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RESUMO 

O presente estudo aborda comparativamente a gênese e trajetória das 

entidades sindicais docentes universitárias da Bolívia e do Peru, 

respectivamente, a Confederação de Docentes Universitários da Bolívia (CUD) 

e a Federação de Docentes Universitários do Peru (FENDUP). Debruçamo-nos 

com maior atenção sobre os aspectos relacionados às reformas universitárias 

neoliberais que resultaram, dentre outros, no estrangulamento financeiro das 

instituições públicas, a fragilização de autonomia, a proliferação de 

universidades privadas, o aligeiramento do ensino com planos de estudo e 

pedagogias voltadas prioritariamente às necessidades do mercado de trabalho. 

Adotamos a conceituação de autores (LEHER, CANTOR, LORA CAM) que 

qualificam o conjunto destas medidas como contrarreformas universitárias por 

oporem-se aos princípios da Reforma Universitária de Córdoba (1918): 

autonomia universitária, cogoverno, gratuidade, caráter público, contratação de 

docentes via concurso e liberdade de cátedra. A iniciativa do estudo da 

resistência à contrarreforma, desde o ponto de vista da organização sindical 

docente, fundamenta-se na convergência entre a resistência corporativa e 

política dos docentes universitários e a defesa dos princípios do paradigma 

cordobês. Apesar de alguns setores docentes beneficiarem-se da 

contrarreforma universitária, para o conjunto desta categoria o ideário 

neoliberal provocou a precarização profissional, intensificação do trabalho, 

desvalorização social, adoecimento, interdição à participação na vida da 

instituição, fragmentação sindical e eliminação de direitos específicos – carreira 

docente – e gerais, como a aposentadoria. As consequências para a educação 

não se circunscrevem à universidade, pois acabam por repercutir sobre todo o 

edifício educacional, seja por meio da precarização da formação inicial de 

professores na educação básica ou pelo minguar das pesquisas educacionais, 

levadas a cabo principalmente nas universidades públicas. Em base a 

depoimentos e à coleta documental reunimos um acervo geral sobre a CUD e 

FENDUP: formação, percurso, práticas sindicais, lutas emblemáticas, pautas 

históricas e estruturação interna priorizando os embates e desafios ocorridos 

entre a última década do século XX e 2016. O trabalho apresenta descrições e 

análises comparativas sobre aspectos e trajetórias da CUD e FENDUP 

baseadas na metodologia de Marc Bloch com objetivo de aproximar e melhor 



compreender os processos de resistência e luta desenvolvido pelos docentes 

universitários bolivianos e peruanos.   

Palavras-chave: contrarreforma universitária; América Latina; Peru; Bolívia; 

FENDUP; CUD; sindicalismo docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente estudio aborda comparativamente la génesis y la trayectoria de las 

entidades sindicales docentes universitarias en Bolivia y Perú, 

respectivamente, la Confederación de Docentes Universitarios de Bolivia (CUD) 

y la Federación de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP). Observamos 

más de cerca los aspectos relacionados con las reformas universitarias 

neoliberales que han resultado, entre otros, en el estrangulamiento financiero 

de las instituciones públicas, el debilitamiento de la autonomía, la proliferación 

de universidades privadas, la flexibilización de la enseñanza con planes de 

estudio y pedagogías dirigidas principalmente a a las necesidades del mercado 

laboral. Adoptamos el concepto de autores (LEHER, CANTOR, LORA CAM) 

que clasifican todas estas medidas como contrarreformas universitarias para 

oponerse a los principios de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918): 

autonomía universitaria, co-gobierno, gratuidad, carácter público, contratación 

de docentes a través de la competencia y la libertad de silla. La iniciativa para 

estudiar la resistencia a la contrarreforma, desde el punto de vista de la 

organización sindical docente, se basa en la convergencia entre la resistencia 

corporativa y política de los profesores universitarios y la defensa de los 

principios del paradigma cordobés. Aunque algunos sectores docentes se 

benefician de la contrarreforma universitaria, para esta categoría en su 

conjunto, la ideología neoliberal causó inseguridad profesional, trabajo 

intensificado, devaluación social, enfermedad, interdicción para participar en la 

vida de la institución, fragmentación sindical y la eliminación de derechos 

específicos. carrera docente - y general, como la jubilación. Las consecuencias 

para la educación no se limitan a la universidad, ya que terminan afectando 

todo el edificio educativo, ya sea por la precariedad de la formación inicial del 

profesorado en educación básica o por la disminución de la investigación 

educativa, realizada principalmente en las universidades públicas. Con base en 

testimonios y colección documental, reunimos una colección general sobre 

CUD y FENDUP: capacitación, cursos, prácticas sindicales, luchas 

emblemáticas, agendas históricas y estructuración priorizando los 

enfrentamientos y desafíos que ocurrieron entre la última década del siglo XX y 

2016. El trabajo presenta descripciones y análisis comparativos sobre aspectos 



y trayectorias de CUD y FENDUP basados en la metodología de Marc Bloch 

para aproximar y comprender mejor los procesos de resistencia y lucha 

desarrollados por profesores universitarios bolivianos y peruanos. 

 

Palabras clave: contrarreforma universitaria; América Latina; Perú; Bolivia 

FENDUP; CUD; sindicalismo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study comparatively addresses the genesis and trajectory of the 

university teaching union entities in Bolivia and Peru, respectively, the 

Confederation of University Teachers of Bolivia (CUD) and the Federation of 

University Teachers of Peru (FENDUP). We look more closely at aspects 

related to neoliberal university reforms that have resulted, among others, in the 

financial strangulation of public institutions, the weakening of autonomy, the 

proliferation of private universities, the easing of teaching with study plans and 

pedagogies aimed primarily at to the needs of the labor market. We adopted the 

concept of authors (LEHER, CANTOR, LORA CAM) who classify all these 

measures as university counter-reforms for opposing the principles of the 

University Reform of Córdoba (1918): university autonomy, co-government, 

gratuity, public character, hiring of teachers via competition and freedom of 

chair. The initiative to study resistance to counter-reform, from the point of view 

of the teaching union organization, is based on the convergence between the 

corporate and political resistance of university professors and the defense of the 

principles of the Cordobaese paradigm. Although some teaching sectors benefit 

from university counter-reform, for this category as a whole, the neoliberal 

ideology caused professional insecurity, intensified work, social devaluation, 

illness, interdiction to participate in the life of the institution, union fragmentation 

and the elimination of specific rights - teaching career - and general, such as 

retirement. The consequences for education are not limited to the university, as 

they end up affecting the entire educational building, either through the 

precariousness of initial teacher training in basic education or by the diminishing 

of educational research, carried out mainly in public universities. Based on 

testimonies and documentary collection, we gathered a general collection on 

CUD and FENDUP: training, course, union practices, emblematic struggles, 

historical agendas and structuring prioritizing the clashes and challenges that 

occurred between the last decade of the 20th century and 2016. The work 

presents descriptions and comparative analyzes on aspects and trajectories of 

CUD and FENDUP based on the methodology of Marc Bloch in order to 

approximate and better understand the processes of resistance and struggle 

developed by Bolivian and Peruvian university professors. 



 

Keywords: university counter-reform; Latin America; Peru; Bolivia; FENDUP; 

CUD; teaching unionism. 
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INTRODUÇÃO  

O presente estudo fundamenta-se em uma abordagem de educação 

enquanto sistema, ou seja, a educação básica e ensino superior não se 

encontram ensimesmados e tampouco se contrapõem. Ao contrário, 

apresentam codependência e interagem continuamente entre si, não somente 

quanto à produção de conhecimento e formação permanente de quadros, mas 

inclusive pelo objetivo comum de formação integral ou omnilateral do ser 

humano.  

Tal observação se vê necessária por confrontar a estratégia discursiva 

pelo Banco Mundial de separar e contrapor educação básica e ensino superior, 

com o objetivo de mercantilização da educação.  

O estudo da realidade educacional de outros países não significa dar as 

costas às questões próprias da educação brasileira, mas refletir seus dilemas e 

desafios com a luz de outras experiências e projetos no âmbito latino-

americano e mundial. 

Trabalhamos comparativamente com dois objetos de estudo, a 

Confederação de Docentes Universitários da Bolívia (CUD) e a Federação 

Nacional de Docentes Universitários do Peru (FENDUP) frente aos desafios 

que impostos pelo paradigma neoliberal.  

Assim, abordaremos brevemente nesta introdução a contextualização do 

atual estágio de desenvolvimento capitalista para então compreender a 

natureza dos desafios impostos à educação na contemporaneidade.  

A década de 1970 representou um ponto de inflexão no modo de 

acumulação e apropriação capitalistas estabelecidos ao fim da Segunda 

Guerra Mundial. As tradicionais políticas anticíclicas keynesianas não surtiam 

mais efeito e a estagflação – combinação de baixos índices de crescimento 

com altos índices inflacionários – perdurou por boa parte da década de 1970 

(HARVEY, 2005, p.26).  

 Na década seguinte, países centrais como Estados Unidos da América 

(EUA) e a Inglaterra adotaram uma “nova” teoria econômica, posteriormente 
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denominada como neoliberal, com o intuito de elevar as taxas de lucro e a 

concentração de capital. 

 Na América Latina, a crise da dívida externa – engendrada pela política 

de juros elevados praticada pelo Banco Central dos EUA (FED) – colapsou 

definitivamente os programas econômicos desenvolvimentistas locais, 

centrados no paradigma da industrialização por meio de substituição de 

produtos importados. 

  Nestes países, os devastadores efeitos econômicos e sociais da crise 

corroeram a base de apoio dos governos de plantão e intensificaram a luta 

política, sindical e popular. Em muitos deles, além dos governos, naufragaram 

regimes políticos autoritários como as ditaduras militares (Brasil, Argentina, 

Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Nicarágua e Paraguai) e outros, de arranjo 

burocrático ou elitista pseudodemocráticos (Colômbia e México), foram 

fustigados por profundas crises políticas.  

 Os novos governantes assumiram o poder pressionados pelo 

endividamento externo e sujeitos às agências internacionais, como as do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, que exigiam como 

contrapartida à renegociação de prazos e amortizações da dívida, uma 

reestruturação profunda do modelo econômico então vigente. 

 Por outro lado, a derrocada dos regimes de Estado Operário 

burocratizados do Leste Europeu e da ex-União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) significou a derrota histórica da experiência iniciada com a 

Revolução Russa em 1917, trazendo como consequência uma profunda crise e 

fragmentação no campo da esquerda mundial e pressão pela adesão da social 

democracia europeia e da burocracia chinesa ao ideário neoliberal.   

Conforme apreciado, criticamente, por Anderson, ao término da década 

de 1980, grande parte da social democracia europeia já havia sido cooptada 

para o projeto neoliberal:  

No início, somente governos explicitamente de direita radical se 
atreveram a pôr em prática políticas neoliberais; depois, 
qualquer governo, inclusive os que se autoproclamavam e se 
acreditavam de esquerda, podia rivalizar com eles em zelo 
neoliberal. O neoliberalismo havia começado tomando a 
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socialdemocracia como sua inimiga central, em países de 
capitalismo avançado, provocando uma hostilidade recíproca 
por parte da socialdemocracia. Depois, os governos 
socialdemocratas se mostraram os mais resolutos em aplicar 
políticas neoliberais. Nem todas as socialdemocracias, bem 
entendido. Ao final dos anos [19]80, a Suécia e a Áustria ainda 
resistiam à onda neoliberal da Europa. (ANDERSON, 1995, 
p.5) 

 Politicamente agrupadas sob a denominação de Consenso de 

Washington (1989), proposições como câmbio flutuante, eliminação de 

mecanismos de controle sobre o capital especulativo, privatizações de 

empresas públicas, fusões de grandes corporações transnacionais, supressão 

de barreiras protecionistas, desemprego estrutural, ataque às conquistas 

trabalhistas e reestruturação econômica tornaram-se cânones repetidos 

exaustivamente pelos meios de comunicação, instituições e propagandistas do 

credo neoliberal, alçados à condição de especialistas ou consultores. 

 A procura por nichos de investimento e a disposição de recursos no 

orçamento estatal, foram elementos estruturais que ensejaram a ofensiva de 

grandes conglomerados transnacionais com agressivos discursos e análises 

que diagnosticavam uma suposta ineficiência da administração pública como 

responsável por todos os males e, portanto, a imprescindibilidade de transferir 

diversas funções (e, principalmente, fundos e patrimônios) estatais para a 

esfera privada.  

 Essa colossal ofensiva do capital sobre as políticas públicas, até então, 

exercidos quase que exclusivamente pelo Estado, tais como saneamento 

básico, infraestrutura, recursos naturais, previdência e seguridade social e 

sistemas públicos de saúde e educação, foi respondida com a intensificação 

das lutas dos trabalhadores dos serviços públicos, que em muitos países 

transformaram-se na vanguarda das mobilizações e direção política da classe 

trabalhadora.  

 O número de matrículas e o montante de recursos envolvidos nos 

orçamentos públicos de educação configuravam um atrativo “mercado em 

potencial” para a burguesia do setor de serviços e o mercado financeiro. Em 

2003, somente o segmento da educação transnacional envolveu 1,5 milhão de 

alunos e movimentou 30 bilhões de dólares (LIMA, 2006, p.6). 
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Um dos marcos da estratégia do Banco Mundial para a Educação Básica 

foi a realização, em março de 1990, da Conferência Educação para Todos, 

promovida em associação à Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em Jomtien, Tailândia. Este 

evento, que contou com a assistência de 155 países, serviu como mecanismo 

legitimador e difusor de políticas e estruturas oriundas de paradigmas 

neoliberais.  

 Grosso modo, tais orientações consubstanciaram-se em projetos e 

emendas constitucionais aprovados em diversos países latino-americanos, que 

passaram a ser denominadas como reformas educacionais e formaram um 

subconjunto da política econômica que responsabilizavam a administração 

pública e os professores pelo fracasso escolar. 

Desde àqueles dias, assistimos a um intenso movimento de 

descentralização dos sistemas de ensino, introdução de mecanismos de 

avaliação externa, criação de diversas modalidades (diretas e indiretas) de 

mercantilização da educação, e um brutal ataque sobre os trabalhadores da 

educação, com a flexibilização e a eliminação de direitos, intensificação do 

trabalho, precarização do vínculo empregatício, fragmentação sindical, redução 

salarial, introdução de critérios de avaliação produtiva em uma área de 

produção imaterial, substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto (educação 

a distância) e ataques aos sistemas de previdência social, com destaque para 

a aposentadoria.   

 Em relação ao ensino superior, em uma série de publicações ao longo 

da década de 1990 (1995, 1998), o Banco Mundial “orientou” uma concepção 

para as universidades públicas, especialmente nos países em 

desenvolvimento, que incidiam sobre fontes de financiamento, autonomia 

universitária, e a própria forma de autogoverno destas instituições, relegando a 

pesquisa e extensão a segundo plano, quando não seu direcionamento para 

temas de interesse de grandes empresas.  

 Orientado a partir das premissas dessa concepção de universidade, o 

Estado deveria priorizar a educação básica e limitar-se a um caráter regulador 
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no ensino superior, sendo contraproducente ampliar o investimento neste nível 

de ensino. 

Na divisão internacional do trabalho estabelecida na nova ordem 

mundial globalizada, a inovação e a produção de conhecimento caberiam, 

como uma espécie de regra não explicitada, aos países centrais que sediam as 

corporações transnacionais. Os sistemas universitários dos países em 

desenvolvimento deveriam focar no ensino e formação de mão de obra.  

A conversão do sistema universitário à ótica mercantil subverteu a 

estrutura, missão, objetivos e finalidades da universidade e trouxe como 

desdobramento o agravamento das condições laborais intensificando a 

exploração, a precarização e o controle sobre o trabalho (docente e não-

docente).  

As transformações afetaram as universidades públicas, as privadas e a 

educação básica. O fomento à expansão da rede privada veio acompanhada 

da concentração do capital, abertura do mercado interno a grupos 

internacionais e a criação de instituições com capital aberto nas bolsas de 

valores, motivadas apenas pelas expectativas de altas taxas de retorno. Isso 

resultou em um forte impacto negativo nos padrões de qualidade acadêmica 

até então estabelecidos nos sistemas universitários.  

 Os estudantes igualmente foram afetados com a eliminação, ou drástica 

redução, de subsídios e financiamentos – em muitas oportunidades com a 

proposição de mensalidades em instituições de ensino superior públicas.  

 A pesquisa educacional voltada para a educação básica sofreu um forte 

golpe ao priorizarem-se projetos vinculados ao que o professor Silva Júnior 

(2017) qualificou como conhecimento matéria-prima.  

 Paralelamente, em fins do século XX, os países europeus invitaram 

esforços no sentido da construção de um Espaço Europeu de Ensino Superior 

(EEES) a partir das resoluções da Declaração de Bolonha, em 1999, 

intensificando a disputa pelo mercado educacional.   

Se as investidas do Banco Mundial, no decorrer da década de 1990, 

estiveram focadas no âmbito do financiamento das universidades públicas, 
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estímulo às instituições privadas, inserção da educação enquanto nicho de 

exploração internacional, avaliação externa e promoção de uma administração 

gerencialista, os objetivos do Projeto Bolonha priorizaram a padronização em 

nível global das instituições universitárias, estabelecendo critérios comuns de 

avaliação com finalidade de criação de rankings que impusessem a conversão 

dos planos de estudo em base às competências requeridas pelo mercado, 

sistemas de acreditação e credenciamento de nível internacional e 

deslocamento transnacional de estudantes e docentes.  

 Pesquisadores latino-americanos de diferentes espectros políticos 

concordam que as transformações desse período são qualitativas e 

reacionárias. Autores como Leher, Lora Cam e Cantor caracterizam a nova 

universidade neoliberal como resultado de uma contrarreforma universitária.  

Para Leher (2008, p.55) trata-se do retrocesso nos fundamentos da 

Reforma Universitária de Córdoba, de 1918, que serviu de paradigma para a 

estruturação de vários sistemas universitários latino-americanos ao longo do 

século XX.  

Estariam sob ataque princípios como a gratuidade, o cogoverno docente 

estudantil, a autonomia universitária, a liberdade de pensamento e expressão, 

o ingresso docente por concurso público, a reivindicação de acesso estudantil 

irrestrito, a liberdade de cátedra, a percepção da universidade voltada para um 

projeto de soberania nacional e a natureza estatal das instituições 

universitárias.  

Jorge Lora Cam (2009, p.37) considera que a contrarreforma 

universitária atenta contra as bases do desenvolvimento alcançado durante o 

período desenvolvimentista na América Latina. Neste período, os sistemas 

universitários dos diversos países da região teriam passado por três processos 

comuns: forte ampliação da infraestrutura universitária; forte incremento nas 

matrículas; e inusitado crescimento da categoria docente universitária (LORA 

CAM, 2009, p.39).  

Para o pesquisador colombiano Renán Vega Cantor, a contrarreforma 

constitui-se, assim como para Leher, na destruição de todos os avanços 

obtidos pela universidade latino-americana desde o Manifesto de Córdoba:  
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Para completar, esta contrarreforma neoliberal não é um 
resultado da livre ação das forças do mercado, como se 
costuma dizer, senão que se implantou mediante a violência 
direta contra estudantes, professores e trabalhadores 
universitários, muitos dos quais foram assassinados, 
desaparecidos, torturados e exilados, como sucedeu no Chile 
de Pinochet, o primeiro caso de uma “reforma neoliberal 
exitosa na universidade” (CANTOR, 2015, p.296, tradução 
nossa).  

 Ainda que as contrarreformas educacionais da década de 1990 tenham 

sido propaladas e legitimadas pelo discurso de muitos acadêmicos que 

atuaram como técnicos de organismos internacionais, consultores, ocupantes 

de cargos burocráticos ou eletivos no aparelho estatal e mesmo 

investigadores/investidores que adaptaram-se muito bem ao capitalismo 

acadêmico, os docentes, enquanto agrupamento social e suas entidades 

(sindicais, associativas ou acadêmicas), opuseram enfática resistência e 

empenharam-se em problematizar os pressupostos e proposições da 

contrarreforma universitária.   

Tal apontado por Bauer et al (2019, p.14),  

O papel das associações e dos sindicatos dos trabalhadores 
em educação tem sido, portanto, importante no 
questionamento dos ditames da sociedade burguesa, 
produzindo e impulsionando movimentos de resistência, a 
criação e a circulação de ideias radicais que questionam a sua 
concepção de mundo, seus mecanismos de exploração e visão 
pragmática que têm da educação. 

 Contudo, como comprova a revisão bibliográfica do presente estudo 

levada a cabo na Bolívia e no Peru, são raras as pesquisas sobre o 

sindicalismo docente. As pesquisas comparativas internacionais nessa 

temática são ainda mais escassas. Dal Rosso (2011, p.13) aponta as enormes 

lacunas na pesquisa empírica, na teoria, no método e nos conceitos a respeito 

do sindicalismo docente.  

Os estudos sobre o sindicalismo docente em geral não ocupam lugar de 

destaque na área da Educação, nem no campo da Política, da História, da 

Psicologia Social ou da Sociologia do Trabalho. Seu próprio enquadramento no 

interior destes campos de conhecimento ainda está por ser definido. 
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O presente estudo incorpora-se à iniciativa de outros investigadores 

sobre o sindicalismo docente, particularmente àqueles vinculados à Rede de 

Pesquisadores e Pesquisadoras sobre o Associativismo e Sindicalismo dos 

Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação (REDE ASTE), com o intuito 

de contribuir com a formação de uma História da Educação, que considere em 

sua urdidura os seus esforços políticos, organizativos dos docentes, 

contribuindo assim com o fortalecimento da resistência aos ataques 

perpetrados pelo capital. 

Levamos a cabo tal empreitada com o emprego da metodologia histórica 

comparativa desenvolvida por Marc Bloch, em uma perspectiva de pesquisa 

qualitativa/quantitativa, que teve como objetos de estudo a Confederação de 

Docentes Universitários da Bolívia (CUD) e a Federação Nacional de Docentes 

Universitários do Peru (FENDUP), entidades dos docentes nas universidades 

públicas destes países. 

Viajamos à Bolívia e ao Peru, entre os meses de julho e setembro de 

2016, países nos quais entrevistamos docentes universitários, visitamos 

instituições e coletamos os documentos de diversas fontes. Tais viagens, bem 

como a aquisição de livros e hospedagem só foram possíveis graças à bolsa 

de estudos Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Particulares (PROSUP), custeada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Julgamos importante lembrar que, no processo de obtenção do título de 

mestre em educação, trabalhamos sobre a mesma temática, mas assumindo 

como objetos de estudo as entidades do sindicalismo docente universitário dos 

países latino-americanos mais extensos, com maiores população e sistemas 

universitários: Argentina, Brasil, Colômbia e México (PAIVA, 2016).  

Bolívia e Peru oferecem a possibilidade de ampliação do estudo sobre 

essa temática, não somente por tratarem-se de países e economias menores, 

mas principalmente por oferecerem outras tradições e trajetórias dos 

movimentos sindicais e populares, com outras formas de resistência dos 

trabalhadores da educação e do incremento objetivo da contrarreforma. 
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Avaliamos que o estudo sobre o sindicalismo docente universitário nos 

países andinos satisfaz as exigências de Bloch para um estudo comparativo, 

pois, constituem-se enquanto organizações de trabalhadores de países 

vizinhos com similaridades e desigualdades quanto ao desenvolvimento 

histórico, econômico e social, com destaque para a questão étnica referente 

aos povos originários.   

O território da Bolívia e do Peru compuseram o Império Inca, ou     

Tahuantinsuyu1, e permaneceram integrados no período colonial. 

Posteriormente, constituíram-se como nações independentes, mas 

incorporadas como periféricas e dependentes no sistema capitalista mundial. 

Suas economias poderiam ser caracterizadas como primárias, voltadas 

para a exportação de matérias-primas baratas e a importação de produtos 

industrializados com alto valor agregado. Estes países compartilham um longo 

histórico de interação política (alianças, guerras, tratados) e cultural (forte 

presença da cultura indígena e cultura europeia do passado colonial).  

As primeiras universidades – Universidade Nacional Maior de San 

Marcos (UNMSM), em Lima, e a Universidade Maior, Real e Pontifícia de São 

Francisco Xavier (UMSFX), em Sucre, – foram criadas ainda pela Coroa 

Espanhola em conformidade com a Igreja, e os sistemas universitários dos dois 

países iniciaram sua estruturação após a independência.  

Expandiram-se como instituições públicas, que adotaram o modelo 

napoleônico no decurso do século XIX e sofreram forte influência da Reforma 

Universitária de Córdoba no início do século XX. Nossos objetos de estudo, 

CUD e FENDUP foram fundadas no último quarto do século XX, expressando 

um processo de crescimento numérico e amadurecimento profissional, político 

e sindical dos docentes universitários.  

Qual a justificativa para o estudo da experiência dos docentes 

universitários bolivianos e peruanos, no decorrer da implantação da 

                                                             
1 No século XIV, os incas protagonizaram uma forte expansão, dominando por meio da guerra 
vários povos vizinhos e um extenso território chamado Tahuantinsuyu, que significa “quatro 
regiões”. Por meio do poder bélico, mas também obras de infraestrutura, os incas deram início 
à integração política, militar, cultural e religiosa da região andina. 
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contrarreforma universitária neoliberal desde a perspectiva de suas entidades 

sindicais nacionais?  

Quase todos os países latino-americanos promoveram reformas 

neoliberais nas áreas sociais nevrálgicas, como é caso do Trabalho, 

Previdência, Educação e Saúde. Há um acúmulo de experiências sobre as 

resistências – mobilizações e análises – conduzidas pelos trabalhadores que 

permanece confinado às fronteiras nacionais.  

No Brasil, a indiferença, ou isolamento, em relação aos processos e 

experiências dos trabalhadores dos países vizinhos de colonização hispânica é 

praticamente uma tradição histórica que afeta direta ou indiretamente nossa 

própria resistência às investidas do imperialismo.   

Porém, se, enquanto latino-americanos, assumimos por objetivo superar 

a condição de subdesenvolvimento, dependência e subalternização a qual nos 

encontramos sujeitados, o primeiro passo é apropriar-nos do cabedal de 

experiências, não somente com o intento de ampliação da nossa capacidade 

de entendimento e explicação da realidade, mas também, para estabelecer 

pontes com os trabalhadores da educação dos países vizinhos para alterar 

essa realidade.  

Os ataques às condições de vida da classe operária, e o assédio do 

imperialismo aos recursos naturais, são de natureza global e exigirá 

crescentemente estudos e análises transnacionais para que a compreensão 

dos fenômenos e a resistência deem um salto qualitativo, superando as 

fronteiras. Este trabalho insere-se nesta perspectiva de longo prazo.  

A revisão bibliográfica demonstrou a ausência de um campo de estudos 

sobre o sindicalismo docente universitário na Bolívia e no Peru, assim como a 

inexistência de estudiosos ou mesmo artigos sobre a CUD e FENDUP, 

estendendo assim a já citada observação de Dal Rosso, quanto às lacunas 

acerca do sindicalismo docente, também para estes países.  

As próprias organizações, por motivos distintos, não dispõem de registro 

histórico sobre sua formação e trajetória. As informações encontram-se 
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dispersas e muitos dos relatos demonstram que grande parte das experiências 

ainda não foram reunidas sequer em uma memória coletiva.  

Mas há outro aspecto que reforça a necessidade de estudos sobre o 

sindicalismo docente universitário e a contrarreforma universitária. Esta tem 

sido estudada em várias perspectivas: avaliação, financiamento, estrutura 

interna da universidade (gerencialismo), mercantilização, reconfiguração dos 

planos de estudo voltado às demandas do mercado, adoecimento docente, 

Projeto Bolonha, experiências de contrarreformas em outros países, expansão 

do ensino privado, produtivismo acadêmico, universidades de classe mundial, 

Educação à Distância, desdobramentos para a formação dos professores da 

educação básica e até mesmo sob o prisma dos movimentos estudantis. 

Contudo, quanto às organizações docentes, que, juntamente, com o 

movimento estudantil e sindicato dos trabalhadores administrativos 

universitários empregam um significativo esforço na resistência e denúncia à 

implantação da contrarreforma universitária, praticamente, não há estudos.  

A despeito de a docência universitária ser quase milenar, sua 

profissionalização e a constituição de entidades sindicais são tardias, mesmo 

quando comparada aos trabalhadores da educação básica, refletindo na 

ausência de trabalhos sobre esse setor da educação, como provou a coleta 

documental na Bolívia e no Peru.  

A questão central e que norteia este trabalho é constatar se a 

organização sindical docente universitária interferiu em alguma medida para 

refrear ou diminuir o ímpeto da contrarreforma. Como se trata evidentemente 

de um processo complexo, cabe averiguar em quais aspectos a resistência foi 

bem-sucedida em quais se registraram retrocessos.  

No recorte temporal central (1990-2016), ocorreram somente lutas 

defensivas ou também ofensivas? Quais foram os contextos, as propostas, as 

estratégias? Qual a avaliação de seus militantes? Como as entidades e 

docentes têm se adaptado sob o avanço da contrarreforma? 

O próprio conceito de contrarreforma universitária tem como par 

opositivo as reformas ocorridas ao longo do século XX: reformas universitárias 

de Córdoba (1918), Peru (1919) e Bolívia (1930, 1953 e 1970). Para os 
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docentes universitários os princípios que nortearam as reformas ainda guardam 

alguma significação?  

As formas mais sutis de contrarreforma – avaliação, acreditação, 

produtivismo em suas várias dimensões, financiamento para investigação 

condicionado a resultados, disseminação de valores do capitalismo acadêmico, 

reconfiguração dos planos de estudo e a venda de serviços – foram 

identificadas e confrontadas pela organização sindical? Os sindicatos 

ofereceram propostas alternativas, antissistêmicas ou contra-hegemônicas, ao 

modelo neoliberal?  

CUD e FENDUP procuraram estabelecer relações com partidos, com 

movimentos sociais, com setores do parlamento, para questionar ou apresentar 

propostas alternativas de estruturação das universidades? As entidades 

sindicais assumiram posicionamentos diante dos governos, eleições ou 

eventos políticos de grande repercussão durante este período? Podem ser 

caracterizadas como entidades classistas? Suas direções desenvolveram uma 

política de independência ou foram cooptadas pelos governos?  

Quais paralelos, similitudes e diferenças, podem ser estabelecidas entre 

as condições enfrentadas e as atuações da CUD e da FENDUP? E entre as 

táticas adotadas? Quais são as especificidades de estruturação e trajetória 

destas entidades? Em que coincidem e distinguem? Como se posicionaram 

diante de temas como a corrupção universitária, a reforma previdenciária e a 

reforma trabalhista? Qual o relacionamento/enfrentamento com as reitorias, 

com os estudantes, com o Conselho Universitário? Qual a postura em relação 

à pauperização e precarização docente ou sobre a fragmentação das 

jornadas? Quais são os meios para defender professores perseguidos e quais 

os riscos que estes docentes estiveram sujeitos durante o período estudado? 

E sobre a formação docente e a investigação nas universidades? CUD e 

FENDUP demonstraram atenção ou preocupação com estes aspectos? 

Apresentaram propostas? Programaram alguma medida dentro do seu raio de 

alcance?  

Há outro elencado de questões que se referem às próprias entidades. 

Como configura-se a organização nacional, como se articulam as entidades de 
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base nas instituições? Quais são os critérios de representação ou democracia 

interna? Como lidam com as disputas internas? Qual a relação com os 

docentes precarizados? Qual o critério de filiação (compulsória ou voluntária), 

os meios de informação, as publicações, as pautas internas, o financiamento? 

Por fim, mas não menos importante. Há algum dado material que 

comprove que a atuação de CUD e FENDUP de alguma forma contribuíram 

para o aprimoramento da qualidade educacional oferecida nas universidades 

públicas dos seus respectivos países?  

 Expomos e analisamos estas questões e quadros em cinco capítulos. No 

primeiro abordamos os aspectos metodológicos: o caráter qualitativo e 

quantitativo do trabalho, a organização de roteiros semiestruturados para 

entrevistas, o perfil dos entrevistados, as fontes documentais, a revisão 

bibliográfica, a atuação global do imperialismo, a definição social dos docentes 

universitários, a caracterização de sistemas universitários massificados e 

fundamentos do trabalho com a História Oral e do tempo presente.  

Estabelecemos como foco desta pesquisa as estratégias, ações e 

análises da CUD e FENDUP diante de um fenômeno comum ou a grande 

causa2, a contrarreforma universitária neoliberal. Explanaremos o emprego da 

metodologia comparativa de Marc Bloch e o referencial teórico no Capítulo I. 

Foi necessário, e assumimos como objetivos específicos, o estudo da 

gênese e trajetória destas entidades, destacando marcos de sua consolidação 

– as lutas emblemáticas, as pautas históricas – estruturação interna e as 

práticas sindicais.  

O recorte temporal inicialmente previsto para abarcar ao período de 

1990-2010, foi ampliado, uma vez que as entrevistas e os documentos 

coletados convenceram-nos da importância de estendê-lo até 2016.  

Esse recorte é sincrônico ao objetivo central, mas os objetivos 

específicos demandaram incursões a períodos diacrônicos, particularmente, 

entre as décadas de 1970 e 1980. De igual maneira, as reformas universitárias, 

inspiradas em Córdoba, estão situadas fora do recorte temporal central, porém, 

                                                             
2 Terminologia empregada por Marc Bloch para referir-se ao evento comum analisado 
comparativamente em diferentes países.  
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são relevantes para a definição dos sistemas de ensino, da dinâmica da 

contrarreforma e para o entendimento da própria resistência dos docentes por 

meio de suas entidades.   

 O Capítulo II é dedicado à definição das bases gerais da contrarreforma. 

Como o próprio termo indica, trata-se de um conceito estruturado em base a 

uma relação de oposição e neste sentido delimitamos seu par antitético, a 

Reforma Universitária de Córdoba, seus princípios, caráter transnacional e a 

influência sobre as reformas universitárias da Bolívia e do Peru.  

 Utilizamos dois importantes documentos do Banco Mundial (1995 e 

1998) para delinear as características comuns nas contrarreformas 

universitárias para os países dependentes. Destes materiais destacamos os 

argumentos empregados pelo Banco Mundial para construir o panorama de 

crise do sistema universitário e o balanço dos avanços e dificuldades na 

década em questão.    

 Complementamos este capítulo com a exposição das bases do Projeto 

Bolonha, iniciativa dos países europeus na disputa do “mercado” educacional, 

com a formatação de planos de estudos em base a competências profissionais, 

mobilidade docente-estudantil, padronização, avaliação e acreditação de 

faculdades e carreiras, internacionalização do sistema de créditos e a 

estruturação do Projeto Tuning na América Latina.  

 O capitulo III é dedicado à Bolívia: o sindicalismo boliviano, o sistema 

universitário, a história e estrutura da CUD, as entrevistas e a análise de três 

documentos. Abordamos sucintamente a formação do sindicalismo boliviano, 

destacando os eventos emblemáticos, a ofensiva neoliberal com a 

desestruturação do sindicalismo tradicional e o surgimento de novos atores – 

cocaleiros, movimentos indígenas.  

 A respeito do sistema universitário boliviano descrevemos sua 

constituição, a Reforma Universitária, as universidades durante a Revolução de 

1952, as Revoluções Universitárias de 1970 e 1971, a recuperação da 

autonomia e cogoverno com a redemocratização, os organismos centrais do 

sistema universitário, a legislação e a contrarreforma a partir da década de 

1990. 
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 Com relação à CUD destacamos sua gênese, a estrutura, as entrevistas 

com oito docentes, a análise do Manifesto Político do XIV Congresso de 

Docentes Universitários da CUD, e documentos de duas de suas entidades de 

base: a Federação Universitária dos Docentes Universitários da Universidade 

Maior de San Simón (FUD-UMSS) e a Federação dos Docentes Universitários 

da Universidade Pública de El Alto (FUD-UPEA).  

 O capítulo IV é dedicado ao Peru e segue a mesma estrutura do capítulo 

sobre a Bolívia: organização do movimento sindical, sistema universitário, a 

fundação e atuação da FENDUP e as entrevistas com os professores.  

 O texto sobre o movimento sindical peruano é mais enxuto que o 

boliviano. Aponta o processo de formação das primeiras organizações, destaca 

o papel de José Carlos Mariátegui na constituição da Central Geral dos 

Trabalhadores Peruanos (CGTP), a influência do partido Aliança Popular 

Revolucionária Americana (APRA), as reformas neoliberais e as centrais 

sindicais atuais. 

 Sobre o sistema universitário peruano expomos as principais 

características da Reforma Universitária no Peru, o surgimento das 

universidades privadas (associativas e societárias), as intervenções dos 

governos nas universidades, com destaque para o período fujimorista e as leis 

universitárias 23.733 e 30.220.  

 Na seção seguinte, descrevemos a formação da FENDUP, sua 

organização interna, as perseguições e mortes de seus militantes e dirigentes 

sob vários governos, lutas históricas e seu XIX Congresso Nacional realizado 

em 2016. Constam ainda nesta seção as entrevistas com oito docentes. 

 Descrições, análises e comparações entre as duas entidades estão 

presentes ao longo do trabalho, mas o capítulo final (V) é dedicado 

exclusivamente à análise comparativa.  

Selecionamos temas que consideramos relevantes para nossos 

objetivos: a definição do perfil dos entrevistados; a comparação da formação, 

natureza, trajetória e estruturas da CUD e FENDUP; a relação destas com a 

autonomia e cogovernos universitários; a configuração da contrarreforma para 
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docentes peruanos e bolivianos e suas entidades de classe; a relação de CUD 

e FENDUP com o movimento estudantil; prática sindical e registro da própria 

história; a condição do trabalho docente; a precarização dos vínculos: 

professores extraordinários e contratados; a aposentadoria capitalizada e as 

consequências para os docentes universitários; a independência de classe e as 

estratégias de pressão sobre o executivo e o legislativo; os estatutos das 

entidades; as propostas e ações quanto à formação docente e a investigação 

nos respectivos países.  

Neste último capítulo elaboramos três quadros sinóticos que têm por 

objetivo facilitar a visualização comparativa destes temas e foram 

acompanhados de uma análise e reflexão conclusiva.  
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CAPÍTULO I – CONCEITOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

Este capítulo dedica-se à exposição da metodologia empregada na 

elaboração da pesquisa bem como sua orientação teórica. Encontra-se 

organizado sob os seguintes eixos: avaliação dos pressupostos da 

Confederação de Docentes Universitários da Bolívia (CUD) e da Federação 

Nacional de Docentes Universitários do Peru (FENDUP) para o emprego do 

método comparativo de Marc Bloch; definição social do docente universitário; 

recorte temporal dos fenômenos analisados; escala internacional e nacional 

destes fenômenos; aspectos do comparativismo; História Oral e História do 

tempo presente; tratamento empregado para a coleta e análise de dados.  

A iniciativa de pesquisar associações e sindicatos docentes 

universitários da Bolívia e do Peru, respectivamente, a CUD e a FENDUP, 

enquadra-se em um campo político e de procedimentos metodológicos opostos 

aos empregados pelos defensores das reformas educacionais neoliberais. Este 

trabalho não aspira à falsa parcialidade diante das tensões abordadas, mas é 

crítico das reformas implementadas.  

Optamos por uma temática e selecionamos interlocutores continuamente 

ignorados ou desqualificados pelos governos e pelas agências imperialistas 

como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e suas congêneres.  

Para tais agentes e instituições, qual poderia ser o aporte de 

trabalhadores de educação sindicalizados para o debate sobre políticas 

educacionais, financiamento ou organização do sistema de ensino?  

Na lógica neoliberal, já haveria um infinito número de “especialistas” à 

disposição, não somente para justificar a necessidade da “modernização” 

neoliberal, mas inclusive para interpretar os sinais do mercado para a definição 

da missão, objetivos e mesmo o ordenamento da universidade.  

Além desses “consultores”, no período neoliberal foi criada enorme 

quantidade de organizações não governamentais (ONG’s), muitas vezes 
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ligadas a poderosos grupos econômicos, que “desinteressadamente” oferecem 

serviços para a superação dos problemas da educação.  

Para tais “ex(s)pertos” e ONG’s os questionamentos e proposições 

apresentados pelas entidades sindicais docentes universitárias são 

irrelevantes, porque refletiriam somente interesses corporativos. Na verdade, 

porque dar ouvidos e projeções a tais atores significaria questionar os 

fundamentos do neoliberalismo na educação.  

Obviamente que o foco da atuação da CUD e FENDUP são as temáticas 

corporativas, porém, seria um equívoco fiar-se no rótulo atribuído pelo discurso 

neoliberal ao papel desempenhado pelas associações e pelos sindicatos dos 

trabalhadores no mundo do capital.  

A bem da verdade, não são as entidades sindicais que se omitem de 

discutirem questões relacionadas à políticas educacionais e de financiamento, 

mas governos e grupos empresariais que não querem sua intromissão em tais 

temas. 

A interação com agentes e questões políticas que afetam a educação e 

a comunidade universitária, induzem as entidades sindicais a assumir 

posicionamentos quanto às políticas educacionais, previdenciárias, 

trabalhistas, industrial e orçamentárias, governos, e demais aspectos que 

impactam a vida de seus membros e o campo social aos quais estes se 

dedicam.  

A politização do debate educacional ou a extrapolação das questões 

corporativas não é somente uma questão ideológica, mas atende às condições 

materiais da qualidade de vida e do desempenho docente.  

A atuação da CUD e da FENDUP tem se demonstrado pertinente para 

os docentes universitários de seus respectivos países, obviamente que não 

sem críticas, mas como repetem os docentes peruanos em suas 

manifestações, congressos e boletins: sem luta não há conquista!  

Outro elemento que leva à politização da atuação e contribuições das 

entidades está calcado na natureza antidemocrática do neoliberalismo. 

Inclusive, conforme asseverado por Harvey (2007, p.75, tradução nossa):  
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Os teóricos do neoliberalismo guardam, sem dúvida, profundas 
suspeitas para com a democracia. O governo da maioria se vê 
como uma ameaça potencial aos direitos individuais e às 
liberdades constitucionais. A democracia se considera um luxo, 
que unicamente é possível sob condições de relativa 
prosperidade nas que também concorre uma forte presença da 
classe média para garantir a estabilidade política. Os 
neoliberais tendem, portanto, favorecer formas de governos 
dirigidas por elites e expertos. Há uma forte preferência pelo 
exercício do governo mediante direitos ditados pelo poder 
executivo e mediante decisões judiciais em lugar da tomada de 
decisões de maneira democrática e na sede do parlamento.  

Enquanto a tradição e instituições democráticas podem ser empecilhos 

descartáveis para os interesses do mercado, para as entidades sindicais a 

manutenção das instituições democráticas, ainda que bastante limitadas na 

democracia burguesa, ofereceriam as condições mínimas para o exercício de 

suas funções: liberdades de organização, expressão, manifestação, etc.  

Essa oposição entre a natureza das organizações sindicais e as políticas 

neoliberais encontra-se impressa na história de cada país. De forma 

costumeira, as entidades sindicais mobilizaram-se em defesa do regime 

democrático ou participaram de movimento pela redemocratização dos países 

ao passo que o grande capital se alinha com os setores antidemocráticos e 

conservadores.  

No campo das estruturas internas de governo das universidades 

públicas, a tendência destas instituições é pautada na defesa de organismos 

colegiados, como o cogoverno e na proposição de mecanismos de consulta e 

controle pela base, como observaremos no caso da CUD e FENDUP.  

Não por acaso, qualquer governo autoritário ao longo do seu exercício 

acaba em algum momento questionando as bases de processos democráticos 

de escolha de autoridades universitárias, às vezes por meio de intervenção 

militar ou por qualquer outro artifício e enfrentando a resistência da 

comunidade universitária.  

Assim, optar pelo estudo de entidades sindicais docentes universitários é 

assumir um posicionamento por estudar organizações sociais comprometidas 

com as instituições democráticas, e com uma escola pública, que ofereça 

acesso e condições de ensino e de trabalho de qualidade.  
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Concordamos com Demo (1996, p.32) que assevera: 

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.  

Iniciaremos pela validação do emprego da metodologia de Marc Bloch 

para os casos de CUD e FENDUP, em seguida abordaremos a definição de 

classe dos docentes universitários e na sequência os procedimentos 

metodológicos.   

Bolívia e Peru  

Em função à multiplicidade de objetos de estudos, CUD e FENDUP, 

vislumbramos a possibilidade do emprego da metodologia comparada que 

permitiria superar a mera descrição e análise das entidades particularmente. 

Tal qual apontado por Bustamante e Thelm (2007, p.11), ao “colocar em 

comparação várias experiências, produzem-se frequentemente espaços de 

inteligibilidade e de reflexão nova”.  

Jacques Le Goff, afirmava na introdução de Os reis taumaturgos que os 

historiadores sempre sentir-se-ão mais próximos do comparativismo de Marc 

Bloch (concordamos com ele), mas “é preciso permanecermos fieis ao espírito 

de Marc Bloch, para isso comparando tão-somente o que é comparável” (LE 

GOFF, 1999, p.33).   

Na sua mais conhecida obra, Marc Bloch estudou comparativamente a 

trajetória e as manifestações da crença, na Inglaterra e na França, sobre o 

toque taumatúrgico dos reis na cura das escrófulas, inflamações dos gânglios 

linfáticos provocadas pelos bacilos da tuberculose.  

Segundo ele, não abordou o surgimento da natureza mística deste 

fenômeno, porque simplesmente escapa à história (BLOCH, 1999, p.44), mas 

seu trabalho abarca um período de longa duração, sete séculos 
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Bloch pesquisou documentos de fontes diversas (livros de contas, peças 

administrativas, literatura narrativa, escritos políticos ou teológicos, tratados 

médicos, textos litúrgicos, monumentos figurados, iconografia) e analisou as 

referências e registros sobre o toque místico inseridos em quadros gerais 

políticos e ideológicos:  

Não se podia pensar em considerar os ritos de cura 
isoladamente, fora de todo esse grupo de superstições e 
legendas que formam o “maravilhoso” monárquico; isso teria 
sido condenar-se antecipadamente a vê-los apenas como uma 
anomalia ridícula, sem ligação com as tendências gerais da 
consciência coletiva (1999, p.43).  

Bloch destaca que alguns processos que marcaram a evolução de 

diferentes nações, só podem ser esclarecidos fora do “quadro demasiado 

limitado das tradições nacionais” (1999, p.45).  

O comparativismo ensejado por sua metodologia estabelece o escrutínio 

de semelhanças e dessemelhanças, analogias e especificação de variações de 

fenômenos entre sociedades com contiguidade espacial e temporal: 

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 
remontando, ao menos parcialmente, a uma origem comum.  
(BLOCH,1928, apud BARROS, 2007, p.15).   

Assim, distanciamo-nos de outras possibilidades comparativas como a 

de Max Weber que contrasta “tipos ideais” e períodos não simultâneos 

(BUSTAMANTE, THEML, 2007, p.5). Tampouco é nosso objetivo estudar 

comparativamente sistemas educacionais, como os desenvolvidos por Robert 

Cowen e Andreas Kazamias (2012).  

Empregamos o método de Bloch para comparar as experiências de duas 

entidades sindicais, de países vizinhos, frente às políticas neoliberais na área 

do ensino universitário. Porém, não podemos ignorar a advertência de Le Goff: 

estes objetos e processos podem ser comparados? Atendem às premissas 

definidas por Marc Bloch?  

Bloch estabelece um critério de proximidade em várias dimensões ou 

perspectivas: temporal, espacial e cultural/política. Bolívia e Peru podem ser 
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definidos como países com algum grau de “origem comum” ou consideradas 

nações que estiveram influenciadas uma pela outra em alguma medida?  

Os territórios da Bolívia e Peru constituíram parte do Império Inca 

conhecido como Tawantinsuyu3, que foi invadido pelos espanhóis no século 

XVI. Os povos que viviam no Império Inca tiveram suas formas de vida e 

estruturas de governo arrasadas sendo reduzidos à mão de obra servil dos 

invasores e assim integrados, marginalmente, ao circuito capitalista mundial.  

A conquista europeia e todos os seus desdobramentos encontram-se na 

base dos movimentos indígena aimará e quéchua4 que foram reprimidos tanto 

antes quanto depois da independência.  

 Simultaneamente à invasão e conquista hispânica foram criadas as 

primeiras universidades nestes territórios – a Universidade Nacional Maior San 

Marcos, em 1551, no Peru e a Universidade Maior Real e Pontifícia de São 

Francisco Xavier, em 1623, na Bolívia – como parte do aparato de reprodução 

da ordem colonial.  

 Cabe recordar que o sistema servil da mita5, resgatado e aprofundado 

pelos espanhóis do sistema incaico, foi amplamente utilizado entre as regiões 

que ligam Cuzco a Potosí. Depois de sufocarem as revoltas indígenas do 

século XVIII, os setores criollos dirigiram os processos de independências do 

século XIX e de acordo com Mariátegui “inaugurou-se assim um regime que, 

seja lá quais fossem seus princípios, piorava em algum grau a condição dos 

indígenas, em vez de melhorá-la” (2010, p.83). 

 Durante a Guerra do Pacífico (1879-1883) Bolívia e Peru foram aliados 

contra o Chile e perderam significativas porções de seus territórios. Na 

passagem para o século XX predominavam governos de oligarquias (agrícola e 

extrativista no caso peruano e mineira no caso boliviano) que sofreram fortes 

                                                             
3 Significa As Quatro Regiões, em Quéchua.  
4 Os povos aimará e quéchua são descendentes do antigo povo colla que se estabeleceram e 
desenvolveram às margens do lago Titicaca. (VARGAS, 2012, p. 14) 
5 No período incaico homens eram recrutados para trabalhar em construção de estradas, 
templos, pontes a serviço do Império Inca. No final do século XVII essa forma de trabalho servil 
foi transformada em um imposto para homens indígenas entre 16 e 50 anos, para trabalhar 
principalmente nas minas de prata de Potosí.  
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abalos no período posterior à I Guerra Mundial, passando a disputar e alternar 

o poder com outros setores burgueses.  

 Inicialmente os estudantes peruanos (1919) e posteriormente os 

bolivianos (1930) promoveram reformas universitárias em base aos princípios 

defendidos e difundidos pelos estudantes universitários argentinos em Córdoba 

(1918).  

 A questão do acesso à terra, a permanência de sistemas de servidão e 

discriminação sobre as populações indígenas (pongueaje na Bolívia, e 

gamonalismo no Peru6), a repressão a trabalhadores e movimentos sociais e a 

submissão das burguesias locais ao imperialismo foram alguns traços comuns 

que motivaram as tensões sociais durante todo século XX, com a alternância 

entre regimes burgueses democráticos e autoritários.  

 Na metade do século XX os trabalhadores, camponeses e indígenas 

bolivianos protagonizaram uma revolução social e política liderada e 

simultaneamente refreada pelo Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) 

e posteriormente pelo golpe de Barrientos. Neste período foi criada a Central 

Obreira Boliviana (COB), realizada a reforma agrária e a primeira reforma 

educativa (Código de Educação Boliviano) que estabeleceu uma rede de 

escolas no campo e nas cidades.   

O Peru nunca vivenciou uma revolução como a boliviana de 1952. Entre 

as décadas de 1940 e 1960 o Peru atravessou um período de militarismo e 

governos civis até o golpe militar de 1968, liderado pelo general Juan Velasco 

Alvarado, que instalou um governo militar nacionalista de esquerda que 

promoveu a reforma agrária, nacionalização de empresas do pescado e a 

exploração de petróleo.  

Com a morte de Barrientos (1969), assumiu o governo boliviano um 

setor nacionalista do Exército, que apesar de mais curto que seu congênere 

                                                             
6 Pongueaje na Bolívia e Gamonalismo no Peru são formas de trabalho servil indígena para com a 
aristocracia que sobreviveram ao fim do período colonial. Pongueaje é originário do termo pongo, 
atribuído de forma pejorativa aos camponeses indígenas empobrecidos (VARGAS, 2012, p.92). 
Gamonalismo origina-se do termo gamonal, referente ao proprietário de terra ou chefe político de uma 
região agrária. São desdobramentos da encomienda, que foi a sobreposição de uma organização feudal 
à estrutura dos povos originários, no qual o colono assumia perante a corte a responsabilidade pela 
evangelização e organização de uma comunidade em troca do trabalho compulsório indígena.  
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peruano, criou as condições para que a COB organizasse a Assembleia 

Popular e os estudantes promovessem as Revoluções Universitárias em 1971. 

Esse processo foi abortado pelo golpe militar de Hugo Banzer.  

Conforme o professor Everaldo Andrade, o contexto político da Bolívia 

no início da década de 1970 era influenciado pela situação que atravessava o 

Chile, com o governo Allende, mas principalmente pelo Peru, com o governo 

militar de Juan Velasco Alvarado, que se autodenominou como Governo 

Revolucionário das Forças Armadas (ANDRADE, 1998, p.4). 

No Peru, em 1975, um golpe militar removeu Velasco do poder e fez 

esvanecer o caráter nacionalista/anti-imperialista, reforçando as características 

mais repressivas do regime.  

Dois anos depois, o movimento sindical peruano promoveu o Paro de 19 

de julho de 1977 que impulsionou um processo constitucional e o retorno à 

democracia na década seguinte.  

Na Bolívia, em 1978, as mulheres dos mineiros iniciaram uma greve de 

fome na qual se somaram vários setores, inclusive, os estudantes, que 

puseram fim ao governo de Banzer, porém, sobreveio um novo golpe e a 

redemocratização só seria efetivada também na década de 1980.  

Peru e Bolívia, assim como dos demais países da região, atravessaram 

a crise da dívida externa durante a década de 1980 acompanhada de 

efervescência sindical e política.  

Na Bolívia a vanguarda mineira foi derrotada e destroçada pelo governo 

de Victor Paz Estenssoro que decretou a privatização e fragmentação das 

minas estatais com o processo de relocalização. Depois da derrota da 

chamada Marcha pela Vida, em 1986, seguiram-se vários governos que 

implementaram programas neoliberais até o início do século XXI.  

No Peru, a década de 1980 foi marcada pela ampliação das ações do 

Sendero Luminoso, forças de repressão e grupos paramilitares de direita. Tal 

como na Colômbia, os movimentos sociais e sindicais tornaram-se alvos 

militares. A eleição de Alberto Fujimori e seu autogolpe, na década de 1990, 

criaram as condições políticas – similares à vitória de Estenssoro na Bolívia – 
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para a adoção de reformas neoliberais radicais e a tentativa de 

desmantelamento da organização sindical.  

Após a fuga de Fujimori em 2000, sucedem-se vários governos 

neoliberais instáveis, mas a esquerda não conseguiu apresentar-se como 

alternativa, uma vez que grande parte da base social do proletariado foi 

seduzida pela política assistencialista/paternalista do fujimorismo.  

Na Bolívia, ao longo da década de 1990, os cocaleiros e o movimento 

indígena destacaram-se como importantes protagonistas antineoliberais e anti-

imperialistas. No início do novo século ocorreram dois eventos de profunda 

magnitude social e política que abalaram as bases dos governos neoliberais: a 

Guerra da Água em Cochabamba em 2000 e a Guerra do Gás em 2003, de 

caráter nacional, mas com epicentro em El Alto.  

Como reflexo deste processo estes novos setores sociais, que 

substituíram a antiga categoria mineira como vanguarda das lutas, em 2005, 

levaram à presidência o Movimento Ao Socialismo (MAS), partido liderado pelo 

líder cocaleiro indígena Evo Morales que veio a tornar-se o mais longevo 

presidente do ciclo de governos progressistas do início do século XXI na 

América do Sul.  

Essa curta exposição de eventos históricos demonstra que Bolívia e 

Peru atendem aos critérios de origem, proximidade e interação necessárias 

para validar o emprego da metodologia comparativa de Marc Bloch.  

Quanto ao fenômeno comum, ou “grande causa”, que nos propomos a 

comparar nos dois países – as estratégias de CUD e FENDUP frente à 

contrarreforma universitária – há similaridade para o estabelecimento de nexos 

comparativos.  

A contrarreforma universitária é a materialização dos princípios 

neoliberais aplicados ao ensino superior, comum a vários países do mundo, 

evidentemente, assumindo características particulares em cada contexto 

nacional (ANDERSON, 1999; HARVEY, 2005).  

Assim, CUD e FENDUP, entidades sindicais docentes universitárias 

surgidas no último quarto do século XX, respectivamente, na Bolívia e no Peru, 
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confrontam um conjunto de medidas que se originam ou se inspiram em um 

programa comum, o neoliberal.  

Observado estes elementos, consideramos que o estudo atende às 

premissas para o emprego da metodologia comparativa de Marc Bloch.  

 Faz-se necessário destacar que somos tributários dos artigos publicados 

pela Revista de História Comparada (RHC), editada pela Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que nos auxiliaram na familiarização de 

vários conceitos e procedimentos para coleta, análise e tratamento de dados. 

Definição de classe e entidades sindicais 

Não há como estudar entidades representativas de grupos sociais sem 

estabelecer uma definição social destes grupos. Assim, mesmo não se 

constituindo este procedimento como central, definiremos aqui a categoria 

social que utilizamos ao longo da pesquisa.  

Não utilizaremos definições pouco precisas como “classe média” para 

nos referirmos aos docentes, mas o conceito de classe social, definido grosso 

modo, por critérios estruturais e dinâmicos. Este conceito especifica um setor 

social por sua localização no modo de produção capitalista, especificamente na 

relação com os meios de produção, mas também analisando suas experiências 

e ações ao longo de sua trajetória.  

Esta localização produtiva enseja interesses específicos e opostos ao de 

outros setores sociais, mas que estão mediados por elementos dinâmicos 

ligados às experiências históricas e aspectos culturais, assim:  

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 (THOMPSON, 
2011, p.10).   

Obviamente que a consciência ou autorrepresentação de si mesmos 

enquanto classe não é algo dado ou que surja espontaneamente das relações 

econômicas. Tampouco é homogênea, mas apresenta desigualdades.  
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Como asseveram Bauer e Diniz (2015, p.45) em relação aos docentes 

da educação básica – e o mesmo cabe para os docentes universitários –, estes 

geralmente se reconhecem como membros da vaga definição de “classe 

média” e não como trabalhadores, uma constatação que reforça outra 

observação de Thompson: “[...] se a experiência aparece como determinada, o 

mesmo não ocorre com a consciência de classe” (2011, p.10). 

Definimos o docente universitário como um trabalhador, mas essa 

definição é ainda muito vaga para nossa análise. Consideramos necessário 

aprofundar as particularidades desse trabalhador: sua constituição enquanto 

agrupamento social, que o associa e simultaneamente o distingue de outros 

setores da classe trabalhadora.  

Analisando o processo de proletarização dos docentes argentinos, 

Donaire expõe esse processo. Afirma que a proletarização de vastas camadas 

sociais no capitalismo é uma tendência histórica de longo prazo, mas que está 

sujeita a inúmeros outros fatores: 

Isto não significa que a proletarização seja um movimento que 
se desenvolva necessariamente em forma linear, abrupta ou 
uniforme. Por isso, não se deve entender como uma mera 
dicotomia estática entre dois estados ou situações (proletário – 
não proletário) senão como um movimento tendencial entre 
estes dois polos, com numerosos pontos intermediários que 
expressam o grau de desenvolvimento de um processo sujeito 
a distintos ritmos e a avanços e retrocessos, mas cuja 
tendência no longo prazo, pela própria dinâmica do capitalismo, 
vai de não proletário a proletário. (DONAIRE, 2012, p.56, 
tradução nossa). 

Sendo uma tendência histórica, a análise da classe ou da proletarização 

é realizada sobre um decurso de tempo de longa ou média duração. Os 

primeiros contingentes de trabalhadores de um processo de industrialização, 

normalmente, procedem do campo e desenvolvem um longo processo de 

adaptação – física e cultural – às suas novas condições de existências. Esse é 

o paradigma clássico de proletarização.  

A trajetória dos docentes universitários está vinculada à instituição à qual 

vendem sua força de trabalho e na qual desenvolvem suas atividades. A 

universidade é uma instituição milenar – anterior ao capitalismo e ao próprio 

Estado-Nação – que por centenas de anos teve como missão exclusiva a 
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formação das elites econômicas e religiosas, políticas e culturais das classes 

dominantes.  

Assim como a Universidade enquanto instituição passou por câmbios 

estruturais, a condição dos docentes sofreu alterações neste decurso. Não é 

nosso objetivo analisar esse fenômeno integralmente, mas ater-nos ao período 

mais recente, quando se cristalizaram as características sociais que 

influenciaram a profissionalização desse setor social e a necessidade de 

formarem organizações como CUD e FENDUP, nossos objetos de estudo.  

Somente no século XX e, mais precisamente após a II Guerra Mundial, 

com a intensificação dos processos de urbanização, monopolização da 

economia (CUNHA, 2007b, p.66) e o aumento das taxas de cobertura de 

atendimento da educação básica, acentuou-se a procura pelo ensino superior 

com o decorrente crescimento de matrículas.  

Esse fenômeno iniciado nos EUA foi acompanhado no restante do globo 

com maior ou menor descompasso e significou para o antigo docente 

universitário o início de sua proletarização, como a vivenciada pelo antigo 

artesão durante a revolução industrial.  

Com ritmos, situações e heranças diferentes nos distintos 
países e regiões se produz a partir do II pós-guerra um enorme 
crescimento, uma massificação da educação universitária, em 
princípio, fundamentalmente pública. Este processo abarca 
Europa, América Latina e Estados Unidos em distintos graus e 
a partir da década de 1960, se intensifica com uma amplitude 
que não se havia dado antes. Esta é a base material sobre a 
que se apoia o surgimento da sindicalização docente, com um 
caráter global, como assim também da massificação do 
movimento estudantil e a seu turno a chamada “crise 
universitária” (CORREA, 2011, pp. 25-27, tradução nossa).  

Segundo Brunner (1994, p.5), na América Latina o número de cargos 

docentes universitários entre 1950 e 1990 saltou de 25.000 para mais de 

600.000. 

A ampliação do quadro docente nas universidades veio acompanhada 

pela diversificação de sua composição social com incorporação de segmentos 

provenientes de estratos mais populares, diferindo dos profissionais liberais, 
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religiosos e mesmo elementos das camadas dirigentes que compunham a 

antiga docência universitária.  

Nos países latino-americanos o processo de industrialização via 

substituição dos importados, a instalação de governos nacionalistas ou 

desenvolvimentistas, e a teoria do capital humano enquanto investimento 

produtivo resultou não somente na ampliação do número de matrículas e do 

quadro docente, mas no estímulo à investigação, inclusive com recursos. 

Conforme Lora Cam e Guerrero esse processo ocasionou mudanças na 

percepção do próprio ofício do professor universitário: 

Em relação aos docentes, se originou uma mudança de 
pensamento em sua concepção de tradicional ‘catedrático’. 
Passou-se a considerar como ‘docente-investigador’ 
favorecendo-se com isso o desenvolvimento de todas as áreas 
do conhecimento e tarefas de investigação (2009, p.39, 
tradução nossa). 

Entre as décadas de 1960 e 1970 foram criados vários órgãos de 

fomento à pesquisa na América Latina, mas a despeito desse estímulo, 

Brunner (1994, p.5) afirma que no início da década de 1990 somente 10% dos 

docentes na América Latina dedicavam-se à pós-graduação como 

investigadores e com maior concentração em alguns países.  

Um indicador da proletarização dos docentes universitários foi a 

constituição de sindicatos em lugar das antigas associações, ingresso destas 

entidades em centrais sindicais e adoção de práticas típicas do proletariado 

para resolução de problemas cotidianos: assembleias, conferências, 

congressos, elaboração de boletins, reunião com chefias e autoridades para 

tratar de pautas de interesse coletivo, dissídios, denúncias, organização de 

formas de pressão, contratação de serviços de assessoria jurídica, etc.  

No caso específico da América Latina os primeiros movimentos coletivos 

docentes nas universidades que resultaram em paralisação de atividades foram 

registrados nas décadas de 1960 e 1970 – Universidade Nacional de Brasília 

(UnB) em 1965, Universidade Nacional do Sul (UNS-Argentina) em 1971, 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) em 1972 e 1977. 
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No decorrer da década de 1970 pôs-se em marcha um processo de 

organização sindical em vários países latino-americanos como Argentina, Peru, 

Colômbia, México e Brasil.  

As grandes mobilizações estudantis que ocorreram em fins da década 

de 1960 e ao longo dos anos 1970, além de contagiarem os docentes, 

aceleraram seu processo de organização sindical ao suprirem a demanda por 

cargos docentes com quadros “políticos” estudantis formados na luta política 

contra as ditaduras e governos autoritários. Significativa parcela dos docentes 

que entrevistamos na Bolívia e no Peru iniciou sua atividade militante ainda 

quando estudante: 7 entre 16 entrevistados.  

Outro indicador foi a paulatina transição das associações em entidades 

sindicais, mesmo quando preservando a denominação original da entidade. No 

estatuto da FENDUP de 2009 consta a orientação para que as associações 

universitárias dessem início a processos para transformação em sindicatos 

(FENDUP, 2009, capítulo XI, 2º parágrafo, p.9). Tal conversão ampliou a 

atribuição do caráter jurídico e político destas entidades, forçando o 

reconhecimento, pelas autoridades, da relação trabalhista entre as instituições 

universitárias e os docentes.  

Em alguns países houve luta pelo reconhecimento ao direito à 

sindicalização (México), em outros, experiências de organização conjunta com 

os docentes da educação básica (Argentina e Colômbia) e o surgimento de 

diversos tipos de pautas específicas como titulação dos contratados, planos de 

carreira para investigadores (Brasil, Peru) isonomias salariais com juízes (Peru, 

Colômbia) que refletiam as especificidades nacionais da profissionalização da 

docência universitária em cada país. 

Neste período, o perfil predominante do docente universitário 

consolidou-se como o trabalhador da universidade pública, preponderando o 

gênero masculino e podendo tratar-se de um professor titular ou contratado.  

Não obstante, como observa Naidorf (2009, p.22-25) foram-se 

incorporando uma série de traços que definiam como valores acadêmicos: 

autonomia e autodeterminação das instituições universitárias, liberdade de 

pensamento, rigorosidade e validação positiva dos conhecimentos que se 
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produzem e transmitem, busca de avanço do conhecimento com fins pacíficos 

e tendentes à melhora do ser humano e da sociedade e ampliação do acesso à 

Universidade e gratuidade do ensino. 

