

Luís – Que grupos atuam? São grupos mais de esquerda, mais liberais?? 

Evangelita – Esquerda. PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado).  

Luís – O PSTU tem força lá.  

Evangelita – O reitor hoje da nossa universidade, ele participou da...  

Luís – Foi um dos dirigentes. 

Evangelita – Foi um dos dirigentes.  

Luís – Como é a escolha de reitor? É eleito?  

Evangelita – A gora ele é eleito.  

Luís – Diretamente ou é uma listra tríplice que é encaminhada?  

Evangelita – Não. Ele é eleito diretamente. Aí tem aquele percentual. Professor 

e servidor técnico, ele tem, como se o voto dele, fosse três (3) vezes a mais. 

Do estudante um (1) e do professor e do servidor é três (3). 

Luís – E os professores temporários têm direito a votar? 

Evangelita – Não.  

Luís – Só os efetivos.  

Evangelita – Eu costumo dizer que eu participei ativamente da instituição a 

pouco tempo. Porque antes a gente só entrava na instituição para dar sua aula 

e não se envolvia.  

Luís – Não vivenciava.  

Evangelita – Não vivenciava.  

Luís – Qual você acha que o principal problema da categoria docente hoje 

onde você atua?  

Evangelita – Fazendo uma leitura da minha instituição e de outros espaços 

ligados ao sindicato, na área dos professores, eu tenho visto, primeiro que a 

formação do professor, são poucos os formadores que vão viabilizando um 

pensamento mais coletivo do cuidado para com sua carreira, sua instituição, e 

para você lutar por uma proposta do todo. Isso já é uma fragmentação na 

formação. Quando ele passa da condição de estudante par depois se tornar 
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docente, como lá eu não vejo, tanto na educação básica, eu não vejo essa 

mobilização, a gente vê pequenos grupos, alguns, com interesses políticos que 

ficam à frente desses grupos. Chama os colegas para conversar, para discutir, 

ninguém quer ver isso, todo mundo só está com o pensamento muito 

individualista, muito isolado, assim, não se pensa nessas causas mais 

coletivas, eu já participei de alguns debates também junto ao sindicato da 

universidade federal e também vejo essa mesma fragmentação. Você chama 

os grupos para discutir e tem quatro, cinco pessoas.  

Luís – E a greve de 2012 teve uma adesão forte?  

Evangelita – Teve uma adesão forte. Porque mexia na questão do salário dos 

professores, e muita gente estava chegando de outras regiões.  

Luís – Os temporários pararam?  

Evangelita – Não. Aí os temporários não pararam, e também teve alguns 

cursos, o pessoal do Direito também é sempre mais afastado. Teve uma 

oposição do governo, cortaram salários, ameaçaram demitir, eu mesma tenho 

comprovante no meu email, que na época eu assumi a coordenação do curso 

do PARFOR, que é um cargo de confiança do reitor, e eu recebi ameaça, 

porque eu estava no período probatório, era recém-chegada na instituição, que 

eu tinha que voltar para sala de aula, porque, senão, eu iria perder meu cargo 

temporário.  

Luís – Vocês ficaram quanto tempo em greve?  

Evangelita – Quase três (3) meses.  

Luís – Foi junto com a federal? Porque a federal é outro vínculo. 

Evangelita – Aí unificou.  

Luís – E essa associação que você faz parte, ela está ligada a qual 

organização em nível nacional?  

Evangelita – Ao ANDES. Eu via alguns jornais, panfletos.  

Luís – Você falou sobre o individualismo. Você acha que os professores se 

veem como trabalhadores? Como você acha que eles se enxergam?  

Evangelita – Olha, alguns se encontram nessa posição intelectual de que ele é 

o centro, que ele não precisa dessa participação de luta, o papel dele é ir para 

a sala de aula, passar o conteúdo, dizer que o aluno tem que ir por aqui ou 

fazer isso aqui. Outros, eu penso que falta mesmo, a gente vai trazer isso tanto 

para a área do professor, mas todos os movimentos hoje, você vê isso nos 

movimentos estudantis... tem se observado uma fragmentação de todos os 
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movimentos. E se isso não começar a ser movimentado no seu espírito quando 

você está como estudante, é difícil você levar isso para sua vida profissional.  

Luís – Já é um desdobramento.  

Evangelita – Eu penso. Eu tenho um olhar, eu participo, tem um movimento lá 

na minha cidade, uma greve de professores,tem um movimento na praça, eu 

saio do meu trabalho, eu libero meus alunos, eu digo porque eu faço isso, 

porque é necessário se pensar, mesmo quando eu estava afastada da 

educação básica, na prefeitura, eu ia atrás lá no meu carro, fazendo buzinaço, 

porque eu entendo.  

Luís – Então você é da educação básica também.  

Evangelita – Também. E aí mais você observa que desses movimentos, é 

sempre um pequeno grupo que participa. Não tem esse espírito, essa luta de 

classes, de perceber que eu tenho que fazer parte desse movimento. Não é só 

para reivindicar o meu salário, eu acho que a luta do sindicato, na perspectiva 

da educação não é só pensar na questão do salário, porque quando você 

coloca só a questão do salário para frente do movimento, me parece que o 

professor é só isso, e essa luta tem outras pautas que o sindicato precisa ter 

como bandeira, eu acredito, até para trazer a população um pouco mais a fazer 

parte da mesma luta, a questão precarização do ambiente de trabalho, das 

condições, como a luta de São Paulo, trinta (30) alunos em sala de aula, então, 

existe outras pautas sim. Depois que se dá o salário para o professor, é só 

isso? Isso é valorização do professor? Sem uma condição adequada de 

trabalho. E qual a garantia que essas famílias terão, de que seus filhos vão ter 

a mesma condição de oportunidades educacionais, com o nível que aquela 

escola.  

Luís – Você disse que os campus estão com bastante problema estrutural. 

Infraestrutura. 

Evangelita – É porque como os campus da universidade não foram planejados, 

a universidade não surgiu de um planejamento, ela surgiu de interesses 

políticos. Parece que surgiu assim. Tem um determinado prefeito, determinado 

deputado, que é dono daquela região, sabe como é nessas cidades, tem...  

Luís – Os coronéis.  

Evangelita – Os coronéis. Foram prédios improvisados. O lugar que eu 

trabalhava no sul do Piauí era um mercado público, que a comunidade...  

Luís – Que cidade era?  
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Evangelita – Bom Jesus. Lá esse espaço era um mercado, que a comunidade 

não aceitou quando ele foi feito não sei se pelo município ou pelo estado e 

estava lá esse prédio abandonado. Aí os deputados da região se 

movimentaram, se articularam para poder levar um polo da UESPI para lá. 

Hoje a UESPI, que também é uma proposta, tem uma discussão dos reitores 

das universidades estaduais, que é federalizar alguns campus das 

universidades estaduais. Em que sentido? Lá em Bom Jesus tem um campus 

com uma infraestrutura belíssima do governo federal, tem um campus da 

universidade federal lá, e tem curso de veterinária, zootecnia, engenharia 

florestal, tem até mestrado, nesta cidade que tem em média dez mil (10.000) 

habitantes, mas ela agrega outras regiões.  

 A minha instituição, a UESPI, não tem condições como manter. Não 

consegue, porque quando se pensa nesta questão, agora mesmo a luta para 

ter um novo concurso, mas assim, quando todos os professores da minha 

instituição, tiverem doutorado, como vai ficar o peso da previdência, da folha, 

para o estado. É diferente de uma universidade federal. Ela tem os desafios da 

folha de pagamento, biblioteca, a gente conta nos dedos quais são os livros 

que tem. Às vezes são uma salinha com alguns livros.  

Luís – E de quando é essa universidade? 

Evangelita – A estadual? 

Luís – Sim. Ela expande na década de 1990, mas quando ela surge? 

Evangelita – Ela surge em 1988, mais ou menos.  

Luís – Já na redemocratização.  

Evangelita – Na redemocratização.  

Luís – Então ela não é muito antiga.  

Evangelita – Era centralizada. Só na capital. Na década de 1990 deu esse 

boom.  

Luís – Que tem um pouco a ver com o que você falou, os caciques políticos...  

Evangelita – Isso. Indicar pessoas. Eles não têm interesse que tenha muito 

concurso, porque o concurso deixa de ter a rede de indicações. Nesse campus 

que eu estava, a diretora era irmã do deputado, que tinha indicado todos os 

servidores de serviços gerais, de serviço técnico. Também era tudo indicado 

pelo deputado. E quando nós chegamos eram cinco (5) professores efetivos, o 

interesse do deputado era fazer com que saíssemos lá do campus. Não tinha 

nenhum interesse que permanecêssemos.  
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Luís – Um feudinho.  

Evangelita – Lógico. Tanto, que hoje o atual reitor tem feito uma luta, um 

movimento, como ele conhece as fragilidades da instituição, sabe que a 

instituição não pode realmente se tornar ensino, pesquisa e extensão, se 

trabalha só com a dinâmica do ensino, com as características que têm hoje. 

Então a luta é hoje é tentar enxugar esses campus e tentar federalizar, ou seja, 

alguns cursos passarem para universidade federal, para ela assumir.  

Luís – E o governo do estado tem interesse em encampar isso, a 

federalização? 

Evangelita – Tem interesse. Agora mesmo ele está com a faca na garganta, 

porque a turma aí, amanhã é para ter um movimento lá para declarar a greve, 

porque a gente está achando, que no ano passado, o governo anterior fez o 

rateio, o parcelamento. É para cair uma parcela agora, e ele está querendo 

adiar só para o ano que vem, por causa dos custos.  

Luís – Lá a instituição tem relação com alguma empresa, para conseguir 

recurso?  

Evangelita – As universidades têm passado no estatuto delas, tem a autonomia 

para fazer parcerias. Tem feito muitas parcerias com as prefeituras, e essa 

parceria agora com o próprio governo federal através dos programas de 

assistência, no caso as bolsas de permanência para alunos, o PARFOR, a 

educação à distância, com a chegada do PARFOR que é um acúmulo de 

verbas federais, que vem muitos recursos, foi que nossa instituição começou a 

melhorar a biblioteca, data show, a infraestrutura, porque veio um aporte de 

recursos federais, para as universidades estaduais. Então a gente costuma 

dizer que a menina dos olhos são esses recursos federais, o Pibic (Programa 

Institucional de Iniciação Científica) que é outro recurso federal, programa de 

iniciação à pesquisa, iniciação docente e possibilita ter bolsas para os alunos e 

para os pesquisadores. E a instituição também recebe outro aporte de recursos 

para a manutenção. E outro detalhe também que a fez a instituição dar uma 

melhorada, de uns três anos, da parceria, que você sabe que o governo federal 

ele para, as universidades aceitarem essa seleção através do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), o governo federal concede um aporte financeiro 

para as universidades, o governo federal compra vagas. Todo esse aporte de 

recursos federais deu fôlego, as universidades estaduais começaram a respirar 

melhor. Porque ou o governo federal fazia isso, ou as universidades estaduais 

não tinham como ampliar o número de vagas.  

Luis – O ingresso dos alunos se dá pelo vestibular? 
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Evangelita – Agora pelo ENEM. Antes nós tínhamos um vestibular específico. 

Agora é ENEM.  

Luís – Tem política de cotas? 

Evangelita – Também tem política de cotas. E foi primeiro que as universidades 

federais. A política de cotas já é bem... Também tenho projeto de fazer um 

estudo no futuro, porque nosso percentual é trinta por cento (30%). Hoje as 

federais são no mínimo cinquenta por cento (50%).  

Luís – Cota racial, indígena?  

Evangelita – Cota social e racial. Social é escola pública.  
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Entrevista com o professor Jedson Machado Ximenes, da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR). Maio de 2015.  

 

Luís – Eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua formação, trajetória 

acadêmica, instituição em que trabalha. 

Jedson – Bom, como a pergunta foi direcionada à minha vida acadêmica, eu 

sou de João Pessoa, capital da Paraíba, estudei dez anos em Fortaleza, até o 

primeiro ano do ensino médio, cursei Educação Física na Universidade Federal 

da Paraíba. Em seguida, apareceu uma oportunidade de fazer mestrado na 

Unesp (Universidade Estadual Paulista) aqui em Rio Claro-SP. Quando retornei 

para João Pessoa, após a conclusão da pós-graduação em 2000, quase não 

existiam concursos públicos nas instituições federais comparado com os dias 

de hoje. Passei dois anos esperando, nesse intervalo de tempo, ministrava aula 

de informática no SENAC (Serviço Nacional do Comércio), até que surgiu uma 

oportunidade de trabalhar no curso de graduação da UNIPÊ, universidade 

privada. Só que eu iria ganhar metade do que eu estava ganhando ministrando 

aula de informática, curso básico, me senti frustrado, poxa me qualifiquei, fiz o 

mestrado e quer dizer, não posso atuar na minha área de forma digna. Fiquei 

um pouco decepcionado e continuei no SENAC, até que um dia eu disse, vou 

fazer concurso público federal em qualquer estado do Brasil. O primeiro  

concurso que apareceu foi no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Roraima,  vinculado ao Centro de Educação, fiz e passei. 

 Luís – Isso foi em que ano? 

Jedson – Isso foi no início de 2003, meu termo de posse foi datado em 26 de 

junho de 2003.  

Luís – E antes era difícil de ter concurso público. Na década de 1990? 

Jedson – Era muito difícil. Quando existia ofertava pouquíssimas vagas, 

diferente da realidade atual que são liberadas muitas vagas para as 

universidades públicas, é muito diferente. Eu fiz o concurso e sou professor da 

Universidade Federal de Roraima, porém, eu ministro aula no Colégio de 

Aplicação que faz parte do Centro de Educação, que também conta com os 

cursos superiores de Psicologia, Pedagogia e Educação de Jovens e Adultos.  
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Luís – Educação Básica é para a formação de professores ou para alunos do 

ensino básico? 

Jedson – Ministro aula na Educação Básica no Colégio de Aplicação que 

funciona dentro do Centro de Educação, como havia falado anteriormente. O 

objetivo dos 16 Colégios de Aplicação, que funcionam nas instituições federais 

no país, é dá suporte às licenciaturas das universidades, ou seja, proporcionar 

aos alunos sua primeira experiência prática de sala de aula e de planejamento 

com professores dos colégios.  

Luís – São dezesseis (16) no país? 

Jedson – São dezesseis (16).  

Luís – Universidades Federais, você sabe quantas são?  

Jedson – Não sei. Não tenho certeza, mas acho que são umas sessenta e 

poucas. Então no dia 26 de junho de 2003, logo que eu ingressei na UFRR, fui 

procurar o sindicato para me filiar, aos poucos fui vivendo a universidade. 

Sentindo. Dentro da mesma instituição de ensino, temos duas (2) carreiras de 

professor federal, o professor de nível superior e o professor da Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT). Percebi que a relação e os olhares 

entre essas duas categorias, não era horizontal. Era sempre vertical, ou seja, 

os professores de nível superior se acham donos do conhecimento, donos do 

saber e nos viam como pessoas inferiores, como profissionais inferiores, ou 

seja, uma mentalidade segmentada do processo educacional, como se o nível 

superior fosse tudo. Imagine se os nossos alunos chegassem no ensino 

superior sem saber ler e escrever. Eu acredito e defendo que todos os 

segmentos de educação são importantes e se complementam. É uma 

sequência. Não podemos aceitar essa visão segmentada apenas em uma 

determinada área ou nível de ensino.   

Luís – Quantos professores?  

Jedson – Quando ingressei eram oitenta e nove (89) professores entre as duas 

carreiras, atualmente são quatrocentos e onze (411). Para você ter uma ideia, 

não conheço todos os professores da instituição. Com o processo de expansão 

das universidades federais foram liberadas várias vagas para concurso público, 

não tem como conhecer todos.  
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Luís – Quadruplicou o número de professores em doze anos.  

Jedson – Isso, estou falando só do quadro efetivo de professores, sem contar 

com os técnicos administrativos, serviços terceirizados e professores 

substitutos. Aumentou assustadoramente. A universidade expandiu durante o 

governo Lula, disponibilizaram muito recurso.  

Luís – Em infraestrutura também? Prédio?  

Jedson – Sim, nesse sentido a universidade praticamente não tem mais terreno 

ocioso na instituição. O governo Lula liberou muito recurso para infraestrutura.  

Luís – E é só uma cidade universitária ou há campus espalhados? 

Jedson – Nós temos três campus. Temos o Paricarana que fica localizado na 

capital Boa Vista. É o maior. Temos o campus Cauamé da zootecnia e 

agronomia que fica localizado a aproximadamente vinte (20) quilômetros da 

capital. E, por último, o campus Murupu que surgiu por meio de doação de um 

terreno cedido pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) para que fosse implantada a Escola Agrotécnica- EAGRO, localizada 

há trinta e cinco (35) quilômetros da capital. Então nós temos esses três 

campus. Na EAGRO só tem cursos técnicos e Ensino Médio, inclusive alguns 

financiados pelo PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária), programa do governo federal que basicamente sustenta alguns cursos 

técnicos. 

Luís – Do ponto de vista salarial, há diferença?  

Jedson – Não. Já teve. Hoje em dia, na minha opinião, se você perguntar qual 

é a carreira mais interessante sem sobram de dúvida a EBTT em todos os 

aspectos. Primeiro aspecto, a sua aposentadoria é especial. O professor de 

nível superior aposenta, no caso o homem, com trinta e cinco (35) anos e nós 

da EBTT nos aposentamos com trinta (30) anos. São cinco (5) anos de 

diferença no processo de aposentadoria. Outro aspecto interessante, durante 

todo esse tempo que estou na UFRR, o período de interstício para progressão, 

dos vários níveis (do Plano de Carreira) são dezoito (18) meses para EBTT e 

vinte e quatro (24) meses para o nível superior. Ou seja, tem professor do nível 

superior que entrou no mesmo período que eu ganhando bem menos, por 

conta da nossa progressão ser mais rápida.  
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Luís – E vocês tem progressão por tempo ou só título? 

Jedson – Tempo e título.  

Luís – É biênio, quinquênio? 

Jedson – Não. Assim, após o período de interstício de dezoito (18) meses você 

progride um nível. Nossa carreira é constituída por quatro (4) classes com 

quatro (4) níveis cada uma.  

Luís – E para evoluir de um nível para outro são os dezoito (18) meses.  

Jedson – Isso. Temos que respeitar o período de interstício ou fazer mestrado 

e doutorado que abre a possibilidade de avançarmos nas classes da nossa 

carreira. 

 Luís – Então é uma carreira de vinte e cinco (25) anos, porque dezesseis 

níveis com um ano e meio cada são quase vinte e cinco (25) anos.  

Jedson – Essa nova estrutura iniciou a pouco tempo, quando ingressei na com 

o mestrado na UFRR, pulei para o primeiro nível da terceira classe (D3), mas 

hoje em dia, mesmo com o mestrado começa na primeira classe (D1). O que 

diferencia é a titulação. Eu ganho uma gratificação chamada RT, Retribuição 

por Titulação, com mestrado, gira em torno de R$ 3.300,00, após a conclusão 

do doutorado passará para R$ 9.030,00.  

Luís – Mas quando você aposenta você aposenta com a RT?  

Jedson – Integral. Perdemos apenas o vale alimentação e transporte.  

Luís – O restante, então, não é como gratificação.  

Jedson – Eu acredito que o governo não tem o menor interesse de incorporar 

as gratificações no salário base, para os aumentos salariais serem dados 

apenas em cima do salário base que não representa muita coisa. Então, 

vivemos de gratificação, ou seja, o nosso salário base é baixíssimo. 
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 A RT é uma gratificação, ficamos refém, porque qualquer governo pode 

acabar uma vez que não compõe o salário base. Toda gratificação é sujeita a 

ser cortada. Se a RT fosse incorporada ao nosso salário, cada nível de 

progressão representaria muito mais em termos salarial, por exemplo, hoje em 

dia cada progressão representa 5% do salário base (R$ 300,00), caso fosse 

calculado o mesmo percentual sobre o vencimento geral, esse valor 

certamente passaria de R$ 300,00 para R$ 800,00. Por isso, que o governo 

não tem interesse em incorporar as gratificações no salário base. 

 Participei como vice-presidente do sindicato do UFRR, Seção Sindical 

dos Docentes da Universidade Federal de Roraima-SESDUF, fui convidado 

pelo senhor Marco Braga, que é do Insikiran, um instituto indígena da UFRR, 

trabalham com formação para os professores que atuam em áreas indígenas.  

Luís – Lá que é a Raposa Serra do Sol?  

Jedson – Não, fica na capital (Boa Vista).  

Luís – Lembro que havia conflito com os rizicultores.  

Jedson – Tivemos. Vários. Na realidade, os rizicultores, estavam dentro da 

reserva, inclusive o vice-governador de Roraima, Paulo Quartiero, foi preso 

porque resistiu a demarcação das terras indígenas. O mencionado político 

acabou comprando terras na Venezuela e está plantando arroz no país vizinho 

e comercializando no Brasil. 

Luís – E vocês são vinculados ao PROIFES ou ao ANDES?  

Jedson – Na verdade não existia nem PROIFES, nosso representante nacional 

sempre foi a ANDES, sindicato dos professores. O que aconteceu? A ANDES 

era a única instituição que representava os docentes, porém dentro da 

estrutura administrativa da ANDES houve uma briga entre dois grupos o que 

levou a divisão da instituição e a criação do PROIFES.  

Luís – E eles são petistas?  

Jedson – Na verdade, todos tem essa base. Digamos assim... o ANDES é mais 

radical e contundente nas suas reivindicações, como sempre foi 
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historicamente, e o PROIFES, segundo alguns militantes, que andei 

conversando, eles tentam negociar dentro das possibilidades do governo.  

Luís – São mais pragmáticos.  

Jedson – São mais pragmáticos, ou seja, tem uma ideia assim, nós temos que 

provar para o governo que eles podem pagar, enquanto que a ANDES, exige 

que o governo valorize a profissão de professor. Eles também conseguem 

comprovar que nosso salário está defasado a um percentual de mais de cem 

por cento (100%).  

Luís – Acho que há uma greve marcada para a próxima semana.  

Jedson – Sim. Será deflagrada no dia 29. Já foi aprovado pelas seções 

sindicais e sindicatos. Para deflagração de greve, a ANDES manda um 

comunicado para todos os IFES (Institutos Federais de Ensino Superior). As 

bases se reúnem, fazem uma assembleia. Cada base manda o resultado da 

assembleia para lá, para o sindicato nacional. Eles fazem a contabilidade e 

divulgam nacionalmente pelos meios eletrônicos a deflagração ou não da 

greve. É dessa forma democrática que é feita, mas é bem provável que 

tenhamos outra greve histórica se desenhando.  

 Entrei no sindicato, com intuito de fazer com que os professores do nível 

superior compreendessem que existe outra carreira trabalhando na 

universidade, que é tão importante quanto a deles. Muitos nem sabiam que 

existe um colégio dentro da universidade. Claro, além de lutar pela garantia dos 

nossos direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. 

Luís – E qual que é a proporção de professores de EBTT e de nível superior 

dentro da instituição?  

Jedson – Dos quatrocentos e poucos, cento e doze (112) são EBTT.  

Luís – Um quarto.  

Jedson – Nós atuamos no Colégio de Aplicação e na Escola Agrotécnica –

Eagro. Na última greve, em alguns momentos, fiquei como presidente do 

sindicato, porque o Presidente Marco Braga, teve que se afastar para 
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tratamento de saúde de seu pai que reside no Ceará. Então vou relatar para 

você a minha experiência no sindicato durante o processo de greve.  

Luís – Qual ano foi? 2012?  

Jedson – Foi. Fui eleito como vice-presidente, aos poucos fui aprendendo as 

atribuições da minha função no sindicado, na primeira experiência enfrente de 

cara uma greve. Já comecei nessa confusão.  

Luís – Mas você tinha experiência anterior? Com outra categoria? De atuação 

sindical?  

Jedson – Não. Eu gostava muito de procurar meus direitos, de reivindicar, mas 

participação efetiva foi minha primeira experiência. Marcos viajava muito e eu 

ficava à frente do movimento grevista, senti que no início do processo de greve 

todos estão unidos e empolgados “vamos, vamos. Vamos à luta”, infelizmente 

acontecem algumas coisas, como por exemplo, alguns companheiros, 

infelizmente em pleno século XXI, confunde greve com férias, então, se temos 

quatrocentos e poucos professores, efetivamente participa do processo, do 

início ao fim, trinta (30), vamos dizer assim. Só em evento de grande porte que 

parecem cinquenta (50), sessenta (60) professores. É um pouco complexo. Um 

pouco por conta dessa situação, no início está todo mundo junto, unido e 

tranquilo. Com o passar do primeiro mês e sem expectativa de negociação com 

o governo, que nunca negociam de imediato, sempre causa estresse na 

categoria. Durante o segundo mês muitos militantes começam a perder a 

paciência, iniciando algumas confusões interna, devido o desresito do governo 

com a categoria que não demonstra interesse em atender as reivindicações da 

categoria.  

Luís – Vocês ficaram quantos meses?  

Jedson – Três meses.  

Luís – Teve corte de ponto?  

Jedson – Não. Pouco tempo depois começaram os conflitos, as brigas entre os 

próprios grevistas. Porque processo de greve é estressante por conta das 

ameaças direta de não dar reajuste e corte de ponto. E vai passando o tempo, 

os professores vão ficando mais nervosos, mais tensos e querendo que as 
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coisas se resolvam, até porque a greve é um transtorno, tanto para os 

docentes quanto para os dicentes.  