Porém, em contraste com os docentes da educação básica, os 

universitários demonstram maior heterogeneidade quanto à composição social 

e condições de trabalho.  

A maioria dos docentes da educação básica dedica-se exclusivamente a 

esta atividade e se autodefine como professor. Dentre os professores 

universitários um significativo setor igualmente se reconhece exclusivamente 

como docente, enquanto outra considerável parcela exerce atividades que não 

podem ser conceituadas apenas como paralelas, mas que definem sua 

identidade social – médicos, arquitetos, advogados, economistas, engenheiros, 

dentistas e diferentes profissionais liberais – e sente-se mais bem representada 

por “conselhos” que por sindicatos. Ainda assim, entrevistamos diversos 

docentes com essa formação “liberal” e que atuam no interior de sindicatos.  

No Peru, o professor químico-farmacêutico da Universidade Nacional 

Maior San Marcos (UNMSM), em Lima, Fritz Fedor Choquesillo Peña explica a 

maior combatividade das universidades públicas das províncias em relação às 

limenhas pelo critério da dedicação exclusiva do professor à docência 

universitária:  

[As universidades mais combativas] Estão nas províncias. Por 
que? Porque os professores dedicam-se unicamente às 
universidades. Aqui em Lima se dedica à universidade e a 
outro trabalho, então não se tem tempo. (PEÑA, 2016, 
p.LXXXI).  

Tradicionalmente os docentes universitários gozaram de maior 

reconhecimento social que os docentes da educação básica, o que se refletia 

em uma melhor remuneração e status social, porém desde as últimas décadas 

do século XX há um processo acelerado de aproximação destes segmentos 

com um rebaixamento salarial e precarização das condições de trabalho dos 

docentes universitários.  

Na década de 1990, assistimos em vários países da América Latina, ao 

processo histórico que alguns autores denominam de massificação das 
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matrículas universitárias, pautado principalmente na expansão das 

universidades privadas. Em alguns países este segmento tornou-se 

hegemônico – Brasil, Chile e Peru – o que intensificou a fragmentação e 

distinção no interior da categoria docente. Isso ocorre porque as condições de 

remuneração, carreira e segurança empregatícia, a estabilidade profissional, 

são distintas entre instituições públicas e privadas, porém no interior das 

públicas a precarização venha se ampliando rapidamente.   

A contrarreforma neoliberal não proletarizou os docentes universitários, 

porque a proletarização já era uma alteração qualitativa que vinha em curso, 

como destacamos mais acima. Os elementos que já caracterizavam os 

docentes universitários como trabalhadores – sua ampliação numérica, 

assalariamento, formas organizativas, regramento de restrição para o exercício 

da atividade e as práticas sindicais – referem-se ao período anterior à 

contrarreforma neoliberal e constituíam exteriorizações do processo de 

proletarização, particularmente, daqueles que se dedicam exclusivamente à 

docência universitária.  

 No período neoliberal, iniciado na última década do século XX, 

prevaleceram processos de pauperização, precarização dos vínculos, 

intensificação do trabalho, piora das condições de exercício da atividade, 

fragmentação de jornadas, substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto 

(educação à distância) e maior controle sobre o trabalho. Vale destacar que 

para fins comparativos deste trabalho que estes traços são mais acentuados no 

Peru do que na Bolívia.  

Estes processos, particularmente, a pauperização e precarização, não 

atestam por si o caráter proletário, até porque há setores do proletariado 

industrial que gozam de vencimentos muito superiores aos docentes 

universitários – ferramenteiros, técnicos mecatrônicos, eletricistas industriais –, 

mas obviamente aproximam os docentes universitários do restante do 

proletariado, como atesta o depoimento do professor engenheiro agrônomo 

boliviano Rodrigo Rodriguez da Universidade Maior de San Simón (UMSS): 

Porque a realidade nacional principalmente de docente 
universitário, na Bolívia, ser docente ou ser acadêmico não te 
traz nenhum tipo de privilégio. E mais, o mercado informal, 
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negociantes e, principalmente o comércio informal na Bolívia é 
melhor que o trabalho acadêmico. Comerciantes e pessoas 
que se dedicam ao comércio informal, ganham muito melhor, 
sem nenhum teto salarial, como este que os professores estão 
sujeitos. Sem estudar e sem formar-se. Então esta é um pouco 
a desigualdade que existe para a pessoa que se forma, que 
estuda, que se prepara com relação a pessoas que não se 
formam e têm possibilidades de ter maior incremento salarial, 
pois não sofrem o controle que temos na universidade, então 
não há um tratamento privilegiado por sermos docentes. E 
mais, se cinquenta por cento da decisão da instituição 
universitária é dos docentes, nem isso temos o privilégio de ter 
a totalidade da decisão. Temos que compartir com os 
estudantes (RODRIGUEZ, 2016, pp. LVIII-LIX).   

É de se destacar que o professor Rodriguez sequer compara a situação 

dos docentes universitários com profissionais liberais, mas com trabalhadores 

informais. Na UMSS a maior parte dos docentes não possui vínculo estável 

com a instituição.  

A precarização está relacionada especialmente à fragilização das 

obrigações contratuais que se desdobram na perda de direitos trabalhistas, 

garantias sociais, fragmentação da jornada e atividades acadêmicas como 

investigação ou participação da vida institucional. De acordo, com Lorenzetti e 

Pok (2007, p.8, tradução nossa):  

Tal inserção débil diz respeito a características ocupacionais 
que promovem ou, pelo menos, facilitam a exclusão do 
trabalhador do quadro de sua ocupação. Expressa-se na 
participação intermitente na atividade de trabalho e na 
dissolução do modelo de empregado socialmente vigente. 
Reflete-se também na existência de condições contratuais que 
não garantam a permanência da relação de dependência 
(tempo parcial, eventual e outras modalidades restritas, não 
sujeitas à cobrança de indenização, etc.). 

Esse processo de pauperização e precarização corrói o antigo status 

social desse segmento, com maior impacto nas universidades privadas, mas 

que também vem ganhando terreno nas públicas.  

A expansão da cobertura do ensino superior vem sendo sustentada pela 

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

quanto nas privadas. Essa é uma tendência mundial. Silva Júnior informa que o 

número de docentes com jornada parcial, entre 1970 e 1997, aumentou 30% 
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(BENJAMIN, 2002; SLAUGHTER, 2010, p. 124 apud SILVA JÚNIOR, 2017, 

p.132).  

A precarização da condição docente, mesmo nas universidades 

públicas, fica evidente quando constata-se que, tanto a CUD, quanto a 

FENDUP mobilizam-se para que os docentes possam prosseguir lecionando, 

mesmo tendo alcançado as exigências legais para aposentarem-se7.  

Cantor (2015) expõe dois aspectos a respeito do processo de 

proletarização do docente universitário. O primeiro, técnico, fundamentado na 

desqualificação do trabalho (proletarização técnica) desenvolvida por Harry 

Braverman na obra Trabalho e capital monopolista (1974):  

O aspecto central refere-se à perda do controle do professor 
sobre importantes aspectos do processo de trabalho, porque já 
não decide sobre o tipo e a forma das avaliações, que vêm 
ditadas desde fora e de cima – pelas autoridades educativas, 
por reitores e gerentes – não é dono do tempo que se destina a 
uma disciplina, porque há uma meticulosa programação de 
tempos e conteúdos (em conformidade com o taylorismo) e em 
geral o currículo está fora de seu controle e se impõe desde o 
exterior de forma autoritária. Além do mais, tem de dedicar-se a 
realizar tarefas que antes não efetuava e nas que investe 
grande parte do tempo que destinava a suas atividades 
pedagógicas, tais como preencher papéis e formulários, 
desempenhar tarefas administrativas e, em muitos casos, de 
tipo empresarial, como oferecer cursos fora das instituições” 
(CANTOR, 2015, p. 393-394, tradução nossa). 

 A análise descreve os professores universitários como meros 

executantes de tarefas que são planejadas por outros e o aparecimento da 

polifuncionalidade com a incorporação de diversas outras tarefas não 

necessariamente relacionadas à docência.  

Pode-se proceder a uma analogia entre a perda de liberdade de 

organização, planejamento e administração do ensino e pesquisa pelo 

professor, e a perda da autonomia da universidade.  

                                                             
7 Não se trata do desejo de professores de seguir atuando em seu campo de conhecimento e 
colaborando com os jovens estudantes ou investigadores, como era comum no período 
anterior, mas de significativos setores da categoria docente que vislumbram uma “morte lenta” 
com na aposentadoria, segundo depoimento da professora peruana Lucia Alicia Jimenez 
Hermoza (2016, p.XCIX). A reforma previdenciária da década de 1990 reduziu as pensões a 
níveis muito próximos do salário mínimo. 
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  Outro exemplo da expropriação do controle sobre seu próprio trabalho e 

produção é exposto por Silva Júnior (2017, p.88), ao comentar um texto de 

Ladislau Dowbor, O professor e a propriedade intelectual, no qual o autor relata 

ter de pagar uma taxa de 25 dólares, por um acesso de 24h, para consultar seu 

próprio artigo, publicado em uma das 500 revistas controladas pela Sage 

Publications8.  

É certo que não se suprime totalmente o campo para criação e 

elaboração – nas fábricas os operários também dispõem de espaços mínimos 

para organizar seu cotidiano e até de “contribuir” com a produtividade por meio 

dos sistemas de sugestões da acumulação flexível –, mas tanto o grau de 

controle do seu trabalho, quanto o direcionamento sobre as atividades 

docentes (pesquisa, ensino e extensão) sofreu uma alteração qualitativa. 

A quantificação do desempenho docente (produtivismo), a polivalência, a 

separação cada vez mais acentuada entre a elaboração dos planos de estudo 

e execução (ensino), o maior controle da instituição sobre o trabalho docente, a 

perda do controle sobre as pesquisas desenvolvidas, expõe um amálgama 

entre taylorismo e toyotismo e uma aproximação dos procedimentos aplicados 

a atividades fabris.  

Cantor ainda se refere é à proletarização ideológica do docente 

universitário baseado na obra de Charles Derber, Professionals as workers: 

mental labor in advanced capitalism (1982).  

A proletarização ideológica dos docentes é uma noção que 
ajuda a entender grande parte dos processos que estão em 
marcha nestes momentos, e nos quais se apresenta uma 
modificação sobre a concepção mesma da educação, seus 
objetivos e seus fins. [...] a proletarização ideológica resulta 
mais importante que a desqualificação técnica, pela perda de 
sentido ético do trabalho docente, o que se traduz em uma 
desorientação ideológica. (CANTOR, 2015, p.396, tradução 
nossa).  

 Assim, enquanto na primeira abordagem oferecida por Cantor a análise 

recai sobre os procedimentos, na segunda o foco seria a própria finalidade do 

trabalho docente. Nas universidades públicas, que tradicionalmente 
                                                             
8 Segundo o site oficial da empresa eles publicam 1.000 periódicos e 800 livros com escritórios em várias 
partes do mundo. Disponível em: https://us.sagepub.com/en-us/sam/company-information. Acessado 
em 14/06/2020. 20:07h. 

https://us.sagepub.com/en-us/sam/company-information
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concentram a investigação, a pesquisa de base, desinteressada do ponto de 

vista comercial, vem perdendo espaço (verbas, laboratórios, bolsas de estudo) 

para a pesquisa aplicada, que pode ser comercializada, transferida e mesmo 

conduzida em conjunto com alguma empresa. 

Ampliou-se, consideravelmente, nos últimos anos, a criação de 

universidades tipicamente mercantis, voltadas unicamente para a obtenção de 

lucro: focaram sua atividade no ensino, e um ensino que se reduziu à formação 

profissional. No Peru estas universidades mercantis, criadas a partir do 

governo Fujimori, foram designadas como “societárias” em diferenciação às 

antigas universidades privadas conhecidas como associativas.  

A nova organização e objetivo das universidades trazem consigo uma 

série de valores do que se convencionou como capitalismo acadêmico. Nas 

palavras de Deise Mancebo (2011, p.79),  

[...] na cultura acadêmica mercantilizada, entre os novos 
atributos valorizados, destacam-se “o empreendedorismo, a 
gana de captar recursos custe-o-que-custar, inclusive em 

detrimento da própria capacidade crítica”!9 Ao fim e ao cabo, o 

docente que consegue agregar ao seu salário e à própria 
instituição maior montante de recursos é o mais produtivo, 
competitivo e valorizado.  

Assim, consideramos os docentes universitários como trabalhadores que 

apresentam características que os distinguem no interior do conjunto do 

proletariado. 

Nossos objetos de estudo são as entidades sindicais formadas por um 

setor destes trabalhadores. CUD e FENDUP são organizações estruturadas no 

interior das universidades públicas, ou seja, não representam o setor social 

docente mais explorado, empobrecido e precarizado pelo modelo de 

universidade neoliberal, concentrado nas universidades privadas, mas aquele 

que em uma analogia com o movimento operário, poderíamos denominar, 

mesmo sob os ataques e a constante ameaça de perda de direitos, como a 

aristocracia docente universitária.  

                                                             
9 Cf.R.Leher & Lopes, “Trabalho docente, carreira, autonomia universitária e mercantilização da 
educação”. In D.Mancebo, J.R.Silva & J.F. Oliveira (orgs), Reformas e políticas: Educação 
superior e pós-graduação no Brasil, São Paulo: Alínea, 2008.   
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 Essa definição não desqualifica as ações deste setor docente, que 

resiste em várias frentes às ofensivas neoliberais. Em diversas categorias e 

momentos históricos, foram os setores melhor remunerados e qualificados, 

designados como aristocracia operária, que constituíram a vanguarda e direção 

nos sindicatos e dos movimentos de resistência, mas essa definição é 

importante, porque também são destes segmentos que emerge a burocracia 

que dá amparo e sustentação no interior da universidade às medidas que são 

próprias das reformas neoliberais.  

É necessária uma observação em relação a nossos objetos de estudo: 

em relação às matrículas as universidades públicas são minoritárias no Peru 

(27,66% em 2014) e majoritárias na Bolívia (80,87% em 2016), portanto, a 

FENDUP representa e defende os interesses da minoria dos docentes 

universitários no Peru e a CUD, na Bolívia, a maior parte deles, mas os 

docentes privados seguem sem representação sindical nos dois países.   

Há que relembrar que no interior das universidades públicas o setor 

estável vem se reduzindo, e segue ampliando-se o número de docentes com 

salários rebaixados, jornadas parciais e excluídos de planos de carreira, vida 

institucional e acesso à pesquisa.  

Essa distinção entre estes dois setores de uma mesma categoria (um 

mais precarizado que outro) insere-se nos propósitos neoliberais de 

fragmentação sindical e podem ocasionar conflitos e divisões, principalmente 

quando no interior da mesma instituição.  

Na Bolívia deparamo-nos com relatos de ameaça de cisão na CUD por 

parte dos docentes extraordinários, aqueles precarizados, caso não pudessem 

ocupar cargos diretivos nas entidades sindicais (MOGROVEJO, 2016, pp.XLV-

XLVI). Em algumas universidades públicas bolivianas os docentes 

extraordinários seguem tendo o acesso interditado a cargos nas federações.  

No Peru, o professor Fritz Fedor Choquesillo Peña (2016, p.LXXVIII), 

expõe os motivos para que não haja sindicatos nas universidades privadas 

peruanas:  

As universidades privadas não querem. O que se passa é que 
há poucos professores das universidades privadas que são 
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nomeados (uma forma de contratação com mais estabilidade, 
como o concursado). Então o que se sucede? Se um professor 
contratado de uma universidade privada quer criar uma 
associação... É demitido! 

As entidades sindicais expressam as singularidades históricas e sociais 

que condicionaram ou influenciaram sua conformação: filiação compulsória ou 

voluntária, negociações em nível nacional ou por instituição, formas de 

financiamento, maior ou menor grau de centralização, reconhecimento da 

representatividade pela base e autoridades universitárias, grau de 

institucionalização, aparato (patrimônio), fóruns de debate e disputa político-

sindical, relações com outras forças sociais como as autoridades (universitárias 

e governamentais) e os movimentos sociais (estudantes, trabalhadores, 

indígenas, feministas, trabalhadores rurais).  

Obviamente que CUD e FENDUP não encarnam de forma mecânica os 

interesses da sua base. Há grupos organizados que militam em seu interior e 

disputam a agenda política e sindical destas entidades, e estas, obviamente, 

podem apresentar problemas que afetam sua representatividade e 

funcionamento (vícios, deformações burocráticas ou aparelhamento) como 

ocorre em qualquer superestrutura.  

Então, estudar tais organizações não se confunde com o estudo da 

categoria, porém a compreensão destes traços contribui na apreensão das 

condições e formas que assumiram as resistências e acomodamentos dos 

docentes à contrarreforma universitária.  

O recorte temporal central  

Inicialmente, no anteprojeto, definimos o recorte temporal entre 1990 e 

2010, contudo, as entrevistas, documentos coletados e a participação em 

alguns eventos fizeram-nos reconsiderar o período. Destacamos abaixo os 

fatores que pesaram nesta decisão: 

 a) em 2014 foi aprovada a nova Lei Universitária do Peru (30.220) e em 

julho de 2016 os estudantes da Universidade Nacional Federico Villarreal 

(UNFV) ocupavam o prédio central da instituição exigindo o cumprimento da 

mesma lei desde a perspectiva estudantil; os docentes promoveram uma greve 
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nacional em junho de 2016 e no mês seguinte realizaram o XIX Congresso 

Nacional de Unificação da FENDUP, que se encontrava dividida; foi o primeiro 

ano (2016) com eleições diretas nas universidades para a escolha das 

autoridades, uma conquista das mobilizações docentes e estudantis de 2010 e 

2011 contra a corrupção. 

b) na Bolívia, no primeiro semestre de 2016, foram realizados dois 

importantes congressos universitários, o IV Congresso Ordinário da Federação 

Universitária de Docentes da Universidade Pública de El Alto (FUD-UPEA) e o 

XV Congresso da CUD, e em julho ocorrera uma paralisação da Universidade 

Maior Real e Pontifícia de São Francisco Xavier (UMSFX), em Sucre; em 2015, 

os estudantes da Universidade Maior de San Simón (UMSS), em Cochabamba, 

realizaram dezessete semanas de greve com enfrentamentos com as forças 

policiais em virtude da nomeação dos docentes fora dos parâmetros previstos 

em lei. 

Além disso, revistas e documentos resultantes dos eventos sindicais e 

as mobilizações (docentes e estudantis), posteriores a 2010, demonstraram-se 

importantes fontes para o nosso estudo (balanços, estratégias, pautas e 

práticas sindicais destas entidades, que de forma direta ou indireta relacionam-

se a desdobramentos da contrarreforma universitária) e surgiam com 

recorrência nas entrevistas.  

Como a revisão bibliográfica em ambos os países configurou a 

inexistência de um campo de estudos ou mesmo artigos acadêmicos sobre o 

sindicalismo docente universitário destes países, as entrevistas e os 

documentos arrolados, demonstraram particular importância para os objetivos 

da pesquisa e ampliamos o período até 2016.  

Durante as visitas às universidades e sedes de entidades, constatamos 

que nem a CUD, nem a FENDUP, registraram sua história ou as memórias de 

antigos militantes quanto à constituição e trajetória das entidades. Há uma 

razão distinta para cada realidade será analisada no Capítulo V.  

Assim, recorremos a documentos de diversos outras temáticas (História 

nacional, reformas trabalhistas e previdenciárias, reformas educacionais, mídia 

e outros) que auxiliassem a recompor processos de gênese e trajetória na 
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caracterização da CUD e FENDUP, geralmente adentrando em outros períodos 

que não o recorte temporal central. Analisaremos o tratamento com os 

períodos de tempo secundários ou diacrônicos em outra seção deste capítulo: 

Comparativismo, História Oral e História do tempo recente.  

O imperialismo e as particularidades nacionais  

O recorte temporal central está associado à contrarreforma universitária 

que tanto a CUD, quanto a FENDUP, depararam-se a partir da década de 

1990. Qual é a natureza dessa contrarreforma? 

Não corroboramos com as avaliações e encaminhamentos do Banco 

Mundial sobre o ensino superior e o conjunto de medidas levado a cabo em 

todo o continente. Não se tratam de medidas para sanar uma suposta 

disfunção institucional, ou discrepâncias de um planejamento e diagnóstico 

equivocados. Configuram-se na verdade como recursos do capital, que 

continuamente procura novos nichos de exploração para repor as taxas de 

lucro. Avalia Mészáros (2014, p.26) que: 

A razão para o fracasso de todos os esforços anteriores, e que 
se destinavam a instituir grandes mudanças na sociedade por 
meio de reformas educacionais lúcidas, reconciliadas com o 
ponto de vista do capital, consistia – e ainda consiste – no fato 
de as determinações fundamentais do sistema do capital serem 
irreformáveis.  

  O sistema escolar, e a universidade enquanto parte deste, não está à 

parte da luta de classes. Qualquer superficial apreciação sobre a trajetória das 

organizações e os movimentos dos trabalhadores evidencia que estes 

defendiam a educação pública e o acesso ao conhecimento como meio para 

sua autonomia e emancipação.  

As universidades populares criadas em vários países a partir das 

reformas universitárias inspiradas em Córdoba, estavam assentadas neste 

pressuposto. No sentido oposto, o Capital procura instrumentalizar o 

conhecimento para ampliar as taxas de lucro e subjugar os trabalhadores.  

 Além das finalidades distintas para a educação, a tendência à 

concentração do capital vai de encontro às políticas públicas que se constituem 

como uma forma clássica de distribuição de renda. 
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 Porém, tais conflitos, ainda que se desenvolvam em nível nacional, 

remontam à escala mundial. Nas análises sobre o papel das organizações 

multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário internacional, nos 

valemos da conceituação de Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) sobre o 

Imperialismo, fase específica de conformação do capitalismo internacional que 

suplantou a mera fase concorrencial entre os países.  

Os termos “imperialismo” e “anti-imperialismo” constam em vários 

documentos produzidos no âmbito da ação das entidades que estudamos, 

como a Resolução do XIX Congresso da FENDUP (2016), o Estatuto do 

Comitê Executivo da Universidade Boliviana (CEUB, 2003), o Estatuto da 

Universidade Pública de El Alto (UPEA, 2008) e o Manifesto Político do XIV 

Congresso Nacional de Docentes Universitários da CUD (2013), o que 

demonstra sua atualidade.  

A atuação em nível mundial do capital não é recente, mas condições 

políticas – vitória na Guerra Fria – e tecnológicas – a estruturação de redes 

telemáticas que movimentam bilhões de um lado a outro do planeta dia e noite 

–, acentuaram o controle do Imperialismo sobre a economia global.  

Simultaneamente reduziram-se a autonomia e os mecanismos protecionistas 

dos Estados Nacionais.   

Como observa Harvey, a materialização das políticas neoliberais não 

ocorreu de forma homogênea, mas preservando seus princípios, adaptou-se às 

condições locais, delineadas por processos históricos e estruturas sociais.  

O desenvolvimento geográfico desigual do neoliberalismo, sua 
aplicação frequentemente parcial e assimétrica de Estado para 
Estado e de formação social para formação social atestam o 
caráter não-elaborado das soluções neoliberais e as complexas 
maneiras pelas quais forças políticas, tradições históricas e 
arranjos institucionais existentes moldaram em conjunto por 
que e como o processo de neoliberalização de fato ocorreu. 
(HARVEY, 2008, p.23).  

 Assim, o capitalismo mobiliza e estimula relações de exploração e 

discriminação particulares em cada sociedade, reavivando inclusive estruturas 

arcaicas de exploração com o intuito de ampliar seus lucros. Por outro lado, as 

formas de resistência e de organização, bem como os segmentos sociais que 

se mobilizam, também atendem às particularidades históricas e conjunturais.  
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A inclusão da educação como serviço junto ao Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio (GATT), permitiu a criação de um enorme mercado nos países 

signatários. Grandes conglomerados internacionais, como Kroton, Laureate, 

Devry University e Western Career College competem e colaboram entre si 

para predominarem nesse mercado, influenciando as políticas educacionais e 

tendo sob seu controle instituições com milhões de estudantes.  

Por outro lado, a transformação do ensino universitário em um enorme 

mercado não fez com que a universidade perdesse seu papel de aparelho de 

reprodução ideológica a serviço do Capital, mas fez ampliar essa característica. 

Cantor comenta que:  

A formação para o trabalho alienado é uma exigência do 
capitalismo flexível de nossos dias, e a ela tem que adequar a 
universidade, que prepara os indivíduos para que sejam dóceis 
e obedientes e estejam capacitados para responder às 
competências que pede o mercado. Por isso, é necessário que 
a universidade os prepare em pouco tempo e os adestre nas 
competências que os permitam ser trabalhadores flexíveis, 
polivalentes e desprovidos de qualquer traço de formação 

crítica (CANTOR, 2015, p.7, tradução nossa).  

Comparativismo, história oral e do tempo presente 

 Em relação à trajetória, constituição e comparação dos objetos de 

estudo destacam-se duas escalas temporais: sincrônica e diacrônica. Segundo 

Barros (2014, p.10), a primeira comporta o tempo coetâneo ao fenômeno 

estudado, no caso deste trabalho, a resistência de CUD e FENDUP à 

contrarreforma universitária, com o recorte temporal focado entre 1990 e 2016.  

O tempo diacrônico compreende um intervalo temporal anterior ao 

período principal, oscilando conforme o evento, por exemplo, as formações de 

CUD e da FENDUP, que não são simultâneas. A CUD formou-se em 1983, 

enquanto que a FENDUP se constituiu em 1971. As reformas universitárias de 

cada país ocorreram em anos distintos, ainda que referenciadas em Córdoba: 

1919 no Peru e 1930 na Bolívia.  

Barros (2014, p.144) alerta para o risco de se incidir em anacronismos 

nos procedimentos comparativos, como a transferência de traços típicos de 

uma sociedade a outra, comparar elementos sem o devido enquadramento e 
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contextualização, ou proceder a uma “leitura forçada” para ajustar as 

realidades examinadas a um padrão previamente definido.  

A contextualização histórica de cada país, ainda que não incluída 

enquanto capítulo no corpo nosso estudo, busca mitigar esse risco e outros. A 

contextualização histórica é uma ferramenta necessária para situar e triangular 

a narrativa dos professores entrevistados. Foi comum nas entrevistas 

identificarmos imprecisões quanto a datas, instituições universitárias e eventos.  

Ainda segundo Barros, outro perigo que comporta a metodologia 

comparativa seria a “ilusão sincrônica”:  

[...] comparar sociedades como se fossem unidades estáticas 
imobilizadas no tempo, esquece-se de considerar que na 
verdade cada sociedade tem seu dinamismo próprio, inerente a 
um processo de transformações que se estabelece em uma 
diacronia (no decurso de uma temporalidade). A comparação 
de dois pontos – meramente motivada pela similitude 
momentânea – pode levar o historiador a comparar 
inadequadamente processos incomparáveis. (BARROS, 2014, 
p.145).  

O conhecimento prévio da história de cada país evidencia-se como a 

precaução indispensável para evitar tal risco. Adverte ainda Barros (2014, p.15) 

que, ao se operar com um múltiplo campo de observação, com diversos 

objetos, estamos sujeitos a eleger um deste como paradigmático o que, 

evidentemente, resultaria em um comparativismo hierarquizante e determinista, 

tal como o empregado durante o neocolonialismo do século XIX que sustentava 

“levar a civilização” aos povos “menos evoluídos”.  

O procedimento para evitar a hierarquização seria adotar uma constante 

iluminação recíproca (contraste) entre os objetos, confrontando semelhanças e 

diferenças sem o critério de valoração, mas analisando desde os contextos 

históricos específicos. 

Opinamos que a existência de um campo de estudo sobre a história do 

sindicalismo docente universitário nestes países, contribuiria para minimizar as 

generalizações indevidas, mas a revisão bibliográfica demonstrou não 

podermos contar com obras específicas sobre essa temática. Assim, temos 

consciência de estarmos mais sujeitos a equívocos e insuficiências teóricas, 

conquanto das precauções metodológicas elencadas. 
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Os eventos estudados no recorte temporal central, no que concerne à 

contrarreforma universitária, enquadram-se na perspectiva da história do tempo 

presente. Lidar com períodos tão próximos encerra circunstâncias que podem 

ser consideradas limitantes ou vantajosas quando comparadas a estudos sobre 

períodos mais remotos.  

 Pela ótica de Rémond (2016, p.207), o historiador do tempo presente 

trabalha com um raio de visão relativamente curto não podendo distinguir 

tendências de longa duração como as percebidas por historiadores que se 

dedicam a períodos mais distanciados ou longos. No seu trabalho sobre os reis 

taumaturgos, Bloch lidou com um período de sete séculos.  

Porém, a proximidade aos acontecimentos e a interação com 

testemunhas e personagens dos eventos estudados, oportunizaria fontes e 

percepções inacessíveis a historiadores que se ocupam com escalas de média 

e longa duração, oferecendo aportes originais desde outros ângulos de 

observação. 

Acrescentaríamos que uma investigação sobre recortes temporais mais 

estendidos ou afastados do tempo do historiador, sempre serão possíveis no 

futuro, ao passo que a investigação de eventos quase contemporâneos, só 

pode ocorrer ao longo da existência da geração que protagonizou ou participou 

desses processos. Nesse sentido, a História do tempo presente trabalha em 

sintonia com a História Oral.  

Considerando-se a inexistência de um campo de estudos sobre o tema, 

trabalhos comparativos ou mesmo artigos sobre CUD e FENDUP, as 

entrevistas constituíram-se em importante fonte de informações nesta 

pesquisa. 

Nesse aspecto, concordamos com as proposições de Paul Thompson, 

quanto às possibilidades que nos oferece a História Oral na compreensão da 

contemporaneidade. Nas indicações desse historiador a entrevista:  

[...] propiciará também um meio de descobrir documentos 
escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam sido 
localizados. A fronteira do mundo acadêmico já não são mais 
os volumes tão manuseados do velho catálogo bibliográfico 

(THOMPSON, 1998, p. 25).  
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O testemunho dos docentes configura-se como uma reconstrução do 

passado fundada em sua percepção e seletividade. Tal aspecto não invalida 

estes relatos como expressões de uma experiência pessoal em uma ação 

coletiva e sua utilização como evidência para análise histórica, algo geralmente 

negado pelo positivismo, mas requer, assim como outros tipos de fonte, 

procedimentos rigorosos de coleta, conferência e análise. 

 Assim, empenhamo-nos para que as entrevistas não resultassem num 

mosaico de depoimentos isolados e dissociados, ou apenas descrições, mas 

que compusessem um panorama abrangente e complexo, conectando eventos 

e pontos de interesse na pesquisa, por meio das lembranças, percepções e 

análises dos entrevistados.   

 Para constituir a evidência oral enquanto documento histórico, tratamos 

de aplicar o controle e rigor crítico que utilizamos com outros tipos de fontes 

(primária e secundária), e mesmo com depoimentos de outros entrevistados, 

naquilo que é passível de verificação e até generalização. 

 Estruturamos o roteiro de entrevistas em base à revisão bibliográfica 

disponível e em informações coletadas nos sites das entidades, nos meios de 

comunicação. Ao longo da coleta de documentos in loco e das próprias 

entrevistas, o roteiro foi sofrendo alterações. Seguimos as premissas 

apresentadas por Manzini (2004, p.2), para quem,  

[...] a entrevista semiestruturada está focalizada em um 
assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com 
perguntas principais, complementadas por outras questões 
inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o 
autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações 
de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a 
uma padronização de alternativas. 

 Para François (2016, p.9) os depoimentos estabelecem uma nova 

relação do historiador com os sujeitos da história. Tal recurso oferece aos 

estudiosos futuros, que hão de dispor de quadros mais amplos, um conjunto de 

fontes e avaliações que contribuirão para a elaboração de panoramas mais 

precisos e com maior integração entre o macro e o micro evento.  

 No mesmo sentido Rémond (2016, p.209) afirma que a chamada 

“história do tempo presente é um bom remédio contra a racionalização a 
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posteriori, contra as ilusões de ótica que a distância e o afastamento podem 

gerar”. Concordantes com essa observação, optamos por disponibilizar ao fim 

do trabalho, em apêndice próprio, as entrevistas realizadas com indicações 

pertinentes quanto ao local, data e circunstância em que foram coletadas.  

 O roteiro das entrevistas sempre se inicia com questões relativas à 

trajetória pessoal, acadêmica e sindical de cada professor para identificar, 

ainda que superficialmente, suas referências, motivações e a origem de sua 

militância (estudante, professor de educação básica, dirigente estudantil, 

militante político). Prossegue com questões referentes às organizações locais, 

às entidades nacionais, os temas mais sentidos, o cotidiano na instituição, as 

formas de mobilização, a percepção sobre o passado e questões que foram 

surgindo ao longo das entrevistas.  

Voldman (2016, p.40) alerta que o uso da fonte oral comporta riscos, 

particularmente quando confinada a depoimentos de membros de grupos que 

construíram uma história própria, um discurso ou narrativa que tende a 

minimizar os choques com oponentes ou rupturas e desligamentos.  

Buscamos precaver-nos de tais riscos estabelecendo um critério que 

abarcasse um grupo heterogêneo de informantes por meio de um 

procedimento que Paul Thompson (1998, p.63) definiu como “investigação 

itinerante”.  

Estabelecemos um perfil geral de docente de universidade pública que 

buscávamos entrevistar (participante da vida sindical de sua categoria), mas 

com propósito de não nos tornarmos “reféns” de grupos, abarcamos a maior 

diversidade possível, incorporando parâmetros tais como tempo de carreira, 

diferentes instituições, filiação política, forma de vínculo com a universidade, 

gênero, etnia, idade, região. Aprofundaremos a descrição do perfil dos 

entrevistados no Capítulo V.  

 De acordo com Voldman (2016, p.37), outra característica da fonte oral é 

constituir-se quando “provocada pelo pesquisador”, seu usuário imediato, e 

isso comporta outra sorte de preocupações quanto à subjetividade do sujeito-

investigador.  
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Essa subjetividade também está presente quando o historiador lida com 

outros tipos de fontes mais tradicionais (documentos, artigos, bibliografia), por 

exemplo, o critério da seletividade. Porém estas teriam sido constituídas sem a 

intervenção do historiador, o que reduziria o grau de interferência deste. 

Este fato é citado por Paul Thompson (1998, p.25): “os historiadores 

orais podem pensar agora como se eles próprios fossem editores: imaginar 

qual a evidência de que precisam ir procurá-la e obtê-la”. Evidentemente esta 

situação requer algumas salvaguardas.  

 Há dois procedimentos que julgamos serem fundamentais para 

preservar-se a “objetividade” da pesquisa: o reconhecimento da ideologia 

subjacente à ação do próprio historiador – nosso referencial teórico – e a 

interação com o campo de pesquisa sobre a temática.  

 O “controle” ou “monitoramento” da própria subjetividade pelo 

pesquisador, está dado pela interação com a produção bibliográfica do campo 

de pesquisa a que se dedica, tendo nas obras de outros investigadores um 

“‘Norte” ou uma referência. Tal critério aplica-se tanto a fontes tradicionais 

como orais, mas nestas últimas denota uma importância ainda maior devido às 

observações de Voldman.  

Infelizmente não dispomos praticamente de nenhum autor ou estudioso 

do campo educacional, ou mesmo de outra área, que tenha levado a cabo uma 

pesquisa sobre a história do sindicalismo docente universitário, nem na Bolívia, 

nem no Peru, mas recorremos a autores que desenvolveram estudos sobre o 

sistema universitário de cada país, análises históricas e as fontes primárias e 

secundárias que reunimos ao longo da pesquisa.  

Com certeza a ausência de um campo de estudos específico terá seu 

peso sobre o presente trabalho, todavia, futuros pesquisadores que venham a 

se dedicar ao mesmo tema, poderão revisar e corrigir lacunas ou distorções 

cometidas por nós. O conhecimento é constituído coletiva e permanentemente.  

Mencionamos a seguir alguns autores que foram fundamentais para a 

realização deste estudo.  
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Na contextualização histórica da história da Bolívia recorremos aos 

estudos históricos de Everaldo de Oliveira Andrade, Herbert S. Klein, Manuel 

Vargas e Guillermo Lora. Para o Peru apoiamo-nos nos trabalhos de Carlos 

Contreras, Marcos Cueto, Newton Carlos, Guido Aguila Grados e José Luis 

Rénique.   

Sobre a autonomia universitária, cogoverno e crise do sistema 

universitário na Bolívia somos tributários dos trabalhos de Gustavo Rodríguez 

Ostria, Eduardo Paz Rada, Maruja Serrudo Ormachea, Crista Weise, Amália 

Anaya e R. Alberto Álvarez. Sobre o mesmo tema no Peru recorremos aos 

escritos de Ricardo Cuenca, Julio Vargas, Marcos Garfias, Patricia Mclauchlan 

de Arregio e do Grupo de Análises para o Desenvolvimento (GRADE).  

Para a análise mais geral sobre a fragilização da autonomia universitária 

(heteronomia) em face aos avanços do neoliberalismo, fundamentamo-nos na 

obra de diferentes autores, como é o caso de Valdemar Sguissard, Renán 

Vega Cantor, Judith Naidorf, Roberto Leher, Jorge Lora Cam, João dos Reis 

Silva Júnior, Afrânio Mendes Catani, Hugo Aboites, José Dias Sobrinho e 

Daniel Schugurensky.  

Sobre a história do desenvolvimento das universidades hispano-

americanas, da Reforma Universitária de Córdoba somos tributários dos 

estudos realizados por Carlos Tünnermann Bernheim, John Tate Lanning, Juan 

Carlos Portantiero e Luis Antonio Cunha. Sobre o sindicalismo docente 

recorremos às obras de Carlos Bauer, Cássio Diniz, Sadi Dal Rosso, Marisa 

Soares, Deise Mancebo e autores vinculados à Rede de Pesquisadores e 

Pesquisadoras Sobre Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores e das 

Trabalhadoras em Educação (Rede ASTE). 

Tratando-se da região andina, uma referência importantíssima foi a obra 

de José Carlos Mariátegui que escreveu vários ensaios sobre a reforma 

universitária no Peru e América latina e desenvolveu uma abordagem marxista 

original, aplicada à especificidade dos países com forte tradição cultural pré-

colombiana. Mariátegui é um autor igualmente relevante por sua influência na 

organização sindical peruana com a fundação da Confederação Geral de 

Trabalhadores do Peru (CGTP).  
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Para acesso a dados quantitativos e políticos recorremos a institutos de 

pesquisas, órgãos governamentais, meios de comunicação, periódicos, 

documentos elaborados pelo Banco Mundial e universidades.   
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CAPÍTULO II - REFORMA E CONTRARREFORMA  

 

No que se refere à história da educação de diferentes países latino-

americanos, a utilização da terminologia contrarreforma universitária por si só 

explicita uma relação dialética com a Reforma de Córdoba, exigindo uma 

exposição, ainda que sucinta, dos principais traços dessa relação, para então 

analisar os casos específicos de Bolívia e Peru.   

Essa delimitação ainda se faz necessária pelo emprego do método de 

Marc Bloch, segundo o qual a análise comparativa dos desdobramentos de 

uma mesma grande causa (contrarreforma em nosso estudo) para os objetos 

de estudo deste trabalho (CUD e FENDUP), requer como premissa a existência 

de marcos comuns e proximidade.  

Apontaremos os aspectos gerais da universidade latino-americana, 

particularmente, a estruturada no antigo espaço da história do colonialismo 

hispânico-americano, destacando a referência do programa reformista 

cordobês (1918) e sua implementação desigual em cada país. 

Em seguida, explanaremos sobre as bases de duas iniciativas no marco 

do neoliberalismo, a primeira promovida pelo Banco Mundial no início da 

década de 1990, e a segunda, iniciada na década seguinte, conhecida como 

Declaração de Bolonha, que na América foi batizada como Projeto Alfa Tuning.  

A reforma universitária latino-americana e seus antecedentes 

Ao contrário de outros impérios coloniais, o hispânico implantou em solo 

americano instituições universitárias desde o século XVI10, instrumentalizando-

as como parte do projeto colonial.  

Nas palavras do professor da Universidade Complutense de Madrid, 

Manuel Ballesteros, (CRUZ apud TÜNNERMANN, 1991, p. 18) as instituições 

universitárias do Novo Mundo teriam surgido como um transplante da 

sociedade hispânica, “reproduzindo esquemas espirituais, políticos, culturais e 

                                                             
10 A primeira universidade em solo americano foi a de São Domingos, criada em 28 de outubro 
de 1538. Ao longo do período colonial foram criadas 32 instituições de ensino superior que 
formaram 150.000 estudantes (LANNING, 1954 apud TÜNNERMANN, 1991, p. 46). 



72 

 

universitários da península”. A estrutura da Universidade de Salamanca era o 

paradigma para as universidades reais e a Universidade de Alcalá para as 

conventuais.   

O Peru abriga a mais longeva instituição universitária do continente 

americano, a Universidade Nacional Maior de San Marcos (UNMSM), fundada 

na cidade de Lima, em 1551, por decreto real. Em 162311, na Bolívia, a Igreja 

criou em Sucre, por meio da ordem jesuítica, a Universidade Maior Real e 

Pontifícia de São Francisco Xavier (UMSFX):  

A Universidade São Francisco Xavier cuja criação data 
efetivamente do ano 1623, foi erigida como o caso da 
universidade de Santo Domingos, sobre a base de um colégio 
já existente, denominado São João Batista, que havia sido 
fundado dois anos antes. (PONTE ARAUCO, 2011, p. 34, 
tradução nossa).   

Para Steger (1974 apud TÜNNERMANN, 1991, p. 41), os jovens das 

camadas coloniais dirigentes não eram especialmente atraídos pelas 

universidades, mas estas se constituíram em um importante recurso de 

“mobilidade vertical” para estratos médios ligados à burocracia e setores 

mestiços da “nobreza rural”.   

Os indígenas só eram admitidos quando integrados ao projeto 

colonizador e de forma subordinada. Negros e chineses não eram aceitos. 

Após os processos de independência, as universidades hispano-

americanas adotaram o modelo napoleônico (RIBEIRO, 1973, p.21), 

conservando o traço eurocêntrico e alienado em relação à realidade local. 

Diante desta adaptação ao novo paradigma europeu, a tímida participação 

estudantil existente nas estruturas universitárias, existentes no padrão 

salamantino, foi subtraída.   

 Na análise realizada por Michelena e Sonntag (1970 apud 

TÜNNERMANN, 1991, p. 91), o modelo napoleônico foi descrito como uma 

importação para satisfazer o consumo das classes dominantes, mas que pouco 

contribuiu para o desenvolvimento e soberania das jovens repúblicas latino-

americanas.  

                                                             
11 A Universidade Maior Real e Pontifícia de São Francisco Xavier foi criada em 1623, mas só 
passou a funcionar no ano seguinte, sendo comum encontrar em textos as duas datas.  
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Sua composição oligárquica manteve-se intacta: o indígena, o mestiço, o 

oriental (no caso do Peru) e o negro foram estigmatizados como sinônimo de 

atraso e permaneceram excluídos ou marginalizados do ambiente acadêmico.  

Persistiu um rígido controle e influência eclesiástica e sua missão 

limitou-se à formação da elite e burocracia qualificada para a consolidação do 

Estado Nacional e de profissionais liberais. Tal quadro perdurou por todo o 

século XIX sem abalos.  

 Em 1918 estalou um vigoroso movimento estudantil na Universidade de 

Córdoba que exigia reformas profundas nas universidades argentinas.  

  Os estudantes cordobeses, seguidos pelos bonarenses e platenses, em 

enfrentamento com as autoridades universitárias eclesiásticas e oligárquicas, 

impuseram, por meio de manifestações de ruas, greves e ocupações das 

instituições, um programa universitário renovador que foi seguido por jovens de 

um amplo espectro de países latino-americanos. 

 Para além das questões propriamente relativas ao meio universitário, 

contribuiu para o sucesso do movimento a conjuntura política interna (a 

chegada do Partido Radical ao poder), o crescimento das camadas urbanas 

(trabalhadores e a pequena burguesia) constituídas em grande parte por 

imigrantes, o ascenso revolucionário do pós-Primeira Guerra Mundial e a 

existência de uma classe operária em Córdoba, que saiu às ruas e realizou 

manifestações em apoio aos estudantes.  

Dois meses após o lançamento do manifesto, em junho de 1918, os 

estudantes reuniram 20 mil apoiadores em um ato na Federação Operária 

(LEHER, 2008, p. 54) 

 As reivindicações dos estudantes argentinos podem ser percebidas 

como tarefas democráticas ou ainda como a disputa do poder no interior da 

instituição universitária, entre setores liberais e conservadores, e foram, em 

grande parte, assumidas pelo governo radical de Hipólito Yrigoyen.   

Darcy Ribeiro (1973, p.78) assim enumerou as reivindicações estudantis:  

a) Erradicação da Teologia e introdução, em lugar desta, de 
diretrizes positivistas; b) Ampliação e diversificação das 
modalidades de formação profissional através da criação de 
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novas escolas especializadas; c) Intento de institucionalizar o 
cogoverno da universidade por professores e estudantes; d) 
Implantação, mais verbal que real, da autonomia da 
universidade frente ao Estado; e) Regulamentação do sistema 
de concursos para o ingresso à carreira docente que, sem 
dúvida, jamais eliminou o nepotismo catedrático; f) e, por 
último, algumas conquistas no campo da liberdade docente, da 
modernização dos sistemas de exames e da democratização, 
através da gratuidade de ensino superior público. 

No que concerte à atratividade do programa reformista pelos estudantes 

dos demais países latino-americanos, especialmente, os de colonização 

hispânica, deve-se ressaltar algumas circunstâncias: a origem comum dos 

sistemas de ensino superior, que compartilhavam várias características; as 

disputas internas no interior da elite econômica, com facções (ou mesmo com a 

Igreja) que flertavam com os estudantes em busca de apoio social e político; e 

a conformação de uma identidade latino-americana12, surgida e amadurecida 

ao longo do século XIX em oposição à expansão anglo-saxão estadunidense.  

Imagem 1 - Manifesto de Córdoba. 

 

Fonte: http://www.archivosenuso.org/viewer/1782 

 Na apreciação de Tünnermann (1991, p. 137), a reforma argentina era 

expressão de uma urgência transnacional,  

[...] constituía uma resposta às necessidades e circunstâncias 
similares, experimentadas em toda a região e nesse sentido, 
obviamente, é um movimento latino-americano que surgiu na 
Argentina quando houve uma série de fatores que precipitaram 

                                                             
12 Essa identificação “latino-americana” dá-se por conta de elementos culturais comuns, mas 
também pela justaposição aos interesses do expansionismo estadunidense ao longo da 
segunda metade do século XIX: a guerra com o México (1846), a ocupação da Nicarágua 
(1850), a guerra hispano-americana (1898), a intervenção na separação do Panamá e 
Colômbia (1903). 
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sua irrupção. Não é, portanto, uma projeção latino-americana 
de um fenômeno argentino. 

A reforma universitária ocorreu antes no Peru, que na Bolívia. Em fins da 

década de 1910 o contexto internacional latino-americano esteve pautado pela 

Revolução Mexicana, a Revolução Russa e o levante de lutas operárias que se 

seguiram ao desastre humanitário da I Guerra Mundial, conhecido como biênio 

vermelho (1919-1920), mas para os estudantes peruanos o evento de maior 

transcendência foi à reforma de Córdoba (RIVAS HUARCAYA, CASALINO 

SEM, TOCHE, 2018, p.35), (PORTA, 2008, p.81). 

Neste país, conformaram-se duas importantes correntes políticas dos 

eventos da reforma universitária de 1919 e que tiveram importante influência 

sobre a vida política ao longo do século XX. 

Uma, de caráter nacionalista e anti-imperialista, que evoluiu de 

movimento (década de 1920) para partido (a partir da década de 1930): Aliança 

Popular Revolucionária Americana (APRA), liderada pelo então estudante 

Victor Raul Haya de la Torre. 

A outra se constituiu na vertente comunista, encabeçada por José Carlos 

Mariátegui, que considerava as universidades como o principal órgão de 

continuidade histórica entre a colônia e a república (2010, p.139).  

Na Bolívia, transcorre um processo semelhante. Desde 1924 ocorriam 

debates entre os estudantes universitários sobre os fundamentos da reforma 

de Córdoba e, em 1928, quando foi fundada a Federação Universitária 

Boliviana (FUB), os estudantes fizeram constar tais seus princípios na carta de 

fundação dessa entidade.  

Nos anos seguintes, a FUB conseguiu aprovar a autonomia universitária 

e o cogoverno docente-estudantil no referendum nacional de 1931. Em 1938, a 

autonomia universitária foi incluída na Carta Constitucional Boliviana, e, no ano 

de 1953, em pleno período revolucionário, a representação dos estudantes foi 

ampliada, com o estabelecimento de um cogoverno paritário. Em 1971, o 

cogoverno, apesar de uma experiência de curto tempo, passou a ser triparitário 

com a incorporação de setores populares.  
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Analisaremos as reformas universitárias no Peru e na Bolívia, bem como 

o processo do fim das cátedras e adoção do modelo departamental 

estadunidense, nos respectivos capítulos dos sistemas universitários destes 

países. 

 Na apreciação de Steger (1974 apud TÜNNERMANN, 1991, p. 139), a 

reforma universitária de Córdoba na década de 1920 teve uma influência 

comparável a do castrismo na década de 1960 na América Latina e Caribe.  

Vários congressos nacionais estudantis atestam a latência e a 

atratividade do programa reformista: Peru (1921); Chile (1920 e 1922); 

Colômbia (1922 e 1924); Cuba (1923) e, em 1931, a lei universitária incorpora 

várias propostas reformistas; Uruguai e Paraguai (1927); na Bolívia (1928, 

1931, 1938, 1953, 1971); México (1929 e 1945); El Salvador (1933) 

incorporaram elementos reformistas na lei de organização universitária e o 

mesmo se passa com Porto Rico em 1942, na Guatemala em 1945, em 

Honduras em 1956 e Nicarágua em 1958.  

 No Brasil, mesmo que tardiamente – em relação aos países vizinhos – 

tenha criado sua primeira universidade na década de 1920, já havia um núcleo 

militante – estudantes e professores universitários – atuando pelos princípios 

reformistas (CUNHA, 2007b, p. 173). 

 Assim, as bases desse movimento reformista, ainda que não 

integralmente, configuram-se como elementos identitários entre as 

universidades públicas latino-americanas.  

 Há que se salientar que apesar da incompatibilidade de um paradigma 

universitário cordobês com os regimes de natureza autoritária, esse modelo 

demonstrou-se conciliável com uma estrutura universitária elitista.  

 Darcy Ribeiro (1973, pp.78-80) resumiu em vinte pontos as limitações e 

as vicissitudes da universidade latino-americana, dos quais destacamos: a 

inexistência de uma carreira docente unificada nacionalmente, o clientelismo 

nos processos de contração docente, o caráter profissional das formações 

universitárias, o “feudalismo catedrático”, o isolamento das faculdades da 
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universidade, o caráter burocrático da organização administrativa e a rigidez 

curricular.    

O Banco Mundial  

Na década de 1960, a América Latina vivenciou um aumento da procura 

da formação superior que Cunha atribuiu, no caso brasileiro, ao “deslocamento 

dos canais de ascensão”, inicialmente em função do processo de 

monopolização da economia e posteriormente por impulso próprio (CUNHA, 

2007b, p.63).  

Poderíamos considerar ainda a intensificação dos processos de 

urbanização e a ampliação do atendimento do ensino secundário. 

Neste período, de acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), havia em escala global, 13 milhões de 

estudantes universitários. Em 2009 o número de matrículas já havia 

multiplicado em quase doze vezes e alcançando a marca de 150,6 milhões de 

estudantes (SEGRERA, 2011, p.208).   

Em 2008, na América Latina, havia 19.723.000 estudantes no ensino 

superior, matriculados em sistemas de variadas dimensões e com distintos 

graus de participação do setor público e privado: 

Tabela 1 - Taxas brutas e líquidas no ensino superior latino-americano. 

País  
Matrículas em 

2008 
Setor privado 

% 

Taxa Bruta de 
Matrículas13 
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 

                                                             
13 A Taxa de Matrícula Bruta indica o número total de matriculas, independentemente da idade 
dos estudantes, em relação à faixa etária correspondente àquele 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.  
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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 

Peru               952.000  54 sem dados  34 

Uruguai              159.000  11 34 64 

Venezuela            2.109.000  28 28 79 

    Fonte: Quadro composto pelo autor a partir de dados da Unesco (2010, pp.162-170) 

Ao longo do século XX, em alguns países latino-americanos, houve um 

processo de massificação do ensino superior, sem que isso significasse sua 

democratização no acesso14 – excetuado aqui Cuba. 

No quadro acima, Brasil e Chile destacam-se os como países com maior 

concentração proporcional de matrículas no setor privado, entretanto, o Peru 

rapidamente cristalizou um quadro similar. Não por acaso, esse cenário foi 

delineado durante regimes autoritários.  

Para Simon Schwartzman (1994, p.5), durante o período autoritário 

vivido por estes países, referindo-se especificamente ao Brasil e Chile, teria 

havido “condições extremamente favoráveis a reformas de amplo escopo: 

recursos de ‘poder’ ilimitados e recursos financeiros, estabilidade político-

institucional e econômica”. Os elementos destacados pelo autor, põem em 

relevo que, para os objetivos propostos pela reforma neoliberal, as instituições 

democráticas seriam um empecilho.  

O Peru reforça essa conclusão. Com os estímulos oferecidos pelo 

governo Fujimori depois do autogolpe em 1992, a participação do setor privado 

no total de matrículas do ensino superior daquele país ultrapassou 75% em 

2016. No flanco oposto, a Bolívia, juntamente com o Uruguai, apresentava os 

indicadores mais elevados de participação das universidades públicas no total 

das matrículas. 

                                                             
14 A Argentina apresenta um sistema de livre acesso, criado por Perón, em 1949, e inclusive 
houve um expressivo aumento do número de universidades públicas nos governos Kirchner, 
mas há barreiras sociais que impedem o acesso dos jovens trabalhadores mais humildes, 
como os que vivem nos “conurbanos” de Buenos Aires. Na Venezuela e no Uruguai assistimos 
a grandes avanços da cobertura em virtude da ação de governos progressistas 
respectivamente bolivarianos e da Frente Ampla.  
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O principal documento que orientou as reformas neoliberais no campo 

do ensino superior na década de 1990 foi La Enseñanza Superior: las lecciones 

derivadas de la experiencia, elaborado pelo Banco Mundial (utilizamos a versão 

em Espanhol de 1995).   

O seu conteúdo esboça um diagnóstico de crise em escala mundial no 

ensino superior. Entre 1974 e 1994 o aumento médio anual de matrículas neste 

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

superando o crescimento econômico e os recursos orçamentários específicos.    

Responsabiliza, ainda, os sistemas públicos pela ampliação insuficiente 

de matrículas e rigidez na criação de cursos e adaptação de planos de estudo 

às necessidades do mercado, o que prejudicaria a economia ao não atender a 

demanda das empresas por mão de obra qualificada.  

O documento elenca argumentos para definir como ineficiente o sistema 

público de ensino superior: custo mais elevado dos estudantes em relação ao 

privado; menor relação estudantes/professor nas instituições públicas; 

avaliação negativa quanto à produção científica dos membros das instituições 

públicas (mesmo sendo estas as que mais realizam investigações); e elevadas 

taxas de evasão (BANCO MUNDIAL, 1995, p.22).  

Pela ótica do Banco Mundial o investimento no ensino superior público 

seria não apenas ineficiente, mas regressivo, pois, beneficiaria as camadas 

sociais com maior poder aquisitivo. Quanto aos estudantes pobres, atendidos 

por programas de assistência, assinalava a alta taxa de inadimplência destes 

quando beneficiados por alguma modalidade de subsídio público.   

O Banco Mundial defendeu o corte, ou, o endurecimento, na concessão 

da assistência estudantil, bem como a cobrança de mensalidades em base a 

um censo socioeconômico das famílias dos estudantes matriculados nas 

universidades públicas.  

Censurou o investimento em instituições de ensino superior públicas, 

argumentando que o mercado de trabalho para os formandos apresentaria 

índices mais elevados de desemprego e que seriam incipientes a interação 

entre as instituições públicas e a indústria.  
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Levando às últimas consequências o raciocínio mercadológico, o Banco 

Mundial sustentava que comparativamente o ensino superior não 

proporcionaria a mesma “rentabilidade social” que a educação básica. Os 

investimentos neste nível de ensino apresentariam maior impacto na redução 

das desigualdades sociais e elevação de renda dos setores mais vulneráveis 

da sociedade do que os realizados no ensino superior.  

Pelos mais variados e astutos argumentos, o documento contrapõe a 

educação básica à superior, com objetivo de reduzir ou congelar recursos 

neste nível de ensino:   

[...] 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 
obtidos com pouco ou nenhum aumento do gasto público. 
(BANCO MUNDIAL, 1995, p.4, tradução nossa). 

Conforme analisado por Sguissardi (2009, p.169), a 

compartimentalização e contraposição entre os níveis de ensino seria um 

argumento empregado pelo Banco Mundial desde 1986. 

A posição do Banco Mundial ignora a codependência entre os níveis de 

ensino, omitindo a repercussão nociva do desinvestimento no ensino superior 

para os demais níveis e segmentos da educação, uma vez que resultaria no 

aprofundamento da precária formação do professor da educação básica e no 

empobrecimento das pesquisas no campo educacional.  

A solução preconizada pelo Banco Mundial seria estabelecer condições 

de estímulo à iniciativa privada no ensino superior (presencial e à distância), o 

congelamento de recursos nas instituições públicas e um processo de 

reconfiguração destas a partir da ótica empresarial.  

A razão econômica que norteia as ações do Banco Mundial, remonta ao 

fenômeno da universalização da educação básica e à massificação do ensino 

superior em vários países, que criou um “mercado em potencial” para capitais 

ociosos de investimentos com altas taxas de rentabilidade.  

Para explorar esse mercado, de acordo com Santos (2008, p.33), houve 

a necessidade de ressignificar e regulamentar a educação como um produto ou 

“serviço” em escala mundial:  
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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 na ótima desse autor (SANTOS, 2008, p.46-47), a universidade 

pública dos países periféricos, ressente-se duplamente no contexto da 

globalização neoliberal: pela redução do financiamento estatal e pelo abandono 

de um projeto de desenvolvimento e soberania nacional.  

Sob este último ponto, vale ressaltar que a Reforma de Córdoba não se 

restringiu a proposições no âmbito estrutural das universidades, mas conferiu à 

universidade a missão de baluarte na definição de projetos de soberania e 

independência, não apenas nacional, mas transnacional: o manifesto de 

Córdoba está dirigido aos “homens livres da América do Sul” e não somente 

argentinos.  

Se, por um lado, o movimento estudantil foi o protagonista indiscutível da 

Reforma de Córdoba, por outro, nos primórdios do século XX, houve um setor 

da burguesia que o sustentou. Se hoje, a burguesia nacional aceita a 

subalternização econômica, cultural e política ao projeto imperialista de 

globalização neoliberal, renunciando a qualquer tímida proposição 

desenvolvimentista, não haveria projeto ou espaço para uma universidade 

focada em um projeto de soberania nacional.  

O pesquisador mexicano Hugo Aboites, destaca que o papel da 

universidade está intrinsicamente vinculado a um projeto nacional democrático, 

de desenvolvimento e soberania.  

As universidades têm a necessidade de promover a ideia de 
nações soberanas, pluralistas e sustentáveis que sejam 
capazes de estabelecer associações internacionais, 
econômicas e políticas em termos de igualdade com outras 
nações. (ABOITES, 2010, p.143, tradução nossa). 

No sentido oposto, restringir as universidades ao adestramento de mão 

de obra, ou direcionar a investigação aos temas de interesse do mercado, 

significa perpetuar a dependência não somente em relação aos países 
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desenvolvidos, mas a corporações empresariais globalizadas, com a ampliação 

da importação de produtos culturais e tecnológicos.  

Para alguns autores e estudiosos críticos e questionadores desse 

processo, de intensa e acelerada mercantilização do ensino superior, a 

investigação na universidade mercantil passa a priorizar a produção do 

conhecimento que rapidamente pode transformar-se em mercadoria, o 

“conhecimento matéria-prima” que se torna também cada vez menos acessível 

pelas barreiras de proteções intelectuais e de patentes:  

Este tipo de conhecimento traz consequências para o aumento 
da desigualdade, posto que os benefícios do crescimento 
econômico não atendem de maneira uniforme à sociedade. O 
conhecimento privatizado torna-se muito mais inacessível e, 
talvez, restrinja a potência de descobertas e inovações. Além 
disso, mais uma vez, o mercado mundial se põe sobre a 
liberdade acadêmica. A ciência básica, orientada pela 
tecnologia básica, produz formas estreitas de conhecimento e 
uma educação não orientada segundo os direitos públicos dos 
cidadãos, processo que mina a riqueza da educação superior. 
(SILVA JÚNIOR, 2017, p.140) 

Em sua exposição de diretrizes, o Banco Mundial (1995, p.4) elenca 

quatro metas para alcançar maior eficiência, qualidade e equidade15 no nível 

superior:  

 Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluído o estímulo a 

instituições privadas;  

 Proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem 

as fontes de financiamento e a estreita vinculação entre recursos 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 materializar-se-iam no estímulo à expansão da participação 

das instituições de ensino superior privado; descaracterização da universidade 

enquanto lócus de produção de conhecimento (pesquisa) desinteressado; 

estabelecimento de avaliações externas; priorização da formação de mão de 
                                                             
15 Cabe-se salientar que “equidade” para o Banco Mundial se restringe à elevação da 
assistência do gênero feminino neste nível de ensino.  
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obra (treinamento e ensino); aligeiramento dos cursos, com redução de 

duração e conteúdo; liberação da operação de conglomerados transnacionais 

nos sistemas de ensino; estimulo à cobrança de matrículas e mensalidades nas 

instituições públicas; oferecimento (venda) pelas universidades de serviços ao 

mercado; restrição da autonomia universitária pelo condicionamento da 

liberação de verbas à contrapartida do desempenho avaliado por agências ou 

secretarias governamentais; reconfiguração do papel do Estado restringindo 

sua ação à regulação; direcionamento da pesquisa para suprir as necessidades 

das empresas; introdução de modelos e critérios gerenciais empresariais; 

estímulo do ensino à distância16. 

Para Cantor (2015, p.131-132) a universidade torna-se uma empresa, 

que estaria voltada para a venda de serviços, gerida por uma administração 

gerencial e é avaliada quantitativamente por uma auditoria externa 

periodicamente. Em síntese, para esse autor, 

[...] a universidade empresarial pode ter pelo menos três 
significados: é uma empresa que opera no âmbito acadêmico, 
os membros da universidade convertem-se em empresários, e 
a universidade vincula-se com empresas e governos com a 
intenção de obter lucros. Em qualquer dos três casos, a 
universidade deixou de ser uma instituição autônoma, 
independente e crítica que reflete sobre os problemas do 
mundo e da sociedade, para converter-se em uma empresa 
que compra e vende mercadorias cognoscitivas. (CANTOR, 
2015, p.133, tradução nossa).  

Independente do matiz ideológico com que se analisem tais 

“proposições” do Banco Mundial, estas representam uma mudança de 

qualidade em relação ao paradigma anterior. Para Rama (2006, p.14), trata-se 

da terceira reforma universitária latino-americana – Córdoba teria seria sido a 

primeira, e a convivência de um sistema dual público e privado a segunda – 

estando focada na mercantilização e no modelo trinário público-privado-

internacional.  

                                                             
16 No documento (BANCO MUNDIAL, 1995, p.37) a educação à distância é avaliada como uma 
modalidade menos onerosa que os programas presenciais, pela redução dos custos 
operacionais e possibilidade de ampliação do número de alunos por professor. Apresenta como 
exemplo, a Tailândia, onde a proporção média é de 8 alunos por professor (8:1) nas 
universidades estatais seletivas “em comparação com 745:1 nas universidades abertas”. 
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Tal qual argumentado pelo professor Roberto Leher, tais objetivos 

configuram-se como uma verdadeira contrarreforma em relação às propostas 

de Córdoba: 

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). 

Por sua vez, Santos (2008, p.32) aponta a incompatibilidade entre a 

liberdade acadêmica, institucionalizada na autonomia universitária, com a 

efetivação de um paradigma empresarial para a universidade:  

[Para o Banco Mundial] 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. 

A oposição ou restrição dos organismos internacionais ao cogoverno 

universitário não é recente e remonta à década de 1960. Em 1966, a 

Universidade Maior de San Simón (UMSS), de Cochabamba, averiguava a 

possibilidade de captação de recursos externos e uma das exigências do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para sua concessão, era a 

supressão do cogoverno (ÁLVAREZ, 2010, p.12).  

Processo Bolonha e Projeto Alfa Tuning 

 A inclusão do ensino superior no Acordo Geral Sobre Comércio de 

Serviços (GATS), da Organização Mundial do Comercio (OMC), resultou na 

intensificação da disputa por esse “mercado” em nível internacional, 

envolvendo vários países e conglomerados educacionais.  

Neste contexto, a União Europeia, com sua tradição milenar no ensino 

universitário, deu início a um movimento para constituição do Espaço Europeu 

de Educação Superior (EEES), através da transnacionalização dos sistemas de 

ensino superior dos países europeus.  

Conforme foi avaliado, por Lima e Rueda (2016, p.169), com muita 

propriedade e espírito crítico, esse processo teve como ponto de partida a 
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declaração de Sorbonne, assinada, em 1998, por França, Alemanha, Reino 

Unido e Itália. No ano seguinte, na cidade de Bolonha, reuniram-se 29 

ministros europeus que subscreveram a declaração pela criação do EEES: 

O objetivo era proporcionar um quadro comum do Espaço 
Europeu de Educação Superior, em que a mobilidade deveria 
ser promovida tanto para estudantes e diplomados quanto para 
os docentes. Além disso, ele foi concebido para garantir a 
promoção das qualificações, no que diz respeito ao mercado 
de trabalho. Os objetivos da Declaração de Sorbonne foram 
confirmados em 19 de junho de 1999, através da Declaração 
de Bolonha, em que 29 países manifestaram a vontade de 
comprometer-se a aumentar a competitividade do Espaço 
Europeu de Educação Superior (LIMA & RUEDA, 2016, p.169). 

 No período compreendido, entre os anos de 1999 a 2015, incorporaram-

se mais países e foram se definindo os contornos e estratégias ao longo de 

nove encontros (LIMA, RUEDA, 2016, p.170): Comunicado de Praga (2001), 

Comunicado de Berlin (2003), Comunicado de Bergen (2005), Comunicado de 

Londres (2007), Comunicado de Louvain-la-Neuve (2009), Conferência de 

Budapeste-Viena (2010), Conferência de Bucareste (2012) e Conferência da 

Armênia (2015).  

 Partindo-se dos apontamentos realizados por Sobrinho (2007, p.112), o 

processo de configuração do EEES delineado na Declaração de Bolonha, 

assenta-se em seis pontos:  

Seus objetivos declarados são: pôr em prática um sistema de 
titulações compatível e comparável, que também permita a 
expedição de um diploma suplementar ou “Suplemento 
Europeu de Título”; adotar um sistema facilmente comparável 
de dois níveis: Graduação e Pós-Graduação (este constituído 
de mestrado e doutorado); aplicação generalizada do Sistema 
Europeu de Crédito (ECTS), que estabelece critérios para a 
equivalência de créditos; promover a mobilidade; promover a 
cooperação entre os sistemas educativos europeus para 
assegurar a qualidade; promover a dimensão europeia na 
educação superior. Os traços mais importantes são a 
compatibilização dos dois ciclos, a transferência de créditos 
permitindo maior mobilidade estudantil e a atratividade. 

 Não obstante os encontros de Praga (2001) e Berlin (2003), declararem 

a educação como um bem de interesse público, pautado pela democratização, 

coesão social e redução das desigualdades, o professor José Dias Sobrinho 

(2007, p.120) salienta que a motivação para a criação do EEES, não pode ser 
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atribuída exclusivamente à “colaboração acadêmica entre as instituições” ou à 

facilitação da circulação de profissionais entre os países que integram a União 

Europeia, mas a um “forte interesse econômico” na oferta de serviços 

educacionais no ensino superior em nível mundial.  

 Os esforços para a criação do EEES foram intensificados em virtude do 

atentado do 11 de setembro de 2001, que forçou os EUA a priorizarem a 

segurança interna e adotarem procedimentos mais rigorosos na liberação de 

vistos de estudo, criando assim uma “janela de oportunidades” para sistemas 

concorrentes como o europeu.  

Contudo, em seu relatório de 2014, referente aos destinos preferenciais 

dos estudantes que cursavam o ensino superior em instituições universitárias 

fora de seus países, a UNESCO apontava que os EUA permaneciam como o 

país preferencial:   

Tabela 2 - Destinos internacionais preferenciais de estudantes universitários. 

  País de destino 
Número 
total de 
alunos 

  
País de 
destino 

Número 
total de 
alunos 

1 Estado Unidos  740.482 11 África do Sul 70.428 

2 Reino Unido 427.686 12 Malásia 63.625 

3 França 271.399 13 Coreia do Sul 59.472 

4 Austrália 249.588 14 Áustria 58.056 

5 Alemanha 206.986 15 Países Baixos 57.509 

6 Rússia 173.627 16 Espanha 55.759 

7 Japão 150.617 17 
Emirados 
Árabes Unidos 

54.162 

8 Canadá 120.960 18 Cingapura 52.959 

9 China 88.979 19 Egito 49.011 

10 Itália 77.732       

          Fonte: Ratcliffe (The Guardian, 17/07/2014). 

Sobrinho alerta que estratégias de integração como as ensejadas pelo 

Processo Bolonha, demandaram a criação de organismos supranacionais de 

harmonização e operacionalidade que não se restringem ao âmbito acadêmico, 

mas também jurídico e político, além de agências nacionais de acreditação de 

cursos e instituições (2007, p.117).  
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 A acreditação é um dos procedimentos para padronização/harmonização 

dos diversos cursos e instituições que permitiriam o estabelecimento de 

procedimentos comparativos para classificação. Segundo Azevedo, Catani e 

Lima (2008, p.14):  

Convergir para divergir, ou integrar para diferenciar, seriam os 
lemas mais adequados, no sentido de estabelecer uma 
dinâmica onde a rivalidade se torna imediatamente visível e 
comparável, traduzida na capacidade de atração de mais 
alunos e de certos tipos de alunos, designadamente 
estrangeiros, de captação de novos recursos financeiros, de 
projetos de prestação de serviços ao mercado, de conquista de 
novos mercados e públicos, de subida de posições nos 
rankings nacionais e europeus, e tudo isto independentemente 
das condições contextuais e de partida de cada instituição de 
educação superior. 

  A ênfase do Projeto Bolonha na padronização resulta da necessidade 

da comparabilidade de elementos mensuráveis, pressuposto para o estímulo à 

competição e elaboração de rankings.   

O paradigma dominante de avaliação contábil e gerencial, 
baseado numa epistemologia positivista, é justificado pelo 
papel atribuído à avaliação em termos de regulação da 
educação superior. É exatamente neste terreno que a 
estandardização, a lógica positivista e de competitividade 
servem aos propósitos dos novos modos de regulação 
emergentes, especialmente induzidos pela reforma do Estado. 
(AZEVEDO, CATANI, LIMA, 2008, p.20).  

Tanto a preconização da mobilidade estudantil quanto à comparabilidade 

de cursos e instituições, levou à estruturação de planos de estudos e currículos 

convergentes, batizado de Projeto Tuning.  

A palavra tuning em inglês pode ser empregada como sinônimo de 

afinação dos vários instrumentos de uma orquestra para a execução de uma 

obra, e é com tal propósito que surge a pedagogia das competências, focada 

na formação profissional e dotada de uma estrutura suficientemente flexível 

para permitir a integração de diversas instituições ao EEES. Cabe ressaltar que 

essa orquestra é constituída por maestro, instrumentos e melodia europeus.  

Para Catani e Eiró (2011, p.107-108), o conceito de competência, 

descrito no projeto Definição e Seleção de Competências da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), consiste em:  
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[...] capacidade de responder às demandas complexas e levar 
a cabo tarefas diversas de forma adequada. Supõe uma 
combinação de habilidades práticas, conhecimentos, 
motivação, valores éticos, atitudes e outros componentes 
sociais e de comportamento que, conjuntamente, devem lograr 
uma ação eficaz. 

No Projeto Tuning, as competências são qualificadas em dois grupos: 

genéricas e específicas. As primeiras remetem a uma formação necessária a 

qualquer estudante e as específicas são relacionadas à área profissional. 

Ambas se encontram estruturadas em quatro grandes linhas:  

• Linha 1: definição das competências acadêmicas genéricas 
para todas a graduações; • Linha 2: definição das 
competências específicas para cada graduação 
(conhecimentos e destrezas); • Linha 3: utilização do sistema 
europeu de créditos (ECTS) como estratégia de acumulação e 
transferência; • Linha 4: definição dos métodos de ensino, 
aprendizagem e avaliação. (CATANI, EIRÓ, 2011, p.112). 

  Problematizando a educação profissional no Brasil, desde a 

reestruturação produtiva, Ramos (2002, pp. 400-402) destaca a associação do 

conceito “competência” ao de empregabilidade, laborabilidade e à mobilização 

das capacidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras.  

Manfredi (1999, p.21) assevera que o conceito “competência” é oriundo 

das Ciências Humanas (cognitivas e educacional), e teria sido apropriado pelo 

empresariado francês na década de 1980 para dar conta das exigências da 

reconversão industrial.  

O conceito “competência” expressaria a superação ou adaptação do 

termo “qualificação” às exigências do capitalismo moderno. O conceito 

“qualificação”, pertencente ao paradigma taylorista/fordista, estaria focado no 

posto de trabalho e nas funções previamente determinadas, enquanto que o 

conceito “competência” teria foco no trabalhador, em sua flexibilidade ou 

polivalência, no que tange à diversidade de postos de trabalho e de funções 

desempenhadas.  

Manfredi também alerta que o conceito “competência”, mais do que a 

“qualificação”, assumiria abertamente uma conotação político-ideológica:  

No modelo de competências tais conotações ideológicas não 
são mascaradas, pelo contrário, são incorporadas e 
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explicitadas na definição de qualificação. Em outras palavras, 
assume-se que o conceito de qualificação não se reduz à 
dimensão técnico-científica, mas também possui conotações 
sociais e político-ideológicas, que passam a ser explicitamente 
valoradas pelo capital. (MANFREDI, 1999, p.12).  

Outra dimensão do modelo universitário assentado em uma matriz 

competitiva e tecnicista seria a supressão da dimensão social e do caráter de 

bem público da universidade. Para Oliveira, a função da universidade seria 

reduzida a seu impacto econômico:  

Essa racionalidade econômica revela que a universidade e o 
trabalho acadêmico só possuem relevância econômica e social 
quando formam profissionais aptos às necessidades atuais do 
mercado de trabalho e quando pesquisam, geram ou 
potencializam os conhecimentos, as técnicas e os instrumentos 
de produção e serviços que possibilitem a ampliação do capital. 
(OLIVEIRA, 2000, p.36). 

 Tal quais as propostas do Banco Mundial, o perfil da universidade 

projetada pelo Projeto Bolonha, vai de encontro às proposições do reformismo 

cordobês, ao implicar a desvinculação entre a atividade e missão da 

universidade com qualquer projeto de desenvolvimento nacional, a não ser 

enquanto interesse mercantil.  

 Seria a transmutação da universidade de instituição cultural e política em 

empresa presidida pelos princípios do capitalismo acadêmico, onde o 

conhecimento seria uma mercadoria e o fluxo de conhecimentos estaria 

pautado pelo acesso a patente e mecanismos de proteção, onde predominam 

os empresários e não os acadêmicos.  

Denota-se neste quadro que enquanto o manifesto da Reforma de 

Córdoba (1918) propunha a colaboração e solidariedade, a Reforma de 

Bolonha assenta-se sobre a competitividade e rivalidade.  

Comentando as propostas da reforma do regime jurídico das 

universidades portuguesas, ocorrido no marco do Processo de Bolonha, 

Azevedo, Catani e Lima (2008) apontam a tendência para a desqualificação 

dos órgãos colegiados e mecanismos de democracia participativa, avaliados no 

marco do paradigma bolonhês, como ingovernáveis ou ineficientes, e sua 

substituição por “conselhos gerais” de caráter técnico-empresarial que 
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primariam por sistemas de avaliação externo e quantitativos, expressando a 

oposição entre a cultura acadêmica e a empresarial.   

Daqui resulta uma concepção de avaliação de tipo tecnocrático 
e gerencial, predominantemente externa e quantitativa, 
estandardizada, centrada na comparação entre produtos e, em 
geral, recusando processos de auto-avaliação conduzidos 
livremente por critérios próprios, fruto da autonomia acadêmica 
e da capacidade de auto-governo. (AZEVEDO, CATANI, LIMA, 
2008, p.18).  

Também neste ponto há um claro choque entre o regime de cogoverno 

docente-estudantil, proposto pela reforma universitária latino-americana e os 

órgãos de caráter técnico-empresarial projetados na contrarreforma bolonhesa, 

bem como a contraposição entre processos avaliativos internos que envolvem 

os pares e outros estamentos, como o estudantil, por avaliações externas e 

padronizadas.  

Projeto Tuning América Latina  

 Segundo a avaliação de Nobre (2009, p.1), o Projeto Tuning esteve 

circunscrito ao espaço europeu até 2002. Porém, quando foi abordada, durante 

a IV Reunião de Seguimento do Espaço Comum de Ensino Superior da União 

Europeia, América Latina e Caribe (UEALC), ironicamente, na cidade de 

Córdoba (Espanha), a perspectiva de integração das universidades latino-

americanas também foi incorporada ao projeto. Em 2003, foi apresentada uma 

proposta, elaborada por um comitê composto por sete universidades latino-

americanas e oito europeias. 

 A partir de 2005 teve início a conformação de Centros Nacionais Tuning 

(CNT’s) nos países latino-americanos, que foram integrados por universidades 

públicas, privadas e órgãos responsáveis pelo ensino superior local (NOBRE, 

2009, p.2), sob a coordenação da Universidade de Deusto (Espanha) e 

Universidade de Buenos Aires (Argentina). 

Esquema do Projeto Tuning América Latina 
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Figura 1 - Organograma da estrutura do Projeto Tuning na América Latina. 

 

Fonte: Projeto Tuning (2019) 

 No portal do Projeto Tuning América Latina consta a participação de 182 

universidades latino-americanas instaladas em 18 países, com seus 

respectivos órgãos de ensino superior. O objetivo geral seria a constituição de 

um Espaço de Educação Superior na América Latina, por meio da 

convergência curricular ao redor de sete objetivos específicos (PROJETO 

TUNING, 2019c):  

 Avanço em processos de reforma curricular com enfoque na pedagogia 

das competências;  

 Aprofundar o eixo da empregabilidade no perfil dos formandos a partir 

das demandas e necessidades sociais estabelecendo as bases de um 

sistema harmonioso com aproximação das titulações;  

 Explorar novos desenvolvimentos e experiências em torno da inovação 

social universitária, particularmente no eixo cidadania;  

 Incorporação de processos e iniciativas provadas em outros contextos 

para construção de marcos disciplinar e setorial na América Latina;  

 Construção conjunta de estratégias metodológicas para desenvolver e 

avaliar a formação de competências na adoção dos currículos que 

contribuam na melhora contínua da qualidade, incorporando níveis e 

indicadores;  
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 Desenho de um sistema de créditos que possibilite a transferência e 

acumulação, que simultaneamente facilite o reconhecimento de estudos 

na América Latina e que possa articular-se com outras regiões;  

 Fortalecer processos de cooperação regional;  

Pelos estudos realizados por Catani e Eiró (2011, p.115-116), o Chile foi 

o país latino-americano que mais avançou na execução do Projeto Tuning. 

Segundo a página do CNT Chile (PROJETO TUNING, 2019b), foram 

realizadas 22.609 entrevistas na América Latina, envolvendo docentes, 

estudantes, empresários e profissionais que resultaram no ordenamento de 27 

competências genéricas:  

1. Capacidade de abstração, análise e síntese; 

2. Capacidade de aplicar o conhecimento na prática; 

3. Capacidade de organizar e planejar o tempo; 

4. Conhecimento sobre a área de estudo e sobre a profissão; 

5. Responsabilidade social e compromisso cidadão; 

6. Capacidade de comunicar oralmente e por escrito; 

7. Capacidade de comunicar em um segundo idioma; 

8. Habilidades no uso da tecnologia informação e comunicação; 

9. Capacidade de pesquisa; 

10. Capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente; 

11. Habilidades para pesquisar, processar e analisar informações de várias 

fontes; 

12. Capacidade crítica e autocrítica; 

13. Capacidade de agir em novas situações; 

14. Habilidade criativa; 

15. Capacidade de identificar, formular e resolver problemas; 

16. Capacidade de tomar decisões; 

17. Capacidade de trabalhar em equipe; 

18. Habilidades interpessoais; 

19. Capacidade de motivar e conduzir em direção a objetivos comuns; 

20. Compromisso com a preservação do meio ambiente; 

21. Compromisso com o seu ambiente sociocultural; 

22. Avaliação e respeito pela diversidade e multiculturalismo; 
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23. Capacidade de trabalhar em um contexto internacional; 

24. Capacidade de trabalhar autonomamente; 

25. Capacidade de formular e gerenciar projetos; 

26. Compromisso ético; 

27. Compromisso com a qualidade; 

 Cantor (2015) destaca a convergência entre o plano de estudos 

formatado em base às competências e os interesses dos empresários:  

Quando falamos de competências no sistema educativo, é 
evidente a intromissão de interesses econômicos capitalistas 
no âmbito escolar. O tipo de competências que se exigem está 
referido a coisas imediatamente úteis, em termos laborais, 
segundo às lógicas dos empresários. Não se fala, em nenhuma 
parte, de competências relacionadas com humanidades, 
porque esses são os saberes que, por decreto, se consideram 
inúteis e incompetentes. Saberes e destreza que fazem 
competentes a uma pessoa são os que facilitam a luta no 
mercado, para que ali se imponham os mais aptos. (CANTOR, 
2015, P.151).  

Abordando o Projeto Tuning América Latina à luz da experiência da 

integração do ensino superior mexicano durante o processo de constituição do 

bloco do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), Aboites 

(2010, p.124) identifica elementos comuns às duas iniciativas: as decisões 

estariam a cargo de pequenos grupos e destaca-se forte orientação comercial 

e pró-empresarial.  

 Depois do estabelecimento do TLCAN, o autor assevera que no México 

passaram a ser exigidos processos de acreditação de programas de estudo e 

instituições e a reprodução de estruturas de avaliação e aplicação de 

instrumentos de medição como nos EUA.  

Aboites destaca que das 27 competências genéricas do Processo 

Tuning América Latina, 22 são idênticas às do bloco europeu, o que realçaria a 

percepção de reprodução de um modelo alienígena e descartaria as 

especificidades da América Latina:  

Não nasce de amplos processos de discussão universitária 
latino-americana, de suas instituições, organismos estudantis e 
dos trabalhadores universitários, tampouco aparece como 
expressão dos intentos de algum grupo de países por busca de 
outros modelos de integração econômica e de educação 
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baseados na colaboração, senão que surge de forma paralela, 
alheia e imposta às atuais correntes de integração, 
diversificação e renovação universitárias latino-americanas. 
Simplesmente se assumiu que o que era bom para a Europa o 
seria também para a América Latina [...] É, nesse sentido, um 
modelo e um método de seleção de competências sumamente 
restritivo, pouco inclusivo e inclinado ao pensamento de caráter 
único. Informações, habilidades e valores concretos, tudo isso 
supostamente aplicável de forma idêntica na Patagônia, no 
Amazonas e no Norte do México. (ABOITES, 2010, pp.134-
136, nossa tradução).  

 Nesse sentido, o Projeto Tuning encontra-se inserido na tradição 

eurocentrista, da alienação em relação aos desafios e necessidades próprias 

de cada país e região latino-americana.  

Além da crítica à pedagogia das competências, Aboites (2010, p.140) 

alerta para o fato de que os sujeitos coletivos do meio acadêmico (docentes, 

estudantes e trabalhadores administrativos) estão sendo ignorados nestas 

discussões.  

 Tal como as recomendações do Banco Mundial, no início da década de 

1990, os impactos das do Projeto Alfa Tuning estão sujeitos à conjuntura 

política e contexto histórico de cada país.   

Nos capítulos sobre os sistemas universitários da Bolívia e Peru, 

abordaremos o avanço e a resistência à implantação das propostas no período 

que vai de 1990 a 2010 a partir da atividade das entidades sindicais docentes 

universitárias.  
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CAPÍTULO III – UNIVERSIDADE E SINDICALISMO DOCENTE BOLIVIANO 

História e estrutura do sistema sindical boliviano  

As leis trabalhistas da Bolívia estão reunidas na Lei Geral do Trabalho 

(LGT). Um conjunto de 122 artigos que estabelece direitos, deveres e formas 

de organização que datam, precisamente, de 8 de dezembro de 1942.   

 Na Bolívia é reconhecido o direito à organização tanto de patrões, como 

de trabalhadores. Estes podem se organizar em sindicatos gremiais 

(profissionais), mistos ou industriais de empresa (Lei Geral do Trabalho, artigo 

99). Porém, até 1942 os trabalhadores já haviam, assim como em outros 

países, inaugurados suas próprias formas de organização. 

Não é possível ter uma noção da presença e importância do sindicalismo 

na história da Bolívia apenas pela legislação, já que por diversas vezes os 

militantes e a própria estrutura sindical permaneceram à margem da lei.  

 A partir dos estudos realizados por Machicado (2010, p.5), sabemos que 

as primeiras associações mutualistas, como a Sociedade Fraternal dos 

Obreiros da Cruz e a Sociedade de Socorros Mútuos São José, surgiram na 

segunda metade do século XIX, e foram constituídas por carpinteiros, 

sapateiros e artesãos, sob orientação da Igreja Católica.  

No ano de 1888 foi fundada a Sociedade Obreira do Futuro (Porvenir) 

que deu origem ao Centro Operário de Estudos Sociais de orientação marxista 

nas primeiras décadas do século XX.  

 Em 1908 fundou-se a Federação Operária de La Paz e, em 1912, a 

Federação Operária Internacional (FOI), de orientação anarquista 

(MACHICADO, 2010, p.6), com 22 sociedades gremiais e 12 sindicatos filiados. 

Neste mesmo ano foi realizada a primeira manifestação política alusiva ao 1º 

de maio na Bolívia.   

Em 1916 foram criadas as primeiras confederações trabalhistas urbanas 

e em 1922 ocorreu a primeira greve geral (KLEIN, 2015, p.215-216), (VARGAS, 

2012, p.80). Ainda nos primórdios do século XX, destacaram-se organizações 

como a Federação de Ferroviários de Oruro e o Centro Tipográfico. 
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Com a I Guerra Mundial houve um declínio na exportação de estanho e 

a crise que se seguiu erosionou o apoio ao governo liberal. Em 1919, 

acompanhando as lutas que ocorriam em países vizinhos, como o Peru, a 

Argentina e o Brasil, os mineiros de Huanuni obtiveram a jornada de 8 horas.  

Porém, do ponto de vista do que significaria nos anos vindouros sua 

liderança, os trabalhadores mineiros ainda constituíam concentrações 

“compostas de massas semi ou recém-proletarizadas com pouca importância 

na vida nacional” (ANDRADE, 2007, p.30).  

Quanto às organizações políticas próprias dos trabalhadores, a Bolívia 

acompanhou um processo semelhante a toda América Latina com a militância 

de correntes anarquistas e depois marxistas. Ainda que em 1920 tivesse sido 

fundado o Partido Socialista, tratava-se uma organização dirigida por 

intelectuais e sem inserção no movimento operário.  

Ao longo desta década, sob o impacto da Revolução Russa, o 

anarquismo foi sofrendo uma paulatina perda de espaço no movimento sindical 

e surgiram novas organizações de articulação regional: a FOI, que havia sido 

transformada na Federação Obreira do Trabalho (FOT), gradativamente foi 

perdendo influência para a Federação Obreira Sindical (FOS), fundada pelos 

marxistas.  

Imagem 2 Sindicato dos pedreiros, La Paz, 1924. 

 

     Fonte: Bolívia, Ministério do Trabalho, Emprego e Previsão Social, 2018.  

Em 1927, no Terceiro Congresso dos Trabalhadores, a FOS deu origem 

à Comissão Boliviana do Trabalho (CBT). No ano de 1928 ocorreu a fundação 
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da primeira Federação de Universitários da Bolívia (FUB) que passou a 

defender os princípios da reforma universitária de Córdoba. 

Apesar de seu reduzido número, os estudantes universitários passaram 

a se destacar como um importante setor na política nacional. Neste momento 

havia seis universidades na Bolívia, sediadas nos departamentos de Sucre, La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí e Oruro. Não há registro de organização 

docente universitária neste período, mas, em 1931 surgem as primeiras 

organizações docentes de educação básica e desde 1920 já existia uma 

organização docente mutual em La Paz (ANAYA, 2009, p.15).  

A década de 1920 foi marcada também por novos massacres indígenas, 

como do distrito de Jesús de Machaca – próximo ao lago Titicaca – e o início 

das atividades da empresa petrolífera estadunidense Standard Oil Company na 

região do Chaco.  

Assim como vários países da região (Argentina e Brasil), a crise de 1929 

provocou uma ruptura institucional com um golpe de estado militar seguido por 

um processo eleitoral. Daniel Salamanca assumiu a presidência nas eleições 

de 1931 e não encontrando saída para as pressões internas levou o país à 

guerra contra o Paraguai: Guerra do Chaco (1932-1935).  

Imagem 3 - Manifestação da Federação Obreira Local, La Paz, 1930. 

 

 Fonte: Bolívia, Ministério do Trabalho, Emprego e Previsão Social, 2018. 

O governo de Salamanca foi extremamente hostil à organização sindical 

e movimentos indígena e universitário. Os destacamentos enviados à guerra 
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foram compostos em sua maioria por quéchuas e aimarás acompanhados 

pelos “descontentes” dos meios urbanos, aqueles que protestavam, faziam 

greves e criticavam o governo. Morreram mais de 50.000 homens na guerra e o 

impacto demográfico foi proporcional às perdas dos países europeus durante a 

Primeira Grande Guerra.  

 A chamada “geração do Chaco” ensejou movimentos e projetos de 

renovação em várias dimensões da sociedade boliviana. No plano sindical no 

final da década de 1930 deslancha um novo período de organização sindical.  

 Em 1936, sob o governo de David Toro, um militar da “geração do 

Chaco”, funda-se a Central Sindical dos Trabalhadores Bolivianos (CSTB), sob 

a direção do Partido de Esquerda Revolucionária (PIR), de orientação stalinista 

(CASTELA, 2019). Este governo criou o Ministério do Trabalho em 17 de maio 

de 1936 (BOLÍVIA, 2015, p.14). 

No mesmo ano, conforme dados obtidos por Machicado, teve início o 

processo de organização sindical entre os camponeses, mas com um perfil da 

organização da comunidade indígena:  

O sindicato agrário tem pouco que ver com o sindicato obreiro, 
já que designa um tipo de associação tradicional de famílias 
unificas por obrigações e direitos em torno à posição familiar-

comunal de terras e responsabilidades políticas locais (2010, 
p.11, tradução nossa).  

Em 1938 foi fundado o Sindicato Misto de Trabalhadores Mineiros de 

Huanuni (S.M.T.M.H.) e no final de 1942, poucos dias após a aprovação da Lei 

Geral do Trabalho, ocorreu o massacre em Catavi, perpetrado pelo governo do 

general Enrique Peñaranda del Castillo (1940-1943).  

Os mineiros de Catavi, que se encontravam em greve, eram 

acompanhados por seus familiares em uma manifestação, e foram fuzilados 

pelo Exército. Esse massacre teve grande repercussão na Bolívia. Andrade 

(2007, pp.43-44), descreve as ingênuas expectativas de setores populares para 

com os militares:  

[...] 21 de dezembro de 1942 uma gigantesca passeata de 8 
mil mineiros cruzava a planície que conduz ao acampamento 
de Catavi rumo à sede da empresa. À frente, em uma ingênua 
esperança de solidariedade dos militares, caminhavam 
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mulheres, velhos e crianças. [...] quando a enorme massa 
popular alcançou a mira das armas, uma pesada fuzilaria 
massacrou sem trégua centenas de mineiros e seus familiares 
desarmados [...]. 

O governo perseguiu e assassinou vários dirigentes de esquerda, 

particularmente, do Partido de Esquerda Revolucionária (PIR) e do Partido 

Operário Revolucionário (POR), e contou com apoio da direita proto fascista do 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), mas um novo golpe alçou ao 

poder o coronel Gualberto Villaroel17 (1943-1946) que assumiu uma postura 

menos hostil para com o movimento social. 

Paralelamente, a classe operária passava por um processo de 

amadurecimento e estruturação de novas entidades como a fundação da 

Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros Bolivianos (FSTMB) em 1944. 

Em 1946, os professores protagonizam uma forte greve com apoio 

popular que derrubou o regime militar com um desfecho dramático:  

Em junho de 1946 foi deflagrada uma greve de professores 
dirigida pelo PIR que ajudou na mobilização de outras 
categorias. Em 14 de julho um protesto popular em La Paz 
transformou-se em insurreição. A Federação dos Bancários, 
dirigida por militantes do POR, decretou greve geral em 18 de 
julho. O governo, dividido e enfraquecido pela saída do MNR 
dias antes, não conseguiu controlar a situação. O palácio 
presidencial foi invadido, Villarroel, morto e seu corpo, depois 
de jogado da sacada do Palácio, foi queimado na praça Murillo 
e pendurado em um poste com outras autoridades enforcadas 
pela multidão. Os dirigentes do MNR refugiaram-se em 
embaixadas de La Paz. (ANDRADE, 2007, p. 49).  

Neste mesmo ano a FSTMB adotou os princípios da revolução 

permanente com a aprovação das Teses de Pulacayo18, demonstrando o 

crescimento da influência do POR entre os trabalhadores mineiros e a adoção 

de um programa avançado pela vanguarda da classe operária. 

                                                             
17 Villaroel expressava em nível boliviano a tendência latino-americana de constituição de 
governos nacionalistas, como Perón na Argentina, Vargas no Brasil e Cárdenas no México. 
Tomou várias medidas progressivas e gradual afastamento da órbita dos Estados Unidos, A 
realização do I Congresso Indígena, a liberação de livre trânsito dos indígenas nas ruas, 
estímulo à criação da FSTMB. Diversos setores do movimento operário defendem que a 
derrocada de Villaroel foi um golpe imperialista com o auxílio de organizações de esquerda 
como o PIR. Disponível em: https://www.causaoperaria.org.br/21-de-julho-de-1946-
linchamento-do-presidente-villarroel-na-bolivia/. Acessado em 15/06/2020. 17:22h. 
18 As teses de Pulacayo incorporam a Revolução Permanente, segundo a qual as tarefas ditas 
burguesas (reforma agrária, democratização da sociedade, soberania nacional), só poderiam 
ser alcançadas por meio de uma revolução socialista encabeçada pela classe operária.  

https://www.causaoperaria.org.br/21-de-julho-de-1946-linchamento-do-presidente-villarroel-na-bolivia/
https://www.causaoperaria.org.br/21-de-julho-de-1946-linchamento-do-presidente-villarroel-na-bolivia/
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As teses afirmavam a necessidade da independência de classe e 

superação do atraso econômico e social com o advento do socialismo, 

demonstrando o amadurecimento na consciência da vanguarda da classe 

operária boliviana. De acordo, com as informações recolhidas por Machicado 

(2010, p.8, tradução nossa), o documento apresentava seis pontos centrais: 

1. Rechaçar a colaboração de classes; 2 Demandar um salário 
básico vital e escala móvel de salários; 3. Exigir 40 horas de 
trabalho por semana e escala móvel de horas de trabalho. 4. 
Exigir a ocupação e controle operário das minas; 5. Exortar a 
construção de sua própria força para uma luta frontal com o 
poder políticos e assim evitar os massacres; 6. Reivindicar a 
construção do Socialismo. 

No sentido oposto, o PIR, que seguia a orientação stalinista de compor 

uma frente com setores burgueses (oligarquia) antifascistas, sofria forte 

desgaste por contrapor-se à sua base sindical e popular. Isso permitiu a 

recuperação do MNR que também havia participado dos governos 

antecedentes. 

O MNR foi o grande vencedor das eleições de 1951, entretanto, o 

Exército anulou o resultado. Isso levou a que o MNR organizasse um golpe em 

9 de abril de 1952, que apesar da deserção dos militares aliados, contou com o 

apoio massivo e heroico dos trabalhadores urbanos que tomaram as ruas, se 

armaram e destruíram o Exército nas batalhas de La Paz e Oruro. Foi o início 

da Revolução de 1952.  

Em contraposição à antiga Confederação Sindical dos Trabalhadores 

Bolivianos (CSTB), de orientação stalinista, oito dias após a vitória da 

revolução, foi criada a Central Obreira Boliviana (COB) que se estruturou por 

departamentos, com as Centrais Obreiras Departamentais (COD’s).   

A COB foi um dos polos de dualidade de poder durante o período 

revolucionário, mas a política do governo do MNR, dirigido por Victor Paz 

Estenssoro, e da sua ala sindical, liderada por Juan Lechín, impediu a 

independência da classe operária em relação ao governo e o aprofundamento 

da revolução.  
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Imagem 4 - Manifestação do MNR na década de 1950. 

 

         Fonte: Martín, 2012. 

As medidas mais destacadas do novo regime foram o Código da 

Educação – que estendeu a educação para a população indígena e criou uma 

rede de escolas no campo e nas cidades; a estatização das minas de estanho 

com a criação da Corporação Mineira da Bolívia (COMIBOL); a reforma agrária 

com a recuperação das terras das comunidades indígenas e entrega de títulos 

de propriedade a estas; o sufrágio universal com a extensão do voto às 

mulheres, camponeses e não alfabetizados; o fim do trabalho servil herdado do 

período colonial (pongo).  

Durante o período revolucionário os estudantes universitários ampliaram 

sua participação institucional no cogoverno, todavia, a autonomia universitária 

foi duramente combatida pelos dirigentes do MNR e várias universidades foram 

invadidas por militantes da COB em 1955. Depreende-se dos textos de 

pesquisadores sobre o ensino superior boliviano (RADA, OSTRIA), que a 

ampliação da participação estudantil no cogoverno deu-se sem enfrentamentos 

entre estudantes e autoridades universitárias.   

Andrade (2007, p.97) estabelece três importantes momentos da 

Revolução de 1952: o primeiro marcado pela dualidade de poder entre a COB 

e o governo do MNR; o segundo pela realização do I Congresso da COB 

(1954), a decretação da reforma agrária e a reorganização do Exército; e o 

terceiro, o afastamento da direção do MNR do movimento sindical e operário e 
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estabelecimento de relações clientelistas entre Exército e massas camponesas, 

que viriam a ser a base social do governo militar que sucedeu ao MNR.  

Com o objetivo de organizar sua influência sobre o campo, o governo do 

MNR passa a estimular a criação de sindicados camponeses e funda a 

Confederação Nacional de Trabalhadores Camponeses da Bolívia (CNTCB).  O 

campo foi a principal base de apoio do governo de Paz Estenssoro e na 

década seguinte, após o golpe promovido por seu vice-presidente, general 

René Barrientos, o apoio ao regime militar institucionalizou-se no Pacto Militar-

Campesino. O governo militar baniu a COB e perseguiu os militantes de 

organizações sindicais.  

Barrientos faleceu em um acidente aéreo em 1969 sucedendo-lhe dois 

governos militares de perfis mais nacionalistas (generais Alfredo Ovando 

Candía e Juan José Torres) que expulsaram os Corpos de Paz dos Estados 

Unidos, estatizaram algumas minas, permitiram o retorno dos exilados e 

restabeleceram relações com os países socialistas.  

A reorganização da COB ocorre nesse contexto. O segundo destes 

governos militares (Juan José Torres), sustentava-se na colaboração entre a 

COB e uma facção do Exército, expresso em um governo militar nacionalista 

dependente das organizações sindicais.  

Conforme o professor Everaldo Andrade, o contexto político da Bolívia 

era influenciado pela situação que atravessava o Chile, com o governo Allende, 

mas principalmente pelo contexto peruano. No Peru em 1968 estabeleceu-se o 

governo de Juan Velasco Alvarado, que se autodenominou como Governo 

Revolucionário das Forças Armadas (ANDRADE, 1998, p.4) e adotou uma 

série de medidas progressivas como a reforma agrária e a estatização de 

empresas, particularmente, do pescado.  

Durante o governo Torres, a COB instalou no 1º de maio de 1971 a 

Assembleia Popular, que vinha constituindo-se efetivamente como um centro 

de poder. Concomitante a esse processo, desenvolveram-se as Revoluções 

Universitárias. Segundo o professor da Universidade Maior de San Andrés 

(UMSA) e dirigente da Federação Sindical de Docentes da Universidade Mayor 
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de San Andrés (FEDSIDUMSA), Aniceto Velarde, as revoluções universitárias 

consolidam o cogoverno paritário:  

 Em 1971, muito antes, na Universidade Maior de San Andrés 
(UMSA), existiu o que chamamos de “revoluções 
universitárias”. A partir destas revoluções se inicia um governo 
universitário baseado no cogoverno, de participação nas 
decisões da universidade, com cinquenta por cento dos 
docentes e cinquenta por cento dos estudantes. Temos que 
retroceder aos movimentos de Córdoba e, posteriormente, isso 
se replica nas universidades públicas e nos outorgam a 
autonomia universitária sob uma consulta popular. (VELARDE, 
2016, p.XIV). 

 Essa experiência foi abortada pelo golpe, de 21 de agosto de 1971, 

encabeçado pelo coronel Hugo Banzer. O golpe triunfou com a aliança entre 

militares conservadores com a ala direita do MNR (Paz Estenssoro) e da 

Falange Socialista Boliviana (grupo de extrema-direita). Esse novo regime 

militar perdurou até 1978 e caracterizou-se por violações aos direitos humanos 

(perseguição, encarceramento e desaparecimento de oponentes políticos), 

controle dos meios de comunicação e dos sindicatos, proibição de partidos 

políticos, fechamento das universidades por um ano, corrupção e alinhamento 

com a política dos Estados Unidos e os demais regimes militares da região. O 

próprio Estenssoro foi exilado em 1974.  

Também os camponeses, organizados na CNTCB, resistiram ao golpe 

realizando bloqueios em várias estradas. Houve um massacre em Epizana e 

Tolata e a CNTCB sofreu intervenção do governo. Ao longo da década de 1970 

desenvolveu-se nas organizações camponesas de base, o movimento 

katarista19, criado sob a liderança de Raimundo Tambo e Genaro Flores.  

Em 1977 o movimento katarista rompe a base da CNTCB e, em 1978, 

reconhece a COB como genuína organização da classe trabalhadora. Em 26 

de julho de 1979, sob a orientação política da COB é fundada a Confederação 

Sindical Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia (CSUTCB).  

                                                             
19 O movimento katarista surgiu em 1973, em plena ditadura de Hugo Banzer e o Manifesto de 
Tihuanaco é uma referência no resgate da cultura e dos direitos das populações originárias. O nome 
katarista advém da Tupac Katari, líder indígena do cerco a La Paz em 1781. Capturado no final desse 
ano, foi esquartejado como exemplo e transformou-se em referência da resistência indígena assim 
como outras personagens históricas como Bartolina Sisa e Tupac Amaru.  
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O governo de Banzer teve fim em 1978, provocado pelo desgaste 

político e uma greve de fome iniciada em La Paz pelas mulheres de mineiros, 

do Comitê de Amas de Casa, que teve alcance nacional. Formou-se então uma 

junta militar que conduziu um processo eleitoral no qual foi vencedor Hernán 

Siles Zuazo, antigo dirigente dissidente do MNR, então encabeçando uma 

aliança de partidos de esquerda denominada de Unidade Democrática Popular 

(UDP).  

Porém, um novo golpe militar liderado pelo general Luis García Meza 

impediu sua posse e impôs um novo regime de terror que perduraria até o 

efetivo restabelecimento democrático em 1982.  

Refletindo a organização de sindicatos de mulheres a partir de 1977 e o 

papel de vanguarda desempenhado por estas para pôr fim ao regime 

autoritário de Banzer, foi criada em 1980 a Federação Nacional das Mulheres 

Camponesas da Bolívia “Bartolina Sisa” (FNMCB “BS”). Essa entidade 

posteriormente agregou-se à Confederação Sindical Única de Trabalhadores 

Camponeses da Bolívia (CSUTCB) e em 2007 tornou-se independente, criando 

a Confederação Nacional de Mulheres Camponesas Indígenas Originárias da 

Bolívia - Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS). 

Siles Zuazo assumiu o governo com o compromisso de honrar o 

pagamento da dívida externa criada pelos militares, em um ambiente de crise 

internacional provocada pelas altas taxas de juros praticadas pelo Banco 

Central dos Estados Unidos da América. O serviço da dívida consumia 36% do 

valor de todas as exportações bolivianas. Zuazo encurta seu mandato e 

convoca novas eleições. 

Em 1985 o MNR retorna ao poder, novamente, com Victor Paz 

Estenssoro, que aplica a política neoliberal de livre mercado por meio do 

Decreto Supremo 21.060 de 29 de agosto de 1985 (genericamente conhecido 

como leis malditas): congelou salários, permitiu a livre dispensa de 

trabalhadores tanto no setor privado quanto público, aumentou o preço dos 

combustíveis, reduziu o número de impostos para os empresários, liberou o 

capital financeiro de controles, flexibilizou o câmbio, criou uma nova moeda e 

fixou um rígido controle fiscal e monetário (MACHICADO, 2019).  
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A Lei 21.060 na prática pôs fim às aos direitos da Lei Geral do Trabalho 

e às garantias asseguradas na Constituição de 1967, pois, conferia a 

prevalência do contrato firmado entre empregador e funcionário sobre a 

legislação.   

O movimento operário reagiu. Tal como o governo inglês de Margaret 

Thatcher, que havia enfrentado o movimento grevista mineiro inglês entre 

1984-1985, Paz Estenssoro enfrentou os mineiros.  

Ocorreu uma enorme marcha de dez mil mineiros de Oruro até La Paz 

(226 km), conhecida como Marcha pela Vida, e quando estes se depararam 

com o Exército, as direções sindicais defenderam sua desmobilização. Foi uma 

derrota histórica sobre a vanguarda do movimento operário boliviano. A lei 

21.060 “relocalizou” 23 mil mineiros, o que na prática significou sua demissão 

em massa.  

Imagem 5 - Marcha pela Vida, 1986.  

 

          Fonte: La Razón, 28 de ago.2014. 

O historiador Herbert S. Klein, retrata o desdobramento da derrota do 

movimento operário por meio do desmonte das empresas surgidas com o 

impulso da Revolução de 1952:   

Entre 1985 e 1986, COMIBOL passou de 27 mil trabalhadores 
a 7.500. Inclusive a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos20 (YPFB) foi forçada a despedir a 4 mil 
trabalhadores, e ficou reduzida a uma força de trabalho de 5 
mil pessoas no mesmo período. Todas estas mudanças 
levaram a que o poder da FSTMB e da força de trabalho em 

                                                             
20 Jazidas Petrolíferas Fiscais Bolivianas, nossa tradução. 
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geral declinara enormemente; esta organização já não pode 
jogar os enérgicos papéis político e econômico que havia 
assumido na sociedade boliviana desde os anos 1950. Um 
indicador destas mudanças foi o retiro de Juan Lechín como 
cabeça da FSTMB em 1986, e seu retiro do poder na COB no 

ano seguinte (2015, p.315, tradução nossa).  

As minas da COMIBOL foram sendo privatizadas de forma fragmentada 

em milhares de pequenos “nichos” de exploração espalhados por túneis em 

forma de cooperativas: Federação Departamental de Cooperativas Mineiras 

(Fedecomim)21. Os novos “mineiros” cooperados, agora microempresários, 

passaram a explorar a mão de obra que contratavam sem qualquer tipo de 

vínculo empregatício ou proteção social.  

Gráfico 1 - Evolução da taxa de desemprego (1985-2015) *. 

 
               Fonte: Bolívia, Ministério do Trabalho, Emprego e Previsão Social, 2015, p.15. 
               * A cor vermelha indica o período do governo de Evo Morales.                  

O enfraquecimento do setor mineiro dentro do movimento sindical 

expressou-se na ampliação do peso que a CSUTCB passou a assumir no 

interior da COB, disputando sua direção.  

Nesse período, o desemprego chegou a 20% e centros tradicionais de 

mineração como Oruro e Potosí entraram em decadência. Isso resultou na 

elevação da informalidade e estímulo de ocupações econômicas vinculadas ao 

cultivo de folhas de coca em novas regiões como a encosta de Chapare, 

localizada próximo de Cochabamba.  

                                                             
21 Essa federação tornou-se internacionalmente conhecida, em 2016, com o sequestro e brutal 

assassinato do vice-ministro do governo Evo Morales, Rodolfo Llanes, por cooperados 
mineiros, que recusavam aceitar o direito de sindicalização aos trabalhadores contratados 
pelas cooperativas. O vice-ministro buscava mediar o conflito com o setor que bloqueava uma 
estrada no altiplano boliviano a 180 km de La Paz. 



107 

 

Ao contrário da antiga produção do Vale de Yunga, (La Paz), voltada ao 

uso tradicional, o cultivo de Chapare esteve associado à produção de cocaína 

em contato com os carteis colombianos. Na segunda metade da década de 

1980, cálculos conservadores indicavam que 250 mil camponeses se 

ocupavam dessa atividade em pequenas propriedades (KLEIN, 2015, p.318).  

Mais tarde, com o desenvolvimento de plantios de coca no vale do rio 

Magdalena, na própria Colômbia, esse vínculo perdeu sua importância para os 

cartéis colombianos.  

O governo boliviano, assessorado pelo Órgão de Combate às Drogas 

(DEA) estadunidenses, criou organizações policiais militares denominadas de 

Unidades Móveis de Patrulha Rural (UMOPAR) para combater o plantio de 

coca. Os camponeses organizaram-se em Comitês de Autodefesa que 

evoluíram para sindicatos agrários agrupados em 5 federações de produtores 

de coca na região de Cochabamba e outras 5 na região de La Paz. Foi em 

Chapare que se destacou como dirigente Evo Morales22.  

Em 29 de novembro de 1996, o governo de Gonzalo Sanchez de 

Lozada, fez aprovar a lei 1732, que criou o Fundo de Capitalização Individual, 

que trata sobre o sistema de aposentadoria, ou pensões.  

Nesta nova lei estabelece-se a idade mínima de 65 anos23 para a 

aposentadoria e o sistema previdenciário – até assumido de forma partilhada 

pelo Estado, trabalhadores e setor empresarial – passa a ser custeado apenas 

pelo trabalhador (capitalização).  

 Neste sistema, o trabalhador contribui com uma porcentagem do seu 

vencimento mensal (10%), mais um seguro de vida (1,71%), um aporte para 

um fundo solidário (0,5%) e uma taxa de administração para o Fundo de 

Gestão (0,5%), totalizando 12,71%. O retorno tem sido uma aposentadoria 

muito abaixo do custo de vida, como poderemos constatar nos depoimentos 

dos docentes que entrevistamos.  

Em 2010 houve uma reforma no sistema de pensões com a lei 065, mas, 

apesar de se reduzir a idade mínima de 65 para 58 anos, manteve-se o 

                                                             
22 Juan Evo Morales Ayma – Neste trabalho nos referiremos como Evo Morales.  
23 A expectativa de vida na Bolívia era de 61,7 anos em 2001 (SANDOVAL LANDÍVAR, 2006).  
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sistema de capitalização. A manutenção desse sistema é motivo de grande 

polêmica e críticas dos docentes universitários ao governo de Evo Morales.  

A COB apesar da crise sofrida durante o período neoliberal persiste 

como a principal referência no movimento sindical boliviano. Em seu último 

congresso realizado de 18 a 23 de janeiro de 2018 em Tupiza-Potosí, 

participaram 70 das 90 organizações afiliadas, entre federações e 

confederações, com 900 delegados. A CUD integra o Comitê Executivo da 

COB, assim como os docentes de Educação Básica urbana e rural.  

No XVI Congresso da COB, várias delegações posicionaram-se 

contrários à reeleição do presidente Evo Morales, defendendo o “NÃO” no 

referendo que se realizaria naquele ano.  

Sobre a organização sindical de base, há segundo dados do Ministério 

do Trabalho e Emprego, 6.537 representações sindicais (12%) em um total de 

53.396 empresas em 2015.  

Gráfico 2 - Evolução do número de representações sindicais e empresas. 

      Fonte: Bolívia, Ministério do Trabalho, Emprego e Previsão Social, 2015, p.55.  

Sistema Universitário Boliviano 

 Durante o recorte temporal central deste trabalho (1990-2016), houve a 

aprovação de duas leis de educação que abrangem o sistema universitário 

boliviano. A primeira foi em pleno período de políticas neoliberais, Lei da 

Reforma Educativa, Lei nº 1565 de 07 de julho de 1994, substituída pela Lei de 

Educação nº70 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” de 20 de dezembro de 2010 

e, atualmente, em vigor.  

 A Lei nº70 trata no Capítulo III do subsistema de Educação Superior de 

Formação Profissional o qual se subdivide em quatro seções: formação 
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superior de professoras e professores (para a educação básica); formação 

superior técnica e tecnológica; formação superior artística; e formação superior 

universitária. 

 A seção sobre formação superior universitária apresenta a estruturação 

do sistema universitário boliviano ordenado em segmentos: universidades 

públicas autônomas, universidades privadas, universidades indígenas e 

universidades de regimes especiais (militar e policial). 

A particularidade do sistema universitário público boliviano foi a 

incorporação de alguns elementos centrais da Reforma Universitária de 

Córdoba – a autonomia universitária e o cogoverno – de forma mais efetiva que 

em outros países da região. A autonomia consta da carta constitucional desde 

1938 e corresponde ao artigo 92 da atual Constituição:  

As universidades públicas são autônomas e iguais em 
hierarquia. A autonomia consiste na livre administração de seus 
recursos, na nomeação de suas autoridades, seu pessoal 
docente e administrativo; a elaboração e aprovação de seus 
estatutos, planos de estudo e orçamentos anuais; e a aceitação 
de legados e doações assim como a celebração de contratos, 
para realizar seus fins e sustentar e aperfeiçoar seus institutos e 
faculdades. As universidades públicas poderão negociar 
empréstimos com garantia de seus bens e recursos, com prévia 
aprovação legislativa. (BOLÍVIA, Constituição Política do Estado, 
2009, p. 22, tradução nossa).  

Também no Estatuto Orgânico da Universidade Boliviana aprovado no 

XII Congresso Nacional das Universidades, realizado entre 2013-2014 em 

Tarija e Santa Cruz, estabelece na alínea “a”, do artigo 5 como princípio a 

autonomia e igualdade hierárquica das Universidades Públicas (CEUB, 2014, 

p.241) e no artigo 6 acrescenta que: 

O sistema da Universidade Boliviana em realização de sua 
política educativa é plurinacional, científica, democrática, 
popular, anti-imperialista e transparente, em um processo 
dialético de vinculação e mútua influência entre Universidade e 
a sociedade. (CEUB, XII Congresso, p.242, tradução nossa).  

Para compreender a evolução do sistema universitário boliviano no 

transcurso de sua história, é necessário identificar seus principais 

protagonistas: os estudantes. Foram eles, e não os docentes, que assumiram a 

vanguarda nas transformações ocorridas no sistema universitário boliviano ao 
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longo do século XX: 1928, 1931, 1938, 1953 e 1970. Os docentes assumem 

um papel mais ativo a partir do processo de redemocratização ocorrido na 

década de 1980, como veremos.  

Até a independência do império espanhol (1825), a Universidade Maior, 

Real e Pontifícia de São Francisco Xavier (UMSFX), em Sucre, criada em 

1623, foi a única universidade no território que hoje designamos como Bolívia. 

A constituição de um sistema, propriamente dito, iniciou-se nos primeiros 

anos de independência, com a fundação em La Paz da Universidade Maior de 

San Andrés (UMSA), em 1830, e da Universidade Maior de San Simón 

(UMSS), dois anos mais tarde, em Cochabamba. 

Partindo-se das informações fornecidas por Rodriguez Ostria (1998, 

p.111), estas duas instituições foram criadas como forma de contrapor-se à 

força e à influência da igreja na formação de quadros para o nascente Estado.  

Tabela 3 - Universidades Autônomas da Bolívia. 

Universidade Maior, Real e Pontifícia de São Francisco Xavier (UMSFX), de 
Chuquisaca, criada em 1624 

Universidade Maior de San Andrés (UMSA), de La Paz, criada em 1830 

Universidade Maior de San Simón (UMSS), de Cochabamba, criada em 1832 

Universidade Autónoma Tomás Frías (UATF), de Potosí, criada em 1892 

Universidade Técnica de Oruro (UTO), de Oruro, criada em 1892 

Universidade Autônoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz, criada 
em 1879 

Universidade Autônoma Juan Misael Saracho (UAJMS), de Tarija, criada em 
1946 

Universidade Autônoma de Beni José Ballivian (UABJB), de Beni, criada em 
1967 

Universidade Nacional de Siglo XX (UNSXX), de Siglo XX, criada em 1985 

Universidade Amazônica de Pando (UAP), de Pando, criada em 1993 

Universidade Pública de El Alto (UPEA), de El Alto, criada em 2000, obteve sua 
autonomia em 2003 

    Fonte: (RADA, 2017, p.77) 

No quadro acima verificamos que ao longo da segunda metade do 

século XIX, foram criadas mais três universidades nos departamentos de  

Santa Cruz, Potosí e Oruro. As universidades bolivianas, tal como suas 

congêneres hispano-americanas, neste período, substituíram o modelo de 
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universidade-convento, pelo napoleônico, dirigido à formação de quadros 

necessários à administração do Estado.  

Ainda nas primeiras décadas do século XX, este sistema foi posto em 

xeque. Segundo Rodriguez Ostria (1998, p.105), desde 1924, o movimento 

estudantil universitário boliviano iniciou discussões sobre as premissas 

reformistas de Córdoba (1918) e em 20 de agosto de 1928, durante o Primeiro 

Encontro Universitário, realizado em Cochabamba, fez constar no Programa de 

Princípios da nascente Federação Universitária Boliviana (FUB), o pleito da 

reforma universitária com base no paradigma cordobês. 

Há que considerar também a influência de outros países, como o Peru, 

no qual os estudantes, em 1919, já haviam assegurado a autonomia e o 

cogoverno universitários e a realização de congressos internacionais estudantis 

como estímulos à ação dos estudantes bolivianos.  

O movimento estudantil universitário, apesar de seu número reduzido, 

destacou-se como importante protagonista político e social naquele período. 

Tal ativismo resultou na transformação da autonomia universitária em lei em 25 

de julho de 1930, referendada no ano seguinte pela população24 em 1931 e 

definitivamente incorporada à Constituição em 1938. 

Imagem 6 - Primeiro Congresso de Estudantes, 1928, Cochabamba. 

 

                   Fonte: Tinta Roja, 2018.  

                                                             
24 Há que se considerar aqui que apenas 0,6% da população boliviana da época votou. 

(ÁLVAREZ, 2010, p.10).   
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O referendum de 1931 foi citado pelo professor Aniceto Velarde Forest, 

da Universidade Maior de San Andrés (UMSA), e membro da Federação 

Sindical de Docentes da Universidade Maior de San Andrés (FEDSIDUMSA) 

durante a entrevista que nos concedeu: 

Houve [em 1931] uma decisão do povo boliviano de conceder 
autonomia à universidade, mas em 1938 passa a fazer parte da 
Constituição política do Estado. Então são dois estágios. 
Copiou-se de Córdoba, de 1918. E o que acontece é que neste 
país sempre vivíamos com regimes militares e essas coisas. E 
também, digamos, sistemas dominantes de caráter vertical, e a 
população, suponho, que igual a outros países, como a 
Argentina, quiseram buscar caminhos de reivindicação e as 
universidades foram utilizadas como meios para reproduzir as 
reivindicações do povo boliviano. Então a autonomia foi 
utilizada com este objetivo. (VELARDE, 2016, p. XV).  

A década de 1930 foi um período marcado pela instabilidade econômica, 

social e política oriunda da crise econômica mundial que resultou na mudança 

de governos e regimes em todos os países da região, mas na Bolívia a crise 

política foi agudizada por uma tragédia humanitária e social, a Guerra do 

Chaco, que deu impulso à reorganização social (KLEIN, 2015, p.230) e política 

que teria influências de longa duração sobre a formação de organizações 

sindicais e políticas.   

Ao longo de sua história o sistema universitário boliviano realizou 12 

Congressos das Universidades, sendo que o primeiro foi realizado em 1941 e o 

último em 2014 (site CEUB, Congressos Nacionais Universitários).  

De acordo, com Enrique Alberto Rivera Rearte (2015), mesmo com a 

conquista a autonomia em 1931 a universidade seguiu sendo um espaço 

constituído pela elite econômica e cultural da Bolívia e seus dirigentes 

acomodaram-se com a liberdade alcançada.  

Durante a revolução de 1952 as relações entre as universidades e o 

governo do MNR e a COB, não foram pacíficas, mas marcadas por conflitos, ao 

menos nos primeiros anos da revolução (ÁLVAREZ, 2010, p.11). 

Em 1952 a universidade, segundo Rivera Rearte (2015), teria sido um 

foco de resistência às mudanças sociais, devido à sua composição social. Este 

autor apresenta como evidência as invasões das universidades promovidas 
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pelos cobistas, liderados por Juan Lechín, que exigiam o ingresso das 

camadas populares nas instituições de ensino superior.  

No dia 30 de abril de 1955 a UTO foi tomada pelas milícias cobistas. Em 

19 de maio invadiram a UMSS, e no dia 21 do mesmo mês a UMSFX. As 

ocupações não puseram fim à autonomia, mas conseguiram que novas 

autoridades fossem eleitas para as universidades com assinatura de um acordo 

com o governo em 8 de outubro de 1955.   

No seio do movimento estudantil estabeleceram-se duas correntes: uma 

em defesa da autonomia e outra que defendia submeter às universidades ao 

governo revolucionário, sob a vertente de uma educação nacionalista.  

Rada, no entanto, afirma que os setores estudantis no decurso da 

Revolução de 1952 teriam apoiado a nacionalização das minas, a reforma 

agrária, o voto universal e a reforma educativa (Código da Educação 

Boliviana), mas que temas como a autonomia universitária e o cogoverno, 

contrariavam a política centralizadora do governo do MNR e da COB. 

Nesse período um tema que gerou conflitos nas universidades 
foi o da Autonomia Universitária, posto que o governo do 
Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) e a Central 
Operária Boliviana (COB) colocaram que a mesma não 
correspondia porque as universidades deviam estar ao serviço 
dos trabalhadores e do regime. Assim mesmo, se 
implementaram políticas de extensão universitária com a 
criação de centros de formação de trabalhadores, como foi o 
caso da Universidade Tupac Katari (UPTK)25. (RADA, 2017, 
p.80, tradução nossa). 

Para Ostria, o grande avanço para os estudantes no processo 

revolucionário inaugurado em 1952 foi obter a paridade no cogoverno. Até 

então, os estudantes ocupavam um terço dos órgãos colegiados universitários. 

A iniciativa teria sido aprovada no X Congresso Universitário ocorrido em Sucre 

poucos meses após a revolução:  

Experiência única na América Latina e talvez no mundo, o 
cogoverno paritário foi uma das consignas capitulares do “X 
Congresso Universitário” celebrado em Sucre entre 17 e 21 de 
agosto de 1952. Também o “Projeto de Estatuto da 

                                                             
25 Não obtivemos nenhuma referência quanto a esta instituição, mas provavelmente tratava-se 

de uma universidade popular como a proposta nos marcos da Reforma Universitária de 
Córdoba e similar à Universidade Popular González Prada (UPGP) no Peru.  
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Universidade Boliviana” recomendado para seu estudo pela 
“Segunda Conferência Nacional de Reitores” reunida em Sucre 
de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 1955, postulava já sem 
debates essa modalidade. Inicialmente instalado em Potosí em 
1953, este estendeu-se no ano seguinte a La Paz, Oruro, 
Cochabamba e outras universidades, como emergência do 
“pacto de retiro” subscrito em 8 de outubro de 1955 entre as 
forças “Autonomistas”, o Governo e a COB. (OSTRIA, 1998, 
p.106, tradução nossa).  

Partindo-se da argumentação de Álvarez, contribuiu para o confronto 

entre cobistas e autonomistas, não somente o desejo de centralização do 

governo do MNR, mas a aversão das classes médias ao ingresso de setores 

populares na universidade, que temiam a perda da exclusividade neste “meio” 

de mobilidade social.  

O projeto estatal destinado a democratizar, mas principalmente 
‘nacionalizar’ o ensino superior fracassou fundamentalmente 
pela resistência das classes médias ligadas diretamente à 
Universidade, porque o sujeito universitário viu na participação 
operária e camponesa uma ameaça contra seu ‘privilegiado’ 
canal de mobilização social que permite o acesso aos bens 
simbólicos, em tais características uma Universidade 
massificada com a participação destes setores sociais supunha 

uma desvalorização dos bens simbólicos (2010, p.11, 
tradução nossa) .  

A taxa bruta de matrículas durante o período revolucionário destoava 

pouco dos países vizinhos e ultrapassava inclusive Brasil e México.  

Tabela 4 - Matrícula no ensino superior na América Latina, 1950. 

Países  
Matrículas no 

ensino superior 
Taxa Bruta  

 
Países  

Matrículas no 
ensino superior 

Taxa Bruta  

Argentina 82.531 5,2 
 

Guatemala  2.373 0,8 

Bolívia  5.022 2 
 

Haiti  874 0,3 

Brasil  51.100 1 
 

Honduras  818 0,6 

Colômbia  10.632 1 
 

México  35.240 1,5 

Costa Rica  1.539 2 
 

Nicarágua  560 0,6 

Cuba  20.971 4,2 
 

Panamá  1.519 2,2 

Chile  9.528 1,7 
 

Paraguai  1.692 1,4 

Equador  4.122 1,5 
 

Peru  16.082 2,4 

El Salvador  1.199 0,6 
 

      

Fonte: Germán Rama (coord.) Desenvolvimento e Educação na América Latina e Caribe. 
(CEPAL- UNESCO- PNUD e Kapelusz, Buenos Aires, quadro 27, apud BRUNNER, 1990, 
p.18).  
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Apesar do golpe de 1964 ter estabelecido um governo militar, as 

universidades não sofreram intervenção e vários setores estudantis chegaram 

a festejar a derrubada do governo de Paz Estenssoro. 

Barrientos não fez nada para mudar as relações entre o Estado 
e a Universidade, conservou-se o Estatuto Autônomo da 
Universidade, inclusive em momentos de confrontação frontal 
com o movimento universitário, os mesmos que dada sua 
filiação antimovimentista [MNR], em um primeiro momento não 
foram adversos ao golpe militar, e a FUL cochabambina 
saudou “alvoroçadamente” a queda do Governo de Paz. 
(ÁLVAREZ, 2010, p.102, tradução nossa).  

 Segundo o mesmo autor, neste ano foi eleito um militante do grupo 

direitista Falange Socialista Boliviana (FSB) para presidente da Confederação 

Universitária Boliviana (CUB)26, ainda que a maior parte dos integrantes fossem 

membros da Democracia Cristã.  

Os emeenerristas e setores de esquerda, como os poristas (que já 

haviam sido perseguidos pelo governo do MNR), estavam ausentes da direção 

da CUB nesse período.  

Porém, no decorrer da década de 1960, estudantes e classe operária 

convergem e formam o Pacto Mineiro-Estudantil em agosto de 1966 e a 

autonomia universitária e o cogoverno ganham novo impulso durante a 

Revolução Universitária (1970/1971).  

Durante esta, o cogoverno foi ampliado socialmente, incorporando 

setores do movimento operário, no que ficou conhecido como cogoverno 

tripartite (OSTRIA, 1998, p.113).  

Vários professores entrevistados citaram a Revolução Universitária, 

demonstrando a longevidade e o vigor das ideias e propostas surgidas no calor 

dessa experiência histórica. Quando solicitamos ao professor da UMSA e 

secretário permanente da CUD, Miguel Cotaña, que indicasse algum processo 

de luta importante para os docentes, ele fez menção da Revolução 

Universitária:  

Fundamentalmente foram movimentos estudantis. Não se 
esqueça de que os docentes também foram estudantes. Então, 
nesta trajetória que temos, sempre iniciamos como estudantes. 

                                                             
26 Atual denominação da antiga Federação Universitária da Bolívia (FUB).  



116 

 

Somente que agora estamos no papel de docentes ou 
professores, mas não nos esquecemos de que o cogoverno é 
básico para nós. O cogoverno é composto por estudantes e 
docentes. (COTAÑA, 2016, p.VI).  

Neste depoimento percebe-se que os docentes reconhecem que as 

grandes transformações da universidade ocorreram por conta do ímpeto 

estudantil, e reivindicam para si esse protagonismo por já terem sido militantes 

e dirigentes estudantis.  

Na opinião de Afonso Velarde, a Revolução Universitária estava 

identificada com a onda de mobilizações estudantis que sucederam ao maio 

francês de 1968: “Coincide com um ascenso revolucionário não só na Bolívia, 

senão no mundo. Os movimentos na França, a Guerra do Vietnã, entre outros” 

(VELARDE, apud AGUILAR AGRAMONT, 2015). 

Acrescentaríamos que a Revolução Universitária da Bolívia 

acompanhava os movimentos estudantis da América Latina, tais como, o 

levante operário-estudantil do Cordobazo (1969) na Argentina, o massacre dos 

estudantes da Cidade do México na Praça das Três Culturas (1968), as 

manifestações dos estudantes universitários brasileiros (1968) e as 

mobilizações estudantis ocorridas na Colômbia (1971).  

Para além do movimento estudantil, há que se mencionar o processo 

que vivenciavam países fronteiriços como o Chile (governo Allende) e o Peru 

(regime militar nacionalista de esquerda). 

Tabela 5 - Evolução de matrículas nas universidades autônomas (1950-2016) 

Ano  Matrículas 
 

Ano  Matrículas 

1950 5.022 
 

2008 327.536 

1970 26.772 
 

2010 351.470 

1983 76.453 
 

2011 365.231 

1992 114.044 
 

2012 396.000 

2000 197.000 
 

2013 416.508 

2005 281.436 
 

2014 427.498 

2006 292.280 
 

2015 443.099 

2007 308.141 
 

2016 467.722 

Fonte: Rodríguez, 1998; Lizárraga, 2002 e CEUB, 2013 apud RADA, 2017, p.84 e CEUB, 2017, p.4. 
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Com o golpe de Hugo Banzer, a experiência da Revolução Universitária, 

bem como a Assembleia Popular, termina com um desfecho sangrento, mas 

não é esquecida, mesmo com as universidades sob a intervenção militar.  

A conversão das universidades ao modelo estadunidense com fim das 

cátedras e departamentalização ocorreu sob a égide da ditadura de Banzer. A 

partir dos estudos realizados por Álvarez, pode-se dizer que a  

[...] ditatura de Banzer significa o intento mais sério e orgânico 
por transformar a organização do sistema universitário, os 
militares se apresentam neste marco como a “contrarreforma” 
do processo iniciado não só em 1928, senão de todos os 
posteriores. [...] O estado se propõe impor uma “Nova Reforma” 
com a institucionalização e o primeiro passo é o fechamento 
das universidades com o pretexto de que estas haviam deixado 
de ser centros de ensino superior para converter-se em reduto 
de “terroristas organizados”; se cria a Comissão Nacional de 
Reforma Universitária e em 2 de junho de 1972, promulga a Lei 
Fundamental da Universidade Boliviana que estava 
subordinada à Lei de Segurança do Estado e ao Serviço Civil 

Obrigatório (2010, p.12, tradução nossa).  

 Depois de permanecerem fechadas por um ano, as universidades 

retomam as atividades sob o marco desta contrarreforma que buscava integrar 

a universidade ao aparato estatal com a eliminação da autonomia, a instalação 

de um apoliticismo nos centros de estudo e modernização autoritária com a 

criação de novas carreiras universitárias, departamentalização do sistema 

pedagógico e restrição de ingresso.  