Luís – Ninguém gosta de greve.  

Jedson – O grande problema da greve é a reposição de aula, mas eu acredito 

que essa seja uma das poucas ferramentas que temos para exigirmos algumas 

reparações. Nossa profissão já é tão desvalorizada, se não tivermos pelo 

menos essa condição de estar reivindicando, estaríamos ganhando um salário 

mínimo. Sabemos que não é intenção do governo valorizar a educação e muito 

menos os educadores. Então, entrei nesse processo e foi um aprendizado 

muito proveitoso para minha vida, apesar de ser desgastante, porque dentro do 

próprio sindicato há, vamos dizer, dois grupos políticos, da oposição e da 

situação. E quando participamos da gestão devemos representar todos 

docentes. Muitas vezes presenciamos brigas de vaidades, confusão, um puxa 

daqui, um puxa de lá. As vezes é necessário sermos taxativos e se impor: 

“Olha, eu estou aqui para representar a categoria, o que for decidido na 

assembleia vamos fazer”.  

Luís – E lá tem PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado)?  

Jedson – Tem. Tem alguns componentes. O senhor Fernando é militante do 

PSTU.  

Luís – Tem também o SINASEFE (Sindicato Nacional de Servidores Federais 

da Educação Básica, Profissional e Tecnológica).  

Jedson – O SINASEFE representa os servidores (professores e técnicos 

administrativos) do Instituto Federais de Roraima-IFRR.   

Luís – E o setor privado do ensino superior é forte? 

Jedson – É. Temos a Cathedral (com dez mil alunos), Atual, Claretiano e 

Fares, além dos diversos curos de Educação a Distância-EAD. 

Luís – A Federal tem quantos alunos?  
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Jedson – Aproximadamente quatro mil e quinhentos (4.500) alunos, não tenho 

certeza porque estou há um ano e meio afastado para capacitação.  

Luís – Tem estadual em Roraima, ou só federal? 

Jedson – Tem estadual. A Universidade Estadual de Roraima era um instituto 

de ensino que se transformou em universidade para atender uma demanda, 

que a universidade Federal não conseguia atender, relacionada a 

interiorização. Ela tem um centro em cada grande cidade do interior, existem 

pólos em Baliza, Amajari, Bonfim e Rorainópolis. 

 Luís – Mas a Universidade Estadual é menor.  

Jedson – Bem menor.  

Luís – Deixa eu te perguntar. Há casos de professores de educação básica 

leigo em Roraima?  

Jedson – No Colégio de Aplicação todos somos formados. Recentemente foi 

realizado um concurso público e todos que ingressaram são mestres e 

doutores. Em relação ao Estado, algum tempo atrás, muitos professores do 

interior (projetos de assentamentos) e de áreas indígenas eram leigos, muitos 

possuíam quase o mesmo nível de formação dos alunos. Com o passar do 

tempo, os professores foram recebendo capacitação e, hoje em dia, a grande 

maioria são formados. 

Luís – Não ficam em desvio.  

Jedson – Voltando à questão do sindicato. No frigir dos ovos desse processo 

da greve, a ANDES não assinou o acordo com o governo, apenas o PROIFES 

e o SINASEFE assinaram. O governo bateu o martelo. O que conseguimos foi 

aproximadamente 8,5% de aumento em cada ano, durante os três (3) anos do 

acordo. Nos últimos anos, o governo adotou essa nova estratégia de 

negociação, ou seja, sempre negocia em três anos, buscando uma 

governabilidade tranquila sem problemas, para não ficar negociando todos os 

anos com os servidores. 
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 Para os professores EBTT, acredito que teve mais benefício, além do 

aumento ser igual ao do nível superior, uma vez que as tabelas só mudam a 

nomenclatura, é a mesma tabela, atualmente existe esse entendimento do 

governo no sentido de isonomia entre as carreiras. Foi criada o 

Reconhecimento de Saberes e Competências- RSC. O que isso significa para 

o professor da educação básica, técnica e tecnológica? Significa que um 

professor especialista, atendendo os critérios de avaliação, passa a receber 

como um mestre e um professor com o título de mestre, atendendo os 

requisitos da avaliação, passa a receber como doutor, mesmo sem possuir o 

título. O aumento salarial é relativo a RT, por exemplo, um mestre na letra D4 

recebe uma RT no valor de R$ 3.300, quando aprovado no RSC passa a 

receber R$ 9.030,00. Isso é uma conquista que nós tivemos. E quando eu 

terminar o meu doutorado, eu vou brigar, jamais eu vou aceitar um doutor 

receber igual a professor com mestrado. Vamos em busca de uma brecha para 

uma diferenciação entre as titulações, quem sabe o professor doutor passar 

para professor titular automaticamente.  

Luís – Esse período que você está aqui (estudando em São Paulo), é um 

afastamento remunerado?   

Jedson – É um afastamento remunerado. Porém, os professores EBTT tem 

aposentadoria especial, o período de afastamento não é contabilizado para 

aposentadoria, devemos está em efetivo exercício.   

Luís – Existe professor temporário?  

Jedson – Na UFRR contamos com a colaboração de vários professores 

substitutos para suprir a demanda de docentes ou cobrir os afastamentos para 

capacitação ou tratamento de saúde.  

Luís – Por exemplo, no seu caso. Você está aqui cursando o doutorado. Tem 

professor te substituindo?  

Jedson – Tem. A contratação de professores substitutos só se justifica se a 

carga horária ficar muito alta para o corpo docente do Colégio. Todos os 

centros da UFRR elaboram o plano de capacitação dos docentes. Os 

professores relatam sua intenção de sair para realização de mestrado, 

doutorado ou pós-doutorado. 



   CCLXXIV 

 

 

 Luís – Então o professor substituto só existe para cobrir somente uma brecha. 

Não é, por exemplo, quarenta por cento (40%) da força de trabalho.  

Jedson – Suprem várias necessidades ou demandas da universidade. Por 

exemplo, quando a instituição implanta um curso, geralmente não tem vagas 

de professores efetivos disponíveis para suprir as necessidades inicial do 

curso, vai conseguindo com o passar do tempo. Então, os professores 

substitutos são importantes neste sentido.  

Luís – Tem ideia de porcentagem de quanto seriam hoje?  

Jedson – Não tenho ideia. Os substitutos têm toda uma regulamentação, eles 

recebem contracheque, um bom salário, férias, décimo terceiro, só não pode 

criar vínculo, ou seja, não podem ter o contrato renovado por mais de 2 anos 

para evitar vínculo empregatício. Geralmente, são avaliados semestralmente 

para liberação da renovação do contrato por mais um semestre.  

Luís – E o professor substituto pode sindicalizar-se?  

Jedson – Pode. Os que têm um pouco de noção de política, se sindicalizam. 

Voltando para o sindicato. O que eu pude sentir. Muitas vezes, infelizmente, 

tem professores que só se prendem ao sindicato para agregar valores e 

vantagens, não é pela consciência política. Em que sentido? Nós temos um 

convênio da Unimed muito interessante, alguns amigos só permanecem no 

sindicato por conta desse benefício, não participam das lutas da categoria.  

Luís – E desses quatrocentos e onze (411), quantos você crê que são 

sindicalizados?  

Jedson – Uns setenta por cento (70%).  

Luís – Uma taxa alta.  

Jedson – Essa realizada já foi bem diferente, atingimos esse índice devido a 

várias campanhas de filiação, trabalho intensivo. Eramos menos de cinquenta 

por cento (50%) especialmente por causa das brigas políticas.  

Luís – Vocês têm sede, sala?  
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Jedson – Tínhamos a sede dentro da universidade. Porém, tínhamos que fazer 

contrato de aluguel com a instituição porque ficarmos dentro de instituição 

pública e temos uma razão social diferente. A própria universidade criou uma 

casa de apoio aos professores fora do âmbito da instituição e cedeu três salas 

para a SESDUF. 

Luís – E como vocês mantêm o pessoal informado? Jornal? Cartaz?  

Jedson – O sindicato tem site, além disso, trabalhamos com panfletagens e 

cartazes. Existem vários murais em todos os centros onde são divulgadas as 

ações do sindicato, geralmente semanalmente é publicado algo.  

Luís – E o sindicato tem funcionários? Uma secretária?  

Jedson – Tem. O sindicato tem telefone fixo e dois celulares - um para o vice e 

o outro para o presidente do sindicato. Além disso, possui recursos financeiros 

suficientes para enviar representantes para evento nacional. Sempre são 

apreciados em assembéia um ou dois delegados para viajar, quando os 

professores retornam têm de passar para a assembleia geral o que foi discutido 

nos eventos que participaram. 

Luís – E o sindicato se financia como?  

Jedson – Com recurso próprio. O sindicato desconta 1% do salário bruto dos 

professores, há dois anos atrás, era descontado na folha de pagamento 1,5% 

de cada filiado. Agora é um por cento (1%). Nunca podemos deixar um 

sindicato sem suplemento de fundo, sempre tem que existir uma poupança. 

Para atender as possíveis necessidades da categoria, como por exemplo, 

financiamento de movimento grevista, geralmente deixamos pelo menos uns 

trinta mil (R$ 30.000,00) para segurar os gastos, provavelmente o movimento 

será um desastre. Uma vez que precisamos contratar alguns serviços, tais 

como: passagens aéras, caminhão de som, cartazes, aluguel de tenda e 

cadeiras. Normalmente, são realizados alguns eventos em praça pública para 

mostrar para a sociedade a importância da instituição. Na ocasião, ofertamos 

vários serviços a sociedade, o pessoal da enfermagem oferece uma série de 

serviços: vacinas, aferir pressão, entre outros. Os professores da Zootecnia 

levam cachorros para doar. Enfim, cada curso prepara uma exposição ou 

oferece serviços para sociedade boavistense.  
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Luís – E quando ocorre a greve, a população apóia?  

Jedson – Sempre apóia, mas, as vezes, quando você está panfletando no 

sinal, passam alguns idiotas e falam “Vai trabalhar, vocês ganham bem”. 

Lembrei de um amigo que queria ampliar o contracheque dele para mostrar 

para sociedade que ganha pouco. Como vice-presidente do sindicato fui contra. 

Por que? Porque o que de repente parece pouco para mim, para muitos é um 

valor enorme. Inclusive, ele sempre chamava alguém para fazer greve de fome, 

mas o tempo ensina muito. Recentemente em Roraima, acho que foi divulgado 

em nível nacional, um professor do Estado ficou acorrentado em frente a 

Câmara dos Vereadores.  Porque eram os vereadores que mais recebiam 

recursos do país. Cento e oitenta e cinco mil reais por mês (R$ 185.000,00) 

que gastava cada vereador de Boa Vista. Ele ficou acorrentado uns nove (9) 

dias sem comer. E esse professor da universidade foi lá e não passou um dia 

fazendo greve de fome. Enfim, a conquista desse professor estadual que ficou 

lá acorrentado vale a pena, uma vez que o Ministério Público, mandou bloquear 

todos os recursos dos vereadores e, no dia seguinte, o presidente da Câmara 

anunciou uma redução de quarenta por cento (40%) na verba de cada vereador 

(indenizatória e verba de gabinete). É um absurdo. Os caras só trabalham uma 

tarde por semana e ganham todo esse dinheiro.  

 Sabe que essa verba de gabinete é só uma farça. Eles inventam que 

estão pagando assessores ficam com os recursos, ou seja, lavagem de 

dinheiro.  

Luís – Sobre o ProUni, o que você acha?  

Jedson – Antes, vou fazer uma análise. Quero registrar o que acontece com o 

nosso sistema de ensino, normalmente os filhos do proletariado estudam em 

escola púbica a vida inteira, enquanto que os filhos da elite estudam em escola 

privada. Como os melhores professores do nível superior estão na rede 

pública, ocorre uma inversão nessa ordem. Dessa forma, os filhos da elite que 

sempre tiveram uma educação de qualidade migram para universidades 

públicas, o que resta para os filhos do proletariado são as universidades 

particulares financiadas pelo governo federal, uma vez que a concorrência é 

desleal entre as duas classes anteriormente citadas.  

 A partir do governo Lula houve uma abertura do nível superior para os 

alunos das classes sociais menos favorecidas, na busca inserir essas pessoas 

no nível superior, porém, nós temos que evoluir muito ainda. Infelizmente 
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muitas universidades particulares, funcionam como um comércio. Só visam 

dinheiro, dinheiro. A qualidade deixa muito a desejar. Por exemplo, eu não 

acredito em um curso de Pedagogia, que o aluno estuda apenas aos sábados 

à tarde, em dois anos. Um aluno que está matriculado em uma universidade 

federal ele passa quatro anos estudando de manhã e à tarde e, muitas vezes, 

sai sem uma boa formação, você imagina um cidadão passar dois anos 

apenas, assistindo aula apenas aos sábados a tarde. E de quinze em quinze 

dias. Esse alijeiramento não é nada salutar para formação dos futuros 

profissionais. 