 Em 1978, vários estudantes engrossaram a greve de fome iniciada pelas 

mulheres de mineiros, o Comitê de Amas de Casa, que levou ao fim do 

governo Banzer. Nesta breve primavera democrática, inicia-se o resgate das 

estruturas forjadas na Revolução Universitária, com a fundação do Comitê 

Executivo da Universidade Boliviana (CEUB), uma experiência de cogoverno 

em nível nacional.  

Em 1978 se organiza o momento universitário, se formam os 
Centros Estudantis, elegem-se autoridades e se produz um 
Congresso de Universidades em Cochabamba, que aprova a 
formação do Comitê Executivo da Universidade Boliviana 
(CEUB) como instância coordenadora das Universidades 
públicas e um Estatuto da Universidade Boliviana. Não 
obstante, em 1980 um novo Golpe Militar se produz no país, 
como General Luis García Meza, que interveio novamente nas 
universidades. (RADA, 2017, p.85, tradução nossa). 
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 Somente com a redemocratização efetiva-se a autonomia e a nova 

organização universitária com a estruturação dos cogovernos nas instituições e 

a criação da Confederação Universitária dos Docentes (CUD) em 1983, que 

passa a compor o CEUB em paridade com os estudantes da Confederação 

Universitária Boliviana (CUB). 

Como símbolo dessa conquista foi criada uma nova instituição 

universitária em 1985, a Universidade Nacional Siglo XX (UNSXX), resgate de 

uma dívida com a Revolução de 1952.  

A Universidade Nacional Siglo XX, deve sua criação a um 
Projeto largamente aguardado pelos trabalhadores mineiros da 
Bolívia. O Projeto de formação profissional e educacional 
popular dos trabalhadores mineiros, foi concebido em forma 
clara e definitiva durante a época da Reforma Educativa, no 
ano de 1956. Quatorze anos depois, no XIV Congresso Mineiro 
de Siglo XX (abril de 1970) se aprovou o projeto inicial de 
criação da Universidade Operária, com o objetivo de reivindicar 
a educação dos trabalhadores mineiros e camponeses do 
Norte de Potosí. (SERRUDO ORMACHEA, 2006, p.61, 
tradução nossa).  

Ortega (2010, p.17) nos informa ainda que, durante o governo de Paz 

Estenssoro (1985-1989), as universidades sofreram grave contenção 

orçamentária, mas não houve nenhuma iniciativa no sentido de alterar as 

estruturas de ensino superior.  

O autor sugere que tal quadro decorre de haver na época outros temas 

mais urgentes. Somente sob o governo do Acordo Patriótico27 (1989-1993) 

inicia-se a circulação de ideias e questionamentos quanto à “eficiência, eficácia 

e pertinência das Universidades Estatais”, porém, as diretrizes para o ensino 

superior em um enfoque neoliberal, aparecem com o primeiro governo Sánchez 

Lozada (1994-1998), na aprovação da Lei da Reforma Educativa, Lei nº 1565 

de 07 de julho de 1994.  

A Lei da Reforma Educativa foi denominada pelos docentes da 

educação básica como “lei maldita”, porque abria as portas para a privatização, 

descentralização do sistema e demissões em massa de professores da 

educação básica. Estes docentes promoveram dois meses de paralisação e 

                                                             
27 Aliança entre o MIR de Jaime Paz Zamora e a ADN de Hugo Banzer.  
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conseguiram anular o ponto mais crítico da lei com a mediação da Igreja 

Católica (ANAYA, 2009, p.28).  

 No artigo 21 desta lei, constava a criação de dois organismos de 

avaliação externa, o Sistema Nacional de Acreditação e Medição de Qualidade 

Educativa (SINAMED) o Conselho Nacional de Acreditação e Medição da 

Qualidade Educativa (CONAMED), este último responsável de administrar o 

primeiro (BOLÍVIA, 1994, p.13). O governo ainda encomendou, em 1996, um 

estudo ao Instituto José Ortega Y Gasset, da Espanha, denominado “Reforma 

da Universidade Pública da Bolívia”.   

Assim, tentou-se instituir a avaliação externa no sistema universitário 

boliviano. O documento produzido pelo instituto espanhol foi rechaçado na IX 

Conferência Nacional Ordinária de Universidades que aprovou a formação de 

uma comissão jurídica para iniciar uma ação legal contra a entidade (ORTEGA, 

2010, p.17). Ao fim e ao cabo, tanto o SINAMED quanto o CONAMED foram 

desestruturados.  

Pelos dados coletados por Weise (2010, p.240), foram criados também o 

Conselho Nacional de Acreditação da Educação Superior (CONAES) e o 

Fundo de Melhoramento de Qualidade (FOMCALIDAD) como mecanismos de 

maior controle e redução orçamentária, por meio do estabelecimento de 

concorrência entre as universidades públicas e introdução de alterações 

estruturais das instituições universitárias. Estes objetivos tampouco vingaram. 

Em sua avaliação, a autora afirma que:  

[...] os dispositivos propostos não lograram ser aplicados ou 
mudaram seu sentido no caminho, produzindo resultados 
imprevistos e às vezes, contraditórios com os propósitos iniciais 
que lhes deram origem, como por exemplo o mencionado 
FOMCALIDAD, que nasce com um propósito de estabelecer 
mecanismos de modificação de destinação orçamentárias e 
que no caminho se desvincula deste, convertendo-se 
simplesmente em um fundo extraordinário não competitivo 
exclusivamente para a universidade pública, ou o CONAES, 
que aparece depois de mais de uma década de 
desenvolvimento de processos avaliativos que tampouco 
alcançaram seus propósitos iniciais de estabelecer um 
mercado educativo e servir como ferramenta de controle para o 
financiamento. (WEISE, 2010, p.240, tradução nossa).  
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 Esse período coincide com outras leis educativas que estavam sendo 

aprovadas no continente28 e ainda com a publicação do texto seminal de 

política educacional do Banco Mundial para o ensino superior: La enseñanza 

superior: Las lecciones derivadas de la experiência (1995, versão em 

espanhol).  

 O sistema universitário público boliviano segue sendo regido pelos 

Congressos das Universidades que são realizados de forma não periódica, 

mas que responde às mudanças de conjuntura e legislação mais ampla, como 

os processos constitucionais.  

 As delegações universitárias que comparecem aos Congressos das 

Universidades são constituídas por: reitor e vice-reitor, dois representantes de 

cada Federação Universitária Local, o secretário executivo da Federação 

Universitária Docente, dois delegados docentes eleitos democraticamente, três 

delegados estudantis eleitos mediante sufrágio universal, direto e secreto 

(destes, dois devem representar a maioria e um a minoria), quatro delegados 

da CUB e quatro delegados da CUD. A delegação deve ser referendada pelo 

Conselho Universitário de cada universidade (CEUB, 2003, p.127) 

São convidados com direito à voz, representantes da Federação 

Nacional dos Trabalhadores Universitários, da Central Obreira Boliviana (COB), 

das Confederações Nacionais de Professores de Escolas Urbanas e Rurais, da 

Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia (FSTMB), da 

Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia 

(CSUTCB), da Confederação Indígena do Oriente Boliviano (CIDOB), 

Confederação de Profissionais da Bolívia, da Academia de Ciências e outras 

organizações sindicais e profissionais (CEUB, 2003, p.127).  

Devido à resistência oferecida pelas estruturas universitárias, o avanço 

da contrarreforma universitária concentrou-se no fomento à criação e expansão 

das universidades no setor privado, para onde migrou a elite econômica do 

país (OSTRIA, 1998, p.113). Até então a única universidade privada de relevo 

                                                             
28 Reformas Educativas em alguns países da região no mesmo período: 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. (PAIVA, 2016, p.61).  
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era a Universidade Católica Boliviana (UCB), que havia sido fundada em 1966, 

logo após o golpe militar de Barrientos. 

Os dados a seguir corroboram a observação de Ostria. A expansão de 

matrículas do setor privado no ensino superior na Bolívia em treze anos (1990-

2003) apresentou um crescimento de 1.450%.  

Gráfico 3 - Matrículas do ensino superior privado. 

 

             Fonte: Tavera, Salinas (2004, p.10).  

Com base nos estudos realizados por Rada, com relação ao governo de 

Evo Morales, pode-se afirmar que as universidades privadas têm mantido não 

apenas um bom relacionamento, mas gozado de atenção privilegiada em 

relação às universidades públicas, ainda que estas sejam responsáveis por 

80% da investigação nacional:  

Por sua vez, as Universidades Privadas consolidaram-se e 
multiplicaram-se nas cidades com maior concentração 
populacional. Algumas delas são consideradas de alto nível 
acadêmico, mas em conjunto respondem a interesses 
comerciais, sendo universidades de grêmios de empresários 
privados, de diversas igrejas e a maioria orientadas à 
mercantilização da educação superior. Os governos neoliberais 
de 2002 a 2005 favoreceram sua legalização e o governo 
nacionalista indígena camponês continuou com esta política. 
Inclusive as autoridades têm priorizado as relações do governo 
com elas antes que com as públicas (RADA, 2017, pp.104-105, 
tradução nossa). 
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Conforme os dados sistematizados na tabela, abaixo reproduzida, 

observa-se que, entre os anos 2000 e 2016, houve um pequeno avanço 

proporcional do setor privado, porém, com prevalência do setor público. A 

porcentagem do setor público está muito próxima do prognóstico realizado pelo 

professor Cotaña da UMSA, em sua entrevista, com pouco mais de oitenta por 

cento das matrículas. 

Tabela 6 - Tabela de matrículas no setor público e privado (2000-2016). 

  Públicas % Privadas  % Total  

2000 213.291  82,78 44.357 17,22 257.648  

2001 223.728 80,71 53.477 19,29 277.205  

2002 240.428 81,01 56.366 18,99 296.794  

2003 249.005 79,39 64.631 20,61 313.636  

2004 257.688 79,31 67.233 20,69 324.921  

2005 273.854 79,11 72.307 20,89 346.161  

2006 282.079 78,27 78.328 21,73 360.407  

2007 297.342 78,60 80.962 21,40 378.304  

2008 301.921 76,55 92.471 23,45 394.392  

2009 324.237 77,39 94.748 22,61 418.985  

2010 333.210 78,45 91.532 21,55 424.742  

2011 366.036 77,97 103.407 22,03 469.443  

2012 397.939 78,29 110.370 21,71 508.309  

2013 366.251 76,72 111.139 23,28 477.390  

2014 509.524 80,46 123.744 19,54 633.268  

2015 523.161 80,49 126.847 19,51 650.008  

2016 544.848 80,87 128.871 19,13 673.719  

Fonte: dados tabulados pelo autor a partir de planilhas do INE (2017). 

Segundo Rodriguez Ostria e Weise (2007, p.59), o sistema universitário 

boliviano apresentou taxas líquidas cada vez mais elevadas, mesmo com a 

introdução de mecanismos de ingresso na década de 1990. A cobertura da 

educação universitária na faixa de 17 a 24 anos ascendeu de 12,68% em 1990 

para 13,72% em 1992, 15,74% em 1995 e 20,51% em 2000. Esses indicadores 

permitem caracterizar o sistema universitário boliviano como massificado29.  

No início do século XXI foi criada a UPEA, fruto de um intenso 

movimento popular na cidade de El Alto pelo acesso ao ensino superior. El Alto 

                                                             
29 Adotando o critério de Martin Trow (OLIVEIRA, 2017, p.10) atribuiremos o termo 

“massificação” para sistemas de ensino universitário que apresentem taxas de matrícula líquida 
estabelecidas entre 16% e 50% da população entre 18 e 24 anos. 
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era um bairro de La Paz que vivenciou um forte processo de migração, 

passando a concentrar enormes contingentes de ex-camponeses, de 

trabalhadores pauperizados, ex-mineiros e populações indígenas de origem 

principalmente aimará e que findou por emancipar-se de La Paz na década de 

1980. A criação da UPEA não partiu de um projeto elitista, mas dessa base 

social carente da pirâmide social boliviana em um processo que por muitos 

anos – desde 1987 – envolveu vários setores e movimentos sociais da cidade.   

A população altenha reivindicava que a Universidade Maior de San 

Andrés (UMSA), em La Paz, criasse campos universitários nos imóveis que 

dispunha em El Alto, mas era ignorada. No 1º de Maio de 2000, os movimentos 

sociais ocuparam as propriedades da UMSA em El Alto que passou a funcionar 

como uma instituição autônoma, sendo reconhecida em 2003, após a 

derrocada do governo de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Em entrevista a nós concedida, o professor de História da UPEA, 

Salvador Gonzalo Quispe Mamani, assevera que nessa marcha do 1º de maio 

de 2000, havia mais de onze mil participantes (MAMANI, 2016, p.LXVII). 

No governo Evo Morales foram criadas, por meio do decreto 29.664 de 

02 de agosto de 2008, três universidades bilíngues que constituem o sistema 

Universidades Indígenas da Bolívia (UNIBOL): Universidade Indígena Casimiro 

Huanca, (Quechua) em Cochabamba; a Universidade Indígena Apiaguaiki 

Tumpa, (Guaraní) em Santa Cruz; e a Universidade Indígena Tupac Katari, 

(Aimará) no departamento de La Paz. Estas universidades não integram o 

CEUB.  

Confederação Universitária Docente  

Em 1983 os docentes universitários bolivianos fundaram a Confederação 

Universitária dos Docentes (CUD), uma entidade nacional que compõe o CEUB 

em paridade com os representantes estudantis organizados na Confederação 

Universitária Boliviana (CUB). A CUD é a única entidade sindical docente 

nacional e é conformada pelas federações docentes de cada uma das onze 

universidades autônomas públicas nacionais da Bolívia:  
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Tabela 7 – Federações da CUD 

Instituição  
Província ou 
cidade  

Federação  

Universidade Maior de San Simón 
(UMSS) 

Cochabamba  FUD-UMSS 

Universidade Maior de San Andrés 
(UMSA)  

La Paz FEDSIDUMSA 

Universidade Pública de El Alto (UPEA) El Alto  FUD-UPEA 

Universidade Técnica de Oruro (UTO)  Oruro  FEDUTO 

Universidade Autônoma Gabriel Rene 
Moreno (UAGRM) 

Santa Cruz 
de la Sierra  

FUP-UAGRM 

Universidade Autônoma Tomás Frías 
(UATF)  

Potosí  FUD-UATF 

Universidade Nacional Siglo XX (UNSXX)  Llallagua  FUD-UNSXX 

Universidade Maior Real e Pontifícia de 
São Francisco Xavier (UMSFX) 

Sucre  FUD-UMSFX  

Universidade Autônoma de Beni  Beni  FUD-UTB 

Universidade Amazónica de Pando (UAP) Cobija  FUD-UAP 

Universidade Autônoma Juan Misael 
Saracho (UAJMS) 

Tarija  FUD-UAJMS 

    Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

Além da CUD e da CUB, integram o CEUB outras quatro universidades 

“especiais”, sem interesse de lucro: a Universidade Católica Boliviana “San 

Pablo”; a Escola Militar de Engenharia “Marechal Antonio José de Sucre”; 

Universidade Andina Simón Bolívar; e a Universidade Policial “Marechal 

Antonio José de Sucre”.   

Segundo seu site, o CEUB constitui-se no 

[...] organismo executivo de coordenação, planificação e de 
programação das atividades que realiza a Universidade 
Boliviana, seu funcionamento está demarcado de acordo às 
decisões dos Congressos e Conferências Nacionais de 
Universidades e às gestões encomendadas pelas Casas de 
Estudos Superiores; além disso, cumpre funções de 
representação especialmente ante os poderes do Estado. 
(CEUB, site da entidade, aba: NOSSA HISTÓRIA, tradução 
nossa).  

Ou seja, o CEUB não se configura como uma instituição do Estado 

responsável pelas universidades, mas um órgão representante destas perante 

o governo. Segundo Weise (2010, p.240), durante o período neoliberal, foram 

várias as tentativas malsucedidas de estabelecerem-se órgãos externos de 
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controle sobre as universidades. Analisaremos estes aspectos no capítulo 

comparativo entre CUD e FENDUP.  

Conforme apontando em seus estatutos, a CUD possui três instâncias 

deliberativas (CUD, 2015, p.9), hierarquizadas conforme a maior proximidade e 

representatividade da base sindical:  

1) Congresso Nacional dos Docentes;  

2) Conferência Nacional dos Docentes;  

3) Comitê Executivo Nacional (CEN).   

Esta estrutura é reproduzida no interior de cada universidade, na 

organização da federação, que congrega representantes das diversas 

faculdades e cursos que compõe a instituição e, novamente, em nível local, nas 

faculdades e carreiras.  

No artigo 8 do seu estatuto (CUD, 2015, p.25, tradução nossa), consta a 

filiação obrigatória dos docentes à CUD: “São membros da CUD com caráter 

obrigatório todos os docentes do Sistema Universitário Autônomo Boliviano 

representados por suas Federações Universitárias de Docentes”. A 

obrigatoriedade na filiação estende-se aos docentes vinculados precariamente 

à instituição, designados como interinos ou extraordinários. 

No que tange aos princípios, missão e objetivos realizaremos uma 

análise comparativa mais detalhada no Capítulo V.  

Na página inicial do site da CUD há ícones de cada uma das 11 

federações (vide foto) que a integram e uma barra com acesso a diversas 

informações sobre a entidade: a composição do Comitê Executivo Nacional 

(CEN), o estatuto, resoluções, bolsas de estudo, publicações das federações, 

enlaces internacionais onde consta a biblioteca. Nestes quatro últimos itens 

não há qualquer arquivo.  
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Imagem 7 - Portal da CUD. 

 

Fonte: Portal da Confederação Universitária de Docentes. (CUD, página inicial)  

Tampouco foi localizado na página eletrônica um repositório de imagens 

ou alguma aba com a história da entidade. O site conta com um link de acesso 

à página do Facebook onde há resoluções da entidade, fotos do CEN, 

documentos, atividades esportivas e culturais realizadas nas universidades e 

saudações sazonais: dia internacional das mulheres, natalinas e de passagem 

de ano.  

Grosso modo, a CUD, como outras entidades sindicais, defende pontos 

de interesse corporativo de sua base de associados, que versam sobre 

melhorias nas condições de trabalho, remuneração, benefícios, seguridade e 

garantias de não discriminação de qualquer tipo, em destaque no estatuto, a 

questão de gênero (CUD, 2015, p.6).  

A CUD declara identificar-se com os princípios, missão, fins e objetivos 

do sistema universitário boliviano (art.4 de seu estatuto que será analisado no 

Capítulo V deste trabalho).  

Nos objetivos previstos em seu estatuto destacamos aqueles 

concernentes ao trabalho acadêmico associado à liberdade de cátedra e ao 

pluralismo ideológico. Em um país cuja história é marcada pela instabilidade 
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política30, com períodos de autoritarismos e intervenção nas universidades, 

entende-se como um objetivo natural, e não apenas retórico, a referência à 

preservação da liberdade de debate acadêmico. 

Neste contexto as proposições – liberdade de cátedra e pluralismo – 

adquirem dimensão imediatamente política. O próprio fazer-acadêmico requer 

a defesa de um ambiente e instituições democráticas para realizar-se. 

Na descrição de sua missão, no estatuto da CUD, observa-se um fio 

condutor que vincula a melhoria das condições de trabalho dos docentes 

universitários ao desenvolvimento nacional sustentável (CUD, 2015, p.24) em 

clara associação aos princípios do manifesto reformista de Córdoba.  

Ainda no site da CUD, há o ícone “Publicações”, repositório da revista 

Universidade e Cultura, “Sentir Docente”, com apenas o primeiro número, do 

ano de 2013. Consta nesta publicação um texto do então presidente da CUD 

(gestão 2011-2013), engenheiro Juan Carlos Keri Mentasti, e mais 23 artigos 

que versam sobre variados temas como a situação da universidade boliviana, o 

abandono das Ciências Sociais em Santa Cruz, a avaliação como ferramenta 

de transformação, Seguridade Cidadã e Educação, o bruxismo (odontologia), a 

caricatura no período neoliberal, a residência na odontologia.  

O texto do presidente da CUD ocupa toda a contracapa da revista e 

estrutura-se em dois eixos. No primeiro apresenta a universidade boliviana 

inserida no contexto dos grandes avanços da ciência e tecnologia, a ampliação 

dos cursos oferecidos (graduação e pós-graduação), a evolução na formação 

docente e a formação profissional e humanista oferecida pelas universidades 

(KERI MENTASTI, 2013, contracapa).  

No segundo eixo, que ocupa metade do texto, destaca críticas e 

problemas vivenciados pela universidade boliviana e pela docência em 

particular.  

Aponta inicialmente as limitações orçamentárias para o desenvolvimento 

da investigação e extensão, destacando a pós-graduação. Como se observa 

nos relatos das entrevistas, vários professores citaram a falta de incentivos 

                                                             
30 Em 182 anos de independência a Bolívia teve 84 presidentes (ANAYA, 2009, p.13). 
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para a investigação e difusão dos resultados, além do fato de serem cursos 

pagos.  

Em seguida o documento faz referência ao regime de “teto salarial”31 

praticado pelo governo, que teria impedido a progressão na carreira docente 

dos profissionais com trajetória mais antiga e que estaria trazendo como 

consequência a “fuga de cérebros” da universidade pública.  

A questão do teto foi mencionada diversas vezes pelos professores 

entrevistados, como sendo um desmerecimento ao empenho dos acadêmicos, 

como explica o professor Aniceto da Universidade Maior de San Andrés 

(UMSA):  

O que acontece é que nesta última temporada [2006-2013] o 
governo, o presidente que antes ganhava cinquenta e cinco mil 
bolivianos rebaixou seu salário para quinze mil bolivianos. E 
muitos docentes que já estavam ganhando aí pararam [...] Não 
subiu por sete anos, em 2013 subiu um pouco. Então há esse 
fenômeno. Os de baixo seguiram subindo, mas os que estamos 
acima, os docentes antigos, com méritos acadêmicos, não. 
Então neste momento estamos com tratativas porque o 
governo declarou seis por cento de incremento e muitos 
docentes não receberam quase nada. (VELARDE, 2016, 
p.XXII).  

O artigo do presidente da CUD critica a proibição de “acúmulo” da 

docência com outras atividades públicas: cargos, nomeações. Na entrevista 

que realizamos com um professor da área do Direito na Universidade Maior 

Real e Pontifícia de São Francisco Xavier (UMSFX) esse problema foi relatado.  

O texto condena as tentativas de ingerência do governo na 

administração da universidade e finaliza denunciando o elevado número de 

professores sem titularidade, que trabalham há anos de forma precária nestas 

instituições (professores extraordinários ou interinos).  

Aparentemente a linha editorial da publicação buscava mesclar um 

posicionamento político da entidade com a divulgação de artigos produzidos 

por docentes de diversos campos do conhecimento, mas provavelmente foi um 

                                                             
31 Ao assumir a presidência em 2006, Evo Morales reduziu o salário presidencial para 15.000 

bolivianos e estabeleceu esse valor como teto para o serviço público. Vários docentes, 
geralmente no topo da carreira recebiam um valor maior e nos anos seguintes não tiveram 
seus vencimentos reajustados em virtude dessa limitação.  
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projeto que não teve prosseguimento, uma vez que não localizamos nenhum 

outro número. 

Chama atenção nesta revista o fato da questão sindical, política e 

acadêmica limitar-se ao texto do presidente da CUD. Não há menção ao 

trabalho desenvolvido ou lutas encampadas pelas federações nas onze 

universidades, ou mesmo campanhas levadas a cabo pela entidade central.  

A CUD não foi criada simultaneamente com o CEUB, em 1978, no 

entanto, posterior ao término da ditadura do general Luis Garcia Meza Tejada 

(1980-1981) e restabelecimento da democracia em 1983. Em documento 

comemorativo de seus 32 anos de fundação, encontramos informações sobre 

sua origem:  

Nossa organização foi fundada como CONSIDU Confederação 
Sindical de Docentes Universitários no 1º Congresso Nacional 
de Docentes, realizado na cidade de Cochabamba (UMSS) de 
28 de abril a 2 de maio de 1983. Neste momento histórico, o 
governo da Unidade Democrática e Popular (UDP), sob a 
presidência do Dr.Hernán Siles Zuazo, nosso compromisso 
com os altos interessas da Bolívia fez que reivindicássemos o 
aprofundamento da democracia para transformar o país. 
Complementarmente, nossa organização nacional demanda o 
respeito da autonomia universitária e a representação docente 
nas instâncias do Governo Universitário baseando-nos na 
Constituição política do Estado e os princípios docente-
estudantis que regem a vida das instituições. (CUD, 2015, p.1, 
tradução nossa)  
 

 Apesar de ter inicialmente uma descrição “sindical” em sua 

denominação, segundo o texto, a criação da CUD estaria mais relacionada aos 

processos institucionais e políticos para a constituição do cogoverno em nível 

nacional, do que à necessidade de organização sindical dos docentes 

universitários. Tal interpretação coincide com o comentário do professor de 

engenharia da UMSA, Miguel Cotaña, também secretário permanente32 da 

CUD:  

Não recordo exatamente a data de fundação da CUD, mas foi 
há muitíssimos anos atrás. Porque havia uns requerimentos em 
nível nacional para estabelecer que as Federações 
Universitárias de Docentes (FUD’s) tivessem uma 
representação para compor paridade com o Comitê Executivo 

                                                             
32 O secretário permanente da CUD deve sempre residir em La Paz e cumprirá parte de sua 

jornada no escritório estabelecido nesta cidade (CUD, 2015, p.30). 
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Universitário Boliviano (CEUB). Assim como as FUD’s faziam 
paridade com os gestores, necessitava um ente, o CEUB que 
aglutina as universidades, um comitê executivo. Que exista 
esse ente com uma paridade estudantil e docente. Neste caso 
a paridade docente é a CUD e por outro lado está a 
Confederação Universitária Boliviana (CUB), que são os 
estudantes. Docentes e estudantes fazem a paridade na 
CEUB. Eles administram o governo de toda universidade 
boliviana. (COTAÑA, 2016, p. II). 

 Apesar de surgir quase que concomitantemente às suas congêneres 

vizinhas, a Confederação Nacional de Docentes Universitários (CONADU) na 

Argentina em 1983 e a então Associação Nacional de Docentes do Ensino 

Superior (ANDES) no Brasil em 1981, a estruturação da CUD não seguiu o 

mesmo percurso.  

Como analisamos no capítulo sobre a metodologia que procurou 

embasar o presente estudo, o processo de profissionalização do docente 

universitário, sua conformação enquanto categoria e sua organização sindical 

estiveram associadas e condicionadas às transformações do sistema 

universitário de cada país.  

Segundo o informe do professor Cotaña, da UMSA, e o próprio texto 

comemorativo citado, a CUD teria sido criada em decorrência direta do 

estabelecimento do cogoverno e da autonomia universitária em nível nacional.  

A preocupação da organização sindical entre os docentes estava 

presente – assim como no Brasil e Argentina – como ficou evidente na primeira 

denominação de sua entidade (Confederação Sindical dos Docentes 

Universitários), porém não se tratava apenas do estabelecimento de uma 

organização sindical, mas também da participação docente no cogoverno 

universitário nacional (CEUB).  

O professor Aniceto Velarde, dirigente da FEDSIDUMSA, relata que as 

universidades sofreram intervenção durante a ditadura e quando houve a 

democratização, a tradição do cogoverno e da autonomia universitária foram 

retomadas, e assim surgiram novos desafios:  

Então, para exercitar o governo universitário através de 
direções docentes, nasce a necessidade de que os docentes 
se organizem. Como se vão organizar? Como sindicatos? 
Como federação? Como grêmio? Como estamento docente? 
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Como parte do cogoverno? Porque se lida de uma maneira 
diferente. Sindicato, você sabe, é para os trabalhadores, mas 
esse trabalhador não exerce governo. Enquanto que nós, 
docentes, exercemos a autonomia e o cogoverno. Essa é 
nossa função. (VELARDE, 2016, p. XVII). 

 O educador expõe um processo complexo dos docentes da universidade 

boliviana constituir uma entidade que simultaneamente desempenhe um papel 

de representação sindical dos docentes e de codireção da universidade ao lado 

dos estudantes. Então a CUD apresenta um duplo caráter: tanto sindical, 

quanto institucional.  

 Isso não significa que a CUD seja a direção da universidade – inclusive 

porque as federações ocupam apenas um assento no conselho universitário de 

cada instituição, bem como a federação estudantil –, mas que participa como 

parte da representação docente local e em nível nacional, via CEUB. Os 

estatutos orgânicos de cada universidade são adaptados a partir da referência 

votada nos Congressos das Universidades.  

No artigo 18 do estatuto orgânico da Universidade Maior San Simón 

(UMSS), em Cochabamba, consta que docentes e estudantes exercem o 

governo da universidade por meio do Congresso Universitário e do Conselho 

Universitário (UMSS, 1990, p.4).  

 Neste mesmo estatuto, no artigo 31, consta que o Conselho Universitário 

é constituído pelo reitor (que o preside), o vice-reitor, os decanos e diretores de 

escola, um delegado docente e um estudantil de base por cada Faculdade e 

Escola, um executivo da FUD e um executivo da Federação Universitária Local 

(FUL). Esta estrutura é a vigente nas universidades autônomas bolivianas 

(UMSS, 1990, p.6).  

Outro elemento distintivo da CUD, por exemplo, em relação às entidades 

nacionais dos docentes universitários da Argentina e Brasil, se refere ao grau 

de centralização. A CUD revela uma estrutura mais descentralizada, muito 

provavelmente em decorrência do princípio autonomista da universidade 

boliviana, e esse aspecto se reflete na ausência de grandes movimentos em 

nível nacional e mesmo na existência de salários distintos em cada instituição.  
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Tabela 8 - Evolução do número de cargos docentes nas universidades autônomas. 

Ano  Docentes  

 

Ano  Docentes  

1947 542 

 

2009 12.571 

1957 1.098 

 

2010 12.565 

1989 4.142 

 

2011 13.187 

1996 6.290 

 

2012 14.477 

2005 10.900 

 

2013 15.326 

2006 11.387 

 

2014 17.273 

2007 11.638 

 

2015 18.047 

2008 11.807 

 

2016 17.000 

Fonte: Rodríguez, 1998; Lizárraga, 2002 e CEUB, 2013 apud RADA, 2017, p.84 e CEUB, 2017, p.4. 

Rada (2017, p.86) assevera que alcançada a democratização, o sistema 

universitário boliviano evidenciou um quadro de crescimento durante as 

décadas de 1980 e 1990, que caracteriza como processo de massificação. 

Rodriguez Ostria atribui à massificação parte da perda do protagonismo 

do movimento estudantil (1998, p.113). Acrescenta como causas dessa apatia 

a crise dos setores de esquerda durante a década de 1990 e o deslocamento 

dos filhos da elite econômica para as instituições universitárias privadas.  

Com o advento dos governos neoliberais e a derrota da tradicional 

vanguarda mineira na década de 1980, uma série de contrarreformas, 

denominadas de ajustes estruturais, foram impostas em várias áreas, mas no 

tocante às universidades, a autonomia e o cogoverno demonstraram-se um 

obstáculo difícil de ser contornado. Não poderiam ser simplesmente burlados.  

Pelos apontamentos realizados por Crista Weise (2010, p.241), a 

universidade boliviana encontrava-se mais organizada e com maior poder de 

mobilização que o Estado. O caminho traçado pelos governos foi uma 

ingerência indireta evitando o confronto: condicionamento do financiamento à 

submissão da universidade aos parâmetros neoliberais, tentativa de 

estabelecimento de um sistema de avaliação externa e adoção de mecanismos 

e práticas típicas do mercado.  



133 

 

Parte destas iniciativas foi rechaçada, não por meio de manifestações33 

ou mobilizações docente-estudantis – ao menos não localizamos nenhum 

material e nem foi mencionado por qualquer entrevistado – e sim por iniciativa 

de docentes parlamentares que apelaram à Corte Suprema de Justiça, que 

considerou as mudanças como inconstitucionais ou por decisões do CEUB.  

O governo criou uma Unidade de Acreditação do Ensino Superior 

(UDAES), para promover a acreditação de cursos, porém a iniciativa que 

demonstrou ser mais consistente ao longo do tempo foi o estímulo à criação e 

ampliação de universidades privadas. Rada (2017, p.91), aponta que os jovens 

dos setores mais endinheirados da sociedade boliviana estão matriculados nas 

universidades privadas.  

No início do século XXI a Bolívia passou por duas grandes ondas de 

manifestações que sepultaram os governos neoliberais: a Guerra da Água 

(2000) e a Guerra do Gás (2003). Os estudantes da UMSS tiveram participação 

direta, juntamente com outros setores, na Guerra da Água em Cochabamba e a 

UPEA foi praticamente o quartel-general dos insurgentes na Guerra do Gás. 

Não localizamos registros da participação da CUD nestes processos, 

ainda que seja pouco crível que essa entidade não tenha se manifestado ou se 

posicionado sobre tais eventos, mesmo que não assumindo um papel de 

vanguarda. 

Rada (2017, p.92) também observa que, nos anos de 2009 e 2010, os 

docentes universitários, acompanhados da CUD e suas federações, 

participaram de manifestações dirigidas pela COB, exigindo reajuste salarial e 

protestando contra uma reforma na área da Saúde que afetaria os Hospitais 

Públicos e as Faculdades de Medicina.  

A CUD integra o Comitê Executivo Nacional da COB, participando 

regularmente de seus congressos, ainda que não haja nenhuma referência à 

COB em seu site na internet. A inexistência de uma história da entidade ou 

                                                             
33 Situação distinta a dos professores da educação básica que realizaram uma greve de dois 

meses contra a Lei da Reforma Educativa, Lei nº 1565 de 07 de julho de 1994 (ANAYA, 2009, 
p.28). 
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mesmo o registro da memória de seus participantes, dificulta a localização das 

ações dirigidas pela CUD.  

Apesar de recebermos toda assistência quando visitamos o escritório da 

CUD em La Paz e nas visitas às suas federações, não obtivemos material 

desse período. É sintomático que dos docentes entrevistados, somente o 

professor Renán Guzmán Apaza, da Federação Docente da Universidade 

Técnica de Oruro (FEDUTO), tenha mencionado participação em uma 

manifestação junto à COB e que não tenhamos localizado nada na grande 

imprensa.   

Na revisão bibliográfica identificamos que no campo acadêmico não 

existem trabalhos sobre o sindicalismo docente universitário boliviano. A maior 

parte das informações foi obtida por meio das entrevistas, informes do CEUB, 

documentos da CUD e textos sobre o sistema universitário boliviano, com 

particular menção aos trabalhos dos professores Eduardo Paz Rada, Crista 

Weise e Gustavo Rodríguez Ostria. 

Na seção a seguir, sistematizamos as entrevistas com os docentes das 

universidades que visitamos e em seguida analisamos dois documentos da 

FUD-UPEA e um da FUD-UMSS.   

As entrevistas  

Ainda no Brasil não conseguimos estabelecer contato com a CUD, e 

assim que chegamos a La Paz, seguimos para o endereço que constava em 

seu site. 

Os escritórios são duas salas contiguas e muito simples, com o básico 

para o funcionamento da entidade, mas sem arquivos de longo prazo com 

documentos, boletins ou revistas. Agendamos então, com a secretária da CUD, 

a Srta.Gunara, uma entrevista com o professor Miguel Cotaña. A Srta.Gunara 

foi fundamental para o contato com os professores que viemos a entrevistar. 

No dia 29 de agosto reunimo-nos com o professor Cotaña que leciona 

na UMSA desde 2000, e que desempenha outra atividade profissional, sem 

vínculo com a universidade, como auditor informático. Sua formação é em 
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engenharia de sistemas e iniciou sua militância ainda quando estudante 

universitário, tendo sido então o secretário executivo do restaurante da UMSA.  

Em 2014 foi eleito presidente da Associação de Docentes da Faculdade 

das Ciências Econômicas e Financeiras da UMSA e em 2015, secretário 

permanente da CUD durante o XV Congresso Nacional de Docentes 

Universitários. Conforme os estatutos da CUD, a função de secretário 

permanente deve ficar sempre a cargo de um docente de La Paz.  

O imóvel ocupado pela CUD pertence ao governo e abriga outro 

organismo vinculado ao ensino superior: o CEUB. O professor Cotaña nos 

informou que além das 11 universidades públicas, estão representadas na 

CEUB outras universidades como a Católica e a escola militar de engenharia.  

Ao longo de sua entrevista Cotaña afirmou que as universidades 

públicas concentram a maior parte das matrículas do ensino superior boliviano, 

mas que os dados quanto ao número de matrículas ou docentes, não estão 

centralizados, mas disponíveis nas instituições que possuem seus próprios 

centros de dados. Obtivemos, posteriormente, as informações junto aos 

relatórios estatísticos do CEUB (2017).  

De acordo com o professor, com relação à estrutura de funcionamento 

das universidades o cogoverno existe em vários níveis: no plano nacional, na 

universidade e nos departamentos das faculdades e carreiras. O reitor é 

escolhido pelo claustro de docentes e estudantes, por meio do voto direto e 

ponderado, para garantir a paridade entre os dois estamentos. As exceções 

seriam a UPEA e a Siglo XX, nas quais prevalece o voto universal sem 

ponderação.  

As negociações salariais são descentralizadas, e apesar de haver um só 

plano de carreira, com as mesmas regras e formas de evolução, os salários 

são distintos, acompanhando a situação financeira de cada instituição:  

Lamentavelmente, há diferenças na questão salarial. 
Atualmente um docente de Beni, de Pando, de Tarija não 
ganha o mesmo que um docente de La Paz e Santa Cruz, por 
exemplo. Existem diferenças. O que faz a CUD se há tantas 
universidades? Aglutina, ou trata de centralizar os 
requerimentos e leva ao CEUB através de uma conferência de 
universidades ou congresso de universidades que fala por 
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todas as universidades. Por exemplo, que haja uma só escala 
salarial. Que todos ganhem o mesmo. (COTAÑA, 2016, p. III).  

O professor Cotaña nos explicou que o processo para o ingresso 

docente estabelece que o candidato apresente os antecedentes acadêmicos: 

experiência como auxiliar docente e na área de investigação. Cada item 

corresponde a uma determinada pontuação. O currículo corresponderia a 40% 

do processo de ingresso e 60% ao exame, mas segundo o professor há dois 

“tipos” de docentes:  

Os ordinários e os extraordinários. Quem são os ordinários? 
São aqueles docentes já antigos, digamos, de direitos. Os 
docentes titulares também. Também estão os contratados, que 
prestaram um exame de competência e ingressam em 
avaliação como contratados. Ou seja, depois de um ano de sua 
avaliação, podem ficar como docentes titulares. 
Definitivamente. Se este docente contratado não logra passar 
no ano de prova, a universidade não tem mais nada a ver com 
este docente. [...] Os docentes extraordinários são aqueles que 
substituem, por algum fator, aquele docente titular que está 
como autoridade, como ministro ou utilizando uma bolsa de 
estudos de doutorado, de mestrado no exterior. Eles 
necessitam substituição. Aí estão os docentes extraordinários. 
[...] Em todo o sistema universitário existe essa figura de 
interinatos. Há interinos que estão dez, quinze, vinte anos. 
(COTAÑA, 2016, p. IV).  

Os docentes extraordinários podem ter salários semelhantes aos dos 

titulares, como ocorre na UMSA, mas não gozam de direito a bônus 

profissional, referente a títulos como mestrado ou doutorado. Não há lei que 

estabeleça um limite ao número de docentes extraordinários em nível nacional 

ou no interior de cada instituição. Em cada universidade o quadro pode ser 

radicalmente distinto de uma faculdade para outra.  

O professor Cotaña assevera que os docentes extraordinários na UMSA, 

em La Paz, e na Universidade Autônoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), em 

Santa Cruz, são impedidos de assumir cargos diretivos, seja como autoridades 

universitárias ou como representantes docentes, mas acrescenta que em 

outras instituições isso ocorre. Destaca criticamente a situação da Universidade 

Maior San Simón (UMSS), em Cochabamba, onde os extraordinários 

assumiram as funções diretivas universitárias. Nesse item, o estatuto da UMSS 
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estaria em desacordo com o estatuto geral das universidades que é decidido e 

aprovado em um congresso nacional.  

Quando solicitamos que destacasse os maiores processos de luta da 

categoria, o professor Cotaña fez menção da Revolução Universitária ocorrida 

no início da década de 1970. Indicamos que se tratava de um movimento de 

estudantes e não docente, mas o professor Cotaña ressalvou a continuidade 

entre a militância desenvolvida no movimento estudantil e depois no interior da 

organização docente:  

Fundamentalmente foram movimentos estudantis. Não se 
esqueça de que os docentes também foram estudantes. Então, 
nesta trajetória que temos, sempre iniciamos como estudantes. 
Somente que agora estamos no papel de docentes ou 
professores, mas não nos esquecemos de que o cogoverno é 
básico para nós. O cogoverno é composto por estudantes e 
docentes. (COTAÑA, 2016, p.VI).  

As décadas de 1980 e 1990 teriam sido um período de consolidação do 

cogoverno e da autonomia universitária, mas Cotaña compartilha-nos sua 

preocupação quanto à condição destas conquistas universitárias no presente. 

Para ele o cogoverno não funciona adequadamente e seria necessário fazer a 

sociedade entender a importância da autonomia e do cogoverno. 

O maior problema seria a falta de autonomia dos estudantes em relação 

às autoridades universitárias, podendo ser facilmente corrompidos, e cita como 

exemplo, a concessão de viagens internacionais.  

Em vários países a autonomia universitária foi limitada por meio de 

processos avaliativos realizados por organismos extrauniversitários que 

operam em base a paradigmas empresariais. No caso da Bolívia, Cotaña 

apresenta um processo avaliativo interno às instituições, fundamentado na 

comunidade universitária.   

O que se avalia? O trabalho docente, por um lado. Por outro 
lado o trabalho investigativo, a interação social, o trabalho 
universitário e os cursos que frequenta este docente. Então, 
estes cinco graus são os que se avaliam a cada ano o docente 
titular. Não se avalia da mesma forma um docente interino ou 
convidado. Porque somente estão por uma gestão. O docente 
titular a cada ano. Quem avalia o docente titular? 
Fundamentalmente os estudantes e as autoridades. Os 
estudantes em cada ano, por exemplo, no mês de setembro, o 
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centro dos estudantes elabora uma espécie de pesquisa, uma 
folha, e o estudante, por exemplo, avalia a pedagogia que 
utiliza o professor, a assistência pontual às salas, o domínio do 
tema, a interação com os estudantes. (COTAÑA, 2016, p. VII).  

Quando um professor não é bem avaliado pelos alunos e pelas 

autoridades, é devidamente comunicado. Caso persista a má avaliação no ano 

seguinte, o docente é desligado da instituição. Cotaña cita o caso da UPEA e 

da Siglo XX, onde o processo avaliativo estaria deformado devido ao peso 

político interno desproporcional dos estudantes em relação aos docentes.  

Estas duas universidades baseiam-se no que decidem os 
estudantes. Se o estudante, por exemplo, e isso se passa na 
UPEA, crê que o docente foi exigente. Se esse docente foi 
pontual, não interessa aos estudantes. O que interessa aos 
estudantes é se esse docente foi “bom” entre aspas. Se lhe 
aprovou, se não criou problemas. Então este docente, entre 
aspas, é bom. Nas outras universidades, não é assim. 
(COTAÑA, 2016, p. VIII) 

O professor avalia haver dez mil docentes nas instituições universitárias 

autônomas bolivianas34. Somente na UMSA seriam 2.330 docentes.  

Indagado sobre uma declaração da CUD (resolução nº15 de 17 e 18 de 

fevereiro de 2015) a respeito da lei de aposentadorias, Cotaña nos esclareceu 

que a entidade objetiva demonstrar ao governo que a atual lei (065) não é a 

melhor proposta. Os docentes universitários ao se aposentarem perderiam ao 

redor de 70% de sua remuneração.  

Segundo o professor, antes das reformas neoliberais a proporção era 

menos danosa, mantinha-se 70%. Comparou a condição dos docentes a dos 

servidores militares e das forças policiais que quando se aposentam mantêm a 

mesma renda da ativa.  

Conforme Cotaña, tal quadro explica porque os docentes universitários 

bolivianos resistem em aposentar-se. A jornada mensal básica de um professor 

ingressante é de trinta e duas horas. Um professor de tempo completo cumpre 

                                                             
34 Verificamos posteriormente, junto às estatísticas do CEUB que eram 18.047 docentes em 

2015.  
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cento e sessenta horas – algo raro, de acordo com o secretário da CUD – e 

recebe ao redor de 15.000 bolivianos35 (aproximadamente 2.160 dólares).  

Quando este docente se retirar, sua renda reduzir-se-á para pouco mais 

de 600 dólares. A título de comparação, o salário mínimo na Bolívia, à época 

da entrevista, era de 1.820 bolivianos (aproximadamente 262 dólares).  Então, 

segundo Cotaña, os professores dizem “Vou trabalhar até moer água”, uma 

expressão que significa que não irão se aposentar nunca. O sistema de 

aposentadoria dos docentes universitários é a capitalização individual.  

A legislação impõe o limite de 65 anos36 de idade para o exercício da 

atividade, mas, os docentes ultrapassam essa idade e seguem trabalhando ao 

arrepio da lei!  

O quadro seria agravado pela limitação do teto salarial do funcionalismo, 

indexado ao salário do presidente da república, Evo Morales, que ao assumir 

reduziu seu salário. Em 2016, o salário presidencial era de vinte mil bolivianos. 

Assim, depois de evoluírem na carreira, os docentes não teriam como melhorar 

seus vencimentos para garantir uma aposentadoria menos penosa.  

A CUD assume como bandeira que as universidades, tal como algumas 

empresas do Estado, passem a ser consideradas estratégicas e possam 

ultrapassar o teto presidencial.  

Sobre a atuação da CUD no campo político, Cotaña explica que há 

muitos docentes que atuam como parlamentares, ou mesmo em cargos 

executivos. Citou o caso do professor da UMSA, Rodolfo Llanes, que como 

representante do governo, havia sido sequestrado e assassinado 

barbaramente pelos mineiros cooperativistas, poucos dias antes da entrevista, 

em uma tentativa de diálogo. Porém, estes docentes estariam mais vinculados 

aos partidos políticos que às instituições universitárias.  

Sobre o financiamento das universidades, o professor informa que a 

maior parte dos recursos provém do Estado, mas há fontes próprias como os 

provenientes dos cursos de pós-graduação, que seriam em sua maior parte 
                                                             
35 Um dólar estava cotado a 6,94 bolivianos. Disponível in: https://conversor-

moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScg
Rd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB. Acessado em 17 de jan/2017. 11:41h. 
36 A idade para solicitação de aposentadoria foi rebaixada para 58 anos na lei 065 de 2010. 

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB


140 

 

pagos. Sobre a formação, docente assevera que a CUD tem atuado no sentido 

de facilitar o acesso dos docentes a cursos especializados como Metodologia 

da Investigação e outros em nível de mestrado, recorrendo a recursos 

tecnológicos.  

No dia 30 de agosto de 2016 visitamos a Federação Sindical dos 

Docentes da Universidade Maior San Andrés (FEDSIDUMSA), também em La 

Paz, onde fomos recebidos pelos professores Moises Calliconde Apaza e 

Aniceto Velarde Forest, ambos engenheiros. Estavam no início de seu primeiro 

mandato à frente da federação. A sede localiza-se no pátio interno da UMSA e 

trata-se um escritório bastante simples, com móveis antigos e com algumas 

salas para reuniões.  

O professor Moisés graduou-se na UMSA, em 1986, e no ano seguinte 

ingressou como docente. Relatou-nos que à época ainda era permitido. 

Atualmente são exigidos ao menos dois anos de formado.  

A federação existe desde 1983, quando se retomou a autonomia 

universitária, e está estruturada nos níveis de universidade, faculdades e 

carreiras. Na UMSA há 13 faculdades e 54 carreiras.  

Questionados sobre a existência de outra associação docente anterior à 

FEDSIDUMSA, o professor Aniceto citou a Revolução Universitária da década 

de 1970 e demais movimentos universitários:  

Em 1971, muito antes, na Universidade Maior de San Andrés 
(UMSA), existiu o que chamamos de “revoluções 
universitárias”. A partir destas revoluções se inicia um governo 
universitário baseado no cogoverno, de participação nas 
decisões da universidade, com cinquenta por cento dos 
docentes e cinquenta por cento dos estudantes. Temos que 
retroceder aos movimentos de Córdoba e, posteriormente, isso 
se replica nas universidades públicas e nos outorgam a 
autonomia universitária sob uma consulta popular. [...] Em 
1931. Houve uma decisão do povo boliviano de conceder 
autonomia à universidade, mas em 1938 passa a fazer parte da 
Constituição política do Estado. Então são dois estágios. 
Copiou-se de Córdoba, de 1918. E o que acontece é que neste 
país sempre vivíamos com regimes militares e essas coisas. E 
também, digamos, sistemas dominantes de caráter vertical, e a 
população, suponho, que igual a outros países, como a 
Argentina, quiseram buscar caminhos de reivindicação e as 
universidades foram utilizadas como meios para reproduzir as 
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reivindicações do povo boliviano. Então a autonomia foi 
utilizada com este objetivo. (VELARDE, 2016, p. XIV). 

A exposição do professor Aniceto resume em poucas palavras um 

século de movimentos no âmbito universitário (1918, 1931, 1938 e 1971) que 

culminaram com uma visão da universidade com missão social e voltada para a 

superação dos problemas nacionais.  

Questionado se a Revolução Universitária de 1970 poderia ter alguma 

relação com os movimentos estudantis que ocorreram no México, Argentina e 

Brasil, respondeu assertivamente e acrescentou o emblemático Maio de 1968 

francês. A propósito da presença política dos docentes na época (1970/1971), 

afirmou que participaram do processo e que os grupos que dominavam a 

universidade foram removidos e estabeleceu-se o cogoverno.  

 Sobre as questões mais frequentemente lidadas pela federação citou as 

relacionadas aos processos de ingresso:  

As carreiras têm um diretor de carreira. Essa carreira tem seu 
próprio conselho de carreira. Que emite uma convocatória 
pública para captar docentes. Às vezes há favoritismos, não 
me qualificam bem, eu tenho doutorado e não levam em conta 
o doutorado. Então, nós temos a obrigação de defender nossos 
associados, mas para que se cumpra a norma. Esta manhã eu 
fui a um exame, um concurso, para o ingresso, onde havia 
candidatos que não estavam de acordo com a norma. Nós 
temos a obrigação de fazer cumprir as leis, as normas. 
(VELARDE, 2016, p. XVIII). 

 A federação neste sentido desempenharia um papel de fiscalização 

sobre os processos de admissão de candidatos. Para o professor Aniceto, se a 

federação cumprisse bem seu papel nos processos de admissão dos docentes 

e do pessoal administrativo, no trabalho administrativo e na parte acadêmica, o 

cogoverno funcionaria bem, caso contrário, impor-se-ia a vontade do “chefe”. 

Apesar de compor o cogoverno com os estudantes, a federação é uma parcela 

da docência e enfrentaria interesses de outros setores docentes incrustados na 

estrutura universitária.  

A federação sustenta-se com uma contribuição mensal de 42 bolivianos 

(6 dólares à época) de cada um dos 2.230 docentes da UMSA. Metade do 

arrecadado permanece com as associações e metade com a federação. 

Segundo os dirigentes essa importância tem se mostrado insuficiente para a 
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manutenção operacional da entidade. Anteriormente os mesmos 42 bolivianos 

corresponderiam a 30 dólares. 

 O professor Aniceto explicou a designação de professores ordinários e 

extraordinários, que o professor Cotaña, secretário permanente da CUD, já 

havia citado, mas acrescentou a figura do professor convidado, que não 

necessariamente seria um professor, mas alguém com notório conhecimento 

em uma área e que seria contratado por não mais de um ano.  

De acordo com o entrevistado, os extraordinários não constituiriam mais 

de 27% do quadro docente na UMSA, porém ele conhece docentes que estão 

nessa situação há quinze anos e que anualmente devem submeter-se a novo 

processo de seleção.  

Aniceto acrescenta que o docente extraordinário, ou interino, pode 

participar da federação e ter direito a voto, mas não pode ser eleito. Neste 

momento, cita o caso de Cochabamba. 

Em Cochabamba o docente interino é nomeado em 1960 e 
segue nomeado em 1961, 1962, 1963... e com vinte, trinta 
anos segue na condição de interino porque não há exame de 
competência e concurso de méritos. (VELARDE, 2016, p. XX). 

 Devido ao longo período nesta condição, os extraordinários da UMSS 

teriam assumido cargos de autoridade e passaram a defender que todos os 

docentes que se encontravam nestas circunstâncias37, fossem nomeados 

titulares sem a necessidade de exame de competência.  

Nós [CUD] dissemos que não. O docente tem de entrar com 
exame de competência, porque o interino foi chamado pelo 
chefe, pelo gestor, porque é amigo. E porque é amigo nunca 
mais convocou (concurso). Não permitiu que viessem outros 
profissionais a concursar contra ele. Ele que demonstre que 
sabe, que demonstre que é bom. Aliás, supõe-se que sabe, 
porque tem lecionado a mesma matéria durante dez anos. 
(VELARDE, 2016, p.XXI). 

 A respeito dos reajustes salarias, os professores informaram que a 

federação sempre prepara um estudo financeiro e busca corrigir algumas 

                                                             
37 Essa decisão levou a que os estudantes da UMSS permanecessem 17 semanas em greve 

com enfrentamentos com as forças de segurança.  
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distorções internas, mas o grande problema refere-se à limitação imposta pelo 

teto do salário presidencial. 

 Em seguida tratamos sobre o tema da aposentadoria, e os 

representantes sindicais informaram que anteriormente havia um sistema de 

repartição solidária entre gerações, onde os ativos contribuíam para aqueles 

que já estavam aposentados.  

Este sistema teria entrado em colapso e fora substituído por um modelo 

individualizado, coordenado pelas Administradoras de Fundos de Pensão 

(AFP): a capitalização. Para o professor Aniceto é um mau modelo e quase 

ninguém quer mais aposentar porque a perda é elevada: 

É uma poupança, mas o grave dessa poupança é que tem de 
pagar dois por cento para que guarde seu dinheiro. Quer dizer, 
é meio estranho. Você vai ao banco e o banco te paga juros e 
você não precisa pagar nada. Neste sistema você tem de 
pagar dois por cento para que fique com sua economia. Eu não 
haveria aceitado. E as aposentadorias são muito baixas. Neste 
momento alguém que ganha 20.000 bolivianos 
(aproximadamente 2.900 dólares) se aposenta e recebe 3.000 
bolivianos (aproximadamente 430 dólares). Apenas uns 15% 
do salário. A ninguém convém aposentar-se. Baixar de 21.000 
bolivianos a 3.000 bolivianos ou a 4.000 bolivianos, no melhor 
dos casos, não convém então todos seguem trabalhando. 
(VELARDE, 2016, p. XXIII). 

 Trata-se da mesma observação feita pelo professor Cotaña. Passamos, 

então, para o tema sobre a composição da jornada do professor. O cargo de 

tempo completo corresponde a 160 horas mensais (40 horas semanais). 

Novamente fomos informados que são poucos os professores com essa 

jornada que é dividida em cinco faixas de 32 horas. Desta forma, um professor 

que ministre uma disciplina, assume jornada de 32 horas, duas disciplinas 64 

horas até alcançar 160 horas.  

 Um professor ingressante, com uma disciplina, receberia 3.000 

bolivianos (aproximadamente 430 dólares). Segundo o professor Aniceto, a 

jornada de 32h é composta da seguinte maneira: 

As 32 horas são teoricamente para aulas. Divide-se em quatro 
horas sem aulas e quatro horas para preparar as aulas, ou 
atender perguntas e dúvidas dos estudantes. Então o que 
acontece é que o docente tem de ter um local para atender os 
estudantes, mas muitos não têm. Estamos buscando que todos 
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tenham onde atender os estudantes. (VELARDE, 2016, p. 
XXIV).   

 Portanto, um quarto da jornada é voltado à elaboração e correção de 

atividades, preparo da aula e atendimento aos alunos.  

Sobre a avaliação do trabalho docente, Aniceto reforça o depoimento do 

professor Cotaña: o docente é avaliado anualmente tanto pelos estudantes, 

quanto por seus superiores. Em relação à avaliação institucional, não haveria 

distinção formal entre as universidades públicas, mas um processo de 

acreditação das carreiras junto a universidades nacionais e estrangeiras.  

Indagado sobre qual seria o principal desafio para os docentes 

universitários bolivianos, o professor Aniceto afirma que seria alcançar um 

ensino fundado na investigação, o que requereria a ampliação das atuais 

jornadas:  

O movimento universitário docente está enfocado em fazer que 
nossa universidade melhore em seu conjunto enquanto 
instituição, como parte de uma visão acadêmica. E o que 
queremos os docentes é passar de um nível tradicional de 
ensino em lousa a um nível de ensino a partir da investigação. 
Queremos passar à investigação para que os estudantes 
tenham conhecimento adquirido por nós mesmos, mas para 
isso há que ter mais carga de trabalho. Os docentes que têm 
trinta e duas horas teriam de ter sessenta e quatro ou talvez ter 
tempo completo. Porque a outra atividade central além de 
formar profissionais em nossa universidade é a investigação. 
(VELARDE, 2016, pp. XXVI e XXVII).  

No que tange a pós-graduação para os docentes, os dirigentes 

informaram que há algum tempo era totalmente paga, mas que a pressão de 

algumas carreiras tem resultado na abertura de vários cursos de mestrado 

gratuito. Não seria uma bandeira própria da federação, mas que conta com seu 

apoio.  

Conforme o relato do professor Moisés, há 85 mil estudantes na UMSA 

para um total de 2.230 docentes, o que significa uma média de quase 40 

alunos por professor. Afirma, porém, que ocorrem desigualdades havendo 

salas com até 200 alunos, como um auditório. O professor em sala, conta com 

auxiliares que recebem uma bolsa e já iniciam uma carreira na docência.  
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Imagem 8 - Posse da direção da FEDSIDUMSA. 

 

Fonte: Jornal La Cátedra. (UMSA, 2016, p.17). 

Ao término da entrevista fomos conhecer uma sala onde se ministrava 

uma aula. Seguramente havia uma plateia com mais de uma centena de 

alunos. A análise sobre a relação número de alunos por professor, na Bolívia e 

no Peru, encontra-se no Capítulo V.  

No dia 02 de setembro reunimo-nos com o professor Renán Guzmán 

Apaza, presidente da Federação de Docentes da Universidade Técnica de 

Oruro (FEDUTO), no escritório desta entidade localizado no piso térreo de um 

antigo prédio da Universidade Tecnológica de Oruro (UTO).  

O professor Apaza é formado em Economia e leciona na Faculdade de 

Ciências Econômicas, Financeiras e Administrativas da UTO há cerca de 20 

anos. Em 2011 iniciou sua participação junto à associação de sua faculdade e 

em 2016 havia recém-assumido a federação.  

A UTO é uma instituição centenária com 26 mil estudantes matriculados 

em sete faculdades, muitos fora da cidade de Oruro, por conta de um programa 

do governo nacional de descentralização e interiorização dos cursos. A 

FEDUTO existe há, aproximadamente, vinte anos, sendo, portanto, uma das 

federações mais jovens. Conta com 650 docentes.   
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Imagem 9 - Detalhe de mural em frente ao escritório da FEDUTO. 

 

                  Fonte: Acervo do autor.  

De acordo com o dirigente da FEDUTO, em 2006, houve um importante 

movimento na universidade. Os alunos ocuparam as instalações e os 

professores apoiaram. Alguns estudantes foram sentenciados a dois anos de 

prisão, mas a sentença acabou não sendo cumprida. Segundo o professor 

Apaza, em 2011 houve outro incidente, então, com o governo de Evo Morales: 

Depois houve outra crise, em 2011, com o governo de Evo 
Morales, trata de intervir nos centros universitários e cortar 
certas conquistas. Porque na Constituição política do Estado 
boliviano, nos artigos 92 e 96, diz que o Estado está... primeiro 
reconhece a autonomia universitária, então não poderia intervir, 
autônomos são os docentes o pessoal administrativo, mas os 
artigos 92 e 96 diz que o Estado está obrigado a dar 
subvenção suficiente e necessária à margem dos recursos que 
a UTO poderia gerar. Então, em 2011 fizemos uma marcha. 
(APAZA, 2016, p. XXXII). 

Fica claro aqui a existência de conflitos entre o governo do MAS e os 

docentes a respeito do financiamento e autonomia da universidade. O 

professor apresentou fotos do movimento, que, infelizmente, por um problema 

técnico, não recebemos, mas que registraram os docentes em La Paz, 

marchando com faixas em direção ao centro.  

No que se refere aos problemas mais comuns enfrentados pela 

FEDUTO, o professor Apaza destaca a troca de autoridades. Quando um novo 

decano assume, segundo o professor, geralmente procura retirar direitos dos 

docentes e a entidade tem de defender os associados. Percebemos aqui uma 
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recorrência com o depoimento dos professores Moisés e Aniceto da UMSA, 

que asseveraram a necessidade de a federação contrapor-se às autoridades 

universitárias.   

A entrevista transcorreu em uma das duas salas que compõe a sede da 

FEDUTO e foi acompanhada por outro professor, que não se pronunciou 

durante a entrevista. Ao término da mesma nos confraternizamos e tiramos 

fotos para a entidade.  

No dia 5 de setembro, em Sucre, entrevistamos o professor César 

Suarez Saavedra, da Universidade Maior Real e Pontifícia de São Francisco 

Xavier (UMSFX), a mais antiga universidade boliviana. O edifício central da 

instituição está localizado próximo à praça de armas, possui um átrio enorme 

com dois pisos laterais que remete à arquitetura de antigos mosteiros, o 

modelo de “universidade-convento” (TÜNNERMANN, 1991, p.10).  

Imagem 10 - Claustro do prédio central da UMSFX. 

 

                   Fonte: acervo do autor.  

 A sede da Federação Universitária dos Docentes da Universidade Maior 

Real e Pontifícia de São Francisco Xavier (FUD-UMSFX) está localizada nos 

arredores do prédio central da universidade, em outra propriedade da 

instituição. Trata-se de um ambiente espaçoso e mais vistoso que as sedes 

das federações até então visitadas. A entrevista ocorreu pouco antes de uma 

reunião do Comitê Executivo da Federação.  
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O professor Cesar Suarez Saavedra é natural de Sucre e iniciou sua 

militância ainda no movimento estudantil secundarista, nos anos finais do 

regime militar, quando participou do I Congresso de estudantes normalistas. 

Foi professor de educação básica e paralelamente cursou a carreira de 

Direito na UMSFX. Nesta instituição participou do movimento estudantil e seu 

irmão chegou a ser da juventude comunista da Bolívia, a JOTA. Possui 

mestrado em Direito Processual Penal e em Ciências Penais e estudou no 

México, onde obteve doutorado em Direito. 

 Trabalhou na proteção de menores que sofreram violações ou abusos. 

Afirma ter levado à prisão mais de 20 pessoas e por seu desempenho chegou 

à condição de fiscal do Estado. Posteriormente tornou-se juiz e paralelamente 

desenvolveu a carreira docente na UMSFX. Pela manhã trabalhava na 

universidade e no período da tarde e da noite dedicava-se aos trabalhos no 

poder judiciário.  

O professor Saavedra conta: “Trabalhei dois anos e nomearam-me 

vogal, juiz de apelação da sala penal aqui em Sucre. Trabalhei sete anos. Até 

que este governo de Evo Morales publica uma lei que torna incompatível ser 

docente e ser juiz” (2016, p. XXXVI). Essa proibição de acúmulo da docência 

com alguns cargos públicos foi explicitada na publicação da CUD, Universidade 

e Autonomia (2013).  

 Então, requereu uma licença da universidade por dois anos e quando 

retornou, passou a dedicar-se mais às atividades sindicais. Foi inicialmente 

eleito presidente da entidade docente da Faculdade de Direito, onde há quatro 

carreiras com 20 docentes e em 2016 foi eleito dirigente da FUD-UMSFX.   

O professor Saavedra informa que há aproximadamente 1.400 docentes 

na universidade, com 60 mil estudantes distribuídos em 11 carreiras, incluindo 

os cursos em províncias, descentralizados. Esses números indicam uma 

proporção média de 42 estudantes por docente. 

Na UMSFX, a maioria dos professores (60%), seria titular. Os 

contratados, que são os professores que após um ano tornam-se titulares, 

seriam 20% e os interinos (extraordinários), outros 20%.  
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 A FUD-UMSFX teria sido fundada em 1960, sendo, portanto, anterior à 

criação da própria CUD e coetânea ao período final da revolução de 1952. 

Possivelmente é uma das entidades que mais poderia contribuir para uma 

história sobre a organização dos docentes. Seu financiamento dá-se por meio 

das contribuições dos seus membros.  

 Em julho de 2016, ocorreram três paralisações escalonadas em horas, 

para obter 6% de reajuste: 24h, 48h e 72h. Houve assembleias com a 

assistência de 400 a 500 docentes. Foi um movimento vitorioso, mas restrito a 

Sucre. Inclusive os interinos participaram, mas somente os docentes com 

salários inferiores ao do presidente, obtiveram reajuste.  

Imagem 11 - Paralisação dos docentes da UMSFX. 

 

Artigo do Jornal Correo del Sur de 27 de jun/2016.  

 Segundo o professor, em 2016, das 11 universidades autônomas, 

apenas quatro obtiveram o índice inflacionário. As universidades de Santa Cruz 

e La Paz não necessitaram promover nenhum movimento, por disporem de 

recursos.  

 Apesar de enfrentar dificuldades econômicas, a UMSFX é acionista de 

uma fábrica de cimento, a FANCESA, e conta com recursos provenientes da 

coparticipação tributária do cimento e dos impostos. Saavedra recorda que 

conforme a Constituição é obrigação do governo dar suporte às universidades, 

mas o governo “esquece”.  
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 Questionado sobre as ocorrências mais comuns que a federação tem de 

lidar, o professor Saavedra destacou a defesa dos docentes: 

Há diretores que se queixam, que querem dispensar ou 
substituir os professores, então a federação atua como um 
intermediário para conciliar quando pode, mas também pode 
ser que haja maus docentes que tem de ir-se. Por exemplo, há 
acusação de senhoritas. Isso inclusive chega à justiça penal. 
São destituídos. (SAAVEDRA, 2016, p. XXXVIII). 

 Novamente a atuação para conter os excessos ou ações praticadas 

pelas autoridades, é mencionada como uma das principais funções da 

organização de base. Para o dirigente da FUD-UMSFX, a defesa da autonomia 

e do cogoverno, seriam os maiores desafios colocados para os docentes 

universitários. Afirma que há ameaças de intervenção por parte do governo e 

de seus “mecanismos” como a “Fiscalia” (órgão similar ao Ministério Público no 

Brasil) e a COB.  

O professor manifestou temor dos docentes perderem o direito à 

proteção da Lei Geral do Trabalho, que lhes confere indenização de um salário 

por ano trabalhado, em caso de demissão ou aposentadoria, mas acredita que 

este risco estaria descartado.   

A FUD-UMSFX não possui nenhuma publicação regular ou material a 

respeito de sua trajetória, entretanto, o professor Saavedra informou ter a 

intenção de produzir uma memória da entidade. Em relação aos docentes 

ingressantes, ressaltou que ganham muito pouco. 

Finda a entrevista em Sucre, dirigimo-nos a Potosí onde encontramo-

nos, em 07 de setembro, com o professor Marco Antonío Quíchu Mogrovejo, 

secretário executivo da Federação Universitária de Docentes da Universidade 

Autônoma Tomas Frias (FUD-UATF).  

O escritório da federação está situado no prédio central da instituição, 

em um salão onde há uma grande mesa para reuniões, um sofá, televisão, 

troféus da federação e um funcionário da universidade que cumpre a função de 

secretário. Ao fundo localiza-se um pequeno escritório, no qual professor 

Mogrovejo nos recebeu.  
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O professor possui especialização em Recursos Humanos, com ênfase 

na resolução de conflitos. Apresentou-se como um ativista antigo, da década 

de 1980, que iniciou sua militância ainda no movimento estudantil na carreira 

de Administração de Empresas da própria UATF. Quando se formou em 1990, 

era secretário executivo da Federação Universitária Local (FUL) dos 

estudantes da universidade. Conta que, como membro ativo do movimento 

estudantil, visitava minas para passar orientação aos mineiros: 

Estes eram as referências, porque cada estudante ia com sua 
mochila. Enviavam-me, o comissionado, pagavam minha 
passagem. Pegava minha passagem, minha mochila e ia. E me 
esperavam os mineiros a COLABI [centro mineiro]. Então eu ia 
e os mineiros me esperavam. Eu chegava e os mineiros do 
MIR, me davam alojamento, comida e fazíamos reuniões para 
transmitir a linha do partido. Por isso, quando ocorreu o 
septênio banzerista e o golpe de Garcia Meza, os que mais 
desapareceram foram os universitários. Juventude 
universitária. Essa é nossa experiência. Por isso, tendo essa 
história, os universitários foram de cabeça apoiando os 
mineiros na “Marcha pela vida”. Os mineiros tinham a força e a 
luta pelo seu trabalho. Nós tínhamos a linha ideológica de um 
governo explorador, opressor, injusto. Tínhamos a linha 
ideológica, o discurso político. (MOGROVEJO, 2016, pp. XLVII 
e XLVIII).  

Pelo seu relato percebe-se a proximidade, então, com o Movimento de 

Esquerda Revolucionária (MIR) e a relação entre o movimento estudantil e a 

vanguarda operária mineira durante a “Marcha pela Vida” em 1986. O professor 

acrescenta que todas as organizações políticas atuavam no movimento 

estudantil: Partido Comunista da Bolívia (PCB), o Partido Socialista de Marcelo 

Quiroga, o Partido Operário Revolucionário (POR) e o Partido Revolucionário 

dos Trabalhadores da Bolívia (PRTB). 

Em seu depoimento, afirma ter formação em teorias tradicionais da 

filosofia marxista, componentes gramscistas e althusserianos e que conheceu 

grandes lideranças mineras como Juan Lechín Oquendo, Filemón Escobar e 

Simón Reys, mas que estas lutas haviam ocorrido há mais de vinte anos e que 

tudo mudou, referindo-se à derrota histórica da vanguarda mineira: 

[...] eu diria que isso acabou há quase duas décadas. Chega a 
sua crise. Depois da “localização” termina a vanguarda 
operária e cresce os feira-franquistas. São estes que pegam 
algo e saem a vender afora. Organizam-se em sociedades. 
Fundam feiras por aqui, por lá e transformam toda a cidade em 
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um mercado. Essa gente que o Estado não lhes dá nenhum 
trabalho, que não foram “localizados”. Com seu pouco dinheiro 
toca pequenos negócios, organizam-se e são a maioria. Não 
são operários, não são camponeses e aí termina a vanguarda 
operária. Tornam-se cooperativistas. E os cooperativistas são 
empresários. E como consequência aparece como nova 
referência, a classe camponesa. Com novas referências. Por 
isso com Evo Morales surge uma nova classe, que são os 
indígenas. Camponeses, não. (...). (MOGROVEJO, 2016, p. 
XLIX).  

Em poucas palavras, o professor Mogrovejo explicitou as décadas do 

período neoliberal: a derrota da vanguarda mineira, a fragmentação da classe, 

o subemprego, as novas formas de exploração e o surgimento de uma nova 

direção e setor social de vanguarda. Ele relata que na época do governo do 

MNR de Paz Estenssoro, vários estudantes, foram levados para as províncias 

afastadas de Beni e Pando, ficando lá até que o conflito cessasse:  

Nesta época não era tanto como durante o banzerismo e o 
período de Garcia Meza. Levaram-nos a uns povoados 
extremos de Beni e de Pando. Levaram-nos em avião e nos 
deixavam aí. E depois de três ou quatro meses, quando o 
conflito social já havia sido eliminado nos devolviam com 
compromissos assinados, como terroristas. Essa é a história. 
(MOGROVEJO, 2016, p. XLVIII).  

  Quando concluiu sua formação acadêmica, trabalhou por dez anos na 

iniciativa privada em cidades como Cochabamba, La Paz, Oruro, São Pedro de 

Atacama (Chile). Nesse período foi candidato a prefeito em Potosí, obtendo a 

terceira posição pelo Movimento Sem Medo (MSM), uma agremiação partidária 

de esquerda criada por ele e seu companheiro, Juan del Granado.  

Em 2000, quando resolveu retornar a Potosí foi convidado a lecionar na 

UATF. Com dois anos de universidade, convidaram-no para ser executivo da 

representação docente da Faculdade de Ciências Econômicas e depois na 

Associação de Docentes da Faculdade de Administração de Empresas, e em 

2015 assumiu o cargo de secretário executivo da FUD-UATF.  

 A federação representa 650 docentes. Estão matriculados 26 mil 

estudantes em dez faculdades, com aproximadamente 42 carreiras.  

 Mogrovejo explica que assim como nas demais universidades bolivianas, 

há na UATF docentes titulares e extraordinários e que esse é um grande 
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problema. Para ele esta condição foi criada para garantir que apenas um 

restrito grupo de docentes possam ser autoridades universitárias e “influenciar” 

o processo eleitoral, uma vez que os extraordinários podem votar, mas estão 

sujeitos à pressão das autoridades. Dessa forma, os exames de ingresso não 

ocorrem e há docentes com dezenas de anos na condição de interina:  

As autoridades não foram responsáveis para seguir as 
normativas que deveriam cumprir. Havia mudanças de 
autoridades e os titulares eram os únicos que poderiam ter 
qualidade de autoridade. Ser diretor de carreira, faculdade, 
reitor. Então não lhes interessava convocar exames. Os outros 
ficavam prejudicados, de tal forma que chegou um momento 
que no país estava chegando a oitenta por cento de docentes 
extraordinários e uns vinte por cento de titulares. Isso gerou um 
problema. Ou fazem os exames de competência ou nos dão 
nossos direitos. E como os exames de competência não 
andam abre a possibilidade para que tenham vida sindical, 
cargos intermediários. Porque os docentes interinos, que 
tinham até trinta anos de antiguidade [...] até trinta e cinco 
anos. (MOGROVEJO, 2016, p. XLV).   

O professor afirma que mesmo no interior da CUD e do CEUB, houve a 

necessidade de lutar para que interinos pudessem assumir cargos na direção 

sindical e chegou a ameaçar romper a CUD e criar uma federação própria só 

para professores interinos em caso da não aprovação de sua proposta.  

 Nas palavras de Mogrovejo, as linhas gerais do sistema universitário 

boliviano são definidas no Congresso das Universidades onde estão 

representados os reitores, os representantes das federações docentes e 

estudantis, e os delegados de base dos dois estamentos. As resoluções 

aprovadas são adaptadas à realidade de cada instituição.  

 Para o dirigente da FUD-UATF o cogoverno vive uma crise institucional, 

porque os estudantes teriam perdido seu protagonismo e não haveria mais um 

projeto para o país ou de luta contra o governo.  

E como agora, nestas condições já não há formação política, já 
não há formação ideológica, os estudantes transformaram-se 
em gremialistas. E eu diria, que estão mais pelos benefícios. 
Como um prêmio. Não é por consciência. Não é por uma visão 
futura. É pelo momento.  Individualista. Não têm 
compromisso com o povo, com os camponeses. E essa 
condição nunca se viu na história. A história do movimento 
universitário autônomo era a luta contra os governos de turno 
que não atendem à universidade. Não há nenhuma luta entre 
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universidade e governo. Há uma disputa interna para que se 
faça ao gosto dos estudantes. Porque entre os estudantes há 
disputas. Entre os estudantes não há uma proposta. Os 
estudantes já não são cogoverno porque o cogoverno colocava 
soluções para a universidade. [...] Isso nos põe em uma crise 
institucional, porque não respeitam as normativas, não 
respeitam o exercício pleno do cogoverno e, portanto, não há 
resultados. Esse é o maior problema. (MOGROVEJO, 2016, 
pp. L e LI). 

 Sobre as questões mais frequentes que a federação se depara, o 

professor Mogrovejo cita os temas corporativos, referente à ausência de 

condições de trabalho e baixa remuneração, e ainda a especialização docente, 

que deve ser custeada pelo professor.  

Nesse sentido, segundo o entrevistado, a federação vem buscando 

implantar formação docente à distância e tomou a iniciativa de promover uma 

feira do livro com a produção de mais de 200 docentes da UATF. Informa que a 

federação tem legitimidade para tomar essa iniciativa porque não é apenas 

uma instituição sindical, mas que integra o cogoverno.  

 A respeito do sistema avaliativo, a UATF adota a mesma metodologia 

das demais instituições. Os docentes são avaliados pelos estudantes e pelas 

autoridades imediatas. O professor Mogrovejo salienta que as instituições não 

são ranqueadas ou avaliadas por um órgão externo, mas têm buscado 

acreditar as carreiras com instituições nacionais e internacionais levando em 

consideração vários critérios como estatística de aprovados e reprovados, 

formação docente, porcentagem de titulares, especialidades e a própria 

avaliação dos docentes.  

Imagem 12 - Capa do Plano de Trabalho da FUD-UATF. 

 

                                               Fonte: Acervo do autor. 
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O professor Mogrovejo fez pesadas críticas ao sistema de 

aposentadoria, e reafirmou o direito dos docentes bolivianos a seguir 

trabalhando para além dos 65 anos:   

Houve uma lei que obrigava a aposentar-se aos sessenta e 
cinco anos. Queriam aplicar. Então nós, neste congresso 
[Congresso de Docentes] demandamos que enquanto 
intelectualmente não esteja impedido, pode ser docente. Então 
os sessenta e cinco anos não seriam o limite para cátedra. 
Claro, deve estar consciente de até onde pode ir, mas nesta 
crise, ninguém quer aposentar-se. (MOGROVEJO, 2016, p. 
LII).  

O educador forneceu-nos o Plano de Trabalho de sua gestão (2015-

2017), documento no qual constam os eixos de atividades previstas para serem 

realizadas durante o seu mandato. O documento inicia com uma reflexão sobre 

o papel da UATF e apresenta alguns pontos de ação: 

 Fortalecer a função social da Universidade e sua pertinência;  

 Inserir a UATF na Sociedade do Conhecimento;  

 Consolidar a qualidade e inovação em todas as funções 
universitárias;  

 Contribuir com a cobertura de equidade;  

 Render contas à sociedade e desenvolver uma cultura de avaliação 
e transparência;  

 Titulação, capacitação e atuação docente; 

 Pós-graduação docente;  

 Criação do Centro de Qualidade, Inovação e Desenvolvimento 
Docente (CCIDD-UATF); 

 Plano de Carreira;  

 Seguro Social Universitário; 
 

Assim, como constatamos em outras federações, não há a preocupação 

em produzir uma memória ou história da entidade. No plano de trabalho 

transparece a ausência de uma contextualização ou mesmo uma análise 

genérica da situação política nacional e a situação universitária.  

No dia 09 de setembro, já em Cochabamba, reunimo-nos com o 

professor Rodrigo Rodriguez, membro da Federação Universitária Docente da 

Universidade Maior de San Simón (FUD-UMSS). A entrevista transcorreu na 

sede da entidade, situada nas adjacências do campus da UMSS, em um prédio 

muito movimentado. 
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O professor Rodriguez é formado em engenharia agrônoma, com 

mestrado em estatística aplicada e o doutorado realizado na Bélgica. Iniciou 

sua carreira como auxiliar docente em 1995 e, posteriormente, no cargo de 

professor investigador, mesmo sendo um professor interino, assim como a 

maioria dos docentes da UMSS. Iniciou sua militância no movimento estudantil 

e depois seguiu militando no movimento docente. 

Explica o professor Rodriguez que nos últimos dezoito anos não houve 

nenhum processo de titulação de docentes extraordinários na UMSS e que 

este fato está no centro do conflito com a federação estudantil.  

Acrescenta que serem docentes extraordinários, não influi na qualidade 

da educação oferecida pela UMSS, uma vez que anualmente são submetidos à 

avaliação. Como evidência, aponta a relevância que a UMSS ocupa no campo 

investigativo boliviano, mesmo com 75% de o quadro docente sendo composto 

por extraordinários (interinos).  

O professor Rodriguez asseverou que os salários dos docentes 

extraordinários não estão abaixo dos ordinários, acompanhando, 

proporcionalmente, a carga horária, mas salienta que a titulação possibilitaria 

ao docente seguir a carreira prevista no estatuto e ter acesso a outros ganhos.  

No XV Congresso da CUD, realizado em 2016, a FUD-UMSS, pleiteou 

que os docentes extraordinários com 18 ou mais anos de instituição, pudessem 

ascender à carreira como docentes titulares. Durante a entrevista com os 

professores Moisés e Aniceto, da UMSA, foi-nos informado que esse pleito 

havia sido negado.  

Perguntamos por que ocorria um embate com os estudantes. Ato 

contínuo, o professor Rodriguez nos explicou que: 

[...] os estudantes, de alguma maneira, creem que o fato de 
somente ter a denominação de docente titular vai melhorar sua 
formação acadêmica, quando na realidade há vinte anos os 
docentes extraordinários dão a mesma qualidade educativa 
que os docentes titulares. Somente há uma diferença rótulo ou 
título. (RODRIGUEZ, 2016, p. LIV). 
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No ano anterior havia ocorrido uma longa greve38 estudantil, vários atos 

e manifestações dos estudantes contra a titulação dos docentes 

extraordinários, inclusive com enfrentamentos contra a polícia. Segundo o 

professor há 1750 docentes na UMSS, distribuídos em 14 faculdades. Os 

docentes são afiliados automaticamente à federação depois de completarem 

um ano de atividade profissional.  

Depois de um ano de serviço na docência, o docente está 
obrigado a associar-se a nossa federação de docentes. Quem 
se associa à federação de docentes recebe toda prerrogativa e 
toda colaboração de um ente gremial sindical que lhe protege, 
que lhe ajuda, que colabora em termos de ajuda social, seguro 
saúde, então tem suas vantagens em estar associado através 
da federação. E tem sua representação no cogoverno. 
(RODRIGUEZ, 2016, p.LV).  

Um dos maiores problemas enfrentados pela entidade, seria o número 

de aulas dos docentes em virtude da oscilação da matrícula estudantil. Quando 

os estudantes ingressam haveria muita assistência nos cursos básicos, mas à 

medida que os alunos avançam, as disciplinas tornam-se mais específicas e o 

número de alunos por turma decai. Nesse momento, invariavelmente, as 

autoridades pressionam para redução da carga horária dos professores e a 

federação defende a manutenção das jornadas, propondo ampliar as horas de 

investigação.  

A UMSS possui 75 mil alunos e 1.450 trabalhadores administrativos. 

Indagamos se os docentes se percebem como pertencentes à classe 

trabalhadora. O professor Rodriguez explica que a situação dos docentes 

bolivianos apresenta muitas desvantagens em relação a outras atividades que 

requerem menor formação e, portanto, não há porque considerarem-se 

privilegiados:  

Lamentavelmente não. Porque a realidade nacional 
principalmente de docente universitário na Bolívia, ser docente 
ou ser acadêmico não te traz nenhum tipo de privilégio. E mais, 
o mercado informal, negociantes e, principalmente o comércio 
informal na Bolívia é melhor que o trabalho acadêmico. 
Comerciantes e pessoas que se dedicam ao comércio informal, 
ganham muito melhor, sem nenhum teto salarial, como este 
que os professores estão sujeitos. Sem estudar e sem formar-
se. Então esta é um pouco a desigualdade que existe para a 

                                                             
38 Dezessete semanas de greve estudantil. 
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pessoa que se forma, que estuda, que se prepara com relação 
a pessoas que não se formam e têm possibilidades de ter 
maior incremento salarial, pois não sofrem o controle que 
temos na universidade, então não há um tratamento 
privilegiado por sermos docentes.  E mais, se cinquenta por 
cento da decisão da instituição universitária é dos docentes, 
nem isso temos o privilégio de ter a totalidade da decisão.  
Temos que compartir com os estudantes. (RODRIGUEZ, 2016, 
pp. LVI-LVII). 

O trecho acima encerra com um tom de não valorização do 

compartilhamento do cogoverno com os estudantes, o que seria talvez sintoma 

dos conflitos vivenciados. O processo eleitoral para reitor na UMSS ocorre 

como na maior parte das universidades autônomas, por meio do voto direto e 

proporcional, entre docentes e estudantes.  

Quando questionado sobre as lutas mais importantes no período em que 

está na UMSS, o professor Rodriquez destacou o período de resistência aos 

governos ditatoriais na década de 1970 e a reconquista da autonomia 

universitária e do cogoverno durante a década seguinte. Salientou que a 

missão desempenhada pela universidade deveria conferir-lhe um papel 

estratégico, não apenas pela formação dos recursos humanos, mas pelo 

caráter investigativo de interesse social:  

E em nível departamental, principalmente o desenvolvimento 
regional. Oitenta e nove por cento dos trabalhos de 
investigação da UMSS e noventa e sete por cento da interação 
social da nossa universidade, estão a serviço da sociedade. 
Estão a serviço principalmente da região. [...] Não de 
interesses privados e estão contribuindo ao desenvolvimento 
departamental, mas muito pouco de recursos, de orçamento 
por parte do Estado, ainda que sem a universidade não haveria 
investigação e interação regional. Um caso patético que temos 
em Cochabamba pelas condições geográficas é que há 
escassez de água. Cochabamba é um vale que nos últimos 
anos tem sofrido muito por falta de água potável. Na área de 
irrigação, grande porcentagem de nosso trabalho de 
investigação está destinada à solução desta problemática 
regional através de nossas faculdades de agronomia, através 
de nossa faculdade de tecnologia com projetos hidráulicos. 
(RODRIGUEZ, 2016, p. LVIII).  

A fala do professor destaca o papel social da universidade no 

direcionamento da pesquisa em função dos problemas regionais, como o caso 

da água para Cochabamba e não voltados para interesses privados. Essa 
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observação demonstraria uma clareza sobre a importância de manter a 

investigação da universidade vinculada aos interesses da sociedade.  

A referência à água é bastante significativa, pois, a tentativa de 

privatização desse importante recurso em 2000 – durante o segundo governo 

de Hugo Banzer – nesta região foi a causa da Guerra da Água e o ponto final à 

política de privatizações promovida dos governos neoliberais.  

De acordo com o professor Rodriguez, atualmente, são destinados para 

o financiamento universitário 7% dos impostos sobre os hidrocarbonetos, mas 

a CUD pleiteia 12%. 

A atual gestão da federação pretende criar uma revista na qual, além 

dos informes sindicais, os associados possam publicar o resultado de suas 

pesquisas. Com propósito de estimular a produção acadêmica, a federação 

banca 30% do custo de publicação dos livros dos associados, uma vez que, 

segundo o professor Rodriguez, a universidade não tem demonstrado interesse 

nesse campo. 

Chama a atenção, a preocupação acadêmica em pleitear por uma 

publicação indexada.  

Outra das preocupações que temos é que na UMSS temos 
muitas publicações, trabalhos de investigação, mas não temos 
uma revista universitária indexada. Então estamos 
questionando, a partir desta nova gestão, as autoridades 
universitárias a conformação de uma revista universitária 
indexada que abre aparentes possibilidades de publicação. 
(RODRIGUEZ, 2016, p. LIX).  

As negociações salariais dos docentes na UMSS seguem o 

procedimento das demais universidades, ou seja, ocorrem por instituição. Com 

relação à autonomia e o cogoverno, talvez por conta das divergências com a 

liderança estudantil, o professor Rodriguez faz uma avaliação crítica, mas que 

se aproxima de outros professores entrevistados:  

A autonomia é positiva desde o ponto de vista que nos permite 
administrar nossos próprios recursos e problemas internos de 
maneira independente da política nacional, que é uma 
vantagem muito importante para o sistema nacional de 
universidades. Vejo negativo desde o ponto de vista que 
principalmente nos últimos anos, o setor estudantil tem visto a 
autonomia universitária como um guarda-chuva onde ninguém 
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pode penetrar e todos podem fazer tudo e o que tem gana. 
Baseados na autonomia que lhes permite, principalmente nos 
últimos anos, através desse problema que temos dos docentes 
ordinários e extraordinários, de chegar a um ponto de faltar 
respeito ao docente universitário. [...] Então a autonomia neste 
momento eu a vejo com muitas vantagens, mas também com 
desvantagens, porque às vezes confunde, principalmente o 
setor estudantil, autonomia com libertinagem. E isso não nos 
permite ajustar, principalmente no tema de certas garantias de 
segurança, para que minimamente se tenha assegurado o 
respeito e as obrigações a cumprir. (RODRIGUEZ, 2016, p. 
LX).  

Encerrada a entrevista na UMSS, seguimos para El Alto, localidade em 

que nos reunimos, no dia 15 de setembro, com o historiador Salvador Gonzalo 

Quispe Mamani, dirigente da Federação Universitária de Docentes da 

Universidade Pública de El Alto (FUD-UPEA). A entrevista transcorreu em uma 

ampla sala de aula da universidade, adaptada como escritório da federação, 

que se encontrava dividida em vários espaços com finalidades distintas da 

própria federação, sem separação por biombos ou parede, onde circulavam a 

todo o momento muitos professores.  

O professor apresentou-se com seu nome de origem aimará, Qhispiyir 

Qhispi Mamani, ressaltando que seu nome legal seria um nome boliviano 

liberal. Ele nos explicou que o nome de origem aimará remete ao Collasuyo – 

uma das quatro regiões que constituíam o império inca e que hoje 

corresponderia aproximadamente ao território da moderna Bolívia – ou do 

Tahuantinsuyo – império inca em sua totalidade ou quatro regiões em uma 

tradução literal.  

Sua militância teria se iniciado ainda no quarto ano básico, quando 

protagonizou uma crítica ao sistema educacional que ele qualifica como liberal, 

ditatorial e que impõe valores para subordinar os povos originários.  

Posteriormente estive no colégio fazendo representação 
estudantil na regional El Alto. Envolvi-me com a família 
salesiana, os salesianos, e aí fiz uma crítica muito forte à 
Igreja. Que de fato para mim é catalogada, e é catalogada, 
como um dos invasores, impostora dessa fé e amor que eles 
falam tanto. Que se paguem quase oitenta milhões de vidas 
que é nesta parte do território mundial. Estou falando de 
Tahuantinsuyo e das regiões que foram abusadas por eles. 
(MAMANI, 2016, p. LXII).  
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Foi secretário de educação e cultura em sua região, Vila Tunari, e 

passou a atuar na região de El Alto como secretário executivo dos 

trabalhadores de açougue39. Na UMSA, foi secretário executivo estudantil e 

desempenhou a função de auxiliar de docência, quando iniciou a carreira 

acadêmica. Morador da cidade de El Alto informa ter sido sondado pelo 

Movimento Ao Socialismo (MAS), para ser candidato a governador de La Paz, 

mas, que não aceitou por considerar haver forte discriminação com os 

indígenas neste partido.  

Dissemo-nos surpreendidos com essa afirmação, porque tanto o MAS, 

quanto Evo Morales, tem sua imagem associadas à defesa dos povos 

originários e duas tradições. O professor Salvador nos explicou essa aparente 

contradição:  

Nós o apoiamos [Evo Morales] e possivelmente vamos seguir 
apoiando-o, pelo de índio que temos, pela estirpe indígena que 
temos. Porque somos águias, porque somos falcões, porque 
somos condores, pumas, serpentes, somos wari, somos 
vicunha, somos lhama. Somos o campo, somos a árvore, 
somos dos animais que se integram. El Alto possivelmente vai 
sair apoiando a dom Evo, mas ideologicamente está longe do 
que nós apoiamos em base do que foi Tupac Katari, Tupac 
Amaru ou mesmo o general [Pablo Zárate] Willka. Nesta parte 
ideológica há certa discrepância porque é mais liberal. 
(MAMANI, 2016, p. LXIII). 

No ano de 2003, o professor Salvador formou-se na UMSA e, em 2005, 

ingressou como professor interino na UPEA, quando foi diretor da carreira de 

Auxílio e Desenvolvimento e diretor e fundador da carreira de História nesta 

instituição. Desde junho de 2016 assumiu como secretário executivo da 

Federação Universitária de Docentes (FUD-UPEA) e paralelamente vem 

desenvolvendo ações voltadas à promoção de atividades desportivas e 

culturais nos bairros de El Alto, com foco no resgate da imagem e pensamento 

dos povos originários.  

Apesar de ingressar na UPEA, em 2005, assevera que participou do 

movimento pela criação de uma universidade autônoma em El Alto desde o 

ano 2000:  

                                                             
39 Federação Única de Trabalhadores em Carne e Ramas Anexas da Cidade de El Alto 

(FUTECRA). Esse sindicato teve uma participação importante na luta pela fundação da UPEA.  
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Isso é o que se passou na UPEA. Uma luta constante. De 
anos. Que se constituiu no ano 2000, em 05 de setembro, ou 
no primeiro de maio do ano 2000, quando uma marcha pela 
universidade, com cerca de onze mil postulantes. [...] Depois 
de lutarmos por cerca de três anos, em 2003, em 12 de 
novembro, nos consagram a autonomia universitária que agora 
está previsto no artigo 92 (da Constituição), uma luta constante 
da cidadela. Não esqueçamos que no ano 2003 também se 
passaram os nefastos dias 12 e 13 de fevereiro e logo em 
2003, também, em outubro um movimento de retrocesso do 
sistema liberal de (Gonzalo Sánchez de) Lozada. Os artífices 
foram da UPEA. O quartel geral da cidade de El Alto. 
(MAMANI, 2016, p.LXVII). 

Os dias “nefastos” referem-se à Guerra do Gás, em 2003, que levou à 

renúncia e fuga do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, apelidado como 

Goni.  

A UPEA foi reconhecida neste mesmo ano, em um congresso em Oruro, 

como integrante do sistema universitário boliviano, o CEUB. O professor 

Salvador defende que os acontecimentos, como a luta pela UPEA, 

correspondem a uma efervescência popular que existiu nos setores mineiros e 

fabris e que está associada ao movimento indígena, como expresso nas teses 

do Manifesto de Tihuanaco40. 

Salvador é crítico em relação ao sistema universitário do seu país e 

entende que há um divórcio entre a instituição e o povo. Crê que o processo de 

descentralização das carreiras, como realizado pela UTO, seria um avanço: 

Há um divórcio do povo com a universidade. Sucre havia 
criticado com o conceito de dizer que não podemos estar vivos 
se estamos separados de nossa sociedade. Temos de estar 
anexados a nossa sociedade. Falar do taxista, do operador de 
micro-ônibus, falar do sorveteiro, da vendedora de sanduíches 
da esquina deve ser parte de nossa universidade. Não é 
possível que nossos filhos entrem índios na universidade e que 
saiam desconhecendo totalmente. [...] Por exemplo, a UTO 
constituiu várias comunidades para contrapor-se a essa ideia 
de que os camponeses e os índios não deveriam ter 
conhecimento ou título profissional e deveriam de ser mão de 
obra barata. Assim como se pensava também na UPEA.   
(MAMANI, 2016, p. LXV). 

                                                             
40 O Manifesto de Tihuanaco é uma referência importante para o movimento katarista e foi 

elaborado em 1973, em plena ditadura de Hugo Banzer, e foi assinado pela Coordenação e 
Promoção Camponesa Mink’a, Centro Camponês Tupak Katari, Associação de Estudantes 
Camponeses da Bolívia e Associação Nacional de Professores Camponeses.  Tihuanaco é um 
sítio arqueológico de uma antiga cidade, que estaria associada à cosmogonia aimará.  
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Questionado se haveria na Bolívia um sistema de cotas para indígenas, 

como o instituído no Brasil, o professor afirmou que o governo de Evo Morales 

optou pela criação de três universidades indígenas41 como um meio de 

responder à xenofobia, mas mostra-se crítico quanto ao plano de estudos 

destas instituições:  

A parte ideológica, ou a parte que eu chamaria de essência 
científico-pensante do povo não está nas universidades 
indígenas. Senão que segue sendo uma, como diria Simón 
Rodrigues Carreño e festejaria com Simón Bolívar, porque 
segue havendo uma estrutura curricular liberal. Não há uma 
questão própria da defesa do indígena, mas segue havendo 
uma imposição curricular. Uma imposição pedagógica. Há uma 
hegemonia da universalização, uma monopolização do 
conhecimento pré-concebido. Esse positivismo convencional. 
Não há uma participação procedimental desde o povo. A 
energia das habilidades dos avós. Nós pedimos que venha um 
Amauta a dar-nos em conhecimento. Que dizem eles? “Não 
tem título profissional”. Por favor. Onde vamos chegar? Esse é 
o divórcio do povo com a universidade. (MAMANI, 2016, p. 
LXVI-LXII).  

As críticas do professor Mamani estariam direcionadas à desvalorização 

do saber ancestral e seus portadores, os amautas. Apesar da iniciativa em 

criar-se universidades próprias de algumas nações indígenas, o professor 

Salvador ressalta que o currículo segue o modelo das demais universidades 

bolivianas.  

Nesse ponto da entrevista retomamos as questões referentes à UPEA e 

à federação. O docente, então, nos informou que a universidade oferece 35 

carreiras estruturadas em três faculdades com aproximadamente 2.300 

professores que sustentam a federação com aportes mensais de 66 bolivianos.   

Sobre os problemas com maior incidência no cotidiano da FUD-UPEA, o 

professor aponta a falta de estabilidade laboral, pois a maioria dos docentes 

seria composta por interinos, o que, acrescenta, reflete sobre os salários. Outro 

tema mencionado foi a infraestrutura precária e a burocracia do governo no que 

concerne a investimentos. Além disso, o governo desvalorizaria o trabalho 

                                                             
41 Denominado como sistema de Universidades Indígenas da Bolívia (UNIBOL): Universidade 

Indígena Boliviana Tupac Katari localizada em Cuyahuani em Warisata; Universidade Indígena 
Boliviana Quechua Casimiro Huanca, localizada em Cochabamba; e a Universidade Indígena 
Boliviana Guarani e Povos de Terras Baixas Apiaguaiki Tüpa, em Santa Cruz. Estas 
universidades não estão integradas ao CEUB e sua criação alimentou muitas discussões 
quanto aos seus objetivos: segregar ou integrar (REVILLA ORÍAS, 2011, p.75).   
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desenvolvido na UPEA. A título de exemplo, relata um encontro que teria 

ocorrido com o ministro da economia e finanças, Luis Alberto Arce Catacora:  

Disse-nos que somos uma universidade que não investiga, que 
não investe. Nós dissemos que em El Alto vinte e cinco mil 
estudantes saem ao ano como bacharéis, quase trinta mil. 
Criamos o Alt-Katari, um automóvel solar. Fazemos 
investigação. Ganhamos o prêmio nacional de investigação. 
Ganhamos prêmios internacionais de investigação em Lima, 
Peru, e em outros países. Nossos professores não só 
estudaram na Bolívia. Foram à Rússia, foram à Inglaterra, 
foram à Espanha. Temos curso de doutorado. Eu sou 
doutorando na Universidade Pública de El Alto (UPEA), vou 
terminar minha tese, mas para o governo não fazemos isso. 
Nós dissemos ao governo: desburocratiza-te. Invista na UPEA. 
Nós criamos um adubo orgânico com coca e esterco de gado. 
O governo pouco ou nada fez. Nós fizemos mais orgânico, 
mais natural. Ao governo pouco ou nada lhe interessa. 
Propusemos ao governo fazer a investigação nuclear aqui. 
Esperemos que não se passe aqui o que ocorreu em 
Chernobyl, porque são os mesmos atores. Em determinado 
momento dissemos ‘trabalhemos na energia eólica’. (MAMANI, 
2016, p. LXX). 

O relato demonstra que a federação assume um papel ativo na luta por 

verbas para a universidade, mas também revela a pressão, por parte do 

governo, via a liberação de verbas, para direcionar o que a universidade deve 

investigar.  

O professor Salvador, compara os orçamentos da UMSA e da UPEA. 

Enquanto a primeira dispõe de recursos de mais de um bilhão de bolivianos por 

ano, a UPEA recebe cento e setenta milhões, pouco mais de 17%. De acordo 

com o professor, não haveria uma proporcionalidade, pois, a população 

estudantil da UMSA é de 85 mil alunos e da UPEA 43 mil estudantes.  

No seu entendimento, a avaliação do cogoverno na UPEA, não é 

positiva. A não adoção do voto ponderado estabelece uma relação desigual 

entre docentes e estudantes.  

Teríamos que ir a um congresso. Realizaram-se três 
congressos e nos três fizeram um estatuto, totalmente 
universal, eu diria, o voto universal está aí, mas há um mau uso 
da democracia. Nem falar de consenso. Não se fala de 
consenso. A democracia é onde as maiorias esmagam as 
minorias. E nós, docentes, somos minoria. Somos dois mil e 
trezentos e os estudantes universitários são quarenta e três 
mil. E com o voto universal nos esmagam. [...] Aqui é o voto 
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universal. Os estudantes estruturam-se em uma forma de 
poder ditatorial e muitos dirigentes que se envolvem aí, muitos 
foram expulsos de San Andrés (La Paz), da UTO (Oruro), de 
San Simón (Cochabamba), vêm aqui e fazem mal exercício da 
política universitária. (MAMANI, 2016, p. LXIX).  

 Na avaliação do professor Salvador os docentes seriam esmagados e 

viveriam sob uma ditadura estudantil, o que acrescido pelo vínculo temporário 

com a instituição, torna a condição docente do ponto de vista político e 

trabalhista, bastante precária nesta instituição.  

UPEA – Revista Científica e IV Congresso Docente  

 Faremos a exposição de duas publicações que recebemos do professor 

Mamani: a Revista Científica e Tecnológica da FUD-UPEA nº 1 de 2014 e o 

caderno do IV Congresso Ordinário de Docentes da UPEA realizado no 

primeiro semestre de 2016. Recebemos também o segundo número da Revista 

Científica e Tecnológica, de 2016, porém não verificamos nenhum texto que 

contribuísse para o desenvolvimento ulterior do presente estudo.  

Consideramos pertinente este destaque devido a duas razões: a) a 

UPEA é uma das universidades mais novas e mais mobilizadas da história 

recente da Bolívia, ela mesma, fruto de um processo de mobilização social de 

longos anos e vitória política sobre um governo neoliberal; b) o IV Congresso 

Ordinário havia transcorrido poucos meses antes da nossa visita, contendo 

informações sobre a estrutura, análises e propostas da entidade.  

A Revista Científica e Tecnológica foi uma publicação da gestão anterior 

(2012-2014) e traz na Apresentação um texto do secretário-executivo da FUD 

UPEA, o professor Felipe Paucara Condori. Este esclarece que a publicação é 

uma iniciativa dos representantes das 35 carreiras da UPEA, graduação e pós-

graduação, com o intuito de contribuir com a divulgação das pesquisas 

desenvolvidas na instituição e assim cumprir com seu encargo social (FUD-

UPEA, 2014).  

 Segundo o secretário-executivo essa iniciativa não ocorreu 

anteriormente – a publicação data do último ano daquela gestão – devido à 

crise institucional pela qual atravessava a UPEA. A menção a esta crise consta 

do caderno do IV Congresso Ordinário da FUD-UPEA.  
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 Ao contrário de publicação similar editada na UMSA, pela 

FEDSIDUMSA, a revista da FUD-UPEA não traz análises ou posicionamentos 

sobre a questão nacional ou institucional. A Apresentação é sucinta e focada 

na divulgação dos trabalhos acadêmicos.  

 Na sequência à Apresentação consta uma resumida resenha histórica 

da FUD-UPEA: a Federação Docente se constituiu em 2002, mas, só obteve 

reconhecimento junto ao Ministério do Trabalho em 2009, quando passou a 

integrar a CUD.  

 Após a relação das cinco gestões da FUD-UPEA com períodos e nomes 

dos secretários executivos que exerceram os mandatos trienais, consta a 

descrição da “Missão” da Federação:  

[...] no marco da autonomia e do cogoverno paritário docente-
estudantil, luta pela defesa continua das condições laborais, 
acadêmicas e institucionais do estamento docente participando 
ativamente no desenvolvimento institucional e na 
transformação social, aportando com a análise, debate e 
proposta da problemática da realidade nacional e tratar de 
obter para seus afiliados as melhores condições de trabalho e 
remuneração (FUD-UPEA, 2014). 

 Além da defesa dos interesses específicos ou corporativos docentes, em 

diversas áreas (corporativa, institucional, acadêmica), a entidade assume como 

missão participar ativamente do desenvolvimento institucional e transformação 

social por meio de análise, debate e aportes sobre a questão nacional. A FUD-

UPEA, assim como as demais federações docentes das universidades 

bolivianas, extrapola a atividade sindical, assumindo responsabilidades 

institucionais no âmbito da universidade.  

 Na sequência estão expressos os princípios gerais e sindicais da 

entidade que estariam consagrados no Estatuto Orgânico da Universidade 

Boliviana. Os princípios gerais referem-se à defesa e aprofundamento da 

autonomia, do cogoverno paritário, compromisso com as lutas e aspirações das 

nações e povos originários, operários e camponeses, o rechaço a qualquer 

forma de discriminação e defesa de princípios democráticos.  

 Quanto aos princípios sindicais a Federação se apresenta como um 

instrumento contra atropelos, abusos e excessos do governo universitários, 
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regida pela unidade sindical – o que implica não reconhecer desfiliações ou 

organismos paralelos –, pela independência sindical em relação às autoridades 

(intra ou extra universitária), pela liberdade de expressão e pensamento de 

seus filiados e pela seguridade jurídica sindical que pressupõe a garantia 

contra perseguições, discriminações e processos dos docentes, salvo algum 

ato físico contra a comunidade universitária ou ações que atentem contra o 

princípio do estatuto universitário.  

De acordo com a Missão e os Princípios infere-se, tanto o caráter 

sindical, na defesa das demandas docentes, quanto a inserção – ainda que 

minoritária – no cogoverno e, portanto, na institucionalidade universitária. Estão 

presentes no texto referências a conflitos com as autoridades.  

 No miolo da revista estão publicados 13 artigos de várias áreas do 

conhecimento: 2 artigos ligados às Tecnologias de Informação, 2 à Biologia, 1 

à Engenharia, 3 à Medicina, 2 à Educação, 1 à Administração, 1 à Sociologia e 

1 à História.  

 O último artigo, da área de História, aborda o processo de criação da 

UPEA e desenvolve uma análise crítica sobre os dirigentes do estamento 

estudantil com a qualificação de “clientelistas”: O fim das ideologias e as 

ilusórias “conquistas” arrogadas pelo estamento estudantil da UPEA: pontos de 

partida para a análise do papel político do estamento docente na atual 

conjuntura, do professor Sergio Castañeta.  

 Neste artigo, o professor Castañeta reconstrói as primeiras iniciativas 

para o estabelecimento de campus universitário em El Alto em 1987, com a 

reunião de entidades de vários setores sociais congregados na Assembleia 

Altenha: Federação de Juntas de Vizinhos (FEJUVE), Confederação Obreira 

Regional (COR), Federação de Grêmios, Federação dos Pais de Família 

(FEDEPAF), Federação Única de Trabalhadores em Carne e Ramas Anexas 

da Cidade de El Alto (FUTECRA) e o Conselho Central de Federações e 

Associações de Artesãos de El Alto (COCEDAL).  

 O trabalho menciona a reforma do sistema universitário boliviano de 

1930 e as revoluções universitárias de 1970, destacando as teses da 

Confederação Universitária Boliviana, mas não faz alusão ao processo de 
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transformação do cogoverno em sistema paritário durante a Revolução de 

1952.  

 O autor assinala um desvirtuamento da autonomia e cogoverno 

universitários. Referindo-se à UMSA afirma que esta instituição gerou ao longo 

de sua história importante conhecimento científico para a Bolívia, mas que 

estaria atualmente inserida no processo de globalização apontando 

criticamente os planos de estudo vinculados ao conceito de competências:  

No âmbito acadêmico, a necessidade de dotar a iniciativa 
privada de tecnocratas impôs a emergência de pós-graduações 
que levam por apelido o termo neoliberal “competência”: 
educação superior por competências, gestão social do 
desenvolvimento por competências (CASTAÑETA, 2014, 
p.108).  

 O artigo retoma o surgimento das primeiras estruturas protouniversitárias 

de ensino superior em El Alto a partir da mobilização de setores sociais com a 

utilização das antigas instalações do sistema boliviano de formação 

profissional, desativadas durante as reformas neoliberais de Paz Estenssoro 

(1985-1990).  

 Castañeta reconstrói, fase a fase, os avanços e retrocessos do 

movimento pela universidade, anteriores aos dois eventos fundacionais da 

UPEA marcantes no imaginário coletivo: o 1º de maio de 2000, quando as 

instalações da Vila Esperança (da UMSA) foram ocupadas pelos movimentos 

pró-universidade própria de El Alto, e as mobilizações de outubro de 2003, 

durante a Guerra do Gás. O autor relembra que antes destes marcos, muitos 

docentes já trabalhavam sem pagamento ou como ad honoren (sem vínculo 

formal).  

 Castañeta dilata a temporalidade para a criação da UPEA, tirando da 

invisibilidade ou do esquecimento um contingente de personagens e eventos 

importantes.   

O autor reivindica as teses da CUB, elaboradas durante as Revoluções 

Universitárias, no início da década de 1970, que defendiam para o estamento 

docente a jornada completa e a dedicação exclusiva; o acesso a um plano de 

carreira; estabilidade sindical; direitos trabalhistas e reajuste salarial.  
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A estratégia do autor é confrontar as atuais direções do estamento 

estudantil que se mostrariam indiferentes à situação de precarização da 

docência, mas que reivindicam as revoluções universitárias de 1971.  

O autor encerra o texto declarando que o espaço revolucionário 

universitário se encontra vazio e que deve ser preenchido por mentes 

propositivas alinhadas com uma política anti-imperialista e antiliberal. O papel 

dos docentes seria contribuir na superação da grave crise universitária que a 

instituição vivenciava.  

Em vários trechos do artigo, ainda que não como aspecto central, há 

referências a processos de corrupção (de dirigentes de movimentos sociais) 

que teriam conturbado a consolidação do projeto da universidade pública em El 

Alto.  

 O trabalho evidencia um mal-estar entre os corpos docente e o 

estudantil, aliás, já indicado na entrevista do professor Salvador, e 

enfrentamentos da FUD-UPEA com setores da burocracia universitária, grupos 

docentes e estudantis.  

 O caderno sobre o IV Congresso Ordinário de Docentes da UPEA, 

realizado entre o dia 10 e 21 de março de 2016, possui 246 páginas e é 

estruturado em 10 tópicos: Apresentação, Convocatória para o IV Congresso, 

manifesto político, Estatuto Orgânico da FUD-UPEA, Regramento das 

associações nas Faculdades e Carreiras, Regramento do Comitê Eleitoral e 

Disciplinar, e Resoluções do IV Congresso. Ao fim do caderno constam ainda 

as resoluções do III e II congressos.  

 O tema do IV Congresso foi “Pela estabilidade laboral docente”, e está 

em consonância com as declarações do professor Salvador. A Apresentação é 

assinada pelo secretário-executivo da entidade, professor Felipe Paucara 

Condori e estrutura-se em três eixos.  

O autor principia resgatando a importância do Congresso Ordinário dos 

docentes como meio para defender a estabilidade institucional frente às 

investidas de “camarilhas de grupos de poder constituídos na Universidade, 

que puseram em risco a Universidade e têm intentado gerar uma crise 
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institucional ao longo das gestões de 2012 e 2015” (CONDORI, 2016, p.7, 

tradução nossa). 

 Assim, ressurge o tema sobre os grupos (docentes e estudantis) que 

agem no interior da instituição, o que demonstra um ambiente interno 

conflituoso. A seguir, o secretário executivo esclarece que houve tentativas de 

organizar Congressos Ordinários da Universidade (2012 e 2015) que foram 

malsucedidas em virtude da ação destes grupos ou pela ausência de vontade 

política dos estudantes:  

[...] a primeira (2012) porque simplesmente os grupos de poder 
de alguns docentes e estudantes se aproveitaram para 
prorrogar como autoridades para fomentar os atos de 
corrupção e continuar com a irrupção dos recursos econômicos 
institucionais e o segundo (2015) a falta de vontade política dos 
companheiros estudantes. (CONDORI, 2016, p.7, tradução 
nossa).  

 A realização do Congresso da UPEA com os dois estamentos parece 

constituir-se na principal estratégia da Federação de Docentes para superar a 

crise interna. Em seguida o autor indica alguns temas que deveriam ser 

abordados neste congresso: estabilidade política e institucional da UPEA, 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a estrutura orgânica e 

administrativa da UPEA, o fortalecimento da desconcentração42 e questão 

orçamentária.  

 Condori assevera que a posição do corpo docente não seria impor 

nenhuma proposta, mas, procurar trabalhar no marco do consenso com os 

alunos e suas representações estudantis objetivando beneficiar a comunidade 

universitária como um todo.  

O tratamento dispensado ao movimento estudantil é respeitoso. O autor 

refere-se aos estudantes como “companheiros” ao passo que o dispensado 

com as autoridades universitárias é condenatório.  

 Por fim, o articulista destaca a pendência de uma ampla pauta sindical 

docente:  

                                                             
42 Estabelecimento de cursos fora da cidade universitária com o objetivo de facilitar o acesso do 

ensino superior a setores com maiores dificuldades de deslocamento.  
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[...] a estabilidade laboral docente, a estabilidade sindical, a 
declaratória em comissão de seus representantes, o direito a 
uma remuneração justa, o direito a ter acesso a uma carreira 
docente e acessar melhores espaços acadêmicos mediante a 
hierarquização do exercício laboral docente entre muitas outras 
questões. (CONDORI, 2016, p.7, tradução nossa).  

 Pelo teor da lista de reivindicações percebe-se que os docentes da 

UPEA carecem de direitos básicos como garantias sindicais e um plano de 

carreira, além da estabilidade laboral, tema do Congresso Docente. 

A linha política adotada pela direção da Federação Docente aponta para 

uma aliança com os estudantes para superar a crise institucional, contrapor-se 

aos grupos dirigentes e solucionar a pauta sindical.  

 Aparentemente a autonomia universitária, como se encontra estruturada, 

acaba por blindar a atuação desses grupos, o que resulta na fragilização da 

própria autonomia frente à sociedade, devido às denúncias de corrupção. A 

forte tradição de descentralização parece impedir que mesmo um órgão 

nacional constituído no marco da autonomia, como o CEUB, possa atuar sem 

ter essa iniciativa caracterizada como intervenção.  

 Na convocação do Congresso consta a proibição de que docentes da 

UPEA, que também atuem em universidades privadas, possam participar do 

evento. Essa precaução é sinal não apenas da visão negativa com relação ao 

ensino superior privado, mas, também sintoma de desconfiança da 

imparcialidade dos docentes da UPEA que atuam nestas instituições.  

 O Manifesto Político do Congresso está estruturado por níveis de 

abrangência partindo da análise geral para a específica. Inicia explorando o 

contexto internacional e segue para o nacional, deste para o local e finalmente 

o universitário.  

A respeito do contexto internacional destaca a hegemonia capitalista 

globalizada, organizada em blocos comerciais e identifica em alguns países da 

América Latina – denominada como Abya Yala43 – o surgimento de uma 

resistência:  

                                                             
43 Segundo a Enciclopédia Latino-Americana (PORTO-GONÇALVES, s/d), a expressão Abya 

Yala vem sendo evocada pelos movimentos indígenas como designação do continente em 
contraposição ao nome América, de origem europeia. O termo Abya Yala é originário do povo 
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[...] emergindo governos populistas aparentemente 
progressistas e revolucionários buscando uma alternativa ao 
neoliberalismo; mas, os mesmos acabam adaptando-se ao 
mesmo sistema de dominação capitalista, situação tal que cria 
a necessidade de outra prática política realmente 
transformadora do sistema com uma nova direção política 
revolucionária (UPEA, 2016, p.10, tradução nossa).  

 Trata-se de uma análise crítica da atuação dos governos da denominada 

“onda progressista” da América Latina. Isso fica evidente quando qualifica tais 

governos como “aparentemente progressistas” ou de terem se adaptado ao 

sistema. O emprego da denominação Abya Yala é um indício a conexão com 

os movimentos indígenas.  

 Em sua apreciação da conjuntura nacional, o documento destaca a 

existência de valores culturais e práticas milenares que se constituem como 

alternativa com novas relações sociais e políticas transformadoras. Este trecho 

nos faz recordar a crítica do professor Salvador (MAMANI, 2016, p. LXVI-LXII) 

aos planos de estudo das universidades indígenas criadas pelo governo de Evo 

Morales e agrupadas no sistema UNIBOL.  

El Alto é descrita como uma referência na ação política anti-imperialista 

e a atuação do governo do MAS é qualificada como despolitizadora e 

desideologizadora e que teria cooptado a maior parte das direções das 

organizações sindicais e sociais, sendo tarefa essencial a recuperação da COB 

a serviço dos explorados.  

 Na situação local são citados os nomes de várias lideranças históricas 

indígenas como Túpac Katari, Bartolina Sisa, Túpac Amaru e Micaela Bastidas 

que estariam sendo mal utilizados pelo governo para fortalecer o caudilhismo, o 

culto pessoal e enganar o povo (FUD-UPEA, 2016, p.11).  

 Ainda no contexto universitário, o texto destaca datas importantes para a 

instituição da UPEA: a ocupação dos prédios de Vila Esperança, em 2000; a 

Guerra do Gás e a aprovação da lei de criação da UPEA, em 2003; em 2006 a 

luta pelo orçamento – participação no Imposto Direto dos Hidrocarbonetos 

(IDH); e, em 2009, a incorporação ao sistema universitário. 

                                                                                                                                                                                   
cuna, fixado no norte da Colômbia e significa Terra Madura, Terra Viva ou Terra em 
Florescimento.  
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 O manifesto ainda faz referência à “proliferação de universidades 

privadas” e à necessidade da recuperação da identidade originária e popular, 

destacando a luta pelas demandas sindicais com ênfase na recuperação de 

direitos trabalhistas, retirados no II Congresso Ordinário da UPEA, entre eles o 

plano de carreira: 

[...] assim, alguns grupos inimigos e oportunistas da 
Universidade, desde a realização do II Congresso Ordinário, 
eliminaram o plano de carreira docente e outros direitos 
laborais e sociais prescritos no Sistema Universitário. (FUD-
UPEA, 2016, p.12, tradução nossa). 

 Ao final evoca a Constituição Política do Estado, Lei Geral do Trabalho e 

o Estatuto Orgânico da Universidade Boliviana para conseguir o respeito aos 

direitos subtraídos e garantia da liberdade de pensamento e expressão, 

evitando a coação de grupos interessados em prejudicar a autonomia 

universitária.  

 O Estatuto Orgânico da entidade é relativamente curto, constando 72 

artigos. Prevê a Missão, Princípios e Objetivos da FUD-UPEA, já expostos 

anteriormente, a organização dos processos eleitorais, direitos e deveres dos 

afiliados, a descrição e hierarquização dos órgãos internos e as atribuições dos 

cargos.  

 Dois pontos destacam-se no estatuto: a) a representação da FUD-UPEA 

conta apenas com um assento no Conselho Universitário; b) para ser membro 

do Comitê Executivo da FUD-UPEA, o docente não pode ter filiação político 

partidária. 

 Sobre o primeiro ponto observa-se que o peso da organização sindical 

docente, assim como nas demais universidades, é diminuto no Conselho 

Universitário, centro do poder no cogoverno. No segundo item, evidencia-se 

uma postura muito crítica e restritiva para com os militantes de qualquer 

organização partidária. A mesma restrição está prevista para a composição do 

Comitê Disciplinar.  

 Foram aprovadas 50 resoluções ao longo do Congresso que abordam 

diversos aspectos políticos, sindicais e institucionais. Destacaremos alguns.  
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 A resolução nº7/2016 trata de uma “severa chamada de atenção” (FUD-

UPEA, 2016, p.78) ao vice-reitor por discriminar docentes acima dos 65 anos, 

impedindo-lhes de participar de exames de competência. A resolução assevera 

que tal atitude é inconstitucional devido afrontar o artigo 14 da Constituição 

Política do Estado que proíbe qualquer tipo de discriminação.  

 O estabelecimento de uma idade limite para lecionar matérias – 65 anos 

– foi abordado pela CUD em nível nacional e o eixo de defesa utiliza o mesmo 

artigo constitucional: resolução nº15 de 17 e 18 de fevereiro de 2015. 

 A resolução nº8/2016, a nosso ver, é uma das mais importantes porque 

traz algumas propostas da Federação de Docentes para coibir o 

aparelhamento da universidade por camarilhas. 

 A resolução afirma que os docentes são críticos aos sistemas de 

dominação, espoliação dos recursos naturais, neocolonização, racismo, 

discriminação e o colonialismo acadêmico44.  

 Em seguida a resolução propõe que todos os cargos diretivos, em todos 

os níveis fiquem sujeitos à rotatividade para que a universidade não seja presa 

de pequenos grupos.  

 No terceiro ponto, o documento propõe definir claramente o projeto de 

sociedade e Estado que a UPEA deve defender. Segundo a proposta, uma 

árdua tarefa, mas urgente.  

 No quarto ponto a resolução defende a necessidade de uma política de 

dignificação da UPEA fundada nos trabalhos investigativos e em iniciativas de 

difusão dos mesmos, fundos para viabilizar a participação em congressos 

nacionais e internacionais e uma relação horizontal com a sociedade.  

 Por essas razões, a autonomia universitária é defendida como 

necessidade de independência dos governos de turno, rejeitando benefícios ou 

cargos políticos partidários. Cita como exemplo, dois membros da instituição 

                                                             
44 Segundo o pesquisador Jorge Lora Cam (2004) o conceito colonização do sistema 

universitário “[...] descansa na colonialidade do poder/saber como padrão de dominação, em 
estratégias e procedimentos coercitivos e na direção cultural e política da sociedade. Porém, 
também na submissão ideológica, no poder simbólico e no fetichismo do poder [...] (Lora Cam, 
2004, apud Lora Cam e Recéndez Guerrero, 2009, p.30) 
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que teriam se utilizado da UPEA como trampolim político: Mary Medina (ex-

senadora) e Mónica Eva Copa (atual senadora), ambas do MAS. 

 Nesta resolução as propostas mais relevantes são a rotatividade dos 

membros como uma forma evitar a cristalização de grupos de poder e o debate 

e definição de um claro projeto de sociedade. A resistência dos autores do 

texto a qualquer envolvimento partidário, tratado quase como oportunismo, 

demonstra dificuldade em reconhecer outras frentes de disputa para além da 

mobilização e a incompreensão quanto ao papel dos partidos no movimento 

social.  

 A resolução 10/2016 retoma o tema dos cargos políticos partidários, 

citando novamente o nome das duas dirigentes do MAS e aprova o seguinte 

texto: “Repudiar a conduta de todos os docentes que em base a benefícios 

políticos obtenham cargos políticos partidários” (FUD-UPEA, 2016, p.82, 

tradução nossa).  

 Na resolução nº14/2016 informa-se que houve um incidente no último 

Congresso da CUD e que as delegações da UTO, SIGLOXX, UMSS e UPEA 

abandonaram o evento e que seguiam sem contribuir com os aportes mensais 

até que se resolvesse o problema. A resolução não aclara o motivo do protesto, 

que não se consumou em um rompimento, visto que em 2017 o secretário 

executivo da FUD-UMSS foi eleito presidente da CUD, mas evidencia choques 

e disputas no interior da CUD. 

 Na resolução nº16/2016 exige-se que os docentes da UPEA tenham 

nivelado seus vencimentos pelo Sistema Universitário Nacional, isso porque, 

na UPEA – assim como outras universidades – os salários dos docentes são 

diferenciados.  

 A resolução nº23/2016 trata sobre perseguição sindical. Uma professora, 

diretora de Produção Empresarial teria atentado contra um representante da 

Associação de Docentes daquele departamento retirando suas aulas. A 

diretora foi considerada pelo Congresso Docente como persona non grata e 

exigia-se a abertura de um Processo Universitário.  
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 O texto propõe que durante o processo a diretora deveria ser proibida de 

exercer cargos diretivos ou de representação do estamento docente e o 

professor deveria ter suas aulas restituídas.  

 A resolução nº36/2016 aborda a questão da avaliação docente. O texto 

elenca os critérios em vigor:  

1) Preparação pedagógica (didática e metodologia); 2) Domínio 
do tema e/ou matéria; 3) Investigação científica – tecnológica e 
produção intelectual; 4) Cumprimento do plano de trabalho; 5) 
pontualidade nos horários; 6) Objetividade nas avaliações e 
qualificações; 7) Participação e compromisso com a 
universidade e a carreira (FUD-UPEA, 2016, p.111). 

 O texto aprovado propõe a constituição de uma Comissão Especializada 

para a elaboração de novos critérios e justifica a proposição argumentando que 

os itens descritos teriam sido definidos em um congresso anterior, por pessoas 

sem formação ou experiência nessa área, mas a resolução não expõe 

argumentos críticos aos critérios descritos.  

 A Resolução nº39/2016 refere-se à proposta de criação de uma 

Sociedade Científica dos Docentes, similar à existente no estamento estudantil 

e propõe a realização anual de uma feira do livro para divulgação dos trabalhos 

dos docentes. Segundo a resolução a realização desse tipo de evento 

acadêmico não ocorre com periodicidade regular.  

 Esta última resolução converge com outra de “dignificação” da UPEA por 

meio do investimento na investigação e divulgação de trabalhos.  

 As 50 resoluções indicam aspectos variados da atuação da FUD-UPEA, 

dos enfrentamentos desta entidade e suas propostas, que extrapolam em 

grande medida os temas puramente sindicais. Por outro lado, demonstra que o 

estamento docente não é homogêneo e apresenta-se dividido entre diversos 

grupos de interesse, sendo o que dirige a FUD-UPEA, é um agrupamento mais 

à esquerda no espectro político interno, associado aos movimentos de resgate 

da cultura indígena e crítico à esquerda do governo do MAS.  

III Congresso de Docentes da UMSS  

 Recebemos do secretário permanente da FUD-UMSS, professor Rodrigo 

Rodriguez, um caderno com as resoluções do III Congresso de Docentes da 
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UMSS, realizado entre os dias 5 e 7 de novembro de 2014, na cidade de 

Cochabamba. Consideramos importante essa fonte documental, produzida 

pelos próprios protagonistas do estudo que nos dispomos a realizar, trazendo a 

exposição e análise dos principais pontos para, em comparação com o IV 

Congresso da FUD-UPEA, destacar a diversidade que as entidades de base da 

CUD dispõem para se organizarem.  

 O caderno tem 101 páginas e está dividido em oito itens: o 

credenciamento dos delegados; a Comissão Sindical; a Comissão de Regime 

Acadêmico; a Comissão Administrativa e Financeira; a Comissão de Seguro 

Social Universitário; a Comissão Institucional; a Declaração Política dos 

Docentes, que inclui uma proposta de Novo Estatuto Orgânico para a UMSS; o 

Tribunal de Honra da FUD; e a Plenária e Clausura, onde é eleita a nova 

direção.  

 Na Apresentação do documento constam duras críticas às autoridades 

universitárias que estariam articulando a convocatória para o III Congresso da 

UMSS com objetivo de fortalecer o poder da reitoria por meio da criação de 

vice-reitorados. Enquanto isso, questões importantes para os docentes, como a 

estabilidade laboral – mesmo pleito do IV Congresso da FUD-UPEA – seguia 

sendo negligenciada pelas autoridades.  

 O item sobre o credenciamento e eleição de delegados evidencia 

critérios para garantir maior representação da base que os definidos pelo IV 

Congresso da FUD-UPEA. Está prevista em cada faculdade e carreira a 

eleição de representantes para a maioria e a primeira minoria: 

O escrutínio dos votos público e registrado em ata, onde se 
elege a: (3) delegados titulares e (1) suplente pela maioria, 
assim como (2) delegados titulares e (1) suplente pela primeira 
minoria (FUD-UMSS, 2014, p.24, tradução nossa).  

 Não há qualquer restrição quanto à participação dos docentes que 

lecionam em universidades privadas ou que tenham filiação a alguma 

agremiação partidária.  

O primeiro item na relação de objetivos da FUD-UMSS é a defesa da 

autonomia universitária e a participação docente no governo universitário. 

Segue a defesa da democratização da educação, liberdade de cátedra, o 
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patrimônio cultural e natural, a garantia do plano de carreira, a estabilidade, os 

direitos docentes, a filiação à CUD e a difusão, promoção e participação de 

atividades docentes na graduação e pós-graduação.  

 Igualmente à FUD-UPEA, estão afiliados todos os docentes da UMSS, 

ou seja, sindicalização automática e compulsória. O restante do estatuto segue 

a mesma estrutura da FUD-UPEA definindo os órgãos de decisão, as 

atribuições dos cargos, recursos financeiros, questões disciplinares e uma 

seção dedicada aos processos eleitorais.  

 O Congresso foi organizado em cinco comissões que aprovaram 18 

resoluções. Destacaremos apenas aquelas que consideramos relevantes para 

este trabalho. 

 A resolução nº3 da Comissão Sindical aprovou a proposta de inclusão 

no estatuto da UMSS de instauração de referendum para decisões 

transcendentes para o rumo da universidade e a instauração de um processo 

revogatório de mandato para as autoridades que afetarem de forma prejudicial 

à instituição.  

 A FUD-UMSS intenta com essa proposta estabelecer mecanismos de 

controle sobre as autoridades pela base. É uma questão relacionada à mesma 

preocupação da FUD-UPEA quando propõe a rotatividade de cargos diretivos.  

 A resolução nº4 e nº5 abordam a questão dos docentes aposentados, 

propondo na primeira resolução a criação de uma Associação de Docentes 

Aposentados da San Simón e, na seguinte, a organização de uma Escola de 

Formação de Docentes Universitários, tendo como professores os docentes 

aposentados. O objetivo seria aproveitar a experiência dos docentes jubilados 

para melhorar a formação dos docentes ingressantes ou mais jovens. 

 A segunda comissão elaborou uma proposta de Regime Acadêmico, na 

qual constam o perfil docente, os sistemas de seleção e admissão, as 

categorias docentes, os direitos, obrigações, a estrutura de investigação 

científica, os programas e centros de investigação, as categorias de 

investigadores, o processo de avaliação, seleção e admissão de investigadores 

e os incentivos.   
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 Esta comissão aprovou somente uma resolução na qual destaca que a 

luta pelo poder interno é persistente nos últimos 30 anos e resolve:  

Denunciar e rechaçar a ingerência do poder corporativo dos 
grêmios e das autoridades universitárias nos processos de 
admissão e avaliação docente com o fim de garantir a 
imparcialidade e transparência (FUD-UMSS, 2014, p.56).  

 Não é coincidência que a denúncia sobre a influência e disputa de 

grupos pelo poder universitário esteja relacionado a uma resolução sobre 

seleção e admissão docente.  

Na entrevista realizada na UMSA, o professor Aniceto da FEDSIDUMSA 

asseverou que a fiscalização da federação sobre os processos de admissão 

era fundamental para que não se impusesse a vontade do “chefe” (VELARDE, 

2016, p. XIX). 

A terceira comissão, na Resolução nº6, aprovou um texto que parte da 

consideração de que os recursos provenientes dos Impostos Diretos dos 

Hidrocarbonetos (IDH) direcionados à universidade (7%) visam o 

desenvolvimento econômico e social de Cochabamba e que o melhor 

investimento neste sentido seria a formação docente. Propõe que a FUD faça 

gestão junto às autoridades da UMSS para que os cursos de mestrado dos 

docentes sejam financiados com fundos do IDH, já que muitos docentes não 

dispõem dos recursos necessários.  

A quarta comissão foi dedicada ao Seguro Social Universitário, 

atendimento médico a docentes e estudantes, apresentando recomendações 

sobre o novo edifício e valores e políticas de ampliação dos serviços.  

A quinta comissão, a institucional, elaborou uma declaração política dos 

docentes da UMSS. O texto parte dos princípios da reforma universitária de 

1930 e preconiza a necessidade de uma transformação estrutural da 

universidade assentada na investigação, produção e serviços. 

O texto descreve a condição de economia primária da Bolívia, fundada 

na exportação de matérias-primas e importação de produtos com alto valor 

agregado e aponta a necessidade de desenvolvimento da indústria pesada e 
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de uma fonte de energia limpa. Afirma que nenhum governo realizará esse 

programa sem o apoio da universidade.     

A UMSS deve encarar projetos de investigação, não só de 
classe ou de centros de investigação senão também da 
pequena, média e grande indústria, até lograr ingressar no 
círculo de transformação das matérias primas, isto é realizar 
investigação básica e aplicada. Prestar serviços especializados 
que por sua especialização e custo em equipamento não é 
possível de outra maneira. (FUD-UMSS, 2014, p.71).   