Luís – Como segunda licenciatura?  

Jedson – Como licenciatura. Tem um aluno do mestrado aqui na UNINOVE. 

Luís – Mas ele já tinha um curso superior?  

Jedson – Já. Tem curso superior de Biologia. O que quero dizer é o seguinte, 

existe esse jogo, porque a sociedade é regida por interesse, por ideologias, 

que, muitas vezes, as pessoas não percebem, não se enxergam dentro do 

sistema, não conseguem ver essa realidade, mas do meu ponto de vista, esse 

tipo de ação, nada mais é do que uma regulação social. Em que sentido? Nós, 

proletariado, pressionamos o governo para termos acesso ao nível superior. 

Eles fingem que dão uma educação de qualidade, dão acesso a poucos. Não 

dá para atender a demanda. Quero deixar claro que nem toda universidade 

pública é boa e nem toda universidade privada é ruim. Tanto existem 

universidades públicas ruins, como vice-versa em relação à privada. Mas, em 

geral, percebemos que os alunos saem mais bem preparados quando são 

oriundos de instituição públicas, como por exemplo, a USP (Universidade de 

São Paulo), a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a Universidade 

Federal de Minas Gerais. A grande maioria dos alunos de graduação da rede 

privada são oriundos da classe proletária que tiveram a escola negada. Então, 

esses alunos trazem várias deficiências de aprendizagem o que dificulta o 

processo, muitas vezes chegam ao nível superior sem saber ler ou escrever 

uma página. Isso é normal. Quero registrar que eles são vitmas do sistema 

hegemônico implantado no nosso país.  

Luís – Como é escolhido o reitor na Federal?  

Jedson – O reitor é escolhido em um processo eleitoral, inicialmente participei 

de um grupo político que elegeu o professor Roberto Ramos como reitor. 
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Atualmente, sou contra esse grupo porque desde a implantação da 

univerisidade estão no poder. Hoje em dia eu já sou contra eles.  

Luís – Durante vinte e cinco (25) anos esse grupo controla a universidade?  

Jedson – Eu vou te explicar como é. Quando eu cheguei na UFRR tinha um 

grupo que discutia o perfil do reitor antes de escolher um nome para participar 

do processo eleitoral. Qual é o perfil do reitor? Quais são as qualidades do 

reitor? Quais são os pré-requisitos? Qual a postura para poder assumir um 

cargo de reitor? Dessa forma, traçávamos o perfil e começávamos a verificar 

entre os participantes do grupo, as pessoas que se enquadravam dentro desse 

perfil e convidava a pessoa para nos representar.  

Luís – Quanto tempo de mandato?  

Jedson – São quatro (4) anos com direito a ser reconduzido por mais quatro 

(4). Mas por que eu estou dizendo que sou contra esse grupo. Nada pessoal, 

muito pelo contrário, são meus amigos. Não concordo com a permanência das 

mesmas pessoas nos cargos administrativos da UFRR durante um período de 

vinte e cinco (25) anos, os cargos, tornaram-se vitalícios. Por exemplo, há vinte 

e cinco (25) anos que nós temos a chefe de recursos humanos, a Maria. Há 

vinte e cinco (25) anos que nós temos o Junior como diretor de administração. 

Ou seja, precisamos mudar, dar chance para as outras pessoas.  

Luís – E como é eleito o reitor? Os alunos votam?  

Jedson – Votam. Aliás, todos os servidores (professores e técnicos 

administrativos) e alunos votam, salve engano, de acordo com o regimento da 

UFRR o peso dos votos são distribuídos da seguinte forma: 50% para 

professores, 30% para os técnicos administrativos e 20% para os alunos. O 

peso do voto do professor é bem maior que o do aluno.  

Luís – Como você acha que o professor se percebe? A respeito de consciência 

de classe. Você acha que ele se considera trabalhador?  

Jedson – Eu vou te dizer duas coisas. Infelizmente, não queria dizer isso 

porque em pleno século XXI todos os professores deveriam ser militantes. 

Deveriam ter uma vida política mais consolidada para mudar esse país, mas 

você vai entender o que eu estou dizendo nessa brincadeira que eu vou fazer 
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agora. Na universidade, como em outras também, a realidade é a mesma, 

existem duas classes de professores DE (Dedicação Escrava) que passam o 

dia inteiro trabalhando arduamente e, os DE (Difícil de Encontrar) apenas 

ministram suas aulas e vão embora, não vivem a universidade. Não são 

politizados, não tem responsabilidade, não tem compromisso social, então, tem 

essas coisas.  

 Para ingressar no sistema federal é muito difícil, então, teoricamente, 

nós teríamos pessoas mais esclarecidas, com maior compromisso social, mas 

na realidade não é muito isso que a gente vê, de uma forma geral.  

 Agora, tem professores, que, do meu ponto de vista, para complementar 

essa ideia que eu falei, da Dedicação Escrava e Difícil de Encontrar. Tem um 

professor instrutor, que vai lá simplesmente para dar sua aula. Pode até dar um 

show e vai embora, passa só os conteúdos e tem o professor educador. Ou 

seja, é aquele professor que dá aula olhando para os alunos horizontalmente, 

dá aula voltado para a realidade social, dá aula com os conteúdos para que os 

alunos sejam capazes de transformar sua realidade social ou profissional. 

Então, esse é o tipo de professor que eu valorizo. Não é aquele professor que 

vai lá, passa seus conteúdos e passa um monte de exercícios e vai embora. É 

aquele que consegue perceber a função social do educador. Por que qual é o 

papel da educação? É promover a transformação, ou dar possibilidade aos 

alunos, ou aos futuros profissionais, a promoverem uma transformação social. 

Ou seja, trabalhar os conteúdos de forma libertadora e autônoma que 

possibilite o aluno mudar a realidade. A realidade está posta no nosso país, 

uma série de injustiças e a corrupção que está em todos os níveis, todos os 

setores, que já está enraizada, que desde o processo de colonização os caras 

só vieram para cá para roubar, explorar nosso país, especialmente Portugal e 

Espanha. Vieram para cá com esse intuito. A elite que se estabeleceu no nosso 

país, permaneceu com esse entendimento até hoje, ou seja, os pobres sempre 

devem ser pobres, e eles sempre devem ser ricos.  

Luís – Como é essa jornada de Dedicação Exclusiva? São quarenta (40) 

horas? Vocês têm um tempo para se dedicar à preparação de aula?  

Jedson – Geralmente ninguém fica com menos de oito (8) horas de sala de 

aula, mas em média são doze (12) horas. Além disso, os professores se 

envolvem em projetos de pesquisa e de extensão. No meu caso, oriento alunos 

do Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio-PICEM e coordeno um 

projeto de extensão de EJA em áreas de assentamentos financiado pelo 

PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), objeto de 
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estudo da minha tese. Além disso, ocupo meu tempo assumindo cargos 

administrativos (coordenador pedagógico, coordenador de Educação Física, 

vice-presidente do sindicato). 

 Luís – São doze (12) horas na sala e vinte e oito (28) horas em outras 

atividades...  

Jedson – Sim. Sem contabilizar com várias reuniões semanais: reunião 

pedagógica, atendimento dos pais, reunião administrativa, assembleia do 

sindicato, reunião de sindicância, reunião de comissões de eventos, entre 

outros.  

Luís – Outra pergunta, a gente ouve falar muito aqui no sul sobre violência no 

campo. Como é lá?  

Jedson – Nesse aspecto, graças a Deus, Roraima ainda é muito tranquilo. Para 

você ter uma ideia, para realizarmos as ações educacionais do PRONERA é 

necessário o apoio dos movimentos sociais. Em 2000, ainda não tínhamos 

nenhuma regulamente constituído, surgindo a necessidade da criação e/ou 

regulamentação de uma representatividade dos sindicatos do campo. Dessa 

forma, surgiu a Central dos Assentados-CAR, uma vez que não existia nenhum 

movimento social formalmente constituído. 

 Luís – E é a universidade que faz isso?  

Jedson – Não. Todo processo foi conduzido pelo INCRA-RR. Na minha 

opinião, atualmente em Roraima, precisamos amadurecer os movimentos 

sociais. Algumas representações dos movimentos sociais estão sendo 

apadrinhadas por partidos políticos, segundo o ex-presidente da CAR, José 

Garcia, que me concedeu uma entrevista. Isso é ruim. Quando procuramos os 

líderes dos movimentos em época de eleição, geralmente, eles estão com os 

políticos nos projetos de assentamentos. Isso é muito ruim para o movimento.   

Luís – É uma condição de cooptação das lideranças então, mas não violência.  

Jedson – Tem uns que são mais sérios e não se envolvem, mas têm outros 

que se envolvem. Até onde eu sei, no estado de Roraima nunca teve algum 

tipo de violência comparada com o massacre do Eldorado dos Carajás, com os 
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militantes do MST, nunca tivemos conflitos que levassem a morte. O máximo 

que ocorre é desocupação de terra de forma pacífica, com raras excesões.  

Luís – E as políticas afirmativas? Tem muito indígena em Roraima. Estão 

presentes na Federal? 

Jedson – Muitos. Na universidade federal existe um núcleo chamado Insikiran 

que forma professores indígenas para atuar em suas localidades de origem. O 

Insikiran só os povos indígenas. Os indígenas se deslocam para capital, Boa 

Vista, para cursar a graduação, após conclusão retornam para suas aldeias 

para exercerem a função de professores. Por que surgiu o Insikiran? Devido a 

duas grandes demandas e/ou dificuldades de encontrar profissionais para atuar 

nas tribos nas áreas de saúde e educação. Por que? Professores e médicos 

não vão deixar de atuar na capital para ir morar em uma tripo sem nenhuma 

estrutura, dentro da floresta amazônica repleta de malária. Eles não querem 

ficar nessas regiões. Na primeira oportunidade vão embora. Pensando nessa 

problemática a UFRR disponibilizou duas vagas para indígenas no curso de 

medicina (apenas índios podem concorrer para atuar em suas aldeias).  

 Em relação a demanda de professores, o Insikiran forma indígenas para 
atuar na Educação Básica nas aldeias. Em Roraima nós temos quinze (15) 
municípios, mas as tribos indígenas são sete (07) ou oito (08), sei que as mais 
famosas são: Ingarikó, macuxi, ianomâmi, Taurepang, Wai Wai, Waimiri Atroari 
e Wapixana.  

Luís – E esse pessoal está presente na vida acadêmica, tem estudante...  

Jedson – Tem, tem...  

Luís – Professor ainda não.  

Jedson – Índio? Temos alguns índios que vieram morar na cidade e se 

formaram nas mais diversas licenciaturas. Tenho colega que tem quase dois 

metros de altura, é mais branco, tem olhos verdes e tem carteira de índio. O 

avô dele era português, chegou aqui no Brasil casou com uma índia, ele é 

indígena, mas nunca morou em aldeia.  

Luís – E esse sistema funciona? Esses médicos indígenas? Eles retornam para 

a aldeia e permanecem lá?  
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Jedson – É muito recente esse programa. Vamos formar os dois primeiros 

indígenas em medicina, mas os professores do curso reclamam muito por 

conta do nível de conhecimento dos alunos indígenas. Alguns alunos têm feito 

algumas referências de preconceito. Não quero fazer pré-julgamento, mas os 

médicos eles parecem que têm uma disciplina que eles aprendem, como ser 

arrogante e prepotente. Na realidade os médicos quase não param na UFRR, 

com poucas exceções, sempre estão muito oculpados trabalhando em dez (10) 

hospitais e nunca tem tempo para nada. Dessa forma, procuram evitar tudo 

que der trabalho para eles, inclusive alunos com nível de conhecimento inferior 

aos demais.  

Luís – Não é professor, é médico.  

Jedson – São médicos e professores. Vão lá por causa do status, para dizer 

que são professores universitários.  

Luís – Como advogado, engenheiro...  

Jedson – As aulas são ministradas por tutores conforme o modelo americano. 

O professor prepara o tutor e ele orienta um grupo de alunos. A estrutura do 

curso é voltada para estudo isolado de cada patologia, por exemplo, dengue. 

Os alunos passam um semestre se especializando na mecionada patologia. 

Então os professores quase não dão aula. Eles preparam os tutores. E outra 

coisa que a universidade pensa muito, é nos alunos que são de outros 

municípios, de municípios distantes. A universidade oferece alimentação 

(restaurante universitário) e alojamento na residência universitária. Além disso, 

tem dois programas de bolsas para auxílio transporte e ajuda de custo para os 

alunos se manterem na capital.  

Luís – Vocês têm Hospital Universitário?  

Jedson – Ainda não! O curso de Medicina funciona em parceria com o hospital 

do governo do estado de Roraima. Recentemente, o governo federal anunciou 

a liberação de recursos para construção do hospital universitário, mas até 

agora nada.  