  A indicação de trabalho com o setor empresarial, sem fazer a distinção 

ou distanciar-se das propostas como a do Banco Mundial de submissão da 

universidade aos interesses do mercado, mesmo no marco de uma estratégia 

de superação do atraso econômico, contrastam com as afirmações do 

secretário permanente da UMSS, professor Rodrigo Rodriguez, de que as 

investigações da UMSS não estão a serviço do setor privado.  

 No Capítulo V deste trabalho analisaremos os dados de um estudo 

(VILLARROEL & AYLLÓN, 2003) que indica a forte penetração de valores do 

“capitalismo acadêmico” entre docentes e estudantes da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da UMSS e retomaremos a análise desse trecho da 

declaração da FUD-UMSS.  

 Em seguida a declaração retoma o tema do “caos institucional” e aborda 

a polêmica dos congressos da universidade. O I Congresso da UMSS teria 

ocorrido em 1989 e o segundo em 2008, estando a UMSS há mais de 25 anos 

com o mesmo estatuto. A FUD-UMSS defende que os congressos da 

instituição sejam realizados quadrienalmente.  

 A declaração também faz um balanço negativo da atuação do Conselho 

Universitário, declarando que este é incapaz de resolver problemas importantes 

para os docentes, como a estabilidade laboral, utilizando-se de subterfúgios 

como a falta de quórum para não realizar esta discussão.  

 A declaração política do congresso da FUD-UMSS não faz qualquer 

menção à conjuntura nacional ou internacional. Mantém-se nos marcos da 

universidade e projeta para esta um papel aparentemente subsidiário à 

burguesia boliviana. Não há referências às lutas de outros setores sociais ou 

qualquer moção de apoio a nenhum movimento.  



181 

 

 Em sua etapa derradeira, o Congresso da FUD-UMSS aprovou uma 

proposta de estatuto para ser apresentado no III Congresso Universitário da 

UMSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

CAPÍTULO IV – UNIVERSIDADE E SINDICALISMO DOCENTE NO PERU  

Sindicalismo no Peru  

 A primeira paralisação das atividades laborais no Peru, que se tem 

registro, data de 1684 e ocorreu por conta de um pleito salarial dos 

trabalhadores contratados para a construção de uma muralha que protegeria 

Lima do ataque de corsários e piratas (PEREDA TORRES, 1982, p.10).  

 Durante a segunda metade do século XIX teve início a formação de 

entidades mutualistas que Pereda Torres (1982, p.37) sistematizou em três 

fases: formação (1858-1885), consolidação (1886-1910) e prostração (1911-

1930).  

Imagem 13 - Sociedade Amiga das Artes de Lima e Callao, 1884. 

 
      Fonte: Pereda Torres, 1982, p.47.  

Constam deste período algumas destacadas greves, como a dos 

padeiros (1887) e dos tipógrafos (1896), dos têxteis (1896), dos cocheiros 

(1900) e dos estivadores (1904). A reação dos patrões e autoridades, como no 

restante da América Latina, foi sempre truculenta e repressiva. Alguns 

dirigentes operários que atuavam no setor têxtil, como represaria ao movimento 

que organizaram em 1896, permaneceram seis anos na prisão. Esses 

movimentos ocorreram durante o período da República Aristocrática que 

coincide com o início da circulação de ideias anarquistas no Peru.  



183 

 

Manuel Gonzalez Prada foi um crítico mordaz dos governos peruanos da 

virada do século e um dos principais nomes do anarquismo do Peru. Segundo 

Barba Caballero (1981, p.72, tradução nossa):  

 

Sua influência na chamada juventude dos anos vinte: Haya de 
la Torre, Mariátegui, Basadre, Sánchez, etc. e nos 
trabalhadores que conquistaram em 1919 as 8 horas de 
trabalho, é patente e não pode ser discutida. Outro de seus 
méritos mais significativos é o de haver contribuído a despertar 
no país o interesse de muitos intelectuais pela situação e 
miséria do indígena.  

O I Congresso Nacional Operário ocorreu em 1901, mas, somente após 

a I Guerra Mundial o movimento operário conseguiria emplacar uma adesão 

mais ampla aos seus reclamos.  Sob a direção do anarquismo, a classe 

operária peruana fundou a Federação Obreira Local (FOL) de Lima, em 

dezembro de 1919, conquistando a jornada de diária de trabalho de 8 horas, 

com a greve geral dos dias 13, 14 e 15 de janeiro do ano seguinte. Neste 

mesmo ano ocorrem os movimentos da reforma universitária. 

O Segundo Congresso da FOL de Lima ocorreu em 1927 já polarizado 

entre os seguidores da Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA), 

criada por Haya de la Torre e os socialistas simpatizantes da Revolução Russa, 

liderados por José Carlos Mariátegui.  

O encontro direcionava-se para a constituição de uma central sindical 

quando foi invadido pelas forças do governo de Augusto B.Leguía (1919-1930).  

Apesar das polêmicas e das acidas disputas, o Congresso 
seguiu seu curso. Não chegou a pronunciar-se sobre questões 
ideológicas, mas estavam todos de acordo com a criação de 
uma central única dos trabalhadores e em implementar 
medidas de força quando se atacassem os direitos. A polícia 
de Leguía infiltrada no Congresso havia informado passo a 
passo as incidências deste evento, quando comunicaram que 
se estavam limando as arestas e que pronto todo concluiriam 
sem excessos, em ordem e conclusões que poderiam afetar a 
estabilidade de seu governo. Decretou a grande repressão de 
junho que encarcerou a mais de 50 dirigentes e declarou 
dissolvida a Federação Obreira Local de Lima. Os mais 
importantes líderes, entre eles, Arturo Sabroso, foram 

deportados. (BARBA CABALLERO, 1981, p.105, tradução 

nossa).  

 A primeira central foi a Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru 

(CGTP) fundada dois anos depois, em 17 de maio de 1929, por iniciativa de 
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trabalhadores liderados por José Carlos Mariátegui, mas após a morte de seu 

idealizador abateu-se um período de forte repressão durante o governo do 

general Oscar R. Benavides (1932-1939), que levou ao banimento e 

desarticulação da CGTP.  

 As divergências entre Haya de la Torre e Mariátegui marcaram o 

posterior desenvolvimento das estratégias e táticas do APRA e do Partido 

Comunista do Peru, e influenciaram, ao longo de décadas inteiras, o 

desenvolvimento do sindicalismo peruano.  

Tabela 9 - Posições de Haya de la Torre e Mariátegui. 

Debate entre Haya - Mariátegui  

Haya de la Torre  José Carlos Mariátegui  

País feudal  País semifeudal  

Resposta: Revolução 
Burguesa  

Resposta: Revolução 
Socialista  

Direção: Classes Médias 
e Pequena Burguesia  

Direção: proletariado e 
camponeses  

                          Fonte: IESI, 2006, p.8. 

 Por volta de 1944, um acordo entre comunistas e apristas, na cidade de 

Santiago (Chile), levou à conformação de uma nova central, a Confederação de 

Trabalhadores Peruanos (CTP), que se mantém ativa até hoje.  

A política stalinista de apoio às burguesias nacionais que se 

contrapusessem ao Eixo formado, entre outros países, pela Alemanha, a Itália 

e o Japão durante a II Guerra Mundial, no caso o governo de Manuel Prado y 

Ugarteche (1939-1945), minou o crescimento do Partido Comunista Peruano 

(PCP) e favoreceu a ampliação da influência sindical do APRA, algo similar ao 

que se passou na Bolívia entre o PIR e o MNR.  

O governo de Prado foi também importante já que foi criando 
as bases de uma liberalização política. Isto significava a 
autorização de ação sindical e a legalização do APRA e do 
Partido Comunista. [...] A perda de influência dos comunistas 
no âmbito sindical se deveu em parte a seu desprestígio pela 
transformação de Eudocio Ravines em um defensor da 
oligarquia, e pela política do Partido de conciliação de classes 
e de promoção da paz laboral, que resultou enfrentada às 
demandas dos trabalhadores. (CARRANZA, CUETO, 2013, p. 
283, tradução nossa).  
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A CTP foi a única central durante duas décadas. Ocorre que a política de 

conciliação da direção aprista e o período da guerra fria levou à conformação 

de uma oposição pela esquerda, o Comitê de Unificação Sindical (CDUS), 

impulsionada pelos comunistas.  

 Em junho de 1968, poucos meses antes do golpe liderado por Juan 

Velasco Alvarado (1968-1975), o CDUS promoveu a refundação da CGTP 

dirigida pelo Partido Comunista-Unidade45.  Para alguns interpretes destes 

acontecimentos, o posicionamento da CGTP foi de total alinhamento com o 

governo de Velasco e cita como exemplo o rompimento da Federação Nacional 

de Mineiros e Metalúrgicos do Peru (FNMMP) em 1973:  

[...] Víctor Cuadros, trabalhador das minas de Toquepala e 
Secretário Geral da Federação Nacional de Mineiros e 
Metalúrgicos do Peru. Nas circunstâncias nacionais de então 
[1977, ano do Paro Nacional], o nome daquele dirigente era 
facilmente associado ao que o oficialismo chamava “agitação e 
subversão”. Víctor Cuadros era não só o mais alto dirigente de 
uma das maiores e poderosas federações de trabalhadores do 
país; também, como tal, mantinha uma posição de aberta 
crítica à direção da CGTP a qual, sob a influência do PCP-
Unidade havia brindado – como vimos assinalando ao longo 
deste texto – aberto apoio político ao governo reformista e 
nacionalista de Velasco Alvarado e ainda continuava fazendo 
ao de Morales Bermúdez. Precisamente com esse contexto de 
discrepâncias e conflitos, Cuadros encabeçou, no verão de 
1973, a ruptura e desfiliação da Federação Mineira da CGTP 

(VALLADARES QUIJANO, 2013, p.69, tradução nossa). 

Depois da queda de Velasco, o governo do general Francisco Morales 

Bermúdez (1975-1980), já enfrentando os efeitos da crise de 1973, iniciou uma 

série de ataques às condições de vida dos trabalhadores como o fim do 

controle sobre combustíveis e gêneros de primeira necessidade em 1976. 

Estes ataques tiveram como efeito a erosão do apoio social e a eclosão de 

uma série de greves.  

Os protestos espontâneos do 1º de julho de 1976, serviram de 
pretexto para militarizar o país, o que o ditador [Bermúdez] via 

                                                             
45 A ruptura sino-soviética na década de 1960 teve como desdobramento no Peru a divisão do 

Partido Comunista daquele país. O setor soviético (majoritário) manteve-se na direção do 
partido e autodenominou-se como “Unidade”, enquanto que o setor maoísta constituiu uma 
nova organização denominada “Pátria Roja”. O PC-U teve hegemonia na direção da CGTP 
durante o governo revolucionário das forças armadas, tanto no período velasquista, como no 
posterior.    
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como o único caminho possível para iniciar a contrarreforma e 
impor o grau de controle social que era requerido para o novo 
esquema de alianças no poder. Muito rapidamente o governo 
que até pouco tempo havia tentado conquistar as massas, 
passou à guerra contra seu próprio povo, sem que existissem 
organizações armadas desafiando o poder ou grandes 
movimentos sociais. Os assassinatos noturnos de pessoas cujo 
único “delito” era o de haver passado a hora, era uma 
mensagem sistemática para que o país entendera quem 
mandava (WIENER, 2012, s/p., tradução nossa). 

Essa situação resultou em um processo de reorganização sindical com a 

conformação do Comando Unitário de Luta (CUL) que congregou várias 

organizações, inclusive, a própria CGTP para a organização de uma greve 

geral que entrou para história como o Paro de 19 de Julho de 1977, 

constituindo-se, até então, na maior ação da classe trabalhadora da história do 

Peru.  

Ainda que tenha significado a demissão de 5.000 ativistas (WIENER, 

2012), o 19 de Julho minou os alicerces da ditadura e teve como resultado a 

convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para 1978 e eleições 

gerais em 1980.  

A década de 1980 foi como no restante da América Latina um quadro 

marcado por forte atividade sindical, por conta das políticas de ajustes para o 

pagamento da crise da dívida externa, mas ao contrário de outros países 

conviveu com a insurgência de grupos armados como o Sendero Luminoso e 

organizações paramilitares durante o governo de Alan Garcia, como o 

comando Rodrigo Franco46. O fundador da FENDUP, o professor Javier 

Alarcón Guzmán da Universidade Nacional de Engenharia (UNI) foi 

sequestrado e desapareceu nesse período (1989).  

O período Fujimori (1990-2000) trouxe um enorme quadro repressivo, 

com prisões arbitrárias e significou a quebra das organizações sindicais, bem 

como a tentativa de sepultar uma série de direitos previstos nos diferentes 

regimes trabalhistas reinantes no país.  

                                                             
46 Comando Rodrigo Franco. Grupo paramilitar peruano que atuou entre 1985 e 1990 e 

responsável pelo desaparecimento de diversos estudantes e professores. Disponível in: 
http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Actualidad/2008/07_08_UNI.html. Acessado 
em 02/11/2016. 10:55h. 
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De fato, não há no Peru uma legislação unificada do trabalho, como a 

Constituição de Leis do Trabalho (CLT), no Brasil, ou, a Lei Geral do Trabalho 

(LGT) na Bolívia. Tal qual estudado por Fernández e Mujica (2015, p.151), há 

ao menos 40 regimes trabalhistas especiais depois dos processos da chamada 

flexibilização e da desregulamentação impostos durante o regime autoritário de 

Fujimori (1990-2000). Nenhum dos governos do período de redemocratização 

recente – Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta 

Humala (2011-2016) – ousou alterar.  

O Peru conta com quatro centrais sindicais de nível nacional: a 

Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP), a Confederação de 

Trabalhadores do Peru (CTP), a Central Unitária dos Trabalhadores do Peru 

(CUT-Peru) e a Central Autônoma dos Trabalhadores do Peru (CATP). Estas 

duas últimas surgiram a partir de cisões internas da CTP durante a década de 

1990: a CATP (1990) e a CUT-Peru (1993). 

 A CGTP congrega 28 federações nacionais, 26 federações regionais e 

departamentais e 88 sindicatos. Está afiliada internacionalmente à Federação 

Sindical Mundial (FSM), mas mantém uma relação fraterna com a 

Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL).  

A CUT tem a representação de 13 federações e sindicatos. Está 

associada à CIOSL e participa de sua estrutura regional, a Organização 

Regional Interamericana de Trabalhadores (ORIT).  

A CTP, ligada ao APRA, apesar de ser a mais longeva central sindical, 

passou por um conflituoso processo interno, não somente em virtude da 

política mais conciliatória, mas por ter apoiado o autogolpe de Fujimori em 

1992. Por este motivo foi expulsa da CIOSL e da ORIT, da qual foi uma das 

organizações fundadoras. 

As negociações salariais ocorrem por empresa. Há uma legislação 

trabalhista básica que não se aproxima a um código trabalhista e o Convênio 

Coletivo Laboral Vigente, que estipula os acordos salariais.   

A População Economicamente Ativa (PEA) no Peru, em 2017, era de 

17.215.700, sendo que destes, 44,3% eram mulheres e 55,7% homens, 

segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Informática (INEI, 2019, p.10).  
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No Peru prevalece o pluralismo sindical, marcado por grande 

fragmentação. Os sindicatos podem ser organizados por empresa, ramo de 

atividade, grêmio profissional e de ofícios variados. É um sistema muito 

parecido ao da Colômbia.  

 Os critérios para a formação de um sindicato são simples. Segundo o 

site do Ministério do Trabalho e Promoção de Emprego do Peru:  

Para constituir e subsistir os sindicatos deverão afiliar pelo 
menos vinte (20) trabalhadores tratando-se de sindicato de 
empresa; ou a cinquenta (50), tratando-se de sindicato de outra 
natureza (atividade, grêmio e/ou ofícios variados). Tratando-se 
de sindicatos de servidores públicos para sua constituição se 
requer 20% do total da repartição e que tenha um mínimo de 

20 trabalhadores afiliados (2019, tradução nossa).   

No entanto, as taxas de sindicalização são baixíssimas não alcançando 

5% em nível nacional em 2016. O setor público apresentava índices mais 

elevados, quase 15% de sindicalizados em comparação aos 2,8% do setor 

privado, segundo dados do INEI: 

Tabela 10 - Sindicalização no Peru. 

Ano  

Trabalhadores sindicalizados  Taxa de sindicalização  

Setor 
Público  

Setor 
Privado  Total  

Setor 
Público  

Setor 
Privado  Total  

2013 153.451 193.130 346.581 11,10% 2,39% 4,80% 

2014 193.909 195.729 389.638 13,80% 3,30% 5,30% 

2015 200.512 194.391 394.903 14,30% 3,20% 5,30% 

2016 203.856 171.813 375.669 14,50% 2,80% 5% 

2017 205.664 174.180 379.844     4,90% 
 Fonte: INEI (2019, p.26).  

Em 2018, a taxa de informalidade alcançou 65,7% dos trabalhadores 

(CASTILLO, 2019), mesmo com um crescimento de 4% no Produto Interno 

Bruto (PIB), embora, indicasse um recuo em relação à informalidade nos anos 

anteriores. O INEI designa como emprego informal aquele vínculo trabalhista 

não sujeito à legislação trabalhista, fiscal ou garantia de seguridade social.   

Tabela 11 - Informalidade trabalhista no Peru. 

ANO  PEA Informal  

2011 75,00% 

2012 74,30% 

2013 73,70% 
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2014 72,80% 

2015 73,15% 

2016 72,00% 

                            Fonte: INEI, 2019, p.15 

Sistema Universitário Peruano 

 A Universidade Nacional Maior de San Marcos (UNMSM), localizada em 

Lima, foi criada em 12 de maio de 1551 pelo rei Carlos I da Espanha e 

constitui-se como a instituição universitária mais antiga em atividade na 

América.  

Em 1692, foi criada a Universidade Nacional de San Antonio Abad de 

Cusco (UNSAAC), em 1824, já no Peru independente, a Universidade Nacional 

de Trujillo (UNITRU) e, em 1827, a Universidade Nacional de San Agustin de 

Arequipa (UNSA).  

 A Universidade Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), em 

Ayacucho, surgiu em 1959, mas, reivindica-se como continuidade da 

Universidade Guamangensis Sancti Christhophosi, que fora criada em 1677 e 

que teve as suas atividades encerradas em 1886.  

Imagem 14 - Convento de São Domingos, antiga sede da Universidade Nacional Maior de San Marcos. 

 

                                   Fonte: Acervo do autor.  
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Na virada para o século XX havia quatro universidades no Peru. Em 

1917 foi criada a primeira instituição privada, a Pontifícia Universidade Católica 

do Peru (PUCP) e ainda que, inicialmente, não fosse uma instituição 

universitária, a Universidade Nacional de Engenharia (UNI).  

Neste mesmo ano, como resultado de vários encontros internacionais 

estudantis47, tivemos a criação da Federação de Estudantes do Peru, tendo 

como um dos delegados da Universidade de Trujillo, Víctor Raúl Haya de la 

Torre.  

Em julho de 1919, com reflexo da influência da Reforma Universitária de 

Córdoba, os estudantes da San Marcos confrontaram a estrutura universitária 

da república oligárquica. Tal como se passara na Argentina, o desenvolvimento 

capitalista havia criado um setor social urbano pequeno burguês ligado às 

atividades liberais e ao comércio, que percebia no ensino universitário um meio 

de mobilidade social (RIVAS HUARCAYA, CASALINO SEM, TOCHE, 2018, 

p.38) e entrara em choque com a estrutura oligárquica vigente.   

Para o ativista político peruano precursor do marxismo na América 

Latina, José Carlos Mariátegui, a universidade era instituição conservadora na 

qual o espírito da colônia havia encontrado seu lar:  

A verdade era que a colônia sobrevivia na universidade porque 
sobrevivia também – apesar da revolução da independência e 
da república democrático-liberal – na estrutura econômico-
social do país, retardando sua evolução histórica e 
amortecendo seu impulso biológico. E que, por isso, a 
universidade não cumpria uma função progressista e criadora 
na vida peruana, a cujas necessidades profundas e a cujas 
correntes vitais era não apenas estranha, mas também 
contrária. A casta de latifundiários coloniais que, através de um 
agitado período de caudilhismo militar, assumiu o poder na 
república, é menos nacional, o menos peruano dos fatores que 
intervém na história do Peru independente. O “triste destino” da 
universidade não dependeu senão disso. (MARIÁTEGUI, 2010, 
p.140).  

Com a chegada à presidência de Augusto B.Leguía – que em outubro do 

mesmo ano promovera um golpe contra seu próprio partido, o Civilista – os 

estudantes emplacaram vários pontos de seu programa em duas leis (4002, 

4004) de 1919 e na lei orgânica do ensino de 1920: instalação de cátedras 

                                                             
47 Montevidéu (1908), Buenos Aires (1910), Lima (1912) (PORTANTIERO, 1978, p.36).  
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livres, incorporação de estudantes no Conselho Universitário, garantia de veto 

estudantil à contratação de professores, limitação da cátedra a período de 10 

anos com possibilidade de reeleição, planos de estudo mais práticos e menos 

retóricos, (RIVAS HUARCAYA, CASALINO SEM, TOCHE, 2018, p.43).  

Um desdobramento importante foi a criação das categorias de 

professores auxiliares e extraordinários, bem como a ampliação dos requisitos 

para o ingresso docente. Além da antiga exigência de uma exposição oral e um 

programa do curso, passou a ser requerida aos candidatos a apresentação de 

um trabalho ou monografia (inédita ou publicada) referente ao tema abordado 

na disciplina e preparo para investigação.  

Ainda segundo esses mesmos autores, tais alterações, além dos pleitos 

de remunerações mínimas para a docência, significaram o início da 

configuração de uma carreira (2018, p.43). Mariátegui aborda o mesmo tema 

incluindo a dimensão da pesquisa e do investimento na especialização 

docente:  

O ensino universitário continuará entregue ao diletantismo 
enquanto não se assegure aos professores capazes de se 
dedicar completamente à pesquisa e ao estudo uma renda 
mínima indispensável para uma vida média. Mas, mesmo 
dentro de seus atuais meios econômicos, a universidade já 
deveria começar a procurar uma solução para esse problema, 
que não será resolvido automaticamente por uma verba no 
orçamento, se faltam como até agora, os estímulos morais para 
a pesquisa científica e para a especialização docente (2010, 
p.152). 

Assim como os estudantes argentinos, a ação dos estudantes 

reformistas peruanos não se limitou à estrutura universitária tradicional. Em 

janeiro de 1919 os trabalhadores haviam conquistado a jornada diária de 8 

horas, por meio de uma greve geral. Esse momento de efervescência política e 

social favorecia a formação da aliança operário-estudantil.  

Os estudantes criaram a Universidade Popular Manuel Gonzales Prada 

– denominação dada em homenagem ao militante anarquista falecido em 1918 

– voltada a operários, mulheres e indígenas. É interessante lembrar que, nessa 

instituição de ensino superior, ministravam aulas, estudantes universitários e 
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militantes não universitários, como José Carlos Mariátegui, e cujo reitor era 

Raul Haya de la Torre. 

Imagem 15 - Universidade Popular Manuel González Prada. 

 

Haya de la Torre e outros membros da Universidade Popular 
“Manuel González Prada” em 1921. Fonte: Peru Libertário. 

Para Mariátegui o elemento de maior relevância no I Congresso 

Nacional de Estudantes foi a vinculação à classe operária por meio da 

Universidade Popular:  

O Primeiro Congresso Nacional de Estudantes, reunido em 
Cuzco, em março de 1920, indicou, entretanto, que o 
movimento pró-reforma ainda carecia de um programa bem 
orientado e definido. O voto de maior importância desse 
congresso é o que deu vida às universidades populares, 
destinadas a vincular os estudantes revolucionários com o 
proletariado e dar um alcance vasto à agitação estudantil 
(MARIÁTEGUI, 2010, p.143).   

Leguía, que inicialmente buscara aproximar-se dos estudantes para 

obter apoio social contra os oligarcas do Partido Civilista, foi gradualmente 

antagonizando com os princípios e mobilização estudantis durante os 11 anos 

que esteve no poder. Nesse período exilou, mormente, no ano de 1923, vários 

de seus líderes e colaboradores como Haya de la Torre e Mariátegui.  
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Imagem 16 - Jovens peruanos desterrados na Argentina48, em 1925. 

 

                               Fonte: MELGAR BAO, 2019.  

 Analisando o caso específico da UNMSM, Garfias destaca o caráter 

social dos estudantes da instituição:  

Ao menos até a década de quarenta, os estudantes 
universitários peruanos provinham em sua maioria das classes 
médias e elites urbanas, formados em exclusivos colégios 
privados e em antigos e prestigiosos colégios públicos onde 
alternavam com seus futuros professores universitários, aos 
quais os uniam diversos vínculos de classes, partidários e até 
de parentesco, e com os quais compartilhavam uma cultura 
comum que se deslocava da vida cotidiana ao mundo 
universitário (GARFIAS, 2015, p.106, tradução nossa).  

  Entre as décadas de 1940 e 1950 iniciar-se-ia um esforço para 

incorporar outras camadas sociais, que em virtude do processo de 

urbanização, ampliaram seu peso político e pleiteavam ingresso no ensino 

universitário.  

Concomitantemente, as camadas abastadas teriam iniciado um 

processo de migração para universidades privadas como a PUCP, a 

Universidade Peruana Cayetano Heredia (UPCH), criada em 1961, 

aUniversidade do Pacifico (UP) e a Universidade de Lima (ULIMA), ambas 

surgidas em 1962.  

A tendência à incorporação de camadas populares no sistema 

universitário público amplia-se com o advento do governo militar de Juan 

                                                             
48 Da esquerda para a direita: G. Cornejo Koster, Eudocio Rabines, Manuel Seoane, Luis E. 

Heysen, Gabriel del Mazo (argentino), Arcelles y Oscar Herrera. 



194 

 

Velasco Alvarado (1968-1975), que adotando um programa de modernização 

autoritária49 – mitigou a participação estudantil no cogoverno e substituiu o 

sistema de cátedras pelos departamentos – promoveu reformas no processo 

de ingresso e nos programas de assistência estudantil.  

O regime militar nascente de Velasco introduziu nova 
legislação universitária50 que consagrou o caráter popular das 
universidades públicas. Tal legislação sancionou a gratuidade 
do ensino universitário, consolidou o sistema de admissão 
baseado em avaliações objetivas e sistema de mérito para 
preencher vagas, e estabeleceu o ciclo básico para substituir o 
"pré" das faculdades, como um tipo de ciclo de estudos gerais. 
(GARFIAS, 2015, p.136).  

Não obstante, essas mudanças ocorrem de cima para baixo, sem a 

participação de estudantes ou docentes. Segundo Porta (2008, p.93, tradução 

nossa) o Decreto lei 17.437 é batizado pelos estudantes como lei Gorila por 

significar uma intervenção na autonomia da universidade e atropelar conquistas 

do movimento estudantil.  

[...] autonomia universitária foi virtualmente liquidada, criando-
se o [Conselho Universitário de Universidades do Peru] 

CONUP51, organismo suprauniversitário que intervia em 

numerosas oportunidades em diversas universidades do país, 
assim como se outorgaram-se poderes extraordinários a 
reitores para reorganizar suas universidades. As conquistas 
democráticas que havia alcançado o movimento estudantil com 
a Reforma de 1960 foram anuladas, a participação estudantil 
no governo da universidade foi rebaixada a um quarto, ao que 
se somou o requisito de “quinto superior qualificado” para 
acessar a representação. As federações universitárias e 
centros federados, reconhecidos pela Lei 13.417, foram 
desconhecidos, para promover em sua substituição a formação 
de associações estudantis com caráter cultural ou desportivo, 
não gremiais e políticas.  

A criação de instituições de ensino universitárias nas províncias 

(interiorização) insere-se como resposta à demanda crescente pelo ensino 

superior. De acordo com Díaz (2008, p.115), entre 1917 e 1959 foram criadas 

três universidades públicas e, na década de 1960, outras 12 públicas e 9 

privadas, totalizando 20 instituições estatais e 10 particulares.  

                                                             
49 Lei Orgânica da Universidade Peruana, 17.437 de 18 de fevereiro de 1969. 
50 O governo militar interveio nas universidades, pôs fim ao cogoverno, à liberdade de cátedra e 

às organizações estudantis (ORTIZ CABALLERRO, 1998, apud, VARGAS, 2015, p. 26). 
51 Conselho Nacional da Universidade Peruana.  
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Na década seguinte, o regime militar criou outras cinco universidades 

públicas. Com a redemocratização do país, o governo de Fernando Belaúnde 

Terry (1980-1985) aprovou nova lei universitária nº 23.733, em 1983, que 

restabelecia a autonomia universitária.  

A educação universitária se regeria pela novíssima lei, que 
estabelece o regime acadêmico por faculdades. Os 
departamentos acadêmicos servem uma ou mais faculdades. O 
regime de estudos é preferencialmente semestral. As 
universidades serão governadas em uma instância máxima 
pela Assembleia Universitária em que participam os alunos 
com um terço do número total de representantes. Sob os 
preceitos dessa lei se eliminam os programas acadêmicos 
implantados durante o governo militar e se reimplantam as 
faculdades, igualmente se substituem as direções universitárias 
por escritórios. O pessoal administrativo não é considerado um 
estamento com voz e voto no governo da universidade, entre 
outros. (PORTA, 2008, p.98).  

Durante os governos de Belaúnde Terry e de Alan García (1985-1990), 

surgiram outras 12 universidades privadas e duas públicas, totalizando 49 

universidades espalhadas pelo país, sendo destas, 27 públicas e 22 privadas.  

O processo de ampliação de universidades públicas, bem como sua 

massificação, não foi acompanhado por uma ampliação dos investimentos, 

como demonstram a queda do custo per capta universitário do período.  

Tabela 12 - Custo per capta do ensino universitário 1970-198852. 

 

Fonte: Grupo de Análises para o Desenvolvimento, GRADE, set/1990, p.59. 

                                                             
52 Intis reais de 1979.  
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De acordo com os estudos realizados por Porta, a participação do 

sistema universitário, entre 1964 e 2008, no orçamento nacional foi reduzido à 

metade: 

[...] o orçamento das universidades peruanas decresceu 
sistematicamente, dos 6% do orçamento nacional que alcançou 
no ano de 1964 hoje só representa 3% do orçamento nacional. 
E se comparamos com o Produto Interno Bruto, a parte que 
corresponde é ainda menor, representa um insignificante 0,4% 

(PORTA, 2008, p.158, tradução nossa). 

A crise econômica de fins da década de 1980 fez cair significativamente 

os números de matriculados em universidades – tanto nas públicas como nas 

privadas. As matrículas no setor público decresceram continuamente: de 

271.476 (1987), 265.605 (1988) e 229.839 (1990) (GRADE, set/1990), 

(MCLAUCHLAN de ARREGIO, 1994). 

Foi o fim da política de responder à expansão da demanda apenas com 

a ampliação da rede universidade pública. Na década seguinte prevaleceriam 

as políticas de corte neoliberal no governo do ex-reitor da Universidade 

Nacional Agrária de La Molina (UNALM), Alberto Fujimori (1990-2000).  

Fujimori trouxe para o dia a dia acadêmico peruano, a política elaborada 

pelo Banco Mundial para o ensino superior, inclusive, tendo ocupado 

militarmente várias universidades públicas para atingir os seus objetivos. Neste 

contexto fez aprovar o decreto legislativo 882/1996 que facilitava e estimulava 

a criação de universidades privadas com fins lucrativos, conhecidas como 

societárias, com capital aberto.  

As instituições universitárias privadas até então eram do tipo “gestão 

associativa”, como as universidades cursadas pela elite peruana, sendo o lucro 

reinvestido na própria instituição e vedada a venda de ações.  

 No decorrer desse período autoritário foram criadas cinco universidades 

privadas, anteriores ao decreto 882/96, e outras 11 privadas e 2 públicas 

posteriormente. Na década de 1990, a contenção do orçamento universitário 

recrudesceu e as instituições públicas foram forçadas a buscar alternativas 

para o financiamento com a criação de cursinhos, denominados de “pré”, para 

preparo dos alunos para os exames de ingresso.  
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Abaixo temos a reprodução de um folheto de propaganda, com destaque 

para a certificação ISO 9001, na verdade, um modelo de gestão ancorado num 

padrão de procedimentos empresariais, financeiros ou econômicos, que 

atestam a qualidade segundo normas internacionais.  

Imagem 17 - Folheto de propagando do cursinho pré-univesitário da UNMSM. 

 

                                      Fonte: acervo do autor.  

 O quadro abaixo exibe a evolução até 1999 do aumento dos alunos 

matriculados no cursinho (pré) da UNMSM, criado em 1994.  

Tabela 13 - Evolução do desempenho do ingresso dos alunos do pré-universitário da UNMSM. 

ANO  
TOTAL DE 

CANDIDATOS  

Estudantes 
do cursinho 

da San 
Marcos  

% sobre o 
número de 
candidatos  

Total de 
ingressantes  

Ingressantes 
do cursinho 

da San 
Marcos  

% sobre o 
total de 

aprovados 

1994 45.194 448 0,99 4.035 143 3,54 

1995 50.214 4.445 8,85 4.058 540 13,3 

1996 45.952 6.031 13,12 4.071 949 23,31 

1998 51.488 7.767 15,08 4.725 1.088 23,02 

1999 55.586 5.710 10,27 6.032 1.060 17,57 

Fonte: GARFIAS (2015, p.144).  
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Podemos perceber que a porcentagem dos estudantes do cursinho da 

San Marcos sobre o total de aprovados é um forte elemento atrativo para o 

aumento do número de matriculados.  

Não obtivemos uma média sobre o peso ou participação de cada 

cursinho sobre os ingressos para as universidades, mas, em entrevista o 

professor Fritz Fedor Choquesillo Peña, secretário geral do Sindicato Único dos 

Docentes da Universidade Maior San Marcos (SINDUSM) afirma que mais da 

metade do orçamento da San Marcos é originário de recursos próprios, dentre 

eles os cursinhos de pré-graduação (PEÑA, 2016, p.LXXXVII).  

Durante o governo de Alejandro de Toledo (2001-2006), surgiram mais 

10 universidades privadas e seis públicas, alcançando um total de 93 

universidades – 36 públicas e 57 privadas.  

Segundo o INEI a taxa líquida de matrícula do nível superior em 2012 

era de 28,4% o que o caracteriza como um sistema massificado53. 

Tabela 14 - Taxa líquida de matrícula do ensino universitário no Peru. 

 

Fonte: INEI, 2013, p.47.  

 Até 2014 o órgão responsável pelo ensino universitário peruano foi a 

Assembleia Nacional de Reitores (ANR), mas com a aprovação da nova lei 

universitária (30.220/2014), foi criada a Superintendência Nacional da 

Educação Superior Universitária (SUNEDU).  

                                                             
53 Adotando o critério de Martin Trow (OLIVEIRA, 2017, p.10) empregaremos o termo 

“massificação” para definir sistemas de ensino universitário que apresentem taxas de matrícula 
líquida estabelecidas entre 16% e 50% da população entre 18 e 24 anos. 
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De acordo, com o informe bianual da SUNEDU (2016, p.40), havia em 

funcionamento no Peru 142 universidades: 42 públicas54 e 90 privadas (50 

societárias e 40 associativas).  

Tabela 15 - Evolução das universidades públicas e privadas no Peru (1990-2014). 

 

Fonte: Elaboração em base aos dados de Díaz (2008, p.115) e do relatório bianual da 
SUNEDU (2016, p.40). 

No gráfico acima se observa o rápido crescimento do número de 

instituições privadas, inicialmente associativas a partir da década de 1980 e 

societárias com o impulso do governo Fujimori por meio do decreto 882/96.  

Muitas das universidades privadas criadas a partir deste decreto 

passaram a ser criticadas por conta da fragilidade dos planos de estudo e dos 

resultados alcançados. Estas instituições são conhecidas como universidades 

“bambas”. Este termo é empregado pelos peruanos como uma desqualificação 

pejorativa para qualquer produto ou serviço de qualidade duvidosa. 

Foram criados, em 2006, por meio da lei 28.740, dois órgãos 

responsáveis pelo acompanhamento da qualidade de ensino ministrado nas 

universidades: o Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Certificação de 

                                                             
54 No mesmo informe a SUNEDU referia-se a 51 universidades públicas, ainda que várias ainda 

não estivessem operando no início da década. No site da SUNEDU, atualizado em ago/2019, 
constam 49 universidades públicas licenciadas ou em processo de licenciamento. Uma vez que 
a SUNEDU relata a existência de 51 instituições públicas, mesmo número mencionado por 
outros autores (DÍAZ, 2008), (CUENCA, 2016, p.8), adotaremos esse número como referência 
ao longo do trabalho.  
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Qualidade Educativa (SINEACE) e o Conselho de Avaliação, Acreditação e 

Certificação de Qualidade de Educação Superior Universitária (CONEAU).  

Porém, o tema da qualidade do ensino universitário tornou-se tão crítico 

que em 2012 estabeleceu-se uma moratória quinquenal, proibindo a criação de 

universidades, tanto públicas quanto privadas (Lei 29.971).  

No portal da SUNEDU, atualizado com dados de 2019, sobre estatísticas 

universitárias, consta a informação quanto às universidades públicas e privadas 

em processo de licenciamento, licenciadas e com a licença negada. 

Tabela 16 - Quadro do licenciamento das universidades peruanas. 

NEGADO EM PROCESSO LICENCIADA 

PÚBLICAS 0 12 37

ASSOCIATIVAS 1 14 26

SOCIETÁRIAS 11 29 15

TOTAL 12 55 78

SITUAÇÃO QUANTO AO LICENCIAMENTO 
UNIVERSIDADES 

 

    Fonte: SUNEDU, Estado de licenciamento das universidades, ago/2019.  

É possível perceber que o maior número de universidades que tiveram o 

licenciamento negado, foi o societário. Além das universidades, o ensino 

superior peruano possui outras instituições de ensino de nível superior, 

públicas e privadas, como Institutos Superiores Tecnológicos (IST), Escolas de 

Formação Artística (EFA) e Institutos Superiores Pedagógicos (ISP).  

Tabela 17 - Institutos de ensino superior no Peru. 

Institutos Públicos Privados Total Porcentagem 

Pedagógicos 116 81 197 19,5

Tecnológicos 340 434 774 76,8

Artísticos 32 5 37 3,7

Total 488 520 1008 100

Porcentagem 48,4 51,6 100  

                             Fonte: Gonzales de Olarte (2017, s/p).  

De acordo, com o último Censo realizado pelo Instituto Nacional de 

Estatística e Informática (INEI), em 2017, havia no Peru 21,6 milhões pessoas 

com 15 anos ou mais no país. Destes, 1.840.000 (5,0%) não possuíam nenhum 

nível de instrução; 4,2 milhões (19,5%) haviam alcançado algum grau de 

formação primária; 8,9 milhões (41,3%) chegaram ao ensino secundário; 3,9 
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milhões (14,3%) cursaram o ensino superior não universitário e 4,2 milhões 

(19,7%), o ensino universitário.  

Tabela 18 - Evolução censos educacionais 1940-2017. 

CENSOS 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017

População 

acima de 15 

anos 

3.596 5.617 7.602 6.602 13.893 19.054 21.627

Nenhum nível 2.070 2.186 2.063 1.799 1.678 1.413 1.084

Inicial ou 

Primária 
1.327 2.598 3.624 4.135 4.352

4.443
4.217

Secundário 168 629 1.553 3.042 4.855 7.275 8.926

Superior (total) 31 131 335 985 2.793 5.923 7.357

Não 

Universitária 
s/d s/d s/d s/d 1.317 2.872 3.097

Universitária s/d s/d s/d s/d 1.476 3.051 4.260

Não 

especificado 
s/d 73 27 31 214 s/d s/d

População 

acima de 15 

anos 

100 100 100 100 100 100 100

Nenhum nível 57,6 38,9 27,1 18 12,1 7,4 5

Inicial ou 

Primária 
36,9 46,3 47,7 41,4 31,3 23,3 19,5

Secundário 4,7 11,2 20,4 30,4 34,9 38,2 41,3

Superior (total) 0,9 2,3 4,4 9,9 20,4 31,1 34

Não 

Universitária 
s/d s/d s/d s/d 9,6 15,1 14,3

Universitária s/d s/d s/d s/d 10,8 16 19,7

Não 

especificado 
s/d 1,3 0,4 0,3 1,5 s/d s/d

ESTRATIFICAÇÃO PERCENTUAL 

NÚMEROS ABSOLUTOS*

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI). Perfil sóciodemográfico (CENSO 
2017) e Díaz (2008, p.85): composição do autor. s/d – sem dados - * Em milhares de pessoas.    

Ainda segundo o INEI (2018, p.110), esses dados indicam – em relação 

a 2007 – um crescimento de 39,6% (1.209.192) na população que cursou o 

ensino superior universitário, com destaque para o crescimento de regiões do 

interior, afastadas de Lima ou das áreas litorâneas: Amazonas (110,9%), 

Apurímac (93,4%), San Martín (92,8%), Ucayali (80,2%), Huánuco (73,9%), 
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Ayacucho (71,0%), Cajamarca (70,5%), Tumbes (69,9%), Cusco (60,4%), Puno 

(58,3%), Ica (58,1%), Huancavelica (53,3%) y Piura (50,6%). 

Dos quase um milhão e meio de matrículas nas universidades peruanas, 

72,34% correspondem às instituições privadas.  

Tabela 19 - Evolução de matrículas em universidades entre 1960-2016. 

Públicas % Privadas % TOTAL

1960 27.040 89,40 3.207 10,60 30.247

1965 54.170 83,76 10.506 16,24 64.676

1970 81.486 74,60 27.744 25,40 109.230

1975 127.819 70,36 53.852 29,64 181.671

1980 183.317 71,27 73.903 28,73 257.220

1981 195.453 70,40 82.186 29,60 277.639

1982 205.011 69,70 89.130 30,30 294.141

1983 220.269 69,40 97.130 30,60 317.399

1984 220.424 65,47 116.265 34,53 336.689

1985 228.490 64,38 126.398 35,62 354.888

1986 257.406 66,35 130.537 33,65 387.943

1987 271.476 66,27 138.178 33,73 409.654

1988 265.605 64,78 144.417 35,22 410.022

1990 229.839 63,94 129.622 36,06 359.461

1991 241.122 64,99 129.892 35,01 371.014

1992 232.628 63,59 133.197 36,41 365.825

2004 282.485 54,84 232.632 45,16 515.117

2005 281.374 50,32 277.775 49,68 559.149

2006 290.638 48,61 307.243 51,39 597.881

2007 287.273 43,35 375.334 56,65 662.607

2008 286.031 40,59 418.600 59,41 704.631

2009 291.652 37,46 486.817 62,54 778.469

2010 309.175 39,49 473.795 60,51 782.970

2011 314.504 33,69 618.974 66,31 933.478

2012 330.471 32,15 697.581 67,85 1.028.052

2013 345.422 31,19 762.002 68,81 1.107.424

2014 318.971 24,88 963.276 75,12 1.282.247

2015 396.703 27,74 1.033.368 72,26 1.430.071

2016 412.763 27,66 1.079.707 72,34 1.492.470

UNIVERSIDADES 
ANO 

 
 
Fonte: Dados referentes a 1960/1988 - Grupo de Análises para o Desenvolvimento, GRADE, 
set/1990. Dados referentes a 1990/1992, Mclauchlan de Arregio (1994). Não constam as 
matrículas do ensino superior não universitário. Dados referentes a 2004/2007 - PUCP, UPCH 
e ULIMA, jun/2009, p.79. Dados referentes a 2008/2013, Gonzales de Olarte (2017). Dados 
referentes a 2014/2016 - SUNEDU, estatísticas de matrículas, ago/2019. (Composição do 
autor).  
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 Os dados acima demonstram um crescimento constante das matrículas 

em universidades privadas desde a década de 1960 e sua intensificação a 

partir dos anos 1990 com a aprovação do decreto 882/1996. Em 2006 as 

matrículas em universidades privadas ultrapassaram as públicas e seguiram 

crescendo até dominar quase três quartos desse segmento.  

Autores como Vargas (2015, p.40), sustentam que o sistema 

universitário peruano atravessa um processo de massificação e desordem, sem 

que seja assegurada uma verdadeira democratização do acesso ao 

conhecimento para os grupos historicamente marginalizados na sociedade 

peruana: indígenas, mulheres e setores populares.  

Gráfico 4 - Evolução das matrículas entre universidades públicas e privadas (1960-2016). 

 

Fonte: Transposição dos dados da Tabela 18 em gráfico de linhas.  

Tal quadro não significa uma preferência pelo ensino privado, mas uma 

contingência imposta aos estudantes devido ao insuficiente investimento do 

Estado na ampliação da oferta do sistema público universitário, como podemos 

evidenciar com a taxa de seletividade ou ingresso por tipos de instituição 

(Tabela 19).  

Os dados referentes ao processo seletivo, de 2016, comprovam que as 

universidades públicas foram aquelas com maior número de candidatos, mas 

que ofereceram o menor número de vagas. A taxa média de ingresso nas 

públicas foi de 27%, enquanto que nas universidades societárias foi de 85%.  
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Tabela 20 - Relação candidatos e ingressantes nas universidades peruanas. 

UNIVERSIDADES POSTULANTES INGRESSANTES 

TAXA DE 

SELETIVIDADE 

(%)

MATRICULADOS 

PARTICIPAÇÃO 

NO TOTAL DE 

MATRÍCULAS 

PÚBLICAS 319.752 84.787 27 412.763 27,66

ASSOCIATIVAS 192.757 146.561 76 512.454 34,34

SOCIETÁRIAS 209.236 178.128 85 567.253 38,00

TOTAL 721.745 409.476 57 1.492.470 100,00

2016

 

Fonte: SUNEDU, 2019.  

Esse quadro é fruto da falta de investimentos do governo no ensino 

universitário público. Segundo dados do Banco Central de Reserva do Peru, a 

variação do orçamento universitário em relação ao PIB variou entre 2004 a 

2008 pouco mais de 0,05% (PUCP, 2009, p.15). 

Tabela 21 - Participação do sistema universitário público no PIB (2004-2008). 

Participação do sistema universitário público no PIB  

ANO  2004 2005 2006 2007 2008 

% do PIB  0,59% 0,66% 0,63% 0,67% 0,64% 

 Segundo as estatísticas disponibilizadas pela SUNEDU as universidades 

com as maiores concentrações de matrículas são as privadas de tipo 

societário, com destaque para a Universidade Alas Peruanas, com 116.034 

alunos matriculados em 2016. Nesta relação, a San Marcos, maior 

universidade pública, é a sétima colocada com 43.905 alunos.   

 No ranking de qualidade universitária elaborado pela SUNEDU, das dez 

primeiras colocações, cinco são públicas (3º, 4º, 5º, 6º e 7º posições), quatro 

privadas associativas (1º, 2º, 9º e 10º posições) e uma societária (8º posição).   

 Para compreender que os dois primeiros lugares no ranking da SUNEDU 

sejam ocupados por instituições privadas, é importante lembrar que os filhos da 

elite peruana, como já descrito por Garfias (2015, p.106), iniciaram um 

processo de migração para universidades privadas como a PUC, UPCH, UP e 

ULIMA há mais de meio século e que os recursos destinados às universidades 

públicas estão congelados em patamares muito baixos há anos.   

 De acordo com Cuenca (2015, p.11), a liberalização do ensino 

universitário como um segmento de investimento estaria justificada em três 
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pressupostos: a) a iniciativa privada ampliaria a cobertura; b) como 

consequência da primeira premissa haveria uma democratização quanto à 

participação de vários extratos sociais; c) a concorrência do mercado seria um 

regulador de qualidade. Na avaliação do pesquisador apenas a primeira 

premissa cumpriu-se e de forma parcial:  

[...] a ampliação do acesso ao ensino superior não chegou a 
todos e não o fez com qualidade. A fórmula conservadora (já 
utilizada na educação básica) para garantir a expansão da 
cobertura e, em seguida, buscar qualidade não funcionou. A 
experiência mostra que a expansão da cobertura sem 
qualidade não faz sentido, pune os mais pobres e não atende à 
mobilidade social e melhora que a educação promete. Uma 
pessoa formada em uma instituição de má qualidade só 
contribuirá para aumentar as baixas taxas de subemprego 
profissional ou, pior, informalidade no país (CUENCA 2015, 
p.11-12, tradução nossa). 

Cuenca acrescenta que a falta de representatividade de grupos 

historicamente excluídos, seja por fatores de classe ou etnia, acentuam a 

carência de uma democratização efetiva (2015, p.15).  

Apesar da insuficiente e declinante inversão do Estado, em salários, 

infraestrutura, equipamentos e material bibliográfico, a preferência dada pela 

pequena burguesia e pelo proletariado às universidades públicas (como 

atestam as taxas de seletividade e ingresso, tabela 19), justificar-se-ia por 

alguns fatores: gratuidade, interiorização das universidades públicas e pelo 

perfil e estrutura acadêmica que resulta em melhor qualidade de ensino – maior 

número de professores estáveis (nomeados) e com melhor formação 

(doutorados e mestrados).   

Segundo o informe da SUNEDU (2016, p.51), em base aos dados 

enviados por 116 universidades (34 universidades públicas, 38 universidades 

privadas associativas e 44 universidades privadas societárias), em 2015 havia 

84.774 cargos docentes55.  

 Antes de prosseguirmos, faz-se necessário uma ressalva: no mercado 

de trabalho docente universitário do Peru, há duas situações de contratação 

                                                             
55 Os cargos docentes não expressam necessariamente o número de docentes. Estes podem, 

principalmente nas universidades privadas, trabalhar em várias instituições e ocuparem 
diversos cargos docentes de tempo parcial.  
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docente nas universidades públicas e privadas: o docente nomeado/ordinário e 

o contratado. Essa também é a realidade da educação básica (SOARES, 2017, 

p.285). Uma análise mais minuciosa sobre o processo de luta pela titularidade 

(nomeação), faz-se importante porque está diretamente relacionada ao grau de 

combatividade, resistência e organização dos docentes nas universidades 

públicas, mas também à qualidade acadêmica do seu corpo docente.  

 Nas instituições públicas, segundo a professora Lucia Alicia Jimenez 

Hermoza, da Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV), os docentes 

contratados sofrem muitas restrições: não disfrutam de estabilidade, não 

elegem nem podem se candidatar a cargos (chefes de departamento, reitor, 

vice-reitor), recebem um salário menor que os nomeados, não acessam o 

plano de carreira e não participam de projetos de pesquisa (HERMOZA, 2016, 

p.XCII). Já o professor nomeado dispõe desses direitos.  

 Nas universidades privadas os cargos docentes ordinários oferecem 

melhores condições para o exercício do ensino, embora, também, exista o 

contrato indeterminado, jornadas menos fragmentadas e benefícios distintos 

dos contratados, mas, tais garantias guardam grande particularidade e podem 

variar muito entre as instituições.   

 Ainda segundo os dados do último informe da SUNEDU, de 2016, 

disponível no seu site (estatísticas), as instituições públicas dispunham, em 

2015, de 17.810 cargos docentes56, sendo que 13.408 (75,3%) eram nomeados 

e 4.368 (24,5%) contratados. 

Nas universidades privadas associativas havia 29.431 cargos docentes, 

mas apenas 4.354 (14,8%) eram nomeados/ordinários e 24.994 (84,9%) 

contratados. Nas universidades privadas societárias, de 37.533 cargos 

docentes, apenas 583 (1,6%) eram nomeados/ordinários e 36.889 (98,3%) 

contratados.  

 Este quadro expressa uma deterioração da condição de trabalho do 

docente das universidades – públicas e privadas – em relação à década 

                                                             
56 Segundo Gonzales de Olarte (2017), em 2013, seriam 24.179 docentes nas universidades 

públicas. Essa divergência talvez seja resultado do quadro da SUNEDU basear-se em informes 
encaminhados por apenas 38 universidades públicas.  
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anterior. Cotejando os dados do informe da SUNEDU, emitido em 2016, com 

os apurados pela PUCP, UPCH e ULIMA, em 2009, configuramos a seguinte 

situação:  

Tabela 22 - Modalidades de vínculo trabalhista estabelecido com as universidades. 

UNIVERSIDADES  
CARGO 
DOCENTE 

2005 2006 2007 2015 

PÚBLICAS  
CONTRATADO  18,7 32,6 30,4 24,5 

NOMEADO  81,3 67,4 69,6 75,3 

PRIVADAS CONTRATADO  74,5 63,6 67,3 92,41 

NOMEADO  25,5 36,4 32,7 7,37 

Fonte: SUNEDU (2016, p.51) e Informe Nacional, PUCP, ULIMA e UPCH (2009, p.23).  

No período compreendido entre os anos de 2005 e 2015, o número de 

docentes contratados nas universidades particulares saltou de 74,5% para 

92,14% o que representa um aumento de 24,04% do número dos cargos 

docentes precários. É patente que o fenômeno de massificação neoliberal do 

ensino universitário veio acompanhado da precarização das condições de 

trabalho docente, mais intenso nas instituições privadas, porém também 

presente nas públicas.  

No mesmo período, o número de cargos docentes contratados 

apresentou uma elevação de 31,02% nas universidades públicas. Ainda que 

em valores absolutos e relativos, os contratados nas públicas representem um 

contingente muito inferior ao verificado nas privadas, sua elevação comprova 

um processo de deterioração das relações de trabalho nas públicas.  

Segundo entrevista do professor e secretário geral da Associação de 

Docentes da Universidade Nacional de Engenharia (Aduni), Monsoni Marcelino 

Vergara Motta, metade dos docentes da UNI são contratados (MOTTA, 2016, 

p.CXIII).  

 As mobilizações pela redução do número de contratados nas instituições 

públicas remontam às mobilizações de fins da década de 1970 e início da 

seguinte, ainda durante o término do regime militar, quando teve início um forte 

movimento promovido pelos docentes contratados nestas instituições que 

reivindicavam a realização de concursos de nomeação. Vários professores 
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entrevistados, Peña (2016, p.LXXV), Pescorán (2016, CXXIV), relataram esse 

período.  

A professora Norma Concepción Verástegui Gonzáles, da Universidade 

Nacional Maior de San Marcos, recorda que quando se deu seu ingresso, em 

1978, na vida universitária:  

Havia um processo positivo. Um movimento pelas nomeações. 
Essa luta foi muito forte. Não somente na San Marcos, mas em 
todo o país porque era um momento de troca de governo, 
quando entrava Belaúnde [Terry]. Havia um pouco mais de 
abertura para lutar pelas nomeações, por bonificações, por 
aumento de salários. (GONZÁLES, 2016, p.CLIII).    

Na Universidade Nacional de Educação (UNE) ou Universidade Enrique 

Guzmán y Valle, mais conhecida como “Cantuta”, a professora María Amelia 

Rosales Papa, por sua vez, nos relatou uma situação similar:  

Em 1982 fomos um dos primeiros que fundamos um sindicato. 
Éramos contratados e éramos muito maltratados. Não nos 
pagavam. Pagavam-nos quando podiam. Então formamos 
nosso primeiro sindicato, dos contratados da Universidade 
Nacional de Educação (UNE). Só contratados. Era um 
sindicato poderoso [...] E eu já havia sido dirigente sindical na 
escola secundária antes da Cantuta. Eu trabalhei em Cerro del 
Paso a quatro mil e quatrocentos metros acima do nível do 
mar. A maioria dos contratados vinha da escola secundária, 
ligada ao SUTEP57 (PAPA, 2016, p.CXLIII). 

A capacidade de luta e organização dos docentes das universidades 

públicas, em grande parte reforçada pelos movimentos estudantis, foi 

fundamental para a conformação de um quadro docente mais estável 

(nomeados) que se configurou em uma vantagem estrutural frente às 

universidades privadas, oferecendo melhores planos de estudo, continuidade 

nos projetos e maior integração do corpo docente.  

No gráfico abaixo, podemos acompanhar a redução do número de 

docentes contratados com os movimentos deflagrados pelos docentes a partir 

da crise aberta com no regime militar depois do 19 de julho de 1977.  

                                                             
57 Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação do Peru (SUTEP), entidade dos docentes 

da educação básica.  
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Tabela 23 - Evolução das modalidade de vínculo trabalhista dos docentes universitários nas 
instituições públicas entre 1969-198358. 

 

Fonte: Grupo de Análises para o Desenvolvimento, GRADE, set/1990, p.50. 

Os níveis inferiores de cargos docentes contratados nas públicas 

favoreceram melhores indicadores quanto ao nível de formação do quadro 

docente. As universidades societárias apresentam proporcionalmente a terça 

parte do número de doutores das públicas em seus respectivos quadros 

docentes.   

Gráfico 5- Formação docente nas universidades peruanas. 

 

 Fonte: SUNEDU (2016, p.51).  

                                                             
58 Não há distinção entre instituições públicas e privadas para o período.  



210 

 

 Quanto ao regime docente, o quadro geral do Peru apresenta 

predominância da jornada parcial, acentuadamente nas instituições privadas:  

três quartos dos cargos docentes (75,1%) em tempo parcial (jornadas de 10 e 

20 horas semanais). Nas universidades privadas societárias estes cargos 

representam 89,5% do total. Nas universidades privadas associativas 83,7% e 

nas públicas 30,5%. A dedicação exclusiva é praticamente inexistente nas 

privadas. 

Tabela 24 - Jornadas praticadas nas universidades peruanas. 

REGIME DE DOCÊNCIA  TOTAL  PÚBLICA  
PRIVADA 

ASSOCIATIVA  
PRIVADA 

SOCIETÁRIA  

TOTAL  
Docentes  84.774 17.810 29.431 37.533 

Porcentagem 100% 100% 100% 100% 

Tempo completo  
Docentes  14.118 6.404 4.177 3.537 

Porcentagem 16,70% 36,00% 14,20% 9,40% 

Dedicação exclusiva  
Docentes  7.016 5.975 621 420 

Porcentagem 8,30% 33,50% 2,10% 1,10% 

Tempo parcial  
Docentes  63.640 5.431 24.633 33.576 

Porcentagem 75,10% 30,50% 83,70% 89,50% 

Fonte: SUNEDU (2016, p.52)59.  

Pelas informações que nos foram fornecidas pelo professor Juan 

Eleazar Anicama Pescorán (2016, p.CXXV), da Universidade Nacional Maior 

de San Marcos (UNMSM), nas décadas de 1980 e 1990, a dedicação exclusiva 

era atrativa em relação ao cargo de jornada completa devido a um plus. Ambos 

os cargos são de 40 horas semanais, mas, a partir de 2005, essa vantagem foi 

eliminada e os sindicatos lutam por seu retorno. Esse é outro indicador da 

deterioração da condição de trabalho nas universidades públicas.  

Conforme Gonzales de Olarte (2017, s/p), os dados totais consolidados 

entre 2004 e 2013, referentes ao número de docentes nas universidades 

públicas elevou-se de 21.869 docentes para 24.179 docentes60 (10,56%), 

enquanto as matrículas saltaram de 282.485 alunos para 345.422 (22,28%). 

Esse número é conflitante com o divulgado pela SUNEDU, mas é condizente 

com os dados do relatório elaborado em 2009 pela PUCP, UPCH e ULIMA.  

                                                             
59 Neste informe a SUNEDU tem tabulado informações apenas das universidades que enviaram 

dados (116), sendo 34 públicas, 38 privadas associativas e 44 privadas societárias.   
60 O informe faz menção a docentes e não cargos docentes.  
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Gráfico 6 - Evolução dos docentes em universidades públicas (2004-2013). 
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Dados referentes a 2004/2007 - PUCP, UPCH e ULIMA, jun/2009.Dados referentes de 
2008/2013 (Gonzales de Olarte 2017, s/p). 

 

 Não possuímos dados que nos permitam explicar a grande oscilação do 

número de professores, mas certamente ela ocorre dentre os docentes 

contratados.  

FENDUP  

 A Federação Nacional de Docentes Universitários no Peru (FENDUP) foi 

criada em 11 de julho de 1971 no I Congresso de Docentes Universitários do 

Peru, ainda em plena vigência do regime militar, no governo de Juan Alvarado 

Velasco.  

 Estas informações constam em seu estatuto, que analisaremos no 

Capítulo V. Infelizmente, não obtivemos fotos, informações sobre quais 

associações participaram, quais eram suas características, as resoluções ou 

análises do período e mesmo em quais condições realizou-se o congresso.  

 Seu surgimento é simultâneo à organização dos docentes universitários 

de outros países latino-americanos como a Colômbia, Argentina e México61. 

                                                             
61 Fundação da Associação Sindical dos Professores Universitários (ASPU) na Colômbia em 

1968, instituição em 1971 de um setor sindical de docentes universitários no interior da 
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 Assim como suas congêneres vizinhas é uma organização sindical 

tardia, mesmo comparada a outros segmentos da educação peruana, como os 

professores da educação básica que já haviam organizado associações 

mutualistas em 1884, a Federação Nacional dos Professores (FNP) em 1912 e 

a Federação dos Professores do Peru (FPP) em 1931, predecessoras do 

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Peru (SUTEP) organizado 

em 1972 (SOARES, 2017, p.281).   

 O professor Javier Alarcón Guzmán, da Universidade Nacional de 

Engenharia (UNI), foi membro fundador da FENDUP e integrante da 

Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP). Foi também militante 

da União Democrática Popular tendo “desaparecido” em 1989 quando realizava 

uma visita sindical entre La Oroya a Huancayo. Seu corpo jamais foi localizado.  

Imagem 18 - Professor Javier Alarcón em assembleia na UNI em 25/01/1985. 

 

          Fonte: Verdade Histórica, blog.  

 Apesar do sindicalismo docente peruano não ter instituído uma data para 

relembrar e exigir justiça para os docentes desaparecidos ou assassinados, 

                                                                                                                                                                                   
Confederação dos Trabalhadores da Educação da República Argentina (CTERA) e a criação 
em 1972 do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Nacional do México (STUNAM). Isso 
não significa que não houvessem associações ou mesmo sindicatos anteriormente, mas a 
partir do final da década de 1960 os processos de organização tornam-se mais presentes e em 
geral seguem-se a mobilizações estudantis.  
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como o dia do “professor caído62” na Colômbia, tais práticas criminosas foram 

comuns tanto no primeiro governo de Alan Garcia (1985-1990), quanto no de 

Alberto Fujimori (1990-2000), com a atuação de grupos paramilitares de direita 

como o Comando Rodrigo Franco63 e o Grupo Colina64, mas, também de 

extrema-esquerda, como o Sendero Luminoso (SL).  

O SL apesar de ter-se estruturado na Universidade Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (UNSCH) e chegar a ter uma participação destacada 

no sindicato docente daquela instituição, após “girar” para a luta armada 

camponesa, em 1978, adotou uma postura intolerante para com o movimento 

sindical.  

Na sala do secretário geral do Sindicato Único de Docentes da 

Universidade Nacional Maior de San Marcos (SINDUSM), há um retrato de 

Alarcón. Em entrevista, o professor de economia Juan Eleazar Anicama 

Pescorán, afirma ter sido ele quem fixou o retrato do fundador da FENDUP na 

sede do sindicato, porque havia militado com Alarcón a quem considera como 

seu mestre (PESCORÁN, 2016, p.CXXVIII).   

 Na entrevista concedida, o professor Hugo Cárdenas, da Universidade 

Nacional de Educação Enrique Guzmán y Valle, muitas vezes chamada La 

Cantuta ou Universidade Nacional de Educação (UNE), recorda que, entre as 

décadas de 1980 e 1990, os governos de plantão combateram o Sendero 

Luminoso e que as condições para os docentes eram muito delicadas, “se, 

                                                             
62 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. 
63 Comando Rodrigo Franco. Grupo paramilitar peruano que atuou entre 1985 e 1990 e 

responsável pelo desaparecimento de diversos estudantes e professores. Disponível in: 
http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Actualidad/2008/07_08_UNI.html. Acessado 
em 02/11/2016. 10:55h. 
64 O Grupo Colina foi criado durante o governo de Alberto Fujimori e foi responsável por vários 

atentados contra camponeses, fazendeiros, sindicalistas, estudantes e lideranças comunitárias. 
(BARBIER, 2011). Responsável por ao menos três grandes massacres: Barrios Altos, de Santa 
e La Cantuta. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2011/sep/06/peru-human-
rights-fujimori 
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protestava muito te acusavam de terrorista. Se, não protestava muito, te 

acusavam de governista” (CÁRDENAS, 2016, p.CXXXVI). 

 No Peru há muitas fossas clandestinas com corpos de desaparecidos 

das décadas de 1980 e 1990 e os responsáveis destes crimes de lesa-

humanidade (sequestros, torturas, ocultação de cadáveres), segundo 

organizações de direitos humanos como Associação Peru, seguem impunes.  

Figura 2 - Mapa de fossas clandestinas no Peru. 

  
Fonte: Associação Peru. 

 De acordo, com a professora Norma Concepción Verástegui Gonzáles, 

da área de Assistência Social (Trabalho Social no Peru), da Universidade San 

Marcos, que conheceu Alarcón, a FENDUP passou por um processo de 

transformação ao longo de sua trajetória.  

A FENDUP havia sido criada há muito tempo, ainda em 1970. 
Havia sido organizada por bons intelectuais como Alarcón. Este 
homem sempre foi muito respeitado. Era do grupo fundador. 
Esse processo foi muito lento, depois durante a época de 
Fujimori se acrescenta a necessidade de uma organização 
para que defesa dos interesses dos docentes. É quando ganha 
consistência política a FENDUP passando pelo processo de 
resistência e democratização. Mas também é o período em que 
surgiram graves problemas nas universidades. Foi quando 
demitiram mais de seiscentos docentes na San Marcos. 

 Referindo-se ao período anterior à organização dos sindicatos, o 

professor Hugo Quintana Cárdenas, reforça a análise da professora Norma.  

A associação [da Cantuta] de então era como um clube de 
amigos [...] Não reivindicativo. Mais acadêmico. O sindicato 

https://verdadhistorica.files.wordpress.com/2013/11/h1.jpg
https://verdadhistorica.files.wordpress.com/2013/11/h1.jpg
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marca uma nova etapa. O sindicato tem uns quinze anos, vinte 
anos. Antes era uma associação docente. (CÁRDENAS, 2016, 
p.CXXXIV).  