Luís – Estava lendo sobre as teses do Congresso do ANDES e havia uma 

polêmica sobre a criação de Organizações Sociais nos Hospitais Universitários. 

Você ouviu falar algo?  
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Jedson – Na realidade, nós que fazemos parte da militância, somos contra 

qualquer tipo de privatização. Daqui a pouco privatizam todos os órgãos 

públicos, inclusive as universidades. 
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Entrevista com o professor César Augusto Minto, presidente da 

Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo (ADUSP-S. Sind.) 

e primeiro vice-presidente da Regional São Paulo do ANDES – Sindicato 

Nacional – dezembro/2015  

Luís – Poderíamos iniciar com sua formação.  

César – Eu sou biólogo de formação e depois acabei abandonando a biologia, 

foi uma sequência mais ou menos natural, porque eu entrei na Associação 

Nacional de Educação, ANDE, que não era uma entidade sindical e já deixou 

de existir; de qualquer forma, naquele momento nós estávamos na campanha 

da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional.  

Luís – Já na década de 1990 então.  

César – Desculpe, você me perguntou lá atrás. Eu acabei misturando. Você 

tem toda razão. Só para você entender. Eu fiz biologia, era professor da rede 

(estadual), nunca consegui dar mais de vinte e quatro (24) horas de aula, então 

sempre tinha que ter alguma coisa para complementar salário e tudo mais. Fui 

professor durante dezessete (17) anos na rede estadual. E eu tinha vínculo, 

aquilo para mim não era um bico. Eu tinha uma limitação, não conseguia dar 

mais de vinte quatro (24) horas de aula. Eu tinha que ter outro afazer. Então eu 

dividia, era biólogo aqui na Cidade Universitária e lá no Embu como professor 

da rede pública. E aí eu fui fazer mestrado na área de Ciências e isto acabou 

definindo minha trajetória acadêmica. Depois eu fui fazer o doutorado e, nessa 

época, a gente começou a acompanhar a LDB. E aí eu fui obrigado a mudar, 

obrigado entre aspas, assim, foi uma coisa que eu considero natural, uma 

mudança, uma inflexão não forçada, mas eu comecei a acompanhar a área 

educacional. Então, foi um pouco essa trajetória.  

A militância política em si, ela começa como professor na década de 

1970, mais ou menos em meados da década de 1970, eu chutaria alguma 

coisa por volta de 1976, por aí, porque a gente começou a se organizar para 

tomar a Apeoesp (Associação de Professores do Ensino Oficial do Estado de 

São Paulo), que vai desembocar na primeira greve daquele período específico. 

A greve foi em 1979, era período Maluf. Por conta de que nós não tínhamos a 

Apeoesp. A Apesnoesp já existia, que era da escola técnica, normal. Tinha um 

significado essa sigla e depois ela vira Apeoesp.  

Luís – Com o Gumercindo, com a Bia.  

César – Antes disso, e eu sou desse período. Nós éramos todos colegas. 

Embora em grupos políticos diferentes. Havia dois grupos políticos nessa 

época. O MUP, Movimento de União dos Professores, do qual eu participava, 

ou Movimento Unificado dos Professores... já não me lembro mais do 
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significado da sigla, e o MOAP (Movimento de Oposição Aberta dos 

Professores). No MOAP estavam esses que você mencionou, a Bia Pardi, o 

Gumercindo, etc... O pessoal que se considerava mais à esquerda, na época, 

estava no MUP. Enfim, dali a militância começou e aí não parou mais. Já são 

quarenta (40) anos de militância. É uma coisa que vale a pena.  

Luís, a gente procurava mesclar, por um outro lado, mesmo organizado, 

eu participava de um subgrupo que procurava fazer o que a gente chamava, na 

época, de casamento entre as questões sindicais, propriamente ditas, e as 

questões sindicais, ou corporativas como às vezes se fala, até pejorativamente. 

O sindicato tem que fazer isso, cuidar das questões corporativas. E também 

das questões educacionais, porque a gente achava, e continuo defendendo 

essas ideias, que não dá para separar, tem que trabalhar de maneira mais pari 

passu. Então, de lá, a gente sempre se preocupou com a questão educacional, 

propriamente dita, opinava, ou buscava na medida do possível opinar. Porque 

não tínhamos meios para fazer isso. A gente fazia textos e distribuía em pontos 

de ônibus. Porque não éramos ligados a nenhum tipo de partido político, 

éramos um grupo de professores interessados em discutir.  

Luís – E não tinham fórum. Como CONAE (Conferência Nacional da 

Educação)? 

César – Não, nada disso. Então, a gente fazia nossos textos. Todos nós, 

basicamente, éramos dessa região aqui. Que na época se chamava região 

sudoeste (na referência da Apeoesp), porque havia a oeste, mas era outra 

coisa. Nós éramos da sudoeste. A sudoeste pegava desde aqui perto, Moema, 

até São Lourenço da Serra. Uma região muito grande. Na época a gente não 

tinha o sindicato na mão, então a militância era feita na raça. Nós cotizávamos, 

íamos de ônibus visitar escolas. Essa coisa, que é muito grande, você deve ter 

noção... Escolas que vão desde Moema até Taboão da Serra, Itapecerica até o 

fundão. Acho que o último era São Lourenço da Serra. Lugares que às vezes... 

às vezes se conseguia chegar. Tentávamos conversar com os colegas, 

professores da rede. Então, a gente militava dessa forma, até que depois a 

gente conseguiu a Apeoesp. Uma eleição meio... porque eles tentaram barrar 

qualquer possibilidade de entregar aquilo. Você já deve ter ouvido falar um 

pouco disso, porque quem dominava basicamente era um advogado, um ou 

mais, me foge o nome dele, mas era uma figura de Jaboticabal/SP, inclusive. E 

meio que fazia daquilo um escritório dele. De advocacia. Até que a gente 

conseguiu ganhar as eleições e passamos a ter uma condição um pouquinho 

melhor de intervenção política e tudo mais. Apesar das lutas, inclusive 

intestinas, desde aquela época.  
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Luís – Eu lembro da Apeoesp naquela época. Era uma referência. Eu era 

bancário. A Apeoesp foi a primeira entidade a se filiar à CUT (Central Única 

dos Trabalhadores). Em 1983.  

César – Você tem um período de mobilização muito intensa, que se estende 

depois nos anos 1980. Os anos 1980 são muito ricos. Aí você tem uma força 

de reorganização sindical. Que, óbvio, do meu ponto de vista, deve muito aos 

núcleos metalúrgicos, em especial do ABC que, de alguma forma, mostra que é 

possível se contrapor aquele governo ditatorial, se organizar. Tudo com muita 

dificuldade, primeiro por conta da ditadura. Segundo, por dificuldade financeira 

mesmo, porque a gente era uma base muito grande, se você imaginar 

espalhada pelo Estado todo, até hoje é uma grande dificuldade de organizar 

tudo isso. Que eu me lembre, de maneira geral, é isso.  

Por conta disso, eu dei aula por sete (7) anos em Embu das Artes, mas 

a escola era no Jardim Santa Emília, que fica mais próxima de Itapecerica do 

que de Embu, do ponto de vista do núcleo do município, do núcleo urbano. Eu 

fiquei lá durante sete (7) anos e tive a opção política de poder trabalhar com a 

população mais pobre, só do ponto de vista financeiro mesmo. Depois, ao 

longo do tempo, eu fui chegando mais perto da Cidade Universitária, onde eu 

tinha o meu segundo emprego, por conta de necessidade mesmo. Porque cada 

vez ficava mais difícil se locomover daqui para a divisa com Itapecerica. Então 

eu fui chegando mais próximo. E fomos descobrindo que a população era tão 

pobre quanto, do ponto de vista financeiro, fui chegando e acabei aqui na 

escola Clorinda Danti, que fica aqui perto da USP, na Corifeu de Azevedo 

Marques, perto do portão 3 da Cidade Universitária da USP.  

Aí eu acabei me exonerando, porque, nessa altura do campeonato, eu já 

tinha iniciado minha carreira acadêmica e fui trabalhar com uma coisa que eu 

considerava extremamente importante que é a formação dos professores. 

Então, passei a me dedicar a isso e tive de me exonerar, embora aí eu fui... Eu 

já tinha começado aqui em São Paulo a minha carreira acadêmica... por dois 

anos, dois anos e pouco. Eu fui professor na Faculdade de Medicina da Santa 

Casa de São Paulo. Porque eu era biólogo. Depois fui professor na Faculdade 

de Odontologia de Rudge Ramos, um período pequeno também. Fui professor 

na FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), depois não me contrataram mais, 

por conta da militância, mas tudo isso, você precisava ter alguma experiência 

na parte acadêmica, para depois poder pleitear o ingresso em uma 

universidade pública, que foi o que aconteceu em seguida. Nos anos 1980, eu 

prestei concurso e me tornei professor na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) e passei dez (10) anos como professor de Didática e Prática de 

Ensino de Ciências lá.  
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Depois eu voltei para cá, após prestar novo concurso. Porque nesse 

meio tempo eu mudei de área. Eu mudei de Metodologia do Ensino de 

Ciências, Didática, para Política Educacional. Fiz o doutorado em Política 

Educacional e fiquei deslocado lá na UFSCar.  

Luís – Você estava em São Carlos, mas continuava morando aqui?  

César – Não. Eu tive de ir. Até por conta do regime integral, de dedicação 

exclusiva (DE). Tentei manter o cargo de professor da rede pública, mas eles 

não permitiam na época. Tive de me exonerar. E fiquei com dedicação 

exclusiva. E tive de sair como biólogo daqui também. Bom, para mim também 

já estava vencida esta etapa. Eu tinha abraçado mesmo a área educacional e 

passei a me dedicar a isso. A outra pergunta que você fez. Eu já tinha filhos 

adolescentes, então eu não me mudei para São Carlos. Ia toda segunda de 

manhã e retornava na quinta à noite ou na sexta. Durante dez (10) anos eu fiz 

isso. A família não quis ficar lá, então, não teve jeito. Então, como a gente 

continua...  

Luís – Com a USP?  

César – A USP vem bem depois. Começa então a militância mais na área 

educacional, propriamente dita, com a entrada na Associação Nacional de 

Educação (ANDE), que não era sindical e com o acompanhamento da LDB. 

Nessa época a gente tinha interface com as entidades sindicais. Como eu 

vinha do movimento sindical, e a luta era conjunta, tanto das entidades 

sindicais, como das entidades acadêmicas, que na época era praticamente a 

ANDE, a ANPEd, Associação Nacional de Pesquisa e Pó-Graduação na 

Educação, e o CEDES, Centro de Estudos Educação e Sociedade. Aí nós 

começamos a tentar, a intervirmos, na medida do possível, na elaboração da 

LDB. E aí foi um furo n’água. Nós estávamos extremamente bem organizados, 

já anos 1980, porque nós tínhamos um projeto de LDB alternativo. Então, 

quando se deflagra a construção da LDB, a gente... antes disso, desculpa. A 

Constituinte.  

A Constituinte termina com a Constituição, em outubro de 1988, e a 

gente já dá entrada (na Câmara dos Deputados) em dezembro do mesmo ano 

com nosso projeto de LDB. Por quê? Porque a gente já estava organizado 

anteriormente.  

Luís – Com Florestan Fernandes...  

César – Isso. Porque, senão, não haveria tempo hábil de outubro para 

dezembro. Precisava construir um projeto acabado de LDB. Quando eu digo 

acabado, desculpa, é completo. Não que ele não pudesse ser modificado, mas 

era completo. Ele foi publicado... o primeiro desses, para resgate seu... a 
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publicação disso está esgotada. Se soubesse teria trazido de casa. Foi uma 

publicação conjunta da ANDE e da Editora Cortez. Só que aí não é o projeto 

original. Já é o projeto que foi votado na Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara dos Deputados. Foi o primeiro registro formal. Foi importante essa 

publicação. Por que foi a primeira publicização em maior escala. Para tomarem 

conhecimento. Daí, foi... nós ficamos muito decepcionados com a LDB. Por que 

nós tínhamos um projeto muito bom, do nosso ponto de vista, muito melhor, 

mais discutido com o conjunto da sociedade e tal. Aí, em seguida, com as 

perdas sofridas na LDB, nós começamos a nos organizar com perspectivas de 

elaborar um Plano Nacional de Educação, a gente tinha clareza plena naquele 

momento que ao governo não interessava construir um Plano Nacional de 

Educação, pelo simples fato de que ele ficaria preso, menos livre de amarras. 

Querendo ou não, quando se tem um plano, você tem a possibilidade de 

cobrança.  

Luís – Com a DRU (Desvinculação de Receitas da União), com a 

desvinculação do orçamento da educação e da saúde. 

César – E ainda tem. E tem projeto de lei para ser prorrogada até 2023. Nós 

estamos lutando contra essa prorrogação da DRU para 2023 e contra a criação 

das respectivas DRE nos Estados e no Distrito Federal. Isto eles não 

conseguiram construir ainda, mas também tem projeto de lei que trata disso.  

Mas então, a partir daquele momento, com a perda na LDB, que isso é 

em 1996, dezembro de 1996, a gente passa a trabalhar, antes disso, a gente já 

percebia que nós íamos perder no governo Fernando Henrique Cardoso. A 

gente passa a trabalhar na construção do Plano Nacional de Educação. Em 

1996, 1997. Aí nós começamos. Nós quem? ANDE ainda, e o CEDES. A 

Anped caiu fora. A Anped não topou continuar nessa luta para a elaboração do 

Plano Nacional de Educação. Aí nós começamos a trabalhar em conjunto, mais 

pari passu com o movimento sindical.  

Luís – Mas o movimento sindical também participou do processo da LDB?  

César – Participou lado a lado. Do que eu me lembro, isso tudo não era muito 

explicito, mas algumas entidades mais acadêmicas, elas tinham muito receio 

da força dos sindicatos, de mobilização. Esse foi um dos motivos pelos quais a 

Anped não topou construir, é minha leitura, o Plano Nacional de Educação. 

Então ficou a ANDE, o CEDES, pela parte acadêmica propriamente dita e com 

o ANDES sindicato nacional.  

Luís – Com a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação). 
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César – Com a CNTE também. Estávamos todos juntos. Era um divisor de 

águas o governo de Fernando Henrique Cardoso. E todo mundo... embora 

esse não fosse um critério, a maior parte do pessoal, nessa altura do 

campeonato, já tinha uma filiação PT (Partido dos Trabalhadores), ou pró-PT, 

digamos assim.  

Luís – Mais de oposição, mais crítica ao governo.  

César – Isso, mas todo mundo junto. O que não significa que fosse um bloco 

uniforme. Não era homogêneo. Diferente do que vai ocorrer em seguida com o 

governo Lula, onde você tem de novo um realinhamento de forças.  

Luís – E nesse período, nessa segunda metade da década de 1990, quando 

tem a LDB, um pouco antes do Plano Nacional de Educação... do ponto de 

vista da organização das universidades. Por exemplo, me referindo ao seu 

artigo55, você fala da EC 19, cita o Ministério de Administração e Reforma do 

Estado (MARE), Bresser Pereira, para as universidades. É um marco de 

mudança?  

César – Sim. O problema é que neste período, nós estamos falando dos anos 

1990, nós estávamos de corpo e alma brigando pela LDB, e a gente sabia da 

reforma do Estado, só que ela estava sendo gestada em gabinete, não tinha 

como a gente intervir. Nós tentamos fazer o possível para saber o que 

acontecia, mas a gestação era em gabinete, não era pública, digamos assim. 

Você encontra publicações dessa época, em especial do sindicato nacional. 

Eles (em especial Bresser Pereira) construíram... muito cá entre nós, tem que 

tirar o chapéu para esse pessoal, independente da gente concordar ou não 

(com a chamada Reforma do Estado). Eles fizeram um corpo doutrinário que, 

portanto, não tinha força de lei, mas passa a ser positivado na lei, por força da 

EC 19/1998. Aí é quando começa aflorar. Aí a gente já começa a ter um 

pouquinho mais de acesso ao que eu estou chamando de corpo doutrinário, 

que está espalhado por 17 ou 18 cadernos da reforma do Estado.  

Luís – É interessante, porque quando a gente lê hoje, tem a impressão de que 

havia um acesso livre.  

César – Estava todo mundo, até aqui, enfiado na LDB. Você não tinha acesso 

à informação. Então, não tinha como intervir na reforma do Estado. Agora, eu 

acho que mesmo que a gente tivesse, e eu te explico porque eu vou dizer isso, 

naquela época, acho que a gente não teria (como intervir) mesmo. Construída 

a doutrina, o Bresser Pereira sai do ministério.  
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Luís – Ele não fica para o segundo governo do Fernando Henrique.  

César – A tarefa dele tinha acabado, na minha leitura. É uma questão só de 

implantar. Ou implementar. Eu separo as duas coisas. Implantar é quando é 

imposto e implementar é quando tem alguma discussão democrática. Isso para 

poder separar os processos. Aí ela começa ser transformada em lei. E nessa 

altura do campeonato, qual era a nossa expectativa? É que quando o Lula 

entra, fosse dar outro rumo, mas não. Você vê que no primeiro mandato do 

Lula, no segundo ano do primeiro mandato tem material de propaganda do 

próprio governo se gabando de aprofundar a reforma do Estado, que para nós 

era uma coisa meio incógnita ainda.  

Luís – Acho que a reforma da previdência é no primeiro ou segundo ano do 

Lula.  

César – Isso. A primeira foi no governo Fernando Henrique Cardoso, 1998. A 

segunda em 2003. Então, começa daí para frente, essas ideias que faziam 

parte da doutrina da reforma do Estado começam a figurar nas leis, nos 

decretos, nos projetos de lei e se oficializa isso. Tanto é que não tem mais 

nenhum questionamento. Só avanço (na implantação da Reforma do Estado). 

Nós tivemos um avanço na semana passada, com uma coisa que vai ser 

extremamente dura para nós, que não está promulgado pela Dilma ainda, mas 

pelo visto ele vai adiante, porque ele foi construído sem nenhum... é o Código 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é o PLC, projeto de lei da Câmara, 

número 77de 2015 (o PL 77/15 tornou-se em janeiro a Lei 13.243/2016).  

Luís – Eu vi na página de vocês. Aliás, têm vários.  

César – E isso aqui tudo leva a crer que vá ser promulgado pela Dilma, porque 

ele passou sem nenhum questionamento na Câmara dos Deputados. Ele 

passou sem nenhum questionamento pelo Senado. E os últimos relatores 

foram o Cristovam Buarque e outro senador do PT, que eu não lembro o nome. 

Então, tudo leva a crer que a presidente Dilma vá promulgar isso. Isso aqui é 

um tiro no pé, e não só no pé. Porque ele vai tornar regular toda aquela 

falcatrua que se fazia via as fundações de direito privado. Se antes era uma 

excrescência, do ponto de vista jurídico, agora passa a ser legal. A 

possibilidade, só para você ter uma ideia, os professores poderão manter os 

seus salários, trabalhar na iniciativa privada, abrirem cursos, gozarem dos 

laboratórios das instituições públicas e de ensino de pesquisa, tal, para 

favorecer a iniciativa privada. Isso hoje acontece à revelia (da legislação).  

Luís – Eu li um texto da Adusp, um dossiê, sobre fundações. Fala inclusive da 

Poli, Fundação Vanzolini.  
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César – Tudo aquilo vai se tornar regular com a aprovação desse Marco Legal 

de Ciência, Tecnologia e Inovação. Que é o PL. Isso aconteceu agora, quinta 

feira da semana passada (aprovação no Congresso Nacional, indo para a 

sanção da presidente Dilma Rousseff, o que ocorreu em janeiro de 2016).  

Luís – E aí a pesquisa passa a ser mais direcionada ainda.  

César – Mas, enfim, voltando lá para os anos 1990, nós não tivemos como 

intervir. Nós sabíamos que algo estava sendo gestado e não era do interesse 

do conjunto da sociedade, em especial da classe trabalhadora, mas a gente 

não tinha muito como intervir, porque não tinha acesso. A partir do momento 

em que a gente começou a ter acesso, viu que ela era muito capciosa, por isso 

que a gente tem que “tirar o chapéu” para isso. Está escrito, inclusive na 

reforma do Estado, que será implementado conforme seja possível. Você vai 

ver que... tem reação organizada?? Eles brecam. Não tem reação organizada, 

eles avançam. O exemplo mais claro é a aprovação disso aqui (PL 77/15). Não 

tem resistência eles vão avançando. Pode ser que a gente consiga, nós vamos 

tentar, espernear. Porque, quando tem um projeto que passou, do jeito que 

passou lá, é difícil, mas a gente vai tentar questionar a constitucionalidade, 

vamos ver o que é possível fazer neste caso.  

Você vê que as políticas neoliberais avançam muito nesse período, nos 

períodos de crise. Você tem o conjunto da sociedade voltada para outra 

questão, no caso, na possibilidade de impeachment da presidente Dilma, 

enquanto isso eles vão passando a “moto niveladora”.  

Luís – O Perry Anderson fala isso em um texto. A necessidade de um ambiente 

de crise para a implantação das políticas neoliberais.  

César – Eles vão avançando. Isso aqui é muito perverso. Isso aqui (PLC 

77/2015), como dizem uns colegas, saiu da cabeça dos nossos “ímpares”.  

Luís – Ímpares?  

César – “Ímpares” é pejorativo. Os nossos pares, que são as pessoas que 

estão interessadas no seu próprio bolso. Que constroem um troço desse. Em 

princípio com aparência de benéfico para o conjunto da sociedade, mas vai 

direcionar tudo para os seus próprios bolsos.  

Luís – Uma pergunta sobre a transição do governo Fernando Henrique para o 

Lula. Você disse que havia uma grande expectativa, que logo foi frustrada, mas 

que levou a uma reorganização de forças no movimento sindical. Também há 

uma diferença de políticas para o setor universitário de Fernando Henrique 

para Lula, com novas instituições, contratações via concurso, programa REUNI 

(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais). Como vocês que 

estão aqui militando, como percebem isso? 
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César – O que nós fizemos nesse período? Você tem uma coisa que é assim. 

Acho que o governo Lula tinha tudo para avançar no sentido mais social. Ele 

não fez isso. Do meu ponto de vista ele tinha que ter feito isso logo de saída. 

Ele não fez isso, mas não dá para negar as políticas, independente de você 

concordar ou não, com várias delas eu não concordo, mas não dá para deixar 

de reconhecer que elas têm avanço social. Podia ser diferente? Podia ser 

diferente, mas tem avanço social.  

No que diz respeito ao ensino superior, você deve ter visto naquele 

artigo (Le monde diplomatique), acho que a gente trabalha um pouquinho disso 

lá. Você tem três grandes booms de aumento de instituições privadas no 

ensino superior: você tem os anos setenta, com a ditadura militar, ditadura civil-

militar. Não saberia precisar para você, mas no final dos anos sessenta, você 

tinha um vestibular e ele era um exame, não lembro mais a graduação, mas, 

por exemplo, você tirou cinco (5), você passou, mas não tinha vaga para todo 

mundo, então, você tinha os excedentes. Então, por conta daquela luta, eles 

abriram para a iniciativa privada. Esse foi o primeiro boom, lá na ditadura 

militar.  

 O segundo boom, ocorreu lá no governo Fernando Henrique Cardoso, 

do meu ponto de vista ele é mais fortemente ideológico. O terceiro boom se 

deu no governo Lula com o incremento do Fies (Fundo de Financiamento 

Estudantil) e o ProUni (Programa Universidade para Todos), em especial. O 

REUNI, eu acho que nós vamos ter de esperar para conhecer um pouco mais a 

história. Eu tenho uma hipótese de que era a maneira que ele conseguia para 

fazer crescer o setor público. Não tem como comprovar isso ainda hoje, mas eu 

acho que é a maneira que ele tinha. Isso partindo do pressuposto de que não 

fosse um modelo adotado pelo governo Lula, que basicamente tem dois 

indicadores maiores: dezoito (18) alunos por docente e a meta de noventa (90), 

noventa e poucos por cento de aprovação.  

Luís – Por conta da evasão.  

César – Isso. Essas coisas... a gente tinha clareza de que estava sendo 

realizada uma expansão precarizada, claro, mas como a gente gosta, e eu 

particularmente, gosto de pensar positivamente, isso aí vai permitir. Essa coisa 

não vai ficar impune.  

Luís – Quando você diz “expansão precarizada”, está se referindo ao que? Às 

condições de trabalho?  

César – Expandiu as federais, uma expansão fabulosa. Quando a gente fala 

“fabulosa”, não tanto quanto seria para o atendimento da sociedade, mas 

comparada ao período anterior. De quarenta e poucas, chegou-se a sessenta e 

tantas (universidades). Foi uma expansão precarizada. O REUNI prometeu 
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mundos e fundos... o governo Lula aprendeu isso, do meu ponto de vista, com 

o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele passou a condicionar. Você não é 

obrigado a nada, mas se você quiser (aderir) estão aqui os recursos. Se você 

quiser trabalhar nestes moldes, estão aqui os recursos. Foi o que ele fez com o 

REUNI. Que é como esses organismos fazem. É perverso isso. Porque você 

induz, mas por outro lado eu tenho uma dúvida, honestamente, é uma dúvida 

minha, se ele teria conseguido fazer diferente disso, nos moldes da 

universidade, que boa parte do tucanato e de quem os rodeia, desqualifica, 

chamando de modelo único de universidade, que realiza ensino, pesquisa e 

extensão. Entendeu? Eu acho que ele não conseguiria fazer isso e, em 

especial, por conta dos recursos necessários para a expansão desse modelo 

de universidade. Então, não estou com isso justificando, é só uma hipótese de 

que essa era a maneira... O positivo disso, é que as pessoas se dão conta da 

precarização e começam a lutar contra a precarização. A greve das federais. A 

greve das federais, acho que mostra concretamente isso, porque o pessoal do 

REUNI era inclusive internamente (às universidades) discriminado.  