 Esse processo descrito, por dois professores que estiveram presentes 

na sua urdidura e desenvolvimento da FENDUP, retrata um percurso histórico 

vivenciado coletivamente pelos docentes universitários, de amadurecimento 

profissional, político e sindical. É um processo similar ao exposto por Edward 

P.Thompson (2011, p.10) para explicar a formação da classe e a consciência 

de classe e já exposto no capítulo sobre metodologia deste trabalho.  

Grosso modo pode-se afirmar que os docentes universitários peruanos 

compartilharam uma série de circunstâncias e condições que forjaram uma 

identidade comum. Isso se expressou na transformação da FENDUP de uma 

associação de características mais acadêmicas para uma federação de 

sindicatos docentes em nível nacional.   

Dentre os vários processos de mobilização citados nas entrevistas 

destacaram-se dois: o primeiro referente aos movimentos pela nomeação 

(titulação) dos professores contratados no interior das instituições 

universitárias, ainda na década de 1980 e, o segundo, posterior a Fujimori, com 

um calendário de mobilização pela homologação que envolveu marchas, 

paralisações, greves de fome, atos, bloqueio de estradas, visitas aos 

congressistas e reuniões com o presidente da República (Alejandro Toledo).  

Identificamos pelas entrevistas outros processos que envolveram os 

docentes: após a fuga de Fujimori houve várias manifestações e processos de 

reintegração às universidades públicas daqueles professores demitidos durante 

o período de ocupação militar das universidades (GONZÁLES, 2016, p.CLIV) e 

no início da década de 2010, estudantes e professores protagonizaram 

protestos e denúncias de corrupção no interior das administrações 

universitárias, que impulsionou um movimento por uma nova lei universitária 

(HERMOZA, 2016, p.XCII).  

Averiguamos que anteriormente à criação da FENDUP já havia 

sindicatos de docentes universitários, como se depreende do trecho livro de 

Carlos Ivan Degregon, O Surgimento do Sendero Luminoso. O autor narra o 

nascimento do Sendero Luminoso (SL) em Ayacucho e a influência desse 
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agrupamento sobre o já mencionado Sindicato Docente da Universidade 

Nacional San Cristóbal de Huamanga, o SUTE-UNSCH (DEGREGORI, 1990, 

p.170), mas, a ausência de documentos ou literatura sobre a FENDUP e o 

pouco tempo disponível no Peru foram fatores que impediram um 

aprofundamento sobre a origem desta importante entidade.  

 Segundo alguns professores, a inexistência de documentos da FENDUP 

e sobre sua trajetória justificar-se-ia pela necessidade de queima de material 

nos períodos de perseguição e regimes de exceção, a carência de recursos e 

mesmo a sucessão de grupos políticos que dirigiram a federação (PESCORÁN, 

2016, p.CXXVIII).  

 Para a professora María Amelia Rosales Papa, da Universidade 

Nacional de Educação (UNE): 

A FENDUP tinha seus jornais, suas revistas. Outro problema é 
que a FENDUP não tinha um lugar para guardar suas 
bandeiras, seus cartazes nem nada. Então quando havia 
reunião se perguntava, “Onde vai ser a reunião?”. Éramos a 
FENDUP. [...] Isso é muito peruano. Não pudemos fazer muitas 
coisas porque não temos uma sede. (PAPA, 2016, p.CXLIX). 

 A FENDUP não conta com um site, mas apenas uma página no 

Facebook, bem como os sindicatos afiliados a ela. No entanto, essa falta de 

estrutura contrasta com a organização de base e a capacidade de luta e 

mobilização.  

Figura 3 - Logo da FENDUP. 

 

Fonte: Página do Facebook da FENDUP. 
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Quando chegamos a Lima procuramos o escritório da FENDUP. No 

endereço demo-nos conta de ser uma sala alugada em um antigo prédio no 

centro da cidade, próximo à Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV), 

que então se encontrava ocupada pelos estudantes.  

Fomos várias vezes à sede que seguia fechada. Por meio de contato 

telefônico obtido junto ao sindicato dos docentes da educação básica, SUTEP, 

acabamos por alcançar resultados satisfatórios em contatar a secretária e 

agendar uma visita. 

Tratava-se de uma sala, com alguns móveis e faixas da entidade. 

Algumas fotos de congressos e eventos na parede, porém, nenhum arquivo 

disponível para pesquisa. Alguns meses antes, a FENDUP havia passado por 

um processo de divisão em duas entidades devido à qual postura adotar diante 

da nova Lei Universitária (30.220/2014). 

Imagem 19 - Bandeira da FENDUP em sua sede, com destaque para o logo da entidade e data de 

fundação. 

 

                            Fonte: Acervo do autor.  
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Até então, os reitores e vice-reitores eram eleitos no Conselho 

Universitário, entretanto, os escândalos de corrupção das autoridades 

acompanhados de denúncias e um forte movimento mobilizando docentes e 

estudantes à elaboração de uma nova lei universitária 30.220/2014.  

A lei prevê que a escolha das autoridades universitárias ocorreria por 

voto direto e ponderado de estudantes e professores – uma reivindicação 

antiga da FENDUP e similar ao modelo boliviano, como relatou o professor 

Anicama (PESCORÁN, 2016, p.CXXXIII)65 –, a criação da Superintendência 

Nacional de Educação Universitária (SUNEDU) em substituição à antiga 

Associação Nacional de Reitores (ANR) e a aposentadoria compulsória nas 

universidades públicas dos docentes que alcançassem os 70 anos.  

A divisão da entidade havia ocorrido em janeiro de 2014, durante o XVIII 

Congresso Nacional da FENDUP. Foram realizados então, dois congressos 

paralelos, um no Colégio Médico, de Lambayeque, que originou uma entidade 

presidida pelo professor Nelson Sifuentes Justiniano, da Universidade Nacional 

Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), que representa a base Lambayeque, e que tinha 

como vice-presidente a professora Lucía Alicia Jiménez Hermoza, da base 

Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV). 

 O segundo agrupamento elegeu como presidente o professor 

arequipano Julio Lazo Tovar, da Universidade Nacional de San Agustin (UNSA) 

de Arequipa e Hugo Quintana Cárdenas, da Universidade Nacional de 

Educação (UNE). 

 Este segundo agrupamento sustentava uma posição mais crítica em 

relação à nova Lei Universitária, ainda que não a rechaçasse, reivindicando 

maior debate e a busca do consenso (MANAY TORRES, 2014). 

 Chegamos ao Peru às vésperas do XIX Congresso da FENDUP, que 

seria realizado entre os dias 21 e 23 de julho, na Universidade Nacional de 

Engenharia (UNI). O objetivo deste evento seria a superação da divisão da 

categoria. Nosso propósito era acompanhar o congresso para inteirarmo-nos 

                                                             
65 A reivindicação deste modelo de escolha das autoridades universitárias por eleição direta e 

voto ponderado já constava na pauta de reivindicação da FENDUP em 2005 (HOJAS 
ALEGRÍA; VENTURA GARCÍA, 2012, p.17). 
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dos temas em debate e entrevistar docentes de várias partes do Peru que 

estariam ali reunidos.  

Por meio da secretária da FENDUP, entramos em contato com o 

professor arequipano Julio Lazo que nos convidou a participar do evento. Na 

sede da FENDUP o professor presenteou-nos com um exemplar de uma 

revista publicada pela entidade em 2012: Scientia et Conscientia Universitas, 

que forneceu importantes elementos para nossa análise. Infelizmente, o 

professor Lazo viria a falecer no segundo dia do Congresso.  

Imagem 20 - Falecido professor Julio Lazo na abertura do XIX Congresso da FENDUP. 

 

   Fonte: Acervo do autor 

Entrevistas  

 No Peru, entrevistamos oito docentes universitários, entre o final do mês 

de julho e agosto de 2016. Neste período, visitamos a Universidade Nacional 

Maior de San Marcos (UNMSM), a Universidade Nacional de Engenharia (UNI), 

Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV), o campus em Lima da 

Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán e Valle, conhecida 

também como Universidade Nacional de Educação (UNE) ou Cantuta.  

 Os professores entrevistados exercem a docência há muitos anos e 

situam-se em uma faixa etária entre 50 e pouco mais de 70 anos de idade, com 

uma longa tradição de participação na luta e organização sindical. Chama 
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atenção a baixa visibilidade de jovens entre os docentes das instituições que 

visitamos.  

Dos oito entrevistados, três eram mulheres e apenas dois ocupavam 

algum cargo de representação sindical. Quanto à afiliação partidária: alguns 

eram independentes, outros militantes do grupo Pátria Roja e outros 

simpatizantes da Frente Ampla66.  

Nossa primeira entrevista foi realizada, no dia 12 de julho de 2016, com 

o prof.Fritz Fedor Choquesillo Peña, secretário geral do Sindicato Único de 

Docentes da Universidade Nacional Maior de San Marcos (SINDUSM) na sede 

da entidade localizada no campus central.  

A sede da entidade é uma construção recente, outorgada pela 

universidade em 2011, e que se encontra no interior da cidade universitária, 

mas à parte da instalação administrativa e das faculdades. Conta com uma 

secretária, com um salão de ingresso e a sala do presidente. 

Imagem 21 - Placa comemorativa da entrega da sede do SINDUSM (2011). 

 

                                                          Fonte: acervo do autor 

O professor Fritz é químico farmacêutico formado na San Marcos, com 

mestrado e doutorado pela mesma instituição. Iniciou sua participação política 

na universidade ainda nos tempos em que era estudante.  

                                                             
66 A Frente Ampla é um agrupamento político que reuniu várias forças da esquerda peruana 

durante o processo de eleições presidenciais de 2016, ao redor da candidata Verónika 
Mendoza e obteve 18,8%, o melhor resultado da esquerda peruana em processos eleitorais. 
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De acordo com suas reminiscências, quando ingressou como docente a 

situação da categoria estava “degradada”. A maioria dos docentes não era 

nomeada, mas contratada.  

Relata que havia várias entidades de representação espalhadas pelas 

faculdades e que houve ao longo dos anos um movimento que convergiu para 

a criação do sindicato único da docência. Atualmente, o SINDUSM conta com o 

expressivo número de 1.600 filiados de um total de 3.000 professores.  

Os não sindicalizados gozam dos benefícios negociados pelo sindicato e 

a taxa sindical é de 1% da remuneração mensal. A sindicalização é voluntária. 

Não há outra fonte de ingressos. 

O sindicato é composto por um representante de cada uma das 20 

faculdades da San Marcos e as eleições são por lista única (o equivalente as 

chapas sindicais no Brasil). Também há delegados de base de cada faculdade 

e assembleias ordinárias. Quando necessário, convocam uma assembleia 

extraordinária.  

Além do salário, os professores recebem anualmente um terno67 – em 

dinheiro – para trabalhar, e mensalmente uma cesta básica – metade em 

dinheiro e metade em vale alimentação. Os aposentados não estão 

representados no sindicato. Quando cessa o vínculo trabalhista com a 

instituição são desligados da entidade.  

O professor Fritz informa que as negociações salariais são levadas a 

cabo pela FENDUP, lembrando que cada universidade possui seu sindicato ou 

associação local para tratar de problemas específicos. Observa que 

professores das universidades privadas não teriam organização sindical porque 

a perseguição dos patrões nesse segmento seria implacável.  

Esse quadro coincide com o descrito por Marisa Soares (2019, p.289), 

em relação aos docentes peruanos das escolas privadas de Educação Básica, 

que não são sindicalizados, e aos professores contratados nas públicas que 

sofreriam pressões para não se sindicalizarem.  

                                                             
67 Talvez seja um hábito ou uma imposição, mas a impressão que tivemos ao visitar as 

universidades peruanas foi de que todos os professores homens trajavam ternos. Somente no 
congresso da FENDUP e na greve da UNFV conversamos com professores vestidos em trajes 
menos solenes e mais informais.  
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O processo de nomeação do docente universitário segue um rito com 

aulas magistrais e avaliação de currículo que gera uma determinada 

pontuação. Periodicamente os docentes devem submeter-se a novo processo 

avaliativo para ratificar sua permanência na instituição. Esses períodos 

dependem do cargo ocupado: auxiliares a cada 3 anos, associados a cada 5 e 

principais a cada 7 anos.  

No processo avaliativo, no caso dos auxiliares e associados, quando 

aprovados, há a possibilidade de uma progressão na carreira, mas, segundo o 

prof.Fritz, esta ascensão está condicionada à apresentação da conclusão de 

mestrado, e desta forma, apesar de ratificados pela avaliação, muitas vezes, 

não evoluem devido não poderem arcar com o curso de pós-graduação.  

É por tempo, mas pode ratificar-se e seguir sendo docente na 
sua mesma categoria. Há muitos que não ascendem. O 
principal dos requisitos é que possua o mestrado e muitos não 
podem cumprir. Por que? Porque nosso salário está entre os 
mais baixos da América Latina. Um principal está ganhando 
aproximadamente uns seis mil soles, uns cinco mil e 
setecentos soles (mil e oitocentos dólares68). (PEÑA, 2016, 
p.LXXIX). 

No caso da San Marcos há um abatimento na mensalidade da pós-

graduação de 50% para os docentes da instituição.  

As diferenças entre os salários de professor auxiliar e associado são de 

20%, entretanto, de um professor associado e titular atinge 60%.  

Na carreira, apesar de constar o cargo de “dedicação exclusiva”, já não 

haveria vantagens sobre o cargo de “tempo completo”. A valorização da 

“dedicação exclusiva” é uma das lutas levada a cabo pelo SINDUSM, uma vez 

que o professor que ocupa este cargo não pode exercer outra atividade.  

A jornada completa é de 40 horas e está estruturada em atividades 

acadêmicas: lecionar, preparar aulas e exames (12 horas). A “investigação” 

pode representar no máximo 20 horas e ainda há atividades administrativas. As 

jornadas parciais são de 10 e 20 horas.  

                                                             
68 Cotação de PEN (Novo Sol) 3,37 por dólar. In: <https://conversor-

moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScg
Rd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB>. Cotação em 21/09/2016. 8:12h. 

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
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Pelo que nos foi relatado pelo professor Peña, as universidades mais 

mobilizadas são as das províncias, porque os docentes não teriam outras 

atividades profissionais. As greves dos docentes universitários peruanos são 

normalmente precedidas por paralisações de advertência de 24h, 48h e 72h 

antes de uma greve nacional indefinida.  

Nas universidades limenhas, a maior participação dos professores dá-se 

entre aqueles que atuam nas áreas como Sociais, Pedagogia, Educação e 

Farmácia. Os docentes vinculados a cursos de atividades liberais seriam 

menos participativos.  

A forma de contato com os sindicalizados, além da presença nas 

assembleias, ocorre por meio da página web do sindicato69 e uma relação de e-

mails para os quais são disparados informes. O SINDUSM existe há pouco 

mais de uma década e teria sido fruto da luta pela homologação, com a fusão 

de vários grupos e associações então existentes.  

O professor informa que o SINDUSM não era reconhecido pela antiga 

reitoria e que isso motivou a procura de um registro junto ao Ministério do 

Trabalho.  

Para obtermos um reconhecimento da reitoria, devemos 
anteriormente obter o reconhecimento do Ministério do 
Trabalho. As autoridades (universitárias) anteriores não nos 
reconheciam, porque diziam que não tínhamos o 
reconhecimento do Ministério do Trabalho, por exemplo, a 
gestão anterior não nos recebia, até que trocamos estas 
autoridades. A atual nos recebe e obtivemos várias conquistas. 
Podemos dialogar diretamente. Então, por que queremos o 
reconhecimento do Ministério do Trabalho? Para ser um 
interlocutor válido. (PEÑA, 2016, p.LXXXIV).  

Outro ponto ressaltado foi a aposentadoria. De acordo, com Peña, no 

Peru vigora um sistema de capitalização, “um professor principal recebe uns 

seis mil soles (US 1.800,00) mensais e quando aposenta seu salário cai para 

600 a 900 soles mensais (entre US 178,00 e US 267,00)” (PEÑA, 2016, 

p.LXXXIV). 

                                                             
69 O SINDUSM é um dos poucos sindicatos que possui uma página web. Na maior parte dos 

casos, são páginas de Facebook.  
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Lembra que os professores quando se aposentam não recebem nenhum 

tipo de verba indenizatória pelo tempo de serviço. Estes fatores concorreriam 

para que os docentes sigam trabalhando mesmo depois dos 70, 75 e até 80 

anos de idade.  

O artigo 84 da lei universitária 30.220, impõe a aposentadoria 

compulsória aos docentes com 70 anos de idade70. O cancelamento deste 

artigo é uma das bandeiras do SINDUSM e da FENDUP.  

O secretário geral frisa que tanto a questão da homologação, quanto da 

aposentadoria foram encaminhadas para os dois candidatos que pleiteavam o 

segundo turno das eleições presidenciais de 2016, Keiko Fujimori, 

representante, do Força Popular, e Pedro Pablo Kuczynski (PPK), e que 

somente este último comprometeu-se a debater posteriormente o tema com a 

FENDUP.  

Ainda sobre a lei 30.220, o professor Fritz ressalta que os docentes 

universitários concordam com a necessidade de uma instituição que coordene 

as universidades, mas, creem que deveria ser manejada por membros da 

comunidade universitária:  

[...] se estamos de acordo que haja uma instância que controla, 
defina as universidades em seu manejo, deve estar constituído 
por pessoas que são atores da universidade, professores. Não 
gente estranha, que tem outra experiência não relacionada. 
Porque na SUNEDU há administradores. Há coisas que não 
podem administrar, como a pedagogia, as mudanças 
curriculares. Basicamente, nós não queremos que isso vulnere 
a autonomia universitária. Vejamos o nome, com uma cor 
militar, “superintendência”. Poderia ser “comissão”. Dizemos 
que tem de estar conformada por atores da universidade. 
Estamos em desacordo com isso. É como a lei (30.220). Há 
artigos que lesionam a universidade. Não somos a favor de 
eliminar essa lei, mas tem de haver uma mudança. Alguns 
artigos devem ser mudados. (PEÑA, 2016, p.LXXXVI).  

 Sobre o financiamento da UNMSM, o professor assevera que mais de 

50% dos recursos são próprios, oriundos em boa medida de um centro pré-

                                                             
70 Em 23 de novembro de 2017, por meio da Lei 30297, o então presidente Pedro Pablo 

Kuczysnky, em decorrência da mobilização dos docentes universitários, alterou o artigo 84 da 
Lei 30.220/2014, alterando o limite de 70 para 75 anos de idade para fins de docência no 
ensino superior público. (DÍAZ de SALAS, 2017, p.VI).  



225 

 

universitário que oferece cursos preparatórios para ingressos e um estádio 

alugado para jogos de futebol.  

 Durante a entrevista, pedimos esclarecimentos sobre um documento do 

SINDUSM, no qual o sindicato posiciona-se em defesa dos estudantes que 

ocupavam equipamentos universitários e que foram atacados pela polícia com 

anuência da reitoria.  

O professor explicou que esse incidente se refere a um enfrentamento 

com o antigo reitor, que estava na ilegalidade e, portanto, sua assinatura não 

era mais reconhecida pela SUNEDU. Disto resultava que, entre outras coisas, 

os diplomas dos estudantes formados não tinham validade.  

Pela mesma razão, as verbas para a investigação, provenientes do 

Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica 

(CONCYTEC), estavam bloqueadas. Também os trabalhadores administrativos 

estavam sendo prejudicados em seus processos de nomeação.  

 Esse quadro levou à formação de uma Frente Única Triestamental 

(FUT), com docentes, estudantes e trabalhadores administrativos que em 

janeiro de 2016 bloqueou todas as entradas da San Marcos.  

A SUNEDU não reconheceu a assinatura do reitor e também 
sua permanência, mas pela lei (30.220), cada universidade se 
regula por seu estatuto. Nós não tínhamos estatuto. Tivemos 
que recorrer ao estatuto anterior que previa que em caso de 
vacância do reitor, assumia o vice-reitor acadêmico. Foi uma 
ação conjunta de docentes, estudantes e trabalhadores. Em 
março, houve outro movimento de estudantes, mas de um 
grupo que não representava a frente triestamental, com o 
sindicato único de docentes, a federação universitária de San 
Marcos e o Sindicato Único da Universidade Maior de San 
Marcos (SUTUSM). Este grupo de estudantes organiza uma 
ocupação, como FUT, mas não nos consultaram em nenhum 
momento, e vimos que essa atitude que eles assumiram não 
era correta. Opusemo-nos, mas condenamos a atitude da 
reitora de então, de permitir o ingresso da polícia em San 
Marcos. Se, é verdade que a apoiamos para que assumisse 
como reitora interina, isso não significa que apoiemos todos os 
seus atos. (PEÑA, 2016, p.LXXXIX).  

 Percebe-se por parte do SINDUSM uma boa relação com outros 

segmentos da universidade (estudante e trabalhadores administrativos) e a 
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adoção de uma postura de defesa intransigente da autonomia universitária e 

dos estudantes frente a agressões policiais.  

 Sobre o período Fujimori, o professor Fritz recorda que foram anos 

nefastos para a universidade, com intervenções militares e nomeação de 

comissões transitórias. Vários docentes foram expulsos, bem como estudantes.  

Ser sanmarquino era ser um suspeito. Como na Cantuta, a 
Universidade de Educação Enrique Guzmán e Valle. E tivemos 
problemas não só com os militares, mas também com grupos 
paramilitares. Grupos como o Sendero Luminoso. Mas 
confrontamos. Ideologicamente. (PEÑA, 2016, p.XC). 

 Finda a entrevista no SINDUSM dirigimo-nos à Universidade Nacional 

Federico Villarreal (UNFV), que enfrentava um processo de ocupação 

estudantil de suas instalações. O objetivo da ocupação era a remoção das 

autoridades universitárias que se recusavam a programar o processo eleitoral 

previsto na nova lei universitária.  

 A UNFV não está situada em uma cidade universitária e suas faculdades 

encontram-se dispersas em Lima. A sede da entidade sindical docente está 

localizada nas proximidades do prédio central e na primeira tentativa 

conseguimos agendar, por meio de uma funcionária da entidade, uma 

entrevista. No dia definido não nos receberam. Tentamos marcar a entrevista 

em outras três ocasiões, mas não obtivemos sucesso.  

 Por meio de estudantes que realizavam atos diários diante do prédio 

central da UNFV, tomamos ciência de que havia um grupo de docentes que 

apoiava a ocupação e buscamos contatá-los. No dia 14 de julho entrevistamos 

em uma lanchonete, em frente à universidade, os professores Lucia Alicia 

Jimenez Hermoza e Giovanni Mitrovi de Risi, ambos são antropólogos.  

Iniciamos a entrevista com a professora Lucia porque o professor 

Giovanni estava acompanhando a assembleia dos estudantes. A professora 

havia assumido a vice-presidência da FENDUP no grupo oposto ao do 

professor Lazo – que estava organizando o XIX Congresso da FENDUP – no 

processo de cisão que ocorrera em 2014.   

 Ela explicou-nos que a nova lei universitária era fruto da luta da 

FENDUP contra a corrupção de três décadas na Assembleia Nacional de 
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Reitores (ANR) marcada, entre outros, pela venda de títulos e graduações. 

Segundo Alicia a ANR:  

[...] se mantinha em um estado de corrupção espantosa, donde 
se traficavam até graduações e títulos, e ideologicamente 
também das máfias dos interesses das universidades, não 
somente públicas, mas também privadas. Houve um momento 
que com a lei de Fujimori [DL 882/96], deu-se abertura para a 
criação de universidades privadas, sem nenhum nível, 
universidades de supermercado. [...] as bambas71. Então eles 
passaram a controlar a ANR, por serem mais numerosas que 
as universidades do Estado, que estavam em 35, no máximo 
39 (HERMOZA, 2016, p.XCI). 

 De acordo ainda com a professora, Fujimori extinguiu o antigo Conselho 

Nacional da Universidade Peruana (CONUP) e a ANR teria degenerado. A 

nova lei universitária (30.220) não seria perfeita, mas era fruto de um processo 

iniciado contra a corrupção das autoridades e com a apresentação de um 

anteprojeto pela FENDUP. O voto universal para reitoria seria uma conquista.  

 Porém, o colégio eleitoral seria restrito a estudantes e docentes 

nomeados. Trabalhadores administrativos, bem como docentes contratados, 

não teriam direito de votar. Para Alícia a situação dos docentes contratados é 

particularmente preocupante:  

Não estão considerados, por exemplo, para participar dos 
projetos de investigação. Somente dão aulas. É uma 
desigualdade enorme que teremos de rever no estatuto de 
cada universidade. [...] Se está tratando de corrigir esta enorme 
marginalização que sofre o docente contratado, mas ocorre 
algo importante que não se sabe de onde surge tanta 
corrupção na universidade. Anterior a esta lei (30.220), prevê 
que só pode ser contratado, não nomeado, por exceção, 
funcionários, profissionais de alto nível que trabalhem em 
entidades privadas e que por seu conhecimento, sua 
experiência, poderiam dar aulas universitárias por dez horas. 
Que ocorre? Isso se generalizou e então as autoridades viram 
que podiam tirar proveito desse sistema e dividiam os recursos 
para uma jornada de 40 horas, um cargo de tempo completo, 
em quatro de dez horas. Então, temos mais professores 
nomeados de tempo parcial que de tempo completo. (2016, 
pp.XCII-XCIII). 

 Acrescenta que estes professores de tempo parcial se veem forçados a 

trabalhar em até três universidades. Ela cita o caso de um reitor da San Marcos 

                                                             
71 No Peru, o uso da terminologia “bamba” designa pejorativamente algo de qualidade inferior. 



228 

 

que sempre trabalhou por 10 horas. Segundo ela, não há identificação com a 

universidade quando se estabelece uma relação tão tênue.  

 Sobre o período Fujimori, destaca que as intervenções nas 

universidades eram justificadas ou por motivos políticos, com o pretexto da 

presença do Sendero Luminoso, como no caso da San Marcos, ou sob a 

alegação de combate à corrupção, no caso da UNFV. Nesta universidade as 

ilicitudes eram promovidas pelo grupo ligado ao APRA, e serviu de pretexto 

para mascarar a intervenção mais longa em uma instituição universitária.  

 Muitos docentes teriam sido demitidos, alguns, de fato, segundo a 

professora, envolvidos em casos de corrupção, entretanto, muitos por 

perseguição política.  

Com a redemocratização e retorno dos docentes, houve uma tentativa 

de impedir que as autoridades universitárias se perpetuassem na 

administração com a proibição da reeleição, mas estas se adequaram e 

passaram a revezar-se no interior do próprio grupo que controlava a instituição.  

 Em 2009, teriam sido retomadas as mobilizações pela homologação, e a 

FENDUP inicia a elaboração de um anteprojeto de lei universitária a partir da 

assembleia extraordinária em Cajamarca.  

 Assim que a FENDUP apresentou seu anteprojeto, por meio de alguns 

congressistas docentes universitários, outros segmentos, como os reitores, 

mobilizaram-se e surgiram 12 anteprojetos de diferentes matizes e interesses.  

 A professora afirma que no Congresso Nacional que estava findando 

seu mandato (2016), havia 12 congressistas que eram docentes universitários, 

alguns ligados à “máfia” e outros que defendiam a proposta da FENDUP. 

Destacando do primeiro grupo alguns proprietários de universidades como 

Jose Luis Elias Avalos72 e César Acuña73. 

Do segundo grupo, congressistas como Rubén Condori Cuse, da 

Universidade Nacional do Altiplano de Puno (UNAP), Leo Huayama, da 

Universidade Nacional de Piura (UNP), Cristóbal Llatas, da Universidade 

                                                             
72 Político iquenho.  
73 Político e empresário no campo da educação. Proprietário da Universidade Cesar Valleja, 

Universidade Senhor de Sipán e Universidade Autônoma do Peru.  
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Nacional de Cajamarca (UNC) e Jorge Antonio Rimrachin, da mesma 

universidade, que apoiaram a proposta da FENDUP.  

 A Comissão de Educação que encaminhou a elaboração e trâmite do 

projeto da nova lei universitária teria sido presidida pelo deputado Daniel Mora 

Zeballos, um militar também docente universitário, da Universidade de Lima 

(ULIMA), uma instituição privada, que segundo a docente, conta com bastante 

prestígio acadêmico. Por isso, a lei também seria conhecida como “Lei Mora”.  

 Comentando o processo eleitoral que transcorria na San Marcos e o 

posicionamento de vários candidatos à reitoria contrários à aposentadoria 

compulsória dos docentes aos 70 anos de idade, a educadora nos explicou que 

esse item foi incluído na lei, mas que o próprio presidente do Tribunal 

Constitucional contava com 82 anos e que a regra só era válida para as 

universidades públicas, como retaliação e forma de disponibilização de mão de 

obra especializada e barata para as universidades privadas.  

Dessa maneira queriam nos prejudicar, uma vez que havíamos 
obtido essa conquista [eleição para reitores]. Sobretudo as 
universidades públicas, uma vez que nas privadas pode 
continuar lecionando depois dos setenta anos. Inclusive 
fizeram com outros propósitos, muito mais endemoniados, ou 
seja, obrigar os melhores docentes a aposentar para depois 
serem contratados por salários menores nas universidades 
privadas. Então, as universidades privadas teriam prestígio 
pagando um salário de fome. (HERMOZA , 2016, p.XCVII).  

 Segundo a arqueóloga, anteriormente, havia a “célula viva”, sistema no 

qual o docente aposentava-se com o salário da ativa, mas nos marcos do 

neoliberalismo foi aprovada a lei 19.090 que extinguiu a “célula viva” e reduziu 

drasticamente o valor das pensões:  

Então o aposentado, na etapa mais longa e mais triste, na 
velhice, com todas as enfermidades, então o seguro social te 
dá pouca atenção, em termo de medicamentos, de 
atendimento hospitalar. Então, está condenado a uma morte 
lenta. Quem não tem recursos está prejudicado (HERMOZA, 
2016, p.XCIX).  

 Pela argumentação da professora, vários docentes foram desligados por 

conta da aposentadoria compulsória. Nas universidades, a maior parte do 

corpo docente seria constituída por pessoas com idade avançada, mas com 

grande prestígio acadêmico. A aposentadoria compulsória desse contingente 
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resultaria em um novo rebaixamento do nível acadêmico da San Marcos, uma 

vez que, segundo a entrevistada, durante o período Fujimori esta instituição já 

havia demitido bons docentes.  

Ela mesma teria sido forçada a retirar-se da San Marcos devido à falta 

de garantias de sua integridade física. A professora cita o massacre de “El 

Frontón”74, ocorrido em 1986, com o assassinato e desaparecimento de várias 

pessoas, como um precedente do risco que corriam naquele período75. 

 Os docentes da educação básica não estariam sujeitos a essa limitação 

etária. A entrevistada argumenta que as avaliações às quais os docentes 

universitários devem submeter-se periodicamente, já assegurariam as 

condições destes profissionais para seguirem lecionando.  

 Acrescenta que, além do processo avaliativo, o docente universitário tem 

de manter-se ativo, publicando, participando de eventos nacionais, 

internacionais e quando possível investigar. Todas essas exigências, segundo 

a professora, dão-se sem nenhum suporte ou financiamento estatal.  

 Neste momento da entrevista chega da reunião com os estudantes o 

professor Giovanni Mitrovi De Risi, com informes sobre o movimento. Afirmou 

que docentes e estudantes estavam decididos a manter a ocupação até que as 

autoridades universitárias da UNFV renunciassem, mas que o reitor, por meio 

da Assembleia Universitária, pretendia fazer uma manobra para manter seu 

grupo no poder.  

 Os dois professores começam a debater sobre uma nota da FENDUP a 

respeito da SUNEDU e a multa que a agência aplicaria à UNFV. Segundo eles, 

os estudantes também se opunham à aplicação da multa à universidade, que 

contaria com escassos recursos, e que a multa deveria ser aplicada à 

autoridade universitária.  

 Seguimos com a entrevista e a professora afirmou que há militantes de 

várias organizações políticas atuando no interior da FENDUP, vinculados à 

                                                             
74 La historia de la matanza en desaparecido penal El Frontón. Disponível em: 

https://rpp.pe/lima/actualidad/la-historia-de-la-matanza-en-desaparecido-penal-el-fronton-
noticia-392570 
75 Importante lembrar aqui o desaparecimento de estudantes e professores como o fundador da 

FENDUP, Javier Alarcón Guzmán.  
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Pátria Roja, ao Partido Revolucionário, ao Partido Socialista76, independentes, 

democratas, trotskistas, grupos de centro esquerda e organizações políticas 

católicas.  

Todos confluem em interesses comuns e todos estão na 
FENDUP. Representam-se aí, mas como predominam os 
setores mais à esquerda, então decidiram fazer parte da 
Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP). 
Como base da CGTP. Porque nossa luta reivindicativa é pela 
melhora da qualidade acadêmica, pela liberdade de cátedra, 
liberdade de expressão na cátedra, liberdade de investigação e 
melhores salários. (HERMOZA, 2016, p.CII).  

  A respeito da divisão da FENDUP e o congresso de unificação, a 

professora assevera que a razão do fracionamento foi a oposição de um setor 

à nova lei universitária. A lei traria como elemento positivo a introdução do voto 

direto para as autoridades universitárias e seria um reforço à luta contra a 

corrupção, que teria como desdobramento uma universidade de alto nível 

acadêmico. O voto universal, segundo a professora, aterroriza as autoridades 

universitárias, como no caso da Villarreal, vinculadas com o aprismo77.  

 Questionados sobre o posicionamento diante do processo eleitoral 

presidencial, entre PPK e Keiko Fujimori, o professor Giovanni assevera não ter 

votado em nenhum candidato porque a “...Frente Ampla me parece que é uma 

oposição controlada também”. (RISI, 2016, p.CIV).  

 A professora afirma que não se envolveu diretamente, mas participou 

ativamente do movimento étnico-cacerista78.  

É um movimento nativo identificado com o general Andrés 
Avelino Cáceres, que combateu durante a ocupação chilena 
em 1879, que defende Antauro Humalla, que está preso, é 
irmão do presidente (Ollanta Humalla), está preso por 

                                                             
76 O Partido Socialista do Peru, criado em 2005, é uma confluência de vários agrupamentos na 

década de 1980 (Partido Comunista Revolucionário, Movimento de Esquerda Revolucionária, 
Vanguarda Revolucionária) que haviam formado o Partido Unificado Mariateguista (PUM), 
posteriormente destroçado durante o governo de Fujimori.    
77 Referência aos partidários do APRA.  
78 Movimento criado pelo advogado Isac Humalla, pai do ex-presidente Ollanta Humalla, e que 

sustenta a necessidade da reconstituição de um governo liderado pelos indígenas, mestiços e 
asiáticos, a raça “cobriza”, cor de cobre. Este movimente tem como referências históricas o 
reino Inca que abarcava quatro regiões, o Tahuantinsuyo, e a resistência do general don 
Andrés Avelino Cáceres, que lutou contra os chilenos durante a Guerra do Pacífico (1879-
1883) e nunca se redeu. Disponível in: 
http://web.archive.org/web/20120615144305/http://www.noticias.com/el-etnocacerismo-o-
nazismo-peruano.34963. Acessado em 12/10/2016. 
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dezenove anos, restam ainda seis anos. [...] Porque se 
levantou (uma ação militar) em Andahuaylazo contra o governo 
de (Alejandro) Toledo, por ser entreguista e ter assessores 
chilenos. Levantaram-se em armas, reservistas, com nativos 
quéchuas ou nativos da Amazônia, mas haviam sido afastados 
do Exército, das forças armadas. (2016, p.CIV).  

 Encerramos a entrevista e acompanhamos os professores em um 

encontro com o comando de greve dos estudantes, momento em que foi 

realizado um balanço das atividades do dia e debateram os próximos passos 

que o movimento deveria tomar.  

Imagem 22 - Um dos cartazes durante a ocupação estudantil da UNFV. 

 

Fonte: Acervo do autor.  

 A imagem acima é uma dentre dezenas de cartazes que permaneciam 

fixados em frente à entrada principal do prédio da UNFV onde transcorria a 

ocupação. Sobre o prédio, vez ou outra surgia a figura de um estudante 

encapuçado que acenava para a multidão de alunos que permaneciam em 

frente à entrada.  
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 Neste cartaz, assim como outros, há vários temas interligados. O centro 

do cartaz é dominado por um escudo e uma espada, clara referência ao 

enfrentamento dos estudantes com a reitoria e sinal de defesa da instituição. 

No centro do escudo consta a frase “UNFV ESTAMOS CONTIGO” e ao redor 

desse desenho gravitam palavras de ordem e símbolos que representam 

graficamente a pauta de luta dos estudantes.  

 O centro superior do cartaz é ocupado por uma lupa acompanhada da 

frase “SE BUSCA REITOR” e pouco abaixo o desenho de ratos, que 

obviamente fazem referência à corrupção da administração. Ladeiam o escudo 

várias palavras de ordem: NÃO AOS PROFESSORES MEDIOCRES, 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, NOVO ESTATUTO, FORA CORRUPTOS, 

DEVES LUTAR e vários punhos erguidos.  

Havia ainda, diante da fachada da universidade, uma grande faixa do 

Sindicato dos Funcionários Administrativos Fraternidade, base Humanidades, 

com a exigência de eleições para as autoridades universitárias e várias outras 

de aspecto corporativo. A ausência que se notava era uma faixa do sindicato 

docente.   

Imagem 23 - Manifestação de estudantes em frente à UNFV. 

 

                                                          Fonte: acervo do autor 
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No dia 15 de julho seguimos para a Universidade Nacional de 

Engenharia (UNI) onde entrevistamos o professor Monsoni Marcelino Vergara 

Motta, na sede da Associação de Docentes da Universidade Nacional de 

Engenharia (Aduni).  

 Esta entidade abrigaria o XIX Congresso Nacional Unitário da FENDUP, 

previsto para ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de julho e foi citada por diversos 

entrevistados como muito atuante e combativa. A sede da Aduni localiza-se no 

interior do campus da universidade e conta com dois ambientes: um salão para 

reuniões, local em que se encontra uma secretária, e a sala do secretário geral.  

 Na entrada do salão há um mural de feltro verde com vários informes: 

um cartaz de banco que oferece crédito aos professores, um texto informando 

a diferença do dia do professor de educação básica e do docente universitário 

– este seria 11 de julho, data da fundação da FENDUP –, dois cartazes sobre a 

realização do Congresso da FENDUP, uma fotocópia de jornal informando 

sobre o mesmo evento e um cartaz do 1º de Maio contra os governos 

neoliberais. O cartaz é assinado por UNI-2016.  

Imagem 24 - Cartaz fixado no quadro de avisos da UNI. 

 

                                    Fonte: acervo do autor. 
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 O professor Monsoni é engenheiro elétrico, formado na UNI, e iniciou 

sua militância ainda quando estudante, entre 1980 e 1985. Neste período 

reconquistaram os alojamentos estudantis que haviam sido extintos durante o 

governo militar.  

 Em 1990 ingressou como docente na UNI e depois passou a militar e 

integrar os quadros da Aduni, como secretário de organização. Monsoni afirma 

que o movimento sindical peruano teve momentos gloriosos, mas com o 

advento do governo Fujimori, particularmente o movimento universitário, foi 

seriamente atingido com a perseguição e sequestro de dirigentes sindicais.  

 Segundo o professor, já no primeiro governo de Alan Garcia (1985-1990) 

havia forças paramilitares agindo, como o Comando Rodrigo Franco79 e o 

Sendero Luminoso (SL), grupo que teria surgido na década de 1970 como 

resposta à condição semifeudal em algumas partes do território peruano.  

Em algumas partes do Peru, descreve José Carlos Mariategui, 
que é um grande estudioso, em seus “Sete Ensaios”, descreve 
muito bem como é o Peru desta época, quando havia 
terratenentes com grandes extensões de terra, por exemplo, a 
Fazenda Casa Grande, algo como cem mil hectares. E talvez 
mais. Uma parte cultivável e outra de cerros e montanhas. 
Detinham uma parte da Serra e da Costa. E também a 
Fazenda Paramonga, que era imensa e uma série de fazendas. 
Onde praticamente pagavam uma miséria aos camponeses. 
(MOTTA, 2016, p.CVII).  

 Perguntamos ao professor se a reforma agrária promovida pelo governo 

militar de Velasco80 na década de 1970 não havia resolvido o problema 

fundiário, mas ele respondeu-nos ter-se tratado de uma pseudoreforma agrária 

e que as propriedades que fizeram parte desse processo, foram entregues em 

forma de cooperativas ou complexas estruturas agroindustriais aos cuidados de 

pessoas despreparadas. O resultado teria sido o fracasso dessa iniciativa.  

Foi uma política com boas intenções, mas no fundo um 
fracasso total. Prova disso é que todas estas cooperativas que 
se formaram, tinham metade do capital do Estado e a outra 
metade, entre aspas, dos trabalhadores. Foi um fracasso e 

                                                             
79 Comando Rodrigo Franco. Grupo paramilitar peruano que atuou entre 1985 e 1990 e 

responsável pelo desaparecimento de diversos estudantes e professores. Disponível in: 
http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Actualidad/2008/07_08_UNI.html. Acessado 
em 02/11/2016. 10:55h. 
80  Juan Velasco Alvarado, presidente do Governo Revolucionário das Forças Armadas do Peru 

(como se denominava) entre 1968 e 1975. 
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estas cooperativas retornaram ao sistema, ou seja, à 
propriedade privada. Quando começaram a fechar as 
cooperativas, porque não produziam quase nada, as ações que 
correspondiam aos trabalhadores foram vendidas. Agora estas 
ações são de empresas bolivianas, equatorianas e algumas 
mesmas peruanas. (MOTTA, 2016, p.CVIII).  

 Comentando sobre a questão fundiária, Monsoni asseverou que 

inicialmente o SL foi bem acolhido pelos camponeses de algumas regiões onde 

prevaleciam relações semifeudais81. Cita a região andina de Ayacucho, 

Huancavelica, Apurímac e parte de Cusco. O SL aproximou-se dos 

camponeses com esclarecimentos de como organizar e melhorar a produção 

das propriedades.  

 Ganharam a simpatia e a consciência dos camponeses, mas quando 

deram início ao enfrentamento com os governos, primeiro Belaúnde Terry 

(1980-1985) e depois Alan Garcia, e por fim Fujimori (1990-2000), o enfoque 

passou a ser a guerra e perderam o apoio, partindo então para métodos 

coercitivos de participação dos camponeses.  

 O governo Fujimori então organizou as rondas camponesas que, 

armadas, orientadas e apoiadas pelas Forças Armadas, enfrentaram o SL no 

campo. Mas o regime de exceção e as ações paramilitares e militares não se 

restringiram ao campo. Os militantes do movimento sindical, estudantil e 

popular foram duramente perseguidos.  

 Na Aduni, dois docentes desapareceram em 1989: o professor Javier 

Alarcón Guzmán, presidente da Aduni e o docente José Aznaran Castro82, da 

FENDUP. 

 

                                                             
81 No capítulo O problema do índio, no livro Sete Ensaios de Interpretação da Realidade 

Peruana, Mariátegui explica que “o sucessor do regime feudal colonial é o gamonalismo. [...] O 
termo gamonalismo não designa apenas uma categoria social e econômica: a dos latifundiários 
ou grandes proprietários agrícolas. Designa todo um fenômeno. O gamonalismo não está 
representado somente pelos gamonales propriamente ditos. Compreende uma grande 
hierarquia de funcionários, intermediários, agentes, parasitas etc. O índio alfabetizado se 
transforma em explorador de sua própria raça porque se coloca a serviço do gamonalismo” 
(MARIÁTEGUI, 2010, p.54).  
82 O professor Jose Aznaran Castro foi detido por forças policiais, em 29 de outubro de 1989, 

na Praça Acho diante de um aluno. Sua casa havia sido invadida e revistada há alguns dias e 
vários meses antes o professor havia sido preso nos calabouços da DICORTE (Direção Contra 
o Terrorismo). O professor desapareceu e seu corpo nunca foi localizado.  
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Imagem 25 - Foto do professor da UNI sequestrado pelo exército no Peru. 

 

Fonte: site Verdade Histórica. 

 Monsoni afirma que a FENDUP surgiu em 1971 e que a criação da 

Aduni deve ter ocorrido poucos meses antes. Algumas universidades como a 

San Marcos possuem sindicato, já outras como a UNI, a Universidade Nacional 

de La Molina e a Universidade Nacional, de Callao, possuem associações.  

 Segundo ele, apesar da criação das entidades docentes na ditadura, 

houve vários problemas com os militares. Foi durante o governo Velasco, que 

teve início a implantação dos departamentos universitários, com sistemas de 

créditos e fim das cátedras.  

 Sobre a nomeação de docentes para a UNI, o professor Monsoni explica 

que se exigem como pré-requisitos dez anos de experiência profissional e no 

mínimo três anos de docência universitária. No caso dos contratados seriam 

dois anos.  

O concurso é de âmbito nacional e o docente nomeado só pode ser 

demitido por falta grave. Dos 1.120 docentes da UNI, 592 são associados à 

Aduni. Metade do corpo docente seria composta por professores contratados.   

Sobre a divisão da FENDUP, Monsoni avalia que houve durante o 

período Fujimori um enfraquecimento do movimento, devido aos sequestros e 

agressões, mas que também os valores propagados pelo neoliberalismo vêm 

minando o princípio da solidariedade e isso levou ao debilitamento do 

sindicalismo.  
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Para ele, a lei 30.220 em vários pontos não respeita nem a autonomia 

universitária e nem a homologação. Além disso, os docentes contratados 

ganham menos que os nomeados para uma mesma função e ainda são 

cobrados com maior rigor pelas autoridades universitárias.  

O professor cita a situação por que passavam os docentes contratados 

na UNI. A lei 30.220 foi aprovada em 2014 e prevê que todos os professores, 

auxiliares e associados, possuam ao menos o grau de mestrado até 2019, mas 

na UNI a reitoria impôs o prazo até 2017 aos contratados.  

Outra distinção entre nomeados e contratados seria a participação na 

vida institucional da universidade. Na UNI, já havia ocorrido o processo eleitoral 

com o voto direito de estudantes e docentes, mas os contratados não puderam 

votar.  

A SUNEDU é analisada por Monsoni como uma instituição designada 

pelo governo para intervir nas universidades. Ele defende outro tipo de 

organização, formada por outros critérios e com representantes da comunidade 

universitária83.  

Questionado sobre o processo de acreditação, que segundo a lei seria 

atribuição da SUNEDU, o professor afirma que as acreditações ocorridas na 

UNI deram-se por iniciativa das próprias faculdades e vinculada a instituições 

internacionais. Questionado, o professor afirmou que as acreditações não 

acarretaram qualquer problema ou inconveniente para os docentes. 

Retornando ao tema da nova lei universitária e à divisão da FENDUP, o 

professor realça a distinção de finalidades das universidades públicas e 

privadas:  

Um grupo de professores se identificava com a nova lei 
(universitária) que foi encabeçada pelo general Mora, que 
conhece muito pouco sobre uma universidade pública e creio 
que trabalhou algum tempo em uma universidade privada, mas 
as características de uma universidade privada e uma pública 
são diferentes, são distintas. Os fins também são distintos. O 
fim de uma universidade privada é o lucro. O fim de uma 
universidade pública não é o lucro. É o desenvolvimento do 

                                                             
83 A proposta do professor Monsoni aproxima-se ao modelo boliviano com o Comitê Executivo 

da Universidade Boliviana (CEUB) explicitado no capítulo sobre o sistema universitário 
boliviano. É a mesma posição defendida pelo prof.Fritz da UNMSM em sua entrevista.  
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pensamento crítico que deve ter um estudante, o profissional, 
ante uma realidade social, política, acadêmica, científica, etc... 
(MOTTA, 2016, p.CXVIII).  

 Na opinião do entrevistado, o congresso de unificação da FENDUP deve 

pôr fim à divisão, uma vez que apenas quatro universidades, das mais de 

quarenta do sistema universitário, não haviam confirmado participação. 

 Questionamos sobre uma publicação84 da FENDUP de 2012, a respeito 

da corrupção na Universidade Nacional de San Agustin (UNSA), Arequipa. 

Monsoni declara que é muito comum e que a corrupção se manifesta de 

diversas formas. Na UNI, nunca teria havido casos de venda de títulos, mas 

houve superfaturamento de obras e projetos.  

 Sobre o financiamento da UNI, o professor assevera que há pequenos 

mecanismos de autofinanciamento como o centro de preparação pré-

universitário.  

 A respeito da precarização do trabalho, além da alta porcentagem de 

docentes contratados (50%), o professor aponta mudanças que prejudicaram 

os trabalhadores administrativos: antes eram nomeados e a partir de 1996 

passaram a ser contratados. Houve terceirizações na área da limpeza e 

vigilância, e existe um sistema de contratações que não é realizado 

diretamente pela UNI.  

 Segundo o professor a participação dos sócios nas assembleias oscila 

entre 30 e 40 professores, mas a adesão à paralisação nacional recente (15 de 

junho de 2016) havia sido boa, com a organização de uma passeata conjunta 

de professores nomeados e contratados no interior do campus.  

 Sobre o artigo 84 da lei 30.220, que estabelece a aposentadoria 

compulsória de docentes aos 70 anos de idade, o professor Monsoni fez uma 

defesa enfática do direito de seguir ministrando aulas:  

Veja. O problema não é que não queiramos aposentarmo-nos. 
De um ponto de vista lógico, de sentido comum eu lhe 
pergunto: o candidato presidencial que agora ganhou as 
eleições, o Sr.Pedro Pablo Kuczynski tem cerca de oitenta 
anos. E está completamente lúcido. Supõe-se que cinquenta 

                                                             
84 Timeline de corrupción em la UNSA, de Jesús Téllez Espinoza, Revista Scientia et 

Conscientia Universitas (2012, pp. 30-39). 
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por cento ou mais da população, votou em uma pessoa lúcida. 
Entre os que votaram há científicos das Ciências Naturais, das 
Ciências Exatas, empresários e etc. Eles não estão loucos em 
votar em uma pessoa com oitenta anos. Se, tem oitenta anos e 
está lúcido, porque no centro universitário, um professor que ao 
longo do tempo adquiriu experiência, e cada vez mais uma 
pessoa exercendo sua função adquire experiência, porque 
essa pessoa não pode seguir transmitindo seu conhecimento? 
Exceto que sofra estresse, ou que não esteja em seu estado 
mental e físico, porque um senhor de setenta e cinco anos não 
pode transferir seus conhecimentos com toda a experiência 
que tem? Eu não entendo. (MOTTA, 2016, p.CXXII-CXXIII).  

 No dia 19 de julho retornamos à Universidade Nacional Maior San 

Marcos (UNMSM) para entrevistar o professor Juan Eleazar Anicama 

Pescorán. Encontramo-nos na sala de professores do prédio da Faculdade de 

Ciências Econômicas e Gestão, na cidade universitária. A sala estava repleta 

de docentes e alunos e dentre algumas mesas e armários de metal havia um 

sofá no qual o professor nos concedeu a entrevista.  

O professor Anicama é economista formado na própria San Marcos e 

ocupa o cargo de professor titular. Ingressou, em 1988, como docente 

contratado e neste período participou da constituição da Associação Única de 

Docentes de San Marcos (AUDUSM). O movimento liderado pela associação 

teria culminado em um massivo concurso com a nomeação de 3.200 docentes. 

 O professor nos expôs a organização da carreira docente, estruturada 

nos cargos de chefe de prática, docente auxiliar, associado e principal (tempo 

completo e dedicação exclusiva), esclarecendo que atualmente não há 

vantagem salarial em ocupar um cargo de “dedicação exclusiva”. 

 Segundo Anicama, outra bandeira histórica que mobilizou e mobiliza os 

docentes universitários em nível nacional, é a luta pela homologação, que 

engendrou paralisações que chegaram a durar meses em todas as 

universidades, com a exigência do cumprimento do artigo 53 da então lei 

universitária 23.133/1983.  

 A FENDUP dirigiu este movimento e atuava com outros setores do 

funcionalismo por meio da Confederação Intersetorial dos Trabalhadores do 

Estado (CITE), que teria sido criada na San Marcos.    
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 Sobre as negociações salariais, ele informa que a FENDUP centraliza a 

pauta de reivindicações em nível nacional. Anteriormente a interlocutora era a 

Associação Nacional de Reitores (ANR), substituída pela SUNEDU. Na ANR 

haveria até mesmo antigos dirigentes da FENDUP, mas que já não 

comungavam das mesmas preocupações que os docentes.  

 O professor Anicama afirma que no interior da categoria há diversos 

docentes vinculados a partidos políticos como o Partido Comunista, e a 

Vanguarda Revolucionária85 e que diversas organizações desapareceram 

durante o governo Fujimori.  

 Em 1995, quando ocorreu a intervenção na San Marcos e a 

subsequente instalação de um quartel militar no campus, o governo Fujimori 

promoveu expurgos na universidade e centenas de professores foram 

demitidos pelo seu envolvimento com as lutas sociais e a sua filiação política. 

Depois retornaram entre 2001 e 2002.  

Anicama recorda da ação de coligações paramilitares de direita, como o 

grupo militarizado Colina, depois responsabilizado, juntamente com Fujimori, 

pelo sequestro e assassinato de nove estudantes e um professor na 

Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán e Valle, conhecida como 

La Cantuta.  

Imagem 26 - Professor e nove estudantes sequestrados e assassinados pelo grupo paramilitar Colina. 

 

                      Fonte: Crônicas Cartográficas (2011).  

                                                             
85 Atualmente organizada no interior do Partido Socialista Peruano.  
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O professor Anicama cita o fundador da FENDUP, Javier Alarcón 

Guzmán, desaparecido em 1989, como seu “mestre”. Mencionamos a 

existência de um retrato do professor Alarcón na sede do SINDUSM e o 

professor afirmou que fora ele, Anicama, quem levou esse quadro para o 

sindicato quando ocupou a função de secretário-geral.  

Questionado sobre o conhecimento de algum investigador que 

estudasse a história da FENDUP, ou o paradeiro de documentos daquele 

período, o professor nos explicou que por diversos motivos, mas principalmente 

devido ao período Fujimori, muito dos documentos foram perdidos ou 

queimados:  

Lamentavelmente não. Na época de Fujimori, quando interveio 
nas universidades, justamente queimamos muito material. 
Queimamos muito. Era perigoso. Outra questão é que foram 
guardados em locais não muito convenientes, então 
estragaram. Isso também devido às distintas correntes políticas 
que passaram, às limitações econômicas que vivemos porque 
não tínhamos apoio econômico, somente os aportes que 
chegavam quando havia luta gremial, de tal maneira que não 
contamos com um local (sede). Mudamos para um ou outro 
local. Temos que alugar. Há também a questão de que nos 
dedicamos à atividade reivindicativa da FENDUP, mas 
tampouco deixamos a carreira acadêmica. (PESCORÁN, 2016, 
p.CXXVIII).  

 O professor Anicama destaca que a FENDUP também se preocupa com 

a formação dos docentes. Ainda na década de 1980 teria tomado a iniciativa de 

organizar a primeira Convenção Nacional Acadêmica, realizada na 

Universidade Nacional São Luis Gonzaga de ICA (UNICA).  

 Sobre o tema da aposentadoria docente o professor explica que está 

relacionada à alteração da lei geral da previdência, que ocorreu durante o 

primeiro governo de Alan Garcia, com a aprovação da lei 19.990. Segundo 

Anicama, boa parte dos docentes então continuava protegida pela lei anterior, 

a 20.530, que garantia uma pensão melhor, e outra parte da categoria era 

jovem.  

 A atual luta contra a aposentadoria compulsória estabelecida na lei nova 

lei universitária, justificar-se-ia porque, de acordo com o economista, ao longo 

de dez anos 70% da docência seria forçada a retirar-se em condições 

indecorosas.  
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 A respeito da criação do SINDUSM, o professor explica que até 1995 

havia uma intensa disputa ideológica na academia, mas com a intervenção 

militar, a vida gremial quase acabou. Em 2006, já no regime democrático, não 

quiseram retomar a AUDUSM, mas constituir um sindicato para negociar com a 

reitoria e poder assinar acordos.  

Com isso conseguimos alguns benefícios econômicos, 
materiais, como cesta básica, uniformes, vestimentas [...] 
Ternos. A universidade paga um. A cesta básica, que é um 
cartão. E um benefício para a aquisição de livros, quando 
vamos à livraria, mas a preocupação central da docência é a 
homologação (equiparação com os salários dos magistrados) e 
a promoção docente. (PESCORÁN, 2016, p.CXXXI).  

 O professor Anicama observa que a participação do governo no 

financiamento da universidade, vem diminuindo ano a ano. Anteriormente o 

Estado cobria entre 80% e 90% dos gastos, mas atualmente essa cobertura se 

encontraria por volta dos 50%. Tal restrição orçamentária materializa-se na 

inadequação das instalações, que inclusive ocasionariam doenças 

profissionais, como no caso da Faculdade de Química:  

Há necessidade de prédios maiores. Necessitamos de 
estrutura. Os edifícios que existem são antigos. A estrutura é 
velha, inadequada, perigosa. Como os professores da 
Faculdade de Química. Eles manejam insumos químicos. E 
com tantos anos de trabalho, agora estão sofrendo os efeitos. 
Um faleceu e outro está com a saúde degradada. Imagina uma 
pessoa inalando produtos químicos durante tantos anos. Além 
dos problemas de estrutura, há o de serviços. Dos cem por 
cento de pagamento de água, o governo só entra com cinco 
por cento. Então, temos que implementar internet. Os alunos 
pedem uma tecnologia mais avançada. (PESCORÁN, 2016, 
p.CXXXII).  

 Como exemplo da insuficiência de investimento e falta de condições de 

trabalho, o professor aponta a sala em que transcorria a entrevista. Trata-se de 

um espaço coletivo, ruidoso e que é utilizado para orientação, assessoria, 

tutoria e atendimento aos estudantes. Um ambiente inapropriado para estas 

finalidades.  

 Em relação à nova lei universitária, o professor afirma que todos os 

docentes estão de acordo com a necessidade da atualização da antiga lei, mas 

que não foram consultados.  
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A lei foi impulsionada por um congressista de formação militar 
e apoiada por um setor docente, o que justamente, motivou a 
divisão da FENDUP. Dividiu-se a FENDUP. Debilitou-se a 
FENDUP. Não houve capacidade de resposta para afrontar a 
luta diretamente. E como o governo do atual presidente, que já 
se vai, está interessado nisso, constituiu-se um modelo 
privatista. Consideram que o que atualmente existe, deve ser 
mudado totalmente, não importando as consequências sociais. 
Não importando que professores com mais de setenta anos, e 
com condições de trabalho, vão embora de forma miserável. 
(PESCORÁN, 2016, p.CXXXII-CXXXIII).  

 Sobre o processo eleitoral para escolha do reitor, que transcorria na San 

Marcos, o professor destaca que há muita expectativa, mas que tem 

conhecimento que na Bolívia há eleição universal para reitoria e que esse 

mecanismo não solucionou os problemas das universidades.  

 Finalizada a entrevista, preparamo-nos para o Congresso da FENDUP, 

realizado nas dependências da UNI. No dia 23 de julho, durante um intervalo, e 

ainda sob o impacto da informação do falecimento do professor Júlio Lazo, 

entrevistamos o educador Hugo Quintana Cárdenas, da Universidade Nacional 

de Educação86 (UNE).  

O professor Hugo nasceu em uma comunidade camponesa na província 

de Huancayo, é pedagogo com mestrado e iniciou sua militância na educação 

como estudante, na Federação Estudantil entre 1973 e 1975.  

 Começou a lecionar na educação básica e militou por dez anos no 

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação no Peru (SUTEP), em Lima. 

O professor informa que a UNE inicialmente não era uma universidade, mas 

uma escola de formação de professores normalistas. Ele ingressou como 

docente em 1981.  

 O sindicato teria sido criado logo após o fim do governo Fujimori e 

marcou uma nova etapa na organização docente, como parte de um 

movimento nacional de transformação das associações em sindicatos. Porém, 

frisa que houve instituições em que os docentes decidiram manter suas 

                                                             
86 Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán e Valle, conhecida também como 

Universidade Nacional de Educação (UNE) ou La Cantuta, foi fundada em 1822 como Escola 
Normal de Preceptores. Ao longo desses quase 200 anos assumiu vários formatos e 
transformações. Em 1965 foi transformada em universidade e esteve fechada pela ditadura 
militar entre 1977 e 1980. (UNE, site da instituição).  
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associações como a UNI e a Universidade Nacional Agrária de La Molina 

(UNALM).  

 Questionado se a transformação das associações em sindicatos poderia 

ser percebida como um salto na consciência dos professores, o pedagogo foi 

cuidadoso:  

Esse é um grande problema. É um grande problema na 
universidade. Muitos querem ter um cargo, para ter privilégios. 
Muito poucos são os que persistem, que mantêm sua 
independência dos grupos de poder, esses são poucos. Ainda 
mais depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União 
Soviética, que alimentavam ideias. Que apresentava um 
modelo de sociedade. Isso mudou. (CÁRDENAS, 2016, 
p.CXXXV).  

 O professor Hugo recorda que em 2005, durante o governo de Alejandro 

Toledo, a FENDUP liderou um forte movimento pela homologação. Segundo 

ele os docentes ganhavam pessimamente e obtiveram uma importante vitória.  

Foi uma luta gigantesca. Foi em 2005. Houve paralisações, 
passeatas. Exigíamos ganhar como um magistrado, mas como 
diziam que não havia dinheiro, houve um acordo entre o 
governo e nós [professores] de aumentar o básico. Um 
professor auxiliar teve como cinquenta por cento de aumento. 
(CÁRDENAS, 2016, p.CXXXV).  

 Sobre o período Fujimori, quando houve o sequestro e assassinato dos 

nove estudantes e um professor na sua instituição, a UNE (Cantuta), o 

professor afirma que:  

O autogolpe de Fujimori foi em 5 de abril de 1992. Em julho 
assassinam na Cantuta o professor, Hugo Muñoz Sánchez, e 
nove estudantes. Acusavam-os, de terrorismo. O poder judicial 
depois provou que nenhum deles militava no Sendero 
Luminoso. O que havia ocorrido pouco antes? Haviam 
colocado um carro bomba na rua Tarata, em Miraflores (16 de 
julho de 1992). Ação condenável. Cinco da tarde. Morreu 
gente. O resultado disso foi o massacre da Cantuta. 
(CÁRDENAS, 2016, p.CXXXVI).  

 Conforme o professor Hugo, cinco universidades sofreram intervenção 

militar, e em algumas as autoridades foram destituídas. Ele recorda que uma 

vez, durante uma aula noturna, as luzes apagaram-se de repente quando 

respondia uma pergunta sobre o Sendero Luminoso, e que as alunas ficaram 
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muito assustadas e todos saíram juntos do prédio, com medo de que 

acontecesse algo.  

 Infelizmente, o professor Hugo teve de assumir com outros colegas a 

condução do Congresso de Unificação, por conta do falecimento do professor 

Julio Lazo, e nossa entrevista não pode estender-se, mas indicou-nos uma 

professora muito atuante na UNE: Maria Amelia Rosales Papa. 

 Assim, no dia 26 de julho, reunimo-nos com a professora de língua 

castelhana Maria Amelia, na Faculdade de Ciências Empresariais, no campus 

de Rimac, da UNE.  

 Ela relatou que trabalhou na UNE até 1997, quando foi despedida 

durante os expurgos de Fujimori, e depois lecionou na UNFV. Em 2002, 

juntamente com outros colegas, retornou para a UNE, mas destaca que a 

universidade não reconhece o tempo que ela e os demais docentes ficaram 

afastados devido à perseguição política.  

 A professora explica que no quadro de cargos da universidade há 

docentes nomeados e contratados, e que estes além de recebem salários mais 

baixos e não disporem de tempo para a elaboração e correção das atividades 

dos alunos, também não recebem o “aguinaldo” (décimo-terceiro).  

[...] o Estado paga pouquíssimo aqui. Não chega a um salário. 
Uns noventa dólares. A todos. É muito baixo. Diferente do setor 
privado que varia conforme a empresa. Nas universidades 
privadas, por exemplo, há categorias ou hierarquias que 
possuem salários muito altos como a [Universidade] Católica e 
[Universidade de] Lima. Outras já é quase um insulto, trinta 
soles (menos de dez dólares). Por isso eu não vou. Significa 
um insulto. Prefiro ficar em casa, mas as pessoas precisam. Eu 
trabalhei como professora contratada na Universidade 
Villarreal, na época do governo Fujimori, mas havia uma 
situação especial. Fui contratada como principal. Porque era 
principal na Cantuta [UNE], não poderiam me contratar como 
auxiliar em uma universidade nacional, mas hoje já não é 
assim. Outro dia encontrei um professor que era principal em 
uma universidade, foi demitido e foi contratado em outra como 
auxiliar. (PAPA, 2016, p.CXXXIX).  

 A distinção entre seu ingresso na UNFV, no meio da década de 1990 e a 

de seu colega, recentemente, é atribuída às intervenções na legislação 
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trabalhista ocorridas durante o governo Fujimori, que acabou eliminando quase 

todas as conquistas dos trabalhadores, professores e docentes universitários. 

Na UNE, durante o governo Fujimori, teriam sido demitidos 240 

professores de um total de 400 e o mecanismo para a legitimação dessa ação 

foi um processo avaliativo.  

Na Cantuta [UNE] nos submeteram a um processo de 
avaliação. Dizia-se que havia que avaliar os professores. O 
governo nomeou uma comissão, diretamente nomeado por 
Fujimori, mas qual era seu objetivo? Justificar as demissões, 
sob o pretexto de que você não havia sido aprovado na 
avaliação. (PAPA, 2016, p.CXL).  

 De acordo com Maria Amelia, o dilema colocado ao corpo docente era 

submeter-se ou não a essa avaliação, que os professores tinham ciência de ser 

direcionada para demiti-los. Os professores da educação básica haviam 

enfrentado o mesmo impasse, mas o SUTEP, dirigido pelo grupo Patria Roja, 

boicotou a avaliação.  

 No caso dos docentes da UNE houve uma divisão. A liderança do 

sindicato, um professor de orientação trotskista, chamou o boicote. O grupo 

liderado por esse companheiro foi desligado em 1996. Aqueles que se 

submeteram ao processo avaliativo, como a professora Maria Amelia, foram 

demitidos em 1997.  

 A professora afirma que era muito difícil mobilizar nestas condições e a 

UNE já havia passado por um massacre com a perda de dez membros. Além 

disso, havia a intervenção militar no campus e o trabalho do serviço secreto 

nas salas de aula.  