Luís – Os professores?  

César – É. Eles vivem uma situação completamente precarizada, de aulas, de 

falta de condições para realização de pesquisa, de extensão. São “dadores” de 

aula, posso estar exagerando um pouco... 

Luís – É só o ensino que é privilegiado pelo REUNI, pesquisa e extensão não.  

César – Isso. Porque você precisa ter recurso para fazer isso.  

Luís – Só para me esclarecer isso. Por exemplo, a Universidade Federal de 

São Carlos onde você trabalhou, é antiga. Agora a Universidade Federal do 

ABC, que já é do período Lula. Comparando. Quem é da Federal de São 

Carlos tem um tipo de planejamento diferente, número de aulas...  

César – É que a Universidade Federal de São Carlos não é parâmetro. Ela é 

tida como a “pequena notável”. Ela é a que mais... dá para afirmar isso... 

Naquele período que eu trabalhei lá, ela era a que mais se aproximava das 

estaduais paulistas, ou seja, de um modelo que defende como base o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Ela era a que mais se aproximava da USP, Unesp e 

Unicamp. A expansão precarizada ela se dá, eu não tenho uma vivência maior 

no caso das federais, é lógico, eu tenho uma vivência por estar na entidade 

nacional. Eu sou o primeiro vice-presidente da Regional São Paulo do ANDES-

SN, então a gente acompanha pelas discussões, mas eu não tenho a vivência 

disso, mas você sabe concretamente dessas dificuldades. Falta de... até de 

local físico para as pessoas se reunirem, ou de laboratório, de condição para 

realização de pesquisa, tudo isso com a expansão precarizada, ficou muito 

difícil. A minha expectativa é que isso, ao longo do tempo, a luta dos 
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professores, dos funcionários, dos estudantes, vai permitir que eventualmente 

a gente caminhe no caminho de um modelo mais adequado. Que a gente vá 

conquistando ao longo do tempo. Não sei se é um pensamento muito positivo.  

Luís – A contratação de professores por períodos específicos, letivos, isso 

existe na rede federal?  

César – Tanto quanto eu saiba, tem sido rara a ocorrência de concurso. Mas 

eu acho que tem ocorrido concursos sim... algo que já estava previsto 

anteriormente (à crise vigente). Por exemplo, eu tenho um sobrinho que 

acabou de passar em um concurso de uma federal... a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. E o campus que ele vai trabalhar, ele está 

assumindo agora, entre o Natal e Ano Novo. Nesse período agora está fazendo 

exame médico para assumir no campus Santa Helena, que fica na divisa do 

Paraná com o Paraguai. Isso foi por concurso público, mas a gente não tem 

notícia de novos concursos públicos. Isso que me permite dizer que alguma 

coisa que já estava tratada anteriormente está sendo cumprida, mas não tem 

abertura de novos concursos públicos, tanto quanto eu saiba.  

Luís – E na USP? Há casos de contratação temporária de professor? Que ao 

invés de serem contratados definitivamente, cumpram um período de dois 

anos?  

César – Na USP não tem. Na USP e na Unicamp não têm, mas na Unesp você 

tem uma coisa diferenciada. Lá você tem que ter o concurso público e os 

processos seletivos para o emprego público. Que são coisas distintas. 

Coincidentemente eu tenho dois filhos, um em cada situação. O mais novo, que 

passou em concurso público na Unesp, e o mais velho, que foi contratado para 

emprego público na Unesp de Jaboticabal. Agora o mais novo já mudou e está 

como docente na Unicamp.  

Eu sou otimista com relação à possibilidade de luta por conta disso. E 

volto a dizer para você, eu não tenho clareza plena. Não estou convencido hoje 

de que foi um modelo que o governo Lula implantou por opção. Eu acho que 

era a possibilidade de expandir. Antes disso, lá na federal, eu estou voltando 

no tempo, na época, nos anos noventa (90), foi que nós criamos, eu digo nós, 

porque foi decidido conjuntamente, um curso de Artes, lá (na UFSCar). E foi 

criado “na marra”. Não tinha condição, foi tentado. O Conselho Universitário 

aprovou, coisa e tal. Tendo como pressuposto que ao longo do tempo iríamos 

conseguir melhores condições e tudo mais. Nós tínhamos clareza, na época, 

que se nós não fizéssemos isso, nós não conseguiríamos criar (novos cursos). 

Então foi criado, meio que na marra, mas foi uma decisão interna, portanto 

democrática, do meu ponto de vista. Foi uma prerrogativa de autonomia da 

universidade. Lógico, foi daquelas iniciativas que você solta a coisa e depois 

sai correndo atrás... Solta o rojão e depois vai correndo atrás da vareta.  
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Eu acho que o REUNI pode cumprir algo à semelhança, entendeu. Eu 

não estou com isso dizendo que eu faria isso, mas eventualmente não havia 

outra forma de expandir, a não ser por aí. Há controvérsias. É polêmica essa 

hipótese. À época já haviam colegas que diziam, que trabalham com cálculo, 

que se expandir as federais já existentes, pelo método tradicional, você 

consegue atender e com boa qualidade, maior quantidade, do que optar... eu 

misturei tudo agora. Misturei com o Fies e o ProUni.  

Luís – ProUni e Fies são muito dinheiro.  

César – Isso. Ao invés de aplicar em ProUni e Fies, que é investimento nas 

particulares, deveríamos estar investindo nas federais, que são públicas. Esse 

dinheiro poderia estar sendo investido nas universidades federais.  

Luís – E o ProUni? Como você vê? Por que setenta por cento (70%) das 

matrículas do ensino superior estão nas particulares?  

César – O complicado é que é assim... a maior parte destas escolas têm uma 

qualidade precaríssima. E vou te dizer uma outra coisa que é polêmica e a 

gente tem dificuldade de discutir isso. E vou ter que falar isso mais de uma vez: 

nada contra o direito de todos de acesso a uma educação de ensino superior 

de qualidade, mas do meu ponto de vista isso foi criado artificialmente, essa 

demanda foi induzida. E por quê? Quem disse que todo mundo tem que ter 

curso superior? A pergunta que eu me faço é a seguinte: se as profissões que 

exigem apenas formação de nível de educação básica, de ensino médio, de 

técnico, se elas fossem devidamente valorizadas, se as pessoas quereriam 

fazer um curso superior. Eu acho que não. Repito: nada contra o direito de 

todos terem acesso a uma educação ou ensino superior de qualidade, mas eu 

acho que essa demanda foi estimulada, fabricada artificialmente, por conta dos 

interesses do mercado.  

Luís – Interessante isso.  

César – Eu tenho isso como hipótese. É complicado, porque as pessoas não 

querem discutir isso. Acham que você está camuflando o que pensa... que 

você é contra o direito de todos ter direito a acesso ao ensino superior de 

qualidade. Não. Não é disso que se trata, mas concretamente foi isso que 

ocorreu. E, com isso, eles conseguiram fazer essas escolas precarizadas, via 

iniciativa privada. Os três booms que ocorreram. E também o que está previsto 

de atendimento no ensino superior no Plano Nacional de Educação.  

Luís – Por que é encarada como uma forma de mobilidade social.  

César – E uma mobilidade precarizada. Porque o indivíduo sai de um curso 

desse de formação e, em geral, ele não sai com a mesma formação que a 

minha geração saiu do ensino médio. Entendeu? Então, onde está o gargalo? 
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As pessoas não desconhecem isso. Falam isso. Tem que melhorar a educação 

básica. A qualidade da educação básica. Erradicar o analfabetismo. Valorizar 

as profissões que não exigem uma formação de nível superior. Por que não? 

Como outros países fizeram e fazem.  

Luís – É um questionamento profundo. Na raiz. A gente está vendo aqui na 

ponta, você está vendo lá atrás.  

César – Se elas fossem valorizadas (profissões que não exigem formação de 

nível superior), é só você pegar os países desenvolvidos. A distância entre os 

salários das pessoas com nível superior e as outras, com nível técnico e tudo 

mais. Não tem uma disparidade tão grande. E não é para todo mundo também.  

Luís – Outra pergunta. Essas novas instituições publicas. Elas estão mais 

voltadas para o mercado? Por exemplo, você falou agora sobre a formação.  

César – Grosso modo, elas têm assim... elas não têm cursos que exijam uma 

infraestrutura muito cara. Por exemplo, as biológicas, que você tem de ter 

laboratório, em geral, laboratório com ser vivo fica muito mais caro. Por causa 

de biotério, de quem trata. É ininterrupto. Você tem que cuidar o ano todo. Faça 

chuva, faça sol. Tem que ter sempre alguém lá.  

 Ou coisas assim: cursos que dependem quase exclusivamente de 

discurso do professor, como pedagogia, administração. Não precisa, do ponto 

de vista deles, ter biblioteca. Uma infraestrutura mais sofisticada, mais cara. 

Então, é precarizada também nisso.  

Luís – Outra pergunta ainda sobre cursos. Disciplinas mais reflexivas, menos 

aplicadas, digamos assim, você percebe que elas vêm perdendo espaço?  

César – Ah, com certeza. São tentativas que vão sendo feitas. O governo do 

Estado (São Paulo) é exemplar nesse sentido. De acabar com ou diminuir a 

carga horária das disciplinas de humanas. Eles não conseguiram eliminar 

ainda, mas a vontade deles é eliminar e deixar basicamente no currículo 

matemática, ciências e língua portuguesa. O restante é encarado como 

“perfumaria”. As humanas de maneira geral. História, Geografia, Ciências 

Sociais, Filosofia. Para que Filosofia? Filosofia atrapalha. Então, é muito claro 

isso. Eles não conseguiram seu intento maior, mas eles não desistiram. O 

governo Alckimin está aí para demonstrar.  

Luís – Sobre o governo universitário. Sobre as representações. Durante a 

década de 1990, você percebe que houve alguma mudança? Maior 

centralização no reitor? Algo diferente de antes ou fortalecimento de alguma 

característica menos democrática, digamos?  
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César – A administração universitária é uma lástima. Pega isso aqui como 

exemplo (o entrevistado indica um folheto com tema sobre o PLC 77/15). Cinco 

ou seis reitores posicionaram-se contra. Só. Certo? São Paulo, foge um pouco, 

elas (universidades paulistas) tem uma característica... agora quando você 

chegou, eu estava vendo uma entrevista. É uma coisa fantástica. Você tem 

algumas entrevistas, isso não está público ainda, a Adunesp está acabando de 

preparar uma publicação, que entrevistou pessoas que estão na administração 

há muito tempo, e no caso lá da Faculdade de Medicina ou no Hospital. E tem 

umas falas assim... que é de uma ingenuidade sacana, porque o cara tem 

todos os ingredientes para trabalhar com aquilo, e ele não trabalha. Por 

exemplo, lembra dos 2,4% (refere-se a uma conversa anterior à entrevista que 

trata sobre a porcentagem que a Unesp deveria repassar para o Hospital 

universitário do campus de Botucatu) que te falei? Não está sendo repassado 

para o Hospital das Clínicas (HC). O HC, no caso de Botucatu, ou o daqui, eles 

realizam parte de suas atividades na assistência médica.  

Luís – A extensão.  

César – Mas também faz parte do ensino. Você tem que ter as duas 

contrapartidas. Ninguém pensou nisso antes? Não tem um planejamento 

prévio. O que iria acontecer como decorrência com o Hospital das Clínicas? 

Botucatu não tem mais o repasse de 2,4%. Quem vai cobrir isso? Entendeu? 

Isso não é discutido previamente quando se tem uma clareza sobre o que 

poderá acontecer. E tendo clareza sobre o que pode acontecer, precisamos ter 

uma estratégia para tentar evitar, uma vez que você sabe que as 

consequências serão perniciosas. Não existe isso. Vide o processo de 

terceirização. O que está previsto na reforma do Estado. Não vai haver mais 

funcionário público, mas isso já é uma realidade “meia boca” nas Federais. 

Aqui (USP) há anos que não tem mais concurso público para funcionários. O 

que existe está sendo terceirizado. E os cargos vão entrando em carreira em 

extinção. Não se contrata mais funcionários para limpeza, segurança, 

transporte, serviços gerais. Não tem mais. Então quando esse pessoal 

aposentar, ou morrer, não serão mais repostos. Vão terceirizar tudo. Isso nas 

Federais é mais visível, mas aqui também já é bem visível.  

E aí, quando você conversa com os reitores para saber como é que está se 

dando o tratamento dos terceirizados... Porque eles têm uma responsabilidade 

solidária. Eles não sabem nem dizer quanto esses caras ganham em média. 

Não sabem te responder isso. Ou seja, terceirizou, não é mais problema meu. 

Está claro? Que foi um pouco o que a Faculdade de Medicina de Botucatu fez 

com o Hospital das Clínicas. Autarquizou? “Toma que o filho é seu”. É duro, 

mas a expectativa que eu tenho é, por isso que nosso esforço é jogar luz nisso. 

Que é o que a Adunesp está fazendo agora, para poder lançar luz sobre o 

processo de autarquização do HC (de Botucatu). Porque você, muito cá entre 
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nós, você vê todas as autoridades defendendo a autarquização. A tendência da 

sociedade é concordar. Estão defendendo a autarquização, por que não?? 

Luís – Como a municipalização.  

César – Sim, então, veja como é perverso. Se você não joga luz sobre essas 

coisas, sobre o que está acontecendo. Desculpa, eu estou falando sobre isso, 

mas acho que isso fica melhor materializado quando se acompanha as leis, 

para ver quando a proposta surge. Às vezes a gente consegue refazer o 

caminho (acompanhando a elaboração e a tramitação das leis).  

Luís – Estava vendo a página (internet) de vocês e também há uma denúncia 

referente aos hospitais universitários. 

César – É o caso daqui.  

Luís – Minas Gerais, parece que também.  

César – O Brasil inteiro. Eles criaram a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (Ebserh), para poder cuidar dos hospitais universitários, que é 

uma forma de privatização, para cuidar da gestão, e forçaram a barra também. 

Pouquíssimos hospitais universitários não estão sob a tutela da Ebserh hoje. 

Eu não saberia te dizer quantos, mas são poucos os que não estão na 

condição de ligados a essa instituição. Foi uma coisa de um avanço 

avassalador, de política neoliberal. Na USP, o HRAC, Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais, chamado Centrinho de Bauru, ele está no limbo. 

Ele foi desvinculado da universidade e não foi a lugar nenhum. Está 

literalmente no limbo.  

Luís – E o financiamento? Vem de onde?  

César – Vem daqui. Continua. Não pode se isentar. Parte dele vem do Sistema 

Único de Saúde (SUS), tem assistência ainda, mas ele está literalmente no 

limbo, por enquanto. A administração aqui da USP, queria fazer o mesmo com 

o Hospital Universitário (HU). Conseguiu-se barrar. Não sabemos por quanto 

tempo. Essa coisa do meu interesse pela história do HC lá de Botucatu, foi em 

função disso. Porque nós tivemos na terça-feira da semana passada, uma 

reunião do Conselho Universitário e ficou uma dúvida se seria pautada ou não, 

a desvinculação do HU daqui. Então nós fomos à cata de informações.  

Luís – O Conselho Universitário aqui tem quantos membros?  

César – Cento e pouquinho. Menos de cento e dez (110).  

Luís – Professores têm que porcentagem?  

César – Quatro (4).  
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Luís – Quatro (4)?? Não. A Adusp.  

César – Não. Quatro (4). Docentes. É assim. Que são eleitos pelos pares. Você 

tem um de cada posição da carreira, um mestre, um doutor, um livre docente e 

um titular, que é eleito pelos pares. O resto... tem mais docentes, os docentes 

são maioria no Conselho Universitário, mas eles não estão lá na condição de 

docente, mas sim na condição de representante da Congregação da Faculdade 

de Educação, da Congregação da Faculdade de Medicina, da Congregação da 

Faculdade de Direito etc.. A representação de categoria são quatro (4) 

docentes. Três (3) funcionários. De dezessete mil (17.000) funcionários que 

tem a universidade, tem três (3) funcionários. Que são eleitos pelos pares. Os 

estudantes têm um total de dez por cento (10%) do total de docentes no 

colegiado. Os estudantes de graduação. E os estudantes de pós-graduação 

tem cinco por cento (5%) da quantidade de docentes no colegiado. Ou seja, é 

ínfima a representação formal da Comunidade Universitária. O que predomina 

é a gestão, a administração central. Eles não cumprem nem a LDB, que diz 

que a participação de docentes nos órgãos colegiados deve ser de setenta por 

cento (70%).  

Luís – Na LDB consta isso?  

César – Consta. Não se conseguiu mudar isso, que foi incorporado à LDB. Ela 

não diz nem máximo, nem mínimo, ela diz setenta por cento (70%) do 

colegiado será composto por docente. Ela não diz como serão compostos os 

outros trinta (30%). Ela tem uma redação genérica que os três segmentos têm 

que estar contemplados, mas ela não diz que os trinta por cento (30%) é tanto 

para isso, tanto para aquilo.  

Luís – Quantos professores trabalham na USP?  

César – Da ordem de seis mil (6.000).  

Luís – E a maior parte é de dedicação exclusiva?  

César – Dedicação exclusiva. Por enquanto. Porque outra tentativa deles é 

acabar com a dedicação exclusiva. Vingando isso aqui (PLC 77/15), eu não sei. 

Não está promulgado ainda. Vale a pena conhecer. Tem uma “carta de 

Campinas” se contrapondo a isso. Tem as manifestações dos institutos de 

pesquisa, das organizações dos pesquisadores, das associações. Nos 

institutos de pesquisa do Estado, que deliberaram isso em assembleia.  

Parte disso aqui, você estando em RDIDP (Regime de Dedicação 

Integral à Docência e à Pesquisa), em outros lugares às vezes se diz RETIDE, 

Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, nas Federais é RETIDE. Eu 

posso hoje, enquanto não muda a legislação, trabalhar durante oito (8) horas 

por semana, como consultoria na iniciativa privada tal e tal e ganhar por fora. 
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Eu não posso ultrapassar um certo percentual do meu salário, que eu não me 

lembro qual.  

Luís – Isso não descaracteriza a exclusividade.  

César – Isso. Com isso aqui (PLC 077), eu posso fazer o quanto eu quiser.  

Luís – Aqui na USP há várias fundações. Vários professores trabalham aí. Eles 

tem que observar esse limite?  

César – Em princípio teriam. Ele pede autorização da Comissão Especial de 

Regime de Trabalho, CERT, ele faz uma solicitação, mas tudo isso do ponto de 

vista formal. 

Luís – E essas fundações? Elas revertem parte do seu orçamento para a USP?  

César – Praticamente irrisório. É ínfimo.  

Luís – Queria te perguntar sobre a porcentagem da filiação. Vocês se financiam 

como? Só com a mensalidade? Vocês têm imposto sindical?  

César – Não. Isso existiu. Onde ainda existe, a gente devolve na medida do 

possível. A gente é contra o imposto sindical. Eu não gostaria de chutar, mas 

vou pegar a Adusp como exemplo. Nós somos da ordem de cinquenta por 

cento (50%) de sindicalizados. Tem uma flutuação, porque tem pessoas que 

morrem, que se aposentam. Você pode continuar contribuindo. Tem muitos que 

continuam, mas muitos não sabem disso, de contribuir ao aposentar. Então, 

você tem uma flutuação de 2.800 a 3.000 associados. Na média, cinquenta por 

cento (50%) da categoria docente.  

Luís – Sobre a aposentadoria, eu vi na página de vocês que há uma denúncia 

da contribuição para a previdência complementar.  

César – Para as Federais. Nós temos outro fundo complementar.  

Luís – Depois da reforma previdenciária do Lula houve alguma outra alteração 

no regime de aposentadoria de vocês?  

César – Você tem a legislação nova que instituiu a previdência complementar. 

O que a gente não conseguiu discutir aprofundadamente. Curiosamente, nós 

vamos ter uma discussão amanhã para discutir isso. Nós estamos há muito 

tempo pedindo uma reunião com o CRUESP (Conselho de Reitores das 

Universidades Estaduais Paulistas).  

Luís – A questão da consciência do professor universitário, enquanto 

trabalhador. Como você percebe isso?  
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César – Eu acho que a maior parte da categoria não se reconhece como 

trabalhador. No máximo, como um trabalhador diferenciado, mas aí é chute. 

Tem determinadas coisas que a gente não pergunta, porque se perguntar corre 

o risco de... entendeu? Você tem uma categoria muito conservadora, é muito 

difícil mudar alguma coisa. Acho que tem alguma coisa de essência, de você 

contribuir, estou falando genericamente, de contribuir com a manutenção do 

que está aí. E você tem uma coisa de inércia. Está dando certo, não está me 

incomodando, deixa, vai... Nosso sindicato nacional, pela primeira vez no ano 

passado, aprovou a descriminalização do aborto e tudo mais. Isso, o sindicato 

nacional. Tem coisas que não é muito tranquilo. A nossa filiação à CUT, foi 

complicada, não foi uma coisa tranquila. Eu não arriscaria perguntar às 

pessoas, se estão contentes com a filiação à CSP-Conlutas. É outro tipo de 

pergunta que não se faz. Eu te diria que é uma categoria conservadora, de 

modo geral. Então, eu acho que a possibilidade das pessoas se verem como 

trabalhadores, mesmo que elas digam, porque se ver de fato como trabalhador, 

eu não sei se é tranquilo assim não. E acho que é uma coisa que a gente não 

deve perguntar.  

Luís – E do PROIFES, vem gente aqui deles?  

César – Não. É mais nas federais. A gente conviveu com algumas pessoas na 

origem desse troço, porque um dos fundadores, foi um colega na UFSCar 

(Universidade Federal de São Carlos), o Gil, que foi durante um tempo, lá 

atrás, foi docente aqui na USP, mas já há muito tempo está na UFSCar.  

Luís – E a relação deles com o ANDES é um pouco conflituosa.  

César – É bastante conflituosa, na verdade se trata de uma disputa de base da 

categoria.  

Luís – E eles são mais vinculados ao PT?  

César – Não sei se são filiados. Mas eles são mais governistas sim.  

Luís – Mais chapa branca.  

César – Mais chapa branca, mas não arriscaria dizer que sejam petistas. Você 

tem setores petistas que são muito críticos, ou que são críticos com relação ao 

governo federal. Aqui a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, pelo 

menos por enquanto, porque... na verdade... eu te pediria somente cuidado 

com esse tipo de informação. Nós, das estaduais, a gente tem um nível 

organizativo, que a gente não depende muito do sindicato nacional. Isso que eu 

peço para você tomar cuidado com essa informação. Por que?  

Tem mais uma defesa ideológica, que eu acho que a gente tem que 

estar organizado no sindicato nacional, do que propriamente de necessidade, 
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porque a gente se organiza no Fórum das Seis. E o que é o Fórum das Seis? É 

uma articulação política que começou com docentes e funcionários das três 

universidades. Por isso seis. Docentes e funcionários da USP, docentes e 

funcionários da Unicamp, docentes e funcionários da Unesp. Daí Fórum das 

Seis. Depois foram agregados os estudantes, também das três (universidades) 

e do Centro Paula Souza. Então, hoje são dez. Só que, por tradição, nós 

mantivemos o nome Fórum das Seis.  

E é como eu disse para você. Nós somos uma articulação. Nós não 

somos uma instituição política. Como uma organização formal.  

Luís – Como o CRUESP.  

César – O CRUESP é formal. Se você olhar no decreto, eu não vou lembrar o 

número, mas são reitores das três universidades estaduais paulistas, mais o 

secretário de Ciência e Tecnologia, mais o secretário de Educação e tem mais 

alguém que não me lembro. Ele é um órgão formal. Nós não.  

Luís – E quando tem greve esse Fórum deve funcionar bastante.  

César – Sim. Com reunião em geral semanal. Durante os períodos de greve, 

pelo menos uma reunião por semana. Agora, como a gente define as coisas? 

Por consenso. Não tem consenso? A gente roda, roda, roda, discute até achar 

um denominador comum. O máximo denominador comum. Aquilo... as 

entidades são autônomas, o que é comum a gente defende conjuntamente. 

Aquilo que não é comum, cada uma delas tem liberdade para defender por sua 

conta.  

Luís – Tem sido publicado nos jornais que a folha de pagamento das 

universidades consome a maior parte dos orçamentos, paralelamente tem sido 

divulgado o salário de funcionários, como Boris Fausto de quase sessenta mil 

(R$ 60.000,00) reais. Como é a reação na categoria, com uma disparidade tão 

grande?  

César – Todo mundo ganha mal aqui. E o teto é o subsídio do governador, que 

hoje deve estar na casa dos vinte seis mil (R$ 26.000,00), aliás, ele tem um 

projeto de lei, da semana passada, do dia oito de dezembro que mantém esse 

salário em 2016. Isso significa que esse teto fica ao inteiro dispor dos 

interesses do governador, enquanto vários estados já mudaram suas 

constituições e, em geral, estipularam o que é permitido pela Constituição 

Federal de 1988, ou seja, a referência de teto salarial é 90,25% do subsídio de 

um ministro do STF, ou algo à semelhança.  

 

 