Então, na porta da sua sala havia, por exemplo, um ou dois 
militares, e entre os alunos, algum membro do serviço secreto. 
Criou-se uma situação de medo. As pessoas protestavam, mas 
com medo. Não havia a força que tivemos em 1989 e não só 
em 1989. Nós, a Cantuta, éramos um dos sindicados docentes 
universitários mais fortes aqui em Lima. (PAPA, 2016, p.CXLI-
CXLII). 

 Atualmente a UNE possui aproximadamente 400 professores. Esse 

contingente seria o mesmo da década de 1990. Segundo Maria Amelia, 

“precisa morrer alguém para surgir vaga” (PAPA, 2016, p.CXLII).   
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 A professora enfatiza que vem ocorrendo nos últimos anos o 

direcionamento da universidade para o mercado, com desdobramentos no 

plano de estudos da instituição e a eliminação de disciplinas do campo 

humanista.  

Essa faculdade [referindo-se à Faculdade de Ciências 
Empresariais, no campus Rimac, da UNE, em Lima] se cria 
com administração educativa para diretores, para gestão. 
Agora é outra coisa. Há Economia, Engenharia, Comércio 
Internacional, Administração de Empresas. Antes a Cantuta 
tinha um roteiro curricular. Distinguíamo-nos por uma 
especialidade ou outra conforme os cursos, por exemplo, 
Didática. Tínhamos “Didática” para professores do primário, do 
secundário.  Eram de organização piramidal. Na base da 
pirâmide sempre estavam os cursos de formação geral como 
Filosofia e pouco a pouco iam especializando. E funcionava 
bem. Então eles agora vieram com isso. Por que Filosofia? 
(PAPA, 2016, p.CXLII-CXLIII). 

 Maria Amelia recorda que em 1982, quando ingressou, formaram o 

primeiro sindicato, somente com docentes contratados. As condições eram 

muito precárias e os salários atrasavam com frequência.  

A maioria destes professores contratados era egressa da escola 

secundária, acostumados a militar em um sindicato, o SUTEP, enquanto que 

os docentes universitários nomeados, segundo a professora, tinham outra 

forma de pensar e organizavam-se em uma associação.  

Pensávamos que um sindicato na universidade era uma coisa 
possível. Também na educação básica, nos anos 1970, 
havíamos tido uma discussão se devíamos nos organizar em 
um sindicato ou em outro tipo de entidade. Nós 
fundamentamos que nós éramos trabalhadores explorados, 
que nossa relação era com o Estado, que nós deveríamos 
ganhar mais e essas coisas. Então eles reconheceram nosso 
sindicato e ficaram duas entidades, o sindicato de contratados 
e a associação de docentes. Eles pertenciam à Federação 
Nacional de Docentes Universitários do Peru (FENDUP) e nós 
não. No final dos anos 1980 o sindicato se fortaleceu. E nos 
inteiramos de que na Universidade de Villarreal haviam 
nomeado professores que tinham contrato de três anos, sem 
necessidade de concurso. Nós pleiteamos o mesmo. Neste 
momento mudou todo o panorama (PAPA, 2016, p.CXLIV).  

 Segundo a professora, os desdobramentos posteriores levaram à 

organização de um sindicato, o Sindicato Único Docente da Universidade 
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Nacional de Educação (SUDUNE) que se filiou à FENDUP, mas muitos 

docentes não se sindicalizaram.  

 Em 2010, teria ocorrido na UNE um enfrentamento com as autoridades 

universitárias e estas não somente cortaram o desconto da contribuição do 

sindicato nos contracheques dos professores, mas estimularam a formação de 

uma associação paralela. Esta entidade, posteriormente, tornou-se outro 

sindicato, porque no Peru, segundo María Amelia, com um contingente de 20 

pessoas, pode-se formar um sindicato.  

 Na opinião da educadora, contribuiu para a consolidação da divisão da 

categoria a política da direção do SUDUNE de não permitir a sindicalização de 

professores contratados em um concurso controlado pelas autoridades. Em 

seu entender o SUDUNE deveria adotar uma política em direção à unificação 

das entidades.  

 Passamos então a abordar as causas da divisão no interior da FENDUP, 

e a professora explicou que entre 2012 e 2013 houve um forte movimento de 

contestação das autoridades universitárias corruptas. Neste processo teria 

surgido a proposta de uma nova lei universitária aprovada em 2014, mas um 

setor da FENDUP teria se aproximado do congressista general Daniel Emiliano 

Mora Zevallos e chegou a apresenta-lo como “companheiro Mora”.  

 Essa teria sido a causa da divisão que agora se buscava superar com o 

Congresso de Unificação. Ela explica que a bandeira histórica dos docentes 

universitários peruanos é a homologação, conquistada no governo de Belaúnde 

Terry (1980-1985), mas nunca efetivamente cumprida.  

 De acordo com María Amelia, os docentes tiveram os salários muito 

rebaixados no governo militar, no entanto faz uma ressalva à reforma educativa 

do governo Velasco:  

Foi a melhor reforma educativa do mundo. Dito não por nós, 
mas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), mas o que aconteceu? Nós, 
professores não entendemos a reforma. Fomos uma das 
primeiras categorias que lutou contra a reforma educativa, mas 
agora vemos que precisamos resgatar alguns pontos desta 
reforma. Esta reforma criou pela primeira vez um Instituto 
Nacional de Investigação e Educação, que estava formado por 
professores e investigava sobre a educação. Este foi o governo 
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de Velasco, mas o que aconteceu? Seu ministro da guerra deu 
um golpe a assume um governo que desfaz tudo que fez 
Velasco e seus generais. Por isso houve a paralisação de 19 

de julho87. (PAPA, 2016, p.CXLVIII).  

 Perguntamos se a FENDUP participou dessa paralisação, porém a 

professora estava no colégio nessa época e afirma que os materiais da 

FENDUP se perderam porque não possui uma sede própria, como o SUTEP, e 

está sempre mudando de local.  

 A respeito dos desafios para a FENDUP, María Amelia aponta a luta 

pela homologação e o direito à aposentadoria digna. Afirma que no âmbito das 

instituições universitárias tampouco há recursos para investigação e divulgação 

de pesquisas.  

Segundo a professora, o governo tem condicionado o financiamento a 

resultados e a universidade se vê cada vez mais dependente de recursos 

próprios:  

Aqui na Cantuta são muitos inteligentes. Circulam todo o país. 
Fazem convênios com instituições, com igrejas, com livrarias. 
Por exemplo, com qualificações. Um grupo de professores 
formado em um instituto pedagógico. Eu posso dar uma 
formação e um título pela Cantuta. Então há mestrados 
itinerantes e cada aluno paga um valor. Por quê? Porque a 
educação é um negócio. Isto tudo deveria ser feito com 
financiamento do Estado. (PAPA, 2016, p.CL).  

 Encerramos a entrevista e dirigimo-nos para a San Marcos, onde 

transcorria a reunião de uma das chapas que haviam concorrido à direção do 

SINDUSM. Lá encontraríamos a professora Norma Concepción Verástegui 

Gonzáles, docente do curso de Assistência Social.  

 Do campus da San Marcos acompanhamos a professora até sua 

residência, próxima à universidade e lá realizamos a entrevista.  

 Além de formada em Assistência Social na San Marcos, a professora 

graduou-se em Psicopedagogia Clínica. Seu ingresso como docente nesta 

instituição ocorreu em 1978, logo após a privatização do setor pesqueiro pela 

ditadura militar.  

                                                             
87 A professora refere-se à paralisação de 19 de julho de 1977 que selou o fim do regime 

militar, por meio da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1978 e eleições 
gerais em 1980.  
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 A professora Norma afirma que quando se formou, em 1974, participou 

da criação de uma associação com 160 formandas do curso de Assistência 

Social. O objetivo dessa organização seria a manutenção do vínculo com a 

universidade.  

Segundo a professora, esse período foi marcado por intensas lutas 

populares e sindicais, e uma de suas colegas posteriormente viajou ao Brasil e 

tornou-se membro do Partido dos Trabalhadores (PT). Quando esta regressou 

ao Peru, atuou na área de direitos humanos e tornou-se prefeita Ayacucho, 

vindo a ser assassinada em 199188.  

Estudávamos Economia Política, cursos que são muito 
qualificadores. A trajetória das lutas populares, o materialismo 
dialético, a formação era muito mais reflexiva, analítica. 
Inclusive estávamos tão metidas na política, social, econômica 
que tínhamos uma visão mais completa da realidade. De tal 
modo, que minha tese de formação se intitulou “A estatização 
da pesca no Peru”. (GONZÁLES, 2016, p.CLII).  

 Em 1978, Norma ingressou na San Marcos como professora contratada 

no cargo de chefe de prática. Depois de três ou quatro anos foi promovia à 

auxiliar e após cinco anos à professora associada. Alguns anos depois à 

principal. Foram muitos anos para chegar a professora principal. 

 Segundo a entrevistada, no início dos anos 1980, durante o governo 

Belaúnde Terry, havia condições para lutar-se pelos processos de nomeação, 

bonificações e aumento salariais. Acrescenta que nesse período a FENDUP 

passou por um processo de amadurecimento sindical que se acentuou depois 

do fim do governo Fujimori.  

Esse processo foi muito lento, depois durante a época de 
Fujimori se acrescenta a necessidade de uma organização 
para que defesa dos interesses dos docentes. É quando ganha 
consistência política a FENDUP passando pelo processo de 
resistência e democratização. Mas também é o período em que 
surgiram graves problemas nas universidades. Foi quando 
demitiram mais de seiscentos docentes na San Marcos. 
(GONZÁLES, 2016, p.CLIV).  

                                                             
88 Leonor Zamora – Professora universitária formada em Assistência Social, militante dos 

direitos humanos e prefeita (alcaldesa) na cidade de Ayacucho. Fundadora do Partido dos 
Trabalhadores do Peru. Foi assassinada em 21 de dezembro de 1991 por um grupo paramilitar 
de direita. 
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 A professora relata uma situação irônica. Depois de demitida nesse 

contingente, em dezembro de 1995, o reitor solicitou que comparecesse à San 

Marcos. No encontro, felicita-a afirmando que seu trabalho havia sido 

reconhecido pelo município. A professora Norma agradeceu o gesto e 

informou-lhe que ainda se encontrava desempregada. O reitor, então, disse 

que não se preocupasse porque isso seria resolvido e que retornasse no dia 

seguinte. Porém, quando retornou, a secretária do reitor pediu desculpas e não 

a receberam mais. Foi um período difícil para os professores.  

 Quando Fujimori fugiu, os docentes demitidos iniciaram a luta pela 

reintegração à San Marcos. Mais de mil docentes haviam sido expurgados. 

Realizavam atos e chegaram a lavar a bandeira nacional na Praça de Armas 

(Praça Maior), diante do Palácio do Governo. Segundo a professora Norma, 

depois de 3 ou 4 meses conseguiram uma resolução ministerial com o direito 

de reincorporação de todos. No entanto, a reitoria criou objeção com a 

liderança do movimento. 

 A professora Norma e os demais colegas barrados tiveram de recorrer 

ao Congresso para vencer este novo obstáculo. Foram reintegrados em 2001. 

Em 2003 a reitoria exigiu um processo avaliativo e vários docentes recusam-se 

a participar e esse grupo, que a professora Norma integrava, foi novamente 

demitido, conseguindo regressar em 2005.  

 Perguntamos se a antiga associação (AUDUSM), anterior à criação do 

SINDUSM, havia auxiliado os professores nesse momento, mas a professora 

informou que esta entidade, que havia liderado a luta dos contratados na 

década de 1980, estava decaída e daí a ideia de constituir um sindicato ganha 

força.  

 Neste último período de afastamento a professora participou de um 

processo de premiação nacional das melhores dissertações de mestrado de 

todo o Peru, organizado pelo Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação Tecnológica, (CONSYTEC) e seu trabalho ficou entre os 30 

selecionados.  

Essa premiação contribuiu para encurtar o processo jurídico 
pela reintegração, porque provava que eu realizava um bom 
trabalho.  Neste processo também, apesar de nós sermos os 
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afetados, nos enviam uma denúncia de que faltamos com 
respeito à Universidade e exigem que paguemos por reparação 
à Universidade. Um valor em dólares: dois mil, duzentos e 
oitenta dólares. (GONZÁLES, 2016, p.CLVI).  

 Diante deste quadro, a professora afirma que ela e mais três colegas, 

também denunciados pela reitoria pelas críticas feitas às autoridades 

universitárias, realizaram uma contrademanda, revertendo a exigência de 

danos morais e seguem no aguardo do julgamento. Entendem esse processo 

como uma forma de resistência.  

A Comissão da Verdade, que entrevistou a professora Norma assim 

como vários outros cidadãos perseguidos, não garantiu nenhuma reparação, 

mas recomendou em seu relatório final que os docentes prejudicados por suas 

posições políticas e ideológicas, deveriam ser ressarcidos pelo Estado e que o 

novo presidente deveria fazer um pedido de desculpas formal a eles.   

De acordo com a professora, a luta pela homologação ganhou ímpeto 

entre 2004 e 2005. Neste contexto a FENDUP assumiu a liderança como uma 

entidade forte e combativa, tendo como vanguarda a liderança dos docentes 

universitários das províncias.  

A explicação sobre o diferente grau de engajamento entre os docentes 

das províncias e os limenhos, foi atribuída pela professora ao fato que aqueles 

se dedicavam exclusivamente à universidade, enquanto que os da capital 

desenvolviam outras atividades ou também lecionavam em universidades 

privadas. A mesma avaliação feita pelo prof.Fritz.  

 Sobre a participação de organizações partidárias no interior da categoria 

a professora declarou que o importante não é a filiação política, mas o 

comprometimento com a causa. Cita, como exemplo, sua colega assassinada 

em Ayacucho e uma greve de fome organizada durante a luta pela 

homologação89.  

                                                             
89 A professora refere-se à greve de fome durante as greves do ano de 2005. Entre os docentes 

universitários, e também funcionários administrativos, a greve de fome é uma tática 
incorporada à prática sindical, como demonstra artigo no jornal La República em nov/2009 
Catedráticos en huelga de hambre. Disponível in:< http://larepublica.pe/20-11-
2009/catedraticos-en-huelga-de-hambre-0>. Acessado em 26/12/2016. 11:35h. Em 2016 houve 
uma nova greve de fome durante as jornadas para a implementação da homologação.  
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 Norma informa que a greve de fome ocorreu durante o governo de 

Alejandro Toledo e que contou com a participação de várias mulheres. O 

movimento teve início na cidade universitária da San Marcos, mas também 

foram realizados atos na Casona90 do Parque Universitário e conseguiram 

serem ouvidos no congresso, exigindo o cumprimento da homologação. Nesse 

momento, a entrevistada afirmou ter interesse em reunir estas memórias e 

escrever sobre essa história.  

Imagem 27 - Greve de fome de docentes universitários (dez/2016). 

 
Fonte: Site Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Peru (Sutep), 2016. 

 A professora recorda que o SINDUSM nasceu desse movimento pela 

homologação. Teria havido uma convergência de quatro agrupamentos e a 

liderança coube a uma mulher. Norma compara o grau de adesão a cada uma 

das duas entidades existentes em 2016: mais de 1.500 filiados ao SINDUSM e 

20 na antiga associação, a AUDUSM.  

 Comparando os dois períodos autoritários que vivenciou – o governo 

militar da década de 1970 e o de Fujimori na década de 1990 – a professora 

afirmou que o governo militar de Velasco estava adequado ao movimento 

histórico do mundo. Apesar de um ser um governo militar, havia liberdade para 

organização dos movimentos sindicais e outros como o dos pescadores, e 

preocupação com os camponeses. Com Fujimori, não. Seriam outros valores, 

neoliberais. 

                                                             
90 Antiga sede da Universidade Nacional Maior San Marcos, localizada no centro de um parque 

central e próximo da Praça Maior.  
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 A respeito da nova lei universitária (30.220), a professora assevera que 

não houve consulta aos professores. Somente às autoridades, mas que a lei 

corresponde a um momento histórico e que pode ser melhorada.  

Nós cremos que esta lei pode ser melhorada. Não estamos 
totalmente contra a lei. A lei para nós foi um rompimento em 
um momento histórico em que havia muito clientelismo. Vinha 
um, levava sua gente. Vinha outro levava os seus. Não havia o 
que se podia chamar de meritocracia. (GONZÁLES, 2016, 
p.CLXII).  

 A professora Norma lamenta a divisão da FENDUP, mas entende que a 

participação de 18 universidades no Congresso de Unificação era um sinal no 

caminho da superação dessa divisão.  

 Perguntamos sobre o anteprojeto de lei universitária encaminhada pela 

FENDUP para ser debatido no Parlamento, a professora afirmou que quase 

não houve repercussão na base.  

Pode ser, mas neste momento nós estávamos com as 
comunicações muito pobres. Pode ter havido uma proposta, 
mas deveriam tê-la baixado às bases. Deveria haver um 
caderninho, para que todos pudessem ler, para que pudessem 
dar suas propostas, mas não. Isso faltou. (GONZÁLES, 2016, 
p.CLXII).  

XIX Congresso da FENDUP   

Em base aos documentos apresentados e outros que circularam no 

congresso familiarizarmo-nos de alguns dos principais debates que permeavam 

a vida social e política do sindicalismo docente universitário peruano.  

 No decorrer dos trabalhos foi aprovada uma “moção de ordem do dia” 

apresentada pelos delegados do Sindicato dos Docentes da Universidade 

Nacional Micaela Bastidas (SID-UNAMBA) de Apurímac, que denunciavam o 

reconhecimento ilegal pela SUNEDU do reitor da instituição, que reagindo às 

críticas e denúncias do sindicato, passou a perseguir os professores.  

[...] estamos sendo agredidos física e verbalmente, impedidos 
de desenvolver nossas atividades acadêmicas, razão pela qual, 
acudimos ao plenário do Congresso a fim de que se determine 
a presença da direção nacional de maneira imediata. (Acervo 
do autor, 2016).  
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Como segundo ponto, a moção propunha que a FENDUP, como pessoa 

jurídica e sediada em Lima, atuasse junto à SUNEDU para que esta alterasse 

seus procedimentos e garantisse proteção à comunidade docente.  

A moção era assinada por duas delegadas plenas ao congresso: a 

secretária de defesa e assuntos trabalhistas e a secretária de economia e 

assuntos de cooperativa da UNAMBA.  

Posteriormente, já no Brasil, visitamos a página de Facebook do SID-

UNAMBA na qual estavam registradas algumas manifestações docentes a 

partir de 2017, com destaque para uma faixa em que celebram uma 

paralisação e uma campanha em favor dos professores contratados. A 

UNAMBA é uma universidade relativamente nova, tendo sido criada em 2000 e 

que oferece cursos na área de Ciências Sociais, Engenharia, Veterinária e 

Administração. 

A moção evidencia que a criação de uma entidade nacional controlada 

pelo governo, a SUNEDU, segundo as dirigentes, não impediu o controle da 

administração das universidades por determinados grupos e tampouco garantiu 

aos docentes o direito de crítica e desempenho de suas atividades 

acadêmicas.  

Outro documento, na mesma linha, denunciava a situação similar de 

perseguição e intimidação, praticada pelo novo reitor da Universidade Nacional 

Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).  

O Sindicato Unitário de Docentes da Universidade Nacional Pedro Ruiz 

Gallo (SUDURG), fundado em 2015, havia sido desalojado de sua sede no 

interior da instituição, teve o desconto da cota sindical de seus associados 

cancelado e os 24 docentes da entidade passaram a responder a processo 

administrativo, enquanto que o secretário geral foi demitido. 
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Imagem 28 - Documento em defesa dos docentes da UNPRG. 

 

                                   Fonte: acervo do autor  

  O documento em solidariedade aos docentes da UNPRG foi assinado 

por representantes de vários sindicatos presentes ao XIX Congresso da 

FENDUP, e fazia um “chamado” ao movimento sindical peruano e de outros 

países com eixo na defesa da estabilidade sindical.  

No texto ainda constava um informe sobre uma paralisação solidária que 

os docentes da instituição haviam realizado no dia 15 de junho de 2016, 

conjugada à paralisação nacional chamada pela FENDUP, e que se havia 

iniciado a formação de comitês sindicais nas faculdades.  

 Outra moção apresentada ao XIX Congresso tratava sobre a 

perseguição promovida pelo governo peruano contra 52 militantes da região 

amazônica, por promoverem e participarem de atos em defesa da Amazônia 

peruana.  

 O documento relaciona essa situação à aplicação do Tratado de Livre 

Comércio (TLC) estabelecido, a partir de 2007, com os Estados Unidos da 

América (EUA) pelo governo de Alan Garcia. Segundo o texto, o TLC facilitou a 
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remessa de recursos naturais, a concessão de terras dos povos originários e 

representava uma agressão à soberania peruana e ao meio ambiente.  

 O documento contextualiza o conflito: em 2009, a estrada do 

departamento teria permanecido bloqueada por 57 dias de paralisação e o 

governo aprista enviara forças militares que entraram em confronto com os 

manifestantes na “Curva do Diabo” resultando em 16 mortos e 200 feridos. 

Esse incidente ficou conhecido como “Baguazo” e as 52 pessoas – 14 

indígenas das etnias wampis e awujún, 28 mestiços e dez brancos – tornaram-

se réus.  

 Os delegados da Amazônia solicitavam que o XIX Congresso da 

FENDUP denunciasse o processo contra os ativistas, que exigisse o fim das 

perseguições e hostilidades, e a absolvição dos 52 acusados.  

 Outro documento, apresentado pelos delegados do Sindicato dos 

Docentes da Universidade Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza do 

Amazonas (SIDUNTRM), apresentava uma crítica à Pedagogia Construtivista, 

ao currículo por competências e à concepção de educação neoliberal, que 

segundo o texto, ocorre por meio de licenciamentos e acreditação sob a 

responsabilidade da SUNEDU.  

 O documento estrutura-se em três eixos. No primeiro estabelece um 

critério para delimitação das concepções de educação em dois grupos: aquelas 

que sustentam a manutenção do statu quo e outras voltadas para a 

transformação da sociedade. No segundo eixo, desenvolve uma análise sobre 

a mudança do paradigma produtivo fordista para toyotista e suas 

consequências para o sistema educacional, com planos de estudo focados em 

competências e instrumentalização do ensino.  

 No último eixo desenvolve argumentação crítica ao construtivismo e 

projeta elementos necessários ao estabelecimento de uma pedagogia 

descolonizadora e libertária.  

 Acompanhamos a Comissão nº 1 na qual os participantes posicionaram-

se quanto aos temas que consideravam mais relevantes: autonomia 

universitária, homologação (equiparação do salário dos docentes universitários 
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ao dos magistrados de primeira instância), aposentadoria compulsória de 

docentes (art.84 da nova lei universitária), críticas à acreditação e ao 

construtivismo, denúncia da utilização da autonomia universitária para fins de 

malversação dos recursos públicos (corrupção), a necessidade de reunificar a 

FENDUP, o rechaço ao anteprojeto de lei sobre a carreira do docente 

universitário (nº 55.215) e críticas à atuação da SUNEDU em algumas 

universidades.  

 A Comissão nº 1 decidiu sugerir ao plenário do XIX Congresso 

posicionar-se contra artigos específicos da nova lei universitária, que 

prejudicam os docentes, combater o anteprojeto de carreira docente e mobilizar 

a categoria pela homologação.  

 Os delegados ao XIX Congresso aprovaram um texto final, Situação 

Nacional e a Universidade Pública, que se estruturava em três tópicos. O 

primeiro inicia com uma descrição de inserção do Peru no sistema capitalista 

mundial e sobre a intenção dos organismos internacionais (cita o FMI, o Banco 

Mundial e a UNESCO) de manter o país como fornecedor de produtos 

primários.  

 No segundo tópico, destacava as políticas neoliberais e seus 

desdobramentos para a educação, com sua transmutação de direito em 

serviço. Fazia uma exortação para que os docentes renovassem seus métodos 

de ensino e aprendizagem, com o intuito de favorecer uma mudança de 

mentalidade social e destacava a necessidade de que a CGTP estimulasse a 

formação de escolas sindicais com a finalidade de incentivar o espírito sindical. 

Na conclusão desse eixo, se afirmava a urgência de reformar alguns 

artigos da nova lei universitária, como também procurava explicar que a nova 

lei (30.220) se assenta nos planos do imperialismo, com referência ao período 

de Pinochet no Chile e que:  

Em seus antecedentes a lei 30.220, busca claramente, eliminar 
totalmente o modelo do grito de Córdoba de 1918, e que se 
deve destruir a autonomia universitária para alcançar seus fins 
de privatização da universidade pública. É importante criar uma 
coordenação com os grêmios universitários latino-americanos 
para estabelecer uma luta conjunta, contra esta implementação 
do FMI. (Resolução do XIX Congresso da FENDUP sobre a 
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Situação Nacional e a Universidade Pública, 23/07/2016, 
tradução nossa, acervo do autor). 

 Percebe-se neste último ponto a referência à Reforma Universitária de 

Córdoba de 1918, particularmente no que tange à autonomia universitária e a 

questão da governabilidade institucional, e indica a necessidade de 

organização de uma coordenação latino-americana de entidades docentes para 

fazer frente aos ataques.  

 Segundo o boletim, da Associação Única de Docentes da San Marcos 

(AUDUSM) – entidade concorrente ao SINDUSM – que foi distribuído no XIX 

Congresso da FENDUP, o processo eleitoral previsto na nova lei universitária 

contém vícios e discriminações:  

Imagem 29 - Boletim da AUDUSM, entregue no XIX Congresso da FENDUP. 

 

                                   Fonte: acervo do autor.  

O título do boletim também associa a nova lei à contrarreforma, como 

um ataque à autonomia no sentido da privatização: Lei universitária 30.220 e 

seu estatuto: instrumentos antidemocráticos de contrarreforma e privatização.  
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No texto a AUDUSM explicita que docentes contratados e aqueles com 

mais de 70 anos estão excluídos do processo de escolha da reitoria e que 

mesmo entre os docentes titulares ocorre uma discriminação: os votos dos 

principais têm peso ponderado de 50% do estamento docente, enquanto que 

auxiliares e associados, outros 50%.  

Esta lei elimina a intervenção direta através da SUNEDU, 
dependendo do ministério de educação. Se suprime a 
intervenção direta, mas se intervém permanentemente. Sem 
autonomia se suprime o pensamento crítico, científico e 
transformador que garante uma intelectualidade que não se 
incline frente à ordem estabelecida e comprometida com o 
desenvolvimento nacional e os interesses das grandes 
maiorias. (AUDUSM, 2016).  

A intervenção direta faz referência aos processos de ingerência que a 

universidade peruana sofreu ao longo de sua história (CONUP, ARN, ocupação 

militar), mas, indica que os processos de avaliação e controle operados pela 

SUNEDU equivalem à anulação da autonomia.  

A pauta do XIX Congresso abrangeu além das questões específicas da 

categoria – como a homologação, a aposentadoria compulsória e a nova lei 

universitária – assuntos referentes à concepção de educação, currículos, 

planos de estudo, que apesar de não ocuparem o centro dos debates, não 

estão ausentes. Cabe ressaltar que na Resolução Política, o Congresso faz um 

chamado à renovação das metodologias de ensino pelos docentes como forma 

de favorecer à mudança da mentalidade social.  

 Ficou patente a relação dos docentes reunidos no XIX Congresso com 

os movimentos sociais, como no caso da defesa dos manifestantes indígenas e 

mestiços na região amazônica e quanto às preocupações com a formação 

sindical, que deveriam ser estimuladas pela CGTP. Também estavam 

presentes nos documentos análises estruturais internacionais e a proposição 

de uma ação conjunta das entidades docentes latino-americanas.  

 Porém, observa-se a ausência de análises de conjuntura nacional e 

internacional. Estava em curso o segundo turno da campanha presidencial e a 

FENDUP havia encaminhado aos candidatos, Pedro Pablo Kuczinsky (PPK) e 

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), um documento cobrando posicionamento 
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frente a questão da homologação. Somente PPK comprometeu-se a debater o 

tema depois de eleito. 

 É importante ressaltar o emprego de termos como “imperialismo” dentre 

os documentos aprovados no XIX Congresso, o que denota a presença de 

conceitos vinculados a correntes marxistas, nacionalistas e anti-imperialistas. O 

fato de o professor Julio Lazo ser membro do partido Patria Roja91 é um 

indicativo que este agrupamento possui uma influência destacada no 

movimento docente universitário peruano.  

 Outro indicador de relação da FENDUP com temas extrauniversitários 

pode ser encontrado na revista que recebemos do professor Julio Lazo, 

Scientia et Conscientia Universitas. Há um artigo crítico sobre as 

consequências da mineração para o departamento de Cajamarca e a 

necessidade da busca de alternativas sustentáveis de crescimento e 

desenvolvimento econômico.   

 No tópico seguinte, destacaremos o processo da luta pela homologação, 

que cumpriu e cumpre um papel de amadurecimento e consolidação da 

FENDUP enquanto entidade sindical. Para tanto recorremos ao trabalho dos 

professores Roberto Rojas Alegría e Isabel Ventura García, A luta pela 

homologação, artigo publicado na Revista da FENDUP, Scientia et Conscientia 

Universitas, nº 1. 

Homologação  

 A reivindicação que mais mobilizou e unificou os docentes universitários 

ao longo dos anos, e que permanece como uma consigna atual, é a 

homologação. Foi prevista no artigo 53 da antiga lei universitária, 23.733 de 

1983.  

As remunerações dos professores das Universidades públicas 
se homologam com às correspondentes a dos magistrados 
judiciais. Os professores têm direito a receber além de seus 
salários básicos, as remunerações complementares 
estabelecidas por lei qualquer que seja sua denominação. A do 

                                                             
91 Partido Comunista do Peru - Pátria Roja: Surgiu na década de 1960 a partir de uma cisão no 

antigo Partido Comunista do Peru, em virtude das influências da Revolução Chinesa e Cubana. 
Tem atuação sobre organizações da juventude, do Sindicato Único dos Trabalhadores da 
Educação do Peru (SUTEP) e em setores camponeses. 
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Professor Regular não pode ser inferior à do Juiz de Primeira 
instância. (PERU, 1983, p.10, tradução nossa). 

 Nas palavras de alguns autores, como é o caso de Rojas Alegría e 

Ventura García, (2012, p. 14-15), entre 2001 e 2003 houve uma série de 

vitórias judiciárias de causas interpostas por professores e reitores, contra o 

governo e universidades, para que se cumprisse o artigo 53.  

A indiferença do governo serviu de estopim para as greves nacionais em 

2003 e 2004. Estas greves conferiram ganhos salariais, no entanto, não 

efetivaram o cumprimento da homologação.  

 Porém, na greve de 2004 a FENDUP obteve uma vitória junto ao 

Tribunal Constitucional para que a homologação fosse prevista no orçamento 

para 2005. Nesse contexto, em novembro de 2004, o governo de Alejandro 

Toledo aprovou a Lei 28.427 que suspendia o artigo 53 da lei 23.733.  

 A FENDUP entrou com uma Ação de Inconstitucionalidade 

acompanhada de mais de 8.000 assinaturas e um movimento massivo com 

5.000 Ações de Cumprimento.  

 Em janeiro de 2005, o governo promulgou o ofício 216-2005-EF/13 que 

estabelecia que:  

[...] o Ministério da Economia e Finanças não está obrigado a 
dar cumprimento ao Art.53º da referida norma (lei 23.733) 
sendo obrigadas as mesmas universidades nacionais, uma vez 
que mantêm o vínculo laboral com os docentes universitários 
cuja homologação se solicita. (PERU, 2005 apud, HOJAS 
ALEGRÍA; VENTURA GARCÍA, 2012, p.15, tradução nossa).  

 Assim, o governo buscava amparar-se na autonomia universitária para 

descaracterizar o vínculo empregatício com os docentes e a obrigação de 

estabelecer a isonomia entre estes e os magistrados de primeira instância. Em 

muitos países (México e Bolívia) os governos utilizam essa estratégia como 

forma de fragmentar a luta dos docentes.  

 Na esteira destes acontecimentos, seguiu-se o XIV Congresso Nacional 

Ordinário da FENDUP, realizado nos dias 5, 6, 7 e 8 de abril de 2005, na 

cidade de Cusco, sendo a homologação o centro dos debates e deliberações.  
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Dentre as resoluções destacava-se a exigência de voto universal direto e 

proporcional dos estamentos universitários para a escolha das autoridades 

universitárias; preparação de uma greve nacional indefinida para o 

cumprimento da homologação e a organização de várias frentes de atuação 

que seriam simultâneas à greve: frente legal; frente legislativa; frente dos meios 

de comunicação; frente das personalidades; frende de massas; frente de 

organizações, com destaque para a Federação dos Estudantes do Peru (FEP) 

(HOJAS ALEGRÍA; VENTURA GARCÍA, 2012, p.17).  

 A direção da FENDUP visitou no Congresso Nacional deputados ligados 

a todos os partidos, mas não foi recebida pelo presidente da República, 

ministro da economia ou qualquer outra autoridade do poder executivo 

nacional.  

 Realizou-se então uma primeira paralisação de 72 horas com grande 

adesão nas províncias, mas, com minguada participação nas universidades de 

Lima. Seguiu-se uma nova paralisação, agora indefinida, a partir do dia 4 de 

julho com 90% de adesão no interior e então reforçada pela adesão dos 

professores de universidades limenhas como Callao, La Cantuta, Villarreal e 

depois La Molina, porém:  

San Marcos e a UNI não acataram senão parcialmente e quase 
ao final da greve; no entanto, a greve nacional indefinida se 
desenvolveu exitosamente com mobilizações, plantões, 
cadeias humanas, crucificações, cafés da manhã massivos, 
vigílias, comunicados de denúncia aos jornais, no rádio, 
televisão, boletins, entre outras ações de luta (HOJAS 
ALEGRÍA; VENTURA GARCÍA, 2012, p.17, tradução nossa).  

 A ampliação do movimento levou a que no dia 8 de julho o presidente 

Toledo recebesse uma comissão da FENDUP e se mostrasse receptivo ao 

pleito docente. A partir de então passaram a ocorrer reuniões de comissões 

compostas por representantes do Ministério da Fazenda, Educação e 

FENDUP, sem a suspensão da greve. Nesse ínterim, por conta de uma crise 

política, o ministro da Fazenda, Pedro Pablo Kuczinsky exonerou-se do cargo e 

o novo ocupante, Fernando Zavala Lombardi, assumiu com uma postura 

contrária ao acordo.  
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         Imagem 30 - Presidente da FENDUP, Víctor Aguilar e o presidente da República do Peru, 

Alejandro Toledo durante a greve pela homologação. 

 

Fonte: UNMSM, Jornal San Marcos al día, ago/2005.  

 O Comitê Nacional de Luta, organismo ad hoc criado pela FENDUP no 

calor da mobilização, convocou uma Marcha Nacional Universitária dos Quatro 

Suyos92 sobre Lima, que reuniu mais de 15 mil manifestantes de 30 

universidades abarcando docentes, estudantes e trabalhadores administrativos. 

Em apoio, enviaram representantes vários sindicados, a CGTP, a Assembleia 

Nacional de Reitores (ANR), a FEP e também congressistas de vários partidos.   

 O ministro Zavala aparentemente cedeu e foi formada uma Comissão de 

Trabalho, mas o governo pressionava para que os docentes aceitassem um 

reajuste, ao invés da homologação, como já ocorrera em 2003 e 2004.  

Nesse contexto os docentes resolvem responder ocupando a Igreja La 

Merced e inicia-se em 20 de agosto uma greve de fome, no campus da San 

Marcos, com dezenas de docentes93 de várias universidades peruanas, 

acompanhada por greves de fome regionais no interior do país. 

                                                             
92 Refere-se ao Tahuantinsuyu ou Império Inca, que significa “quatro regiões”. A FENDUP 

utilizou a expressão para evocar a coragem dos docentes universitários, como os novos 
amautas (sábios em quéchua).  
93 Pelo Comitê Executivo Nacional da FENDUP, Roberto de la Cruz Juamán; Jaime Juárez 

Angulo, Presidente de FERDUSUR; Jeannette Bengoa Lazarte e Hugo Casquino Chillcahua, 
base de Arequipa; Edgar Condor Capcha e Félix Rivera Serrano, base de Pasco; Juan 
Resurrección Huerta, base de Huacho; Milagres E. López Palomino e Sabino Valentín Guerrero 
Meza, base de Huancavelica; Clemente Ccahuna Chocce e Nicolás Román Cabello, base de 
Huancayo; Juan Mandujano Mieses e Júlio César Llallico Colca, base de Huancayo; Eva Lúcia 
Matute Panaifo, Gladys Vásquez Pinedo e Cesario Cortéz Galindo, base de Iquitos; Bernardino 
López Ibánez e Segundo Héctor Castro Mondragón, base de Piura; Paulino Machaca Ari, base 
de Puno; Hugo Ayzanoa Calixto, base de Ucayali e Augusto Huari Nolasco, da base de La 
Cantuta. (HOJAS ALEGRÍA; VENTURA GARCÍA, 2012, p. 18). 
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 O presidente Toledo voltou a reunir-se com o Comitê Executivo Nacional 

(CEN) da FENDUP e assumiu publicamente que a homologação seria 

implementada. Toledo declarou junto aos jornalistas que:  

Depois de 22 anos se inicia o processo de homologação de 
salários dos professores das universidades públicas e se fará 
progressivamente. A medida reflete a vontade política de 
cumprir com os professores universitários. [...] Agora será 
necessário eliminar algumas disposições legais para fazer 
realidade a homologação (HOJAS ALEGRÍA; VENTURA 
GARCÍA, 2012, p.19, tradução nossa).  

 No entanto, em 27 de agosto de 2005, o governo concedeu um reajuste 

para o pessoal docente com o intuito de desmobilizar a greve nacional e a 

greve de fome, mas os docentes responderam radicalizando as ações com a 

ocupação de pontes e bloqueios de rodovias.  

 O governo então enviou um projeto de lei para o Congresso 

regulamentando a homologação. O documento foi aprovado por 62 

congressistas e promulgado por Toledo em 10 de setembro de 2005, porém, o 

ministro Zavala ainda criava entraves para a efetivação do projeto e uma nova 

marcha foi organizada pela FENDUP para Lima, sendo finalmente aprovada 

uma comissão para elaboração da regulamentação da homologação.  

 Depois de 75 dias de greve, o Comitê Nacional de Luta e a Assembleia 

Nacional de Delegados, suspendeu por 60 dias a greve nacional. A FENDUP 

convocou a IV Convenção Nacional Acadêmica para os dias 3 e 4 de novembro 

para manter a categoria mobilizada e preparar uma retomada da mobilização 

em caso necessário. Em 8 de novembro, a partir da avaliação de que as 

negociações não avançavam, a Assembleia Nacional de Delegados decretou o 

reinício da Greve Nacional Indefinida para 16 de novembro e outra greve de 

fome prevista para o dia 13 de dezembro94.  

 Sofrendo forte pressão política, o governo publica no dia 22 de 

dezembro um novo decreto de urgência, DU nº 033.2005, sobre a 

homologação, mas que exclui da proposta os professores chefe de prática, 

                                                             
94 Participaram desta nova greve: Roberto Rojas Alegria, base de Trujillo (CEN), Marcial Ramos 

Gonzáles, base de Huacho; Rubén Neyra Moreira, base de Callao; Alberto Ascama Nieto, base 
de Ica; Mariluz Medina Vivanco, base de Tarapoto (CEN); Julio LazoTovar, base de Arequipa; 
Gladis Vásquez, base de Iquitos; David Guarda Sotelo de Tingo Maria; Luis Garcia Izquierdo, 
base de Cajamarca. 
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contratados, extraordinários e aposentados. Apesar das críticas feitas no 

interior do movimento, a greve foi suspensa.   

O celebrado, em 2005, entre governo e docentes foi cumprido 

parcialmente pelo governo Toledo e ignorado pelo seu sucessor, Alan Garcia, o 

que gerou novas manifestações nos anos seguintes com enfrentamentos de 

rua, como o retratado abaixo (imagem 32) em frente à sede da CGTP em Lima.  

Em 2007, houve uma nova greve com eixo na homologação e reposição 

das perdas. Os docentes universitários paralisaram suas atividades por um 

mês e meio e obtiveram um reajuste de 35%. 

Imagem 31 - Informativo da UNMSM, com destaque para uma marcha pela homologação. 

 
                                          Fonte: Jornal UNMSM, out/2007.   

A imagem acima é um fac-símile do órgão da UNMSM em 2007, com 

destaque para a homologação. Esse exemplar demonstra que a unidade e a 

defesa da homologação é uma bandeira incorporada inclusive pelas 

autoridades universitárias.  

No destaque da imagem abaixo o falecido presidente da FENDUP, o 

professor Julio Lazo, vítima do ataque da repressão policial. Ele liderava a 
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manifestação docente em 2007, atacada pelas forças governamentais com 

bombas de gás lacrimogêneo.  

Imagem 32 - Manifestação de docentes pela homologação reprimida em frente à sede da CGTP. 

 

Fonte: Blog La Voz de la consciência - http://lavozdeconciencia-unac.blogspot.com/2007/. 

Todos os docentes entrevistados mencionaram a homologação. É uma 

questão inexistente na Bolívia, mas similar à Colômbia. O maior movimento 

liderado pela Associação Sindical de Professores Universitários (ASPU) na 

Colômbia ocorrido, em 1993, também reivindicava a equiparação dos salários 

docentes ao dos juízes, tal como os peruanos.  

A professora da UNE, María Amelia Rosales Papa, recorda que a 

homologação foi conquistada formalmente logo após a redemocratização da 

década de 1980, e incorporada à lei universitária aprovada em 1983, a 23.733.  

A homologação estava na lei universitária anterior. Ela vem do 
ano 1983. Homologam os docentes. No segundo governo de 
Belaúnde (Terry). Nós na década de 1990 lutamos para que a 
homologação se fizesse realidade. (PAPA, 2016, p.CXLVII).  

De acordo, com professor Fritz (PEÑA, 2016, p.LXXXI), da UNMSM, o 

movimento pela homologação liderado pela FENDUP em 2005, durante o 

governo Toledo obteve uma vitória parcial. Foram 3 meses de greve. O 

professor Hugo Quintana, da UNE afirma que foi uma vitória e significou um 

ganho de até 50% para alguns cargos, como professor auxiliar:  

Foi em 2005. Houve paralisações, passeatas. Exigíamos 
ganhar como um magistrado, mas como diziam que não havia 
dinheiro, houve um acordo entre o governo e nós (professores) 
de aumentar o básico. Um professor auxiliar teve como 
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cinquenta por cento de aumento. (CÁRDENAS, 2016, 
p.CXXXV).  

Segundo o professor Monsoni, da UNI, a diferença salarial entre 

docentes e juízes é significativa:  

E há leis que se estabeleceram e que passado anos não são 
aplicadas. Um dos casos claros, específicos e irrefutáveis é o 
artigo 96 da lei 30.220 que estabelece bem claro: os docentes 
são homologados com todos os benefícios que têm os 
magistrados do poder judicial. E resulta que um magistrado 
vogal supremo ganha vinte e três mil soles (US$ 6.824). Um 
professor universitário, ganha seis mil e setecentos soles (US$ 
1.988) (MOTTA, 2016, p.CXIV).  

O artigo 96 da nova lei universitária 30.220, prevê a homologação 

(PERU, 2014, p.43), mas durante seu trâmite, conforme relato da professora da 

UNFV, Lucia Alicia, alguns parlamentares tentaram removê-la do texto 

(HERMOZA, 2016, pp.XCIV-XCV). Acrescenta que as marchas de mobilização 

contra as autoridades universitárias corruptas, no início da década de 2010, 

também eram pelo cumprimento da homologação.  

A professora da UNMSM, Norma Concepción Verástegui Gonzáles, 

recorda que os docentes universitários das províncias viajaram até a capital e 

acamparam em frente às faculdades do campus da San Marcos e retiravam os 

colegas das salas de aulas:  

Quando vieram os professores das províncias para fazer a 
greve pela homologação, vieram a San Marcos e aqui 
montaram suas barracas. E os professores que não aderiram à 
greve iam dar aulas com os colegas acampados na sua frente. 
Então os grevistas iam de sala em sala e os tiravam de lá. Que 
vergonha para os professores. Assim foi a luta. E aí estava 
(Julio) Lazo, de Arequipa. Um lutador. (GONZÁLES, 2016, 
p.CLVIII) 

 A educadora assevera que o SINDUSM nasceu nesse momento, quando 

os docentes concluem que já não é possível encaminharem as lutas por meio 

das associações. Na relação de propostas da chapa à direção do SINDUSM 

que a professora integra, o primeiro ponto relacionado é “Lutar pela 

homologação e a pensão justa de aposentadoria docente” (acervo do autor, 

2016).  
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Para o professor Anicama, da UNMSM, “a preocupação central da 

docência é a homologação e a promoção docente” (PESCORÁN, 2016, 

p.CXXXI). 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES COMPARATIVAS  

Perfil dos entrevistados 

 Como exposto no Capítulo I, a constituição de entrevistas enquanto 

fonte documental requer uma série de procedimentos. Voldman (2016, p.40) 

alerta para o risco de que as entrevistas reproduzam uma narrativa de um 

grupo que minimizaria conflitos, rupturas e oposições.  

 No movimento sindical esse risco é considerável. Neste campo é comum 

o aparelhamento das entidades, ou seja, o controle dos cargos chave das 

organizações sindicais, por agrupamentos partidários ou de interesse comum, 

que nem sempre atuam de forma democrática e transparente e, não raras 

vezes, utilizam a estrutura e recursos da entidade para fins particulares. Esse 

quadro, que normalmente é acompanhado por um processo de burocratização, 

requer do agrupamento hegemônico a elaboração de narrativas e justificativas 

uniformes e centralizadas.  

Como evitar tornar-se um refém e reprodutor desse discurso? Para além 

das outras formas de procedimento de verificação, como a triangulação com 

outras fontes, procuramos diversificar o perfil dos entrevistados dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela investigação e desta forma cobrir a observação 

do objeto de estudo desde ângulos variados.  

O perfil geral do público alvo das entrevistas seria de docentes 

universitários bolivianos e peruanos, de instituições públicas, que 

desenvolvessem respectivamente uma militância sindical no interior da CUD ou 

da FENDUP. Porém, agregamos outros parâmetros: diferentes instituições; 

atuação no interior do aparato sindical (base/direção); formação (área de 

conhecimento); condição de vínculo empregatício com a instituição (titular ou 

precário); gênero; faixa etária ou geracional distinta; posições políticas e 

associação partidárias distintas; e origem étnica (na Bolívia essa questão é 

relevante considerando a importância do movimento indígena).  

 No Peru este intento foi mais bem-sucedido que na Bolívia. Neste país, 

apesar das iniciativas desde o Brasil o objetivo foi parcialmente alcançado. 

Devido às circunstâncias, vimo-nos restritos aos dirigentes das federações 
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docentes bolivianas. Em geral professores com muitos anos de universidade95, 

todos eles homens e com mais de quarenta anos.  

A princípio consideramos que esse predomínio fosse uma expressão da 

reduzida participação das mulheres na docência superior da Bolívia, mas 

verificamos posteriormente que o peso feminino na docência superior boliviana 

é similar a do Peru e, no entanto, entrevistamos várias professoras peruanas.  

De acordo com os dados do último informe do CEUB (2017 pp.1 e 10), 

pode-se constatar que do total de 18.047 docentes universitários bolivianos 

relacionados em 2015, apenas 4.915 (27,24%) eram do sexo feminino. Esses 

números contrastam com as taxas de matrículas.  

Em 2015 as mulheres representavam um total de 50,74% do total do 

alunado de ensino superior boliviano e ao longo de dez anos (2005-2015) 

54,06% do número de formandos. Em 2015, as matrículas apontavam uma 

leve preponderância feminina: 237.303 matriculadas contra 230.419 homens. 

Obviamente essa comparação de números absolutos mascara a 

distribuição desigual entre homens e mulheres entre as carreiras mais 

concorridas e valorizadas. O gênero feminino concentra-se em carreiras 

ligadas à educação, humanidades e apoio à saúde (enfermagem), mas é 

diminuto em áreas como engenharia e medicina.  

No Peru observamos descompasso similar no contraste entre matrículas 

e postos docentes. Segundo Léon (2014, p.123), em 2010 somente 32% dos 

cargos docentes em universidades peruanas eram ocupados por mulheres, 

conquanto a presença feminina no total de matrículas alcançava 51,7% em 

2014 (SUNEDU, 2019).  

Neste país a maior incidência do número de professoras na docência 

universitária ocorre no setor privado (33%) ao passo que nas universidades 

públicas representa 25% dos docentes96 (Léon, 2014, p.123), ou seja, a 

                                                             
95 O professor com menor tempo de docência universitária foi o professor Salvador Mamani, da 

UPEA, com 11 anos atuando na instituição.  
96 Em um mapeamento realizado em base aos dados da SUNEDU (2016, pp209-211), as 

mulheres representavam 27,04% dos docentes nas 4 instituições públicas com mais de mil 
docentes (San Marcos, San Agustín, San Antonio Abad de Cuzco e Nacional do Altiplano): de 
um total de 4.921 docentes, 1.824 eram mulheres.   
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concentração do gênero feminino está nas instituições onde predomina o 

trabalho contratado e de tempo parcial – mais precário, portanto.  

As mulheres estão presentes na direção tanto da CUD quanto a 

FENDUP, assim, atribuímos o fato de não entrevistarmos nenhuma professora 

na Bolívia às circunstâncias com que nos deparamos: nenhuma mulher 

ocupava o cargo de secretária executiva das federações naquele momento e 

não conseguimos, apesar das tentativas, outros canais para obter entrevistas. 

O meio pelo qual as entrevistas foram agendadas – com o apoio do 

escritório central da CUD em La Paz – e o pouco tempo disponível em cada 

cidade, dificultaram a localização de militantes por outros meios97.  Ainda sobre 

a Bolívia, o depoimento colhido na UPEA, de um docente de origem aimará, foi 

o mais contrastante no conjunto das entrevistas deste país.  

Pudemos constatar que os entrevistados não compõem um mesmo 

agrupamento partidário por alguns elementos: os distintos posicionamentos, 

análises e avaliações sobre a CUD, o movimento sindical, a política e a própria 

trajetória narrada.  

Por outro lado, na Bolívia, abarcamos melhor que no Peru a diversidade 

regional e institucional por conta das visitas a diversas cidades e obtivemos a 

entrevista de cinco docentes nomeados (titulares) e três extraordinários. 

No Peru não visitamos as universidades nas províncias, as mais 

mobilizadas durante as greves, limitando-nos a conhecer instituições nas 

proximidades de Lima como a San Marcos, a UNI e a UNE (campus Rimac). O 

contato com os professores das províncias ocorreu por ocasião do XIX 

Congresso da FENDUP e em conversas informais.  

As carreiras dos entrevistados também comportam certa diversidade. Na 

Bolívia coletamos depoimentos de um engenheiro de sistemas, um engenheiro 

                                                             
97 Ainda no Brasil buscamos outras formas de contato que não fossem apenas via as 

entidades. No caso da Bolívia, obtivemos um contato por intermédio da secretaria internacional 
do Partido dos Trabalhadores (PT), mas que não resultou em nenhuma entrevista ou indicação 
de contato no meio sindical universitário. Em La Paz visitamos a sede do sindicato de docentes 
de educação básica, onde correntes trotskistas exercem alguma influência, mas talvez devido à 
falta de credenciais confiáveis, não obtivemos a indicação de um(a) militante do movimento 
docente universitário. 
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agrônomo, um engenheiro civil, um economista, um químico, um advogado, um 

administrador e um historiador. 

No Peru os perfis apresentam maior diversificação quando à inserção no 

movimento sindical. Dos oito entrevistados, somente dois estavam na direção 

de entidades, o professor Fritz no SINDUSM, e o professor Monsoni na Aduni.  

Outros três professores (Norma, Hugo, Anicama) em seus relatos 

informaram já terem participado da direção de alguma entidade, associativa ou 

sindical.  

Quanto à formação dos docentes peruanos, dois eram antropólogos, um 

químico, um engenheiro elétrico, um economista, um pedagogo, uma 

professora de língua castelhana e uma assistente social.  

Os professores peruanos apresentavam faixa etária acima dos 50 anos, 

com os mais idosos já tendo ultrapassado os 70 anos. Não há uma base de 

dados de faixa etária do conjunto da categoria, mas segundo o professor 

Anicama (PESCORÁN, 2016, p.CXXX) no decorrer nos dez anos seguintes à 

realização das entrevistas, 70% dos professores teriam de aposentar-se por 

atingir a faixa dos 70 anos.  

A afirmação do professor Anicama é condizente com o panorama etário 

da docência divulgado pelo II Censo Universitário peruano realizado em 2010: 

Tabela 25 - Dados referentes à faixa etária dos docentes universitários peruanos em 2010. 

Universidade  

Sexo  Faixa Etária  

Total  
Homem  Mulher  

21-
30 

31-40 41-50 51-60 
61-
70 

71-+ s/d 

Pública  15.835 5.599 615 3.291 5.575 7.564 3.623 737 29 21.434 

Privada  24.408 13.243 3.567 11.374 11.017 7.755 3.106 590 242 37.651 

Total  40.243 18.842 4.182 14.665 16.592 15.319 6.729 1.327 271 59.085 

Fonte: Cuenca e Reátegui (2016, p.18).  

Tendo como base os dados arrolados na tabela 25, as universidades 

privadas em 2010 apresentavam em seu quadro docente, maior número de 

profissionais jovens que as universidades públicas, o mesmo se passando com 

o gênero feminino.  
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A partir da observação empírica da participação dos delegados ao 

Congresso da FENDUP, tivemos reforçada a impressão de uma categoria com 

poucos jovens. Nesse sentido, nossa seleção de entrevistados parece 

representativa dos docentes que militam sindicalmente nas universidades 

públicas no Peru.  

Apesar de não termos obtido uma tabela da média etária dos docentes 

universitários na Bolívia para estabelecer uma evidência comparativa, 

empiricamente98, pelas instituições que visitamos, nos parece que se trata 

igualmente de uma categoria com elevada faixa etária, muito provavelmente 

uma decorrência da reforma previdenciária neoliberal que agravou a condição 

de retiro dos trabalhadores bolivianos com a introdução da capitalização. A 

recorrência do tema da aposentadoria nas entrevistas indica que essa é uma 

questão que importa e afeta, como uma ameaça iminente ou muito próxima, 

significativa parcela da categoria.  

Os entrevistados com mais tempo de docência estão entre os peruanos: 

três já eram professores na década de 1970 (uma no ensino superior e dois na 

educação básica). Contudo, a maior parte, tanto dentre os peruanos quanto 

bolivianos, ingressou no ensino superior na década de 1980. Um número 

significativo de docentes iniciou sua militância ainda no movimento estudantil, 

um contingente menor na própria docência do ensino superior e dois na 

educação básica.  

Temas  

 Vários temas foram abordados pelos professores durante as entrevistas 

e selecionamos alguns, que a nosso entender, são relevantes para o propósito 

deste estudo, seja por sua recorrência, ou porque apresentam aspectos 

importantes da prática sindical ou decorrências da contrarreforma neoliberal 

para a condição docente nestes países.   

                                                             
98 Essa observação “empírica” não pode ser estabelecida como evidência por tratar-se de um 

elemento subjetivo, mas não deixa de apresentar um contraste com universidades que 
visitamos na Argentina, México, Brasil, Colômbia e Equador, nas quais, aparentemente – em 
menor medida no caso de México e Colômbia – prevalecia ou destacavam-se muitos 
professores jovens.  
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São seguintes os temas: as principais características das entidades 

(CUD e FENDUP); a relação das entidades sindicais com a autonomia, o 

cogoverno e a contrarreforma universitária; a relação entre movimento 

estudantil e docente; práticas sindicais; o registro da história e memória 

sindical; a condição docente de trabalho; a precarização do vínculo docente 

com a universidade; o tema da aposentadoria capitalizada; a relação da CUD e 

FENDUP com os respectivos governos; os estatutos de ambas as entidades; e 

as preocupações e ações das entidades sindicais para com a formação 

docente.   

Os dados e situações que comentamos e comparamos neste capítulo, 

foram em sua maior parte apresentados nos capítulos III e IV. 

CUD e FENDUP 

 A CUD é mais recente que a FENDUP. Foi criada em 1983, mesmo ano 

do surgimento da CONADU (Argentina) e pouco depois do ANDES-SN (Brasil), 

no entanto as circunstâncias de sua formação são distintas destas duas 

entidades. A CUD não foi criada inicialmente pela mobilização de docentes 

interessados em instituir um representante sindical, ou mesmo como resultado 

do amadurecimento de entidades de caráter mais recreativo ou acadêmico a 

um patamar sindical, como no caso da FENDUP.  

Não significa a inexistência de tais preocupações, contudo a CUD surge 

da necessidade de instituir um ente legal e legítimo para representar o 

estamento docente em paridade nacional no cogoverno com os estudantes no 

interior do CEUB. A constituição do CEUB, e indiretamente da CUD, foi uma 

repercussão da vitória sobre o regime militar.  

Simultaneamente correspondeu à CUD a atribuição de órgão sindical, 

como o dilema expresso pelo professor Aniceto (VELARDE, 2016, p. XVII), 

portanto, conceituamos que a CUD é marcada por uma dupla natureza: sindical 

e institucional (componente do cogoverno universitário). Analisar a CUD, 

implica considerar seu papel na composição do cogoverno e não somente suas 

atribuições sindicais.  
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Enquanto as organizações de base da FENDUP em cada instituição 

universitária autodenominaram-se – e comprometeram esforços legais e 

políticos para serem reconhecidos nesse sentido – como “sindicatos”99, na 

Bolívia as estruturas de base da CUD denominam-se como “federações”.  

A FENDUP surgiu em 1971, ainda sob o governo militar de Velasco e 

segundo alguns entrevistados (GONZÁLEZ, 2016, p.CLIV) foi uma entidade 

formada por intelectuais que passou por mudanças ao longo de sua trajetória.  

Esta entidade é contemporânea à primeira organização dos docentes 

universitários argentinos, abrigada no interior da Confederação de 

Trabalhadores da Educação da República Argentina (CTERA) no início da 

década de 1970 e depois desmantelada pela ditadura militar (1976-1983). 

Também é contemporânea à formação da Associação de Professores 

Universitários (ASPU) da Colômbia, em 1968. Assim como a ASPU, a FENDUP 

apresenta um processo de transição de uma entidade com caráter mais 

acadêmico e até recreativo (CÁRDENAS, 2016, p.CXXXIV) para outro, 

reivindicativo e sindical (GONZÁLES, 2016, p.CLIV). 

No caso da FENDUP essa transição ocorre em dois momentos 

específicos: na década de 1980 (centrado principalmente na luta pela titulação 

dos docentes contratados), interrompido pelo golpe de Fujimori, e retomado no 

início do novo século, com as lutas pela homologação – a partir de 2003.  

Os docentes universitários peruanos compartilham com os colombianos 

o pleito de isonomia dos seus vencimentos com os dos juízes de primeira 

instância (homologação). Não há essa reivindicação na Bolívia. 

Em face à inexistência de registros ou estudos sobre a história destas 

organizações, não foi possível identificar quais entidades de base existiam 

antes da conformação da CUD e da FENDUP.  

Alguns entrevistados deram conta do conhecimento da existência da 

federação docente da UMSFX (Sucre) como anterior à fundação da CUD, 

                                                             
99 Há casos de associações como a Associação de Docentes Universitários da Universidade de 

Engenharia, ADUNI e na Universidade Nacional Agrária de La Molina (UNALM), a Associação 
de Docentes da UNALM, criada em 5 de dezembro de 1961. Há ainda a Federação de 
Docentes da Universidade Nacional Pedro Ruiz Gallo (FEDURG).  



278 

 

provavelmente com outra denominação, e da Aduni e a Associação de 

Docentes da UNALM no caso da FENDUP. Localizamos na literatura de apoio 

a menção a atividades do Sendero Luminoso em 1968 no Sindicato Docente da 

Universidade Nacional San Cristóbal de Huamanga, o SUTE-UNSCH 

(DEGREGORI, 1990, p.170), demonstrando formas de organização com a 

denominação de sindicato, em período anterior à fundação da FENDUP.  

 Na Bolívia a tradição universitária autonomista parece ter induzido um 

acentuado traço de descentralização na conformação da estrutura da CUD, 

realçando o papel e as atribuições das federações. Esse traço expressa-se na 

existência de salários diferenciados por instituição, não obstante o plano de 

carreira ser o mesmo para todas as universidades públicas. 

Na Bolívia, a associação dos docentes (titulares e extraordinários) às 

federações é compulsória. Não consta na Lei Geral do Trabalho nenhum artigo 

que proíba essa forma de filiação. A CUD não possui uma revista ou jornal 

periódico regular e tampouco uma sede própria. Esta, é realocada a cada 

gestão, estabelecendo-se na instituição de cada novo secretário geral da CUD.   

Em La Paz, há um escritório do secretário permanente da CUD, onde 

entrevistamos o professor Miguel Cotaña, instalado em um imóvel do governo, 

juntamente com outros órgãos estatais, como o CEUB. Foi por intermédio 

deste escritório que agendamos as entrevistas nas várias cidades e instituições 

que percorremos: La Paz, Oruro, Sucre, Cochabamba, Potosí e El Alto.  

No Peru, a FENDUP apesar de ter como atribuição a negociação em 

nível nacional dos docentes universitários e ser uma entidade antiga e 

reconhecida, igualmente não dispõe de sede própria e de revista ou jornal 

regular. O escritório que visitamos no centro de Lima, era uma sala alugada.  

A associação ou sindicalização de um docente universitário peruano às 

entidades de base é voluntária. A categoria docente universitária apresenta 

índices de sindicalização superiores a 50%, bem acima dos índices nacionais 

do Peru: 14,5% no setor público e 2,8% no setor privado, média nacional de 

5% (INEI, 2019, p.26).  
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Quanto ao financiamento destas entidades, não foram relatadas fontes 

de recursos governamentais. Depreende-se das entrevistas que a FENDUP 

seja sustentada por um repasse dos sindicatos de base em períodos de 

negociação salarial.  

A CUD, sendo constituída por federações que assumem funções 

administrativas no cogoverno, utiliza indiretamente a estrutura universitária 

(como o escritório em La Paz e o suporte das universidades para onde é 

realocada sua sede) para seu funcionamento. No XIV Congresso Nacional da 

CUD a delegação da FEDSIDUMSA estava impedida de credenciar-se devido 

a dívidas pendentes (CUD, 2013, p.20), evidenciando a existência de aportes 

das federações para com a CUD.  

Quanto aos enlaces destas entidades, a FENDUP está filiada à 

Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP) e a CUD integra a 

COB100, ainda que não haja referências à central sindical em sua página de 

internet e quase não mencione a COB em seus documentos. Nem a CGTP, 

nem a COB estão identificadas nos estatutos, ainda que as relações da 

FENDUP sejam mais próximas da CGTP do que a CUD em relação à COB.  

Nas entrevistas com docentes bolivianos surgiram críticas à associação 

ou proximidade da COB com o governo de Evo Morales (SAAVEDRA, 2016, 

p.XLI)101. No Manifesto de Copacabana aprovado no IV Congresso Ordinário 

da FUD-UPEA, consta a necessidade de “recuperar a Central Obreira Boliviana 

ao serviço dos explorados e oprimidos do campo e das cidades” (FUD-UPEA, 

2016, p.11), o que indicaria a caracterização do desvirtuamento da COB de sua 

missão, por parte da federação docente altenha.  Ainda assim, localizamos 

registros de movimentos reivindicativos, como os ocorridos entre 2009 e 2010 

(RADA, 2017, p.92), dos docentes universitários em aliança à COB. 

                                                             
100 Nos estatutos orgânicos das universidades, os representantes da Confederação Obreira 

Departamental (COD) tem direito a voz nos Conselhos Universitários (UMSS, 1990, p.6). 
101 Em novembro de 2017, no XVI Congresso Nacional da CUD que elegeu a nova direção, 

quatro importantes federações (Universidade Autônoma Gabriel René Moreno, Universidade 
Autônoma de San Andrés, Universidade Autônoma Tomás Frías e Universidade Maior Real e 
Pontifícia de São Francisco Xavier) não votaram no candidato Rodrigo Rodriguez, da FUD-
UMSS, acusando-o de vínculos com o MAS (CORREO DEL SUR, 27 DE NOV.2017).  
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 Na Bolívia, as mobilizações dos docentes universitários ocorrem, na 

maioria dos casos no âmbito da instituição local, como demonstra a greve 

promovida em Sucre, pela FUD-UMSFX, o movimento de 2006 na UTO ou as 

ações da FUD-UPEA para ampliação dos ingressos.  

 No Peru também ocorrem movimentos isolados, por instituições, como a 

ocupação da UNFV e os casos de reintegração dos docentes da UNMSM 

demitidos pelo governo Fujimori ou ainda, mais recentemente, a demissão de 

docentes pertencentes aos quadros da Universidade Nacional Pedro Ruiz Gallo 

(UNPRG), mas a FENDUP já dirigiu grandes lutas em nível nacional. 

 Aparentemente a FENDUP consolidou-se como uma referência mais 

presente no imaginário dos docentes universitários do Peru que a CUD junto 

aos professores bolivianos. Enquanto a FENDUP foi citada 76 vezes durante 

as oito entrevistas de docentes peruanos, a CUD foi citada em 19 ocasiões no 

mesmo número de entrevistas e em base a um roteiro de perguntas similar.  

 O histórico da FENDUP revela que suas organizações de base lideraram 

processos importantes na década de 1980, mas de caráter local – luta pela 

titulação em várias universidades. Em 2003, 2004 a própria FENDUP teria 

dirigido greves em nível nacional e em 2005 uma longa greve de 3 meses pela 

homologação, durante o governo de Alejandro Toledo. Nova greve em 2007 e 

2009 e participação ativa nos movimentos contra a corrupção universitária em 

2011 e 2012. A menção a estes movimentos foi recorrente na resposta dos 

professores quando questionados sobre as lutas mais significativas.  

Roberto Leher reconhece na FENDUP uma entidade que apresenta 

propostas antissistêmicas (LEHER, 2010, p.83) e nas entrevistas inteiramo-nos 

que o primeiro anteprojeto de Lei Universitária, proposto no período pós-

Fujimori, foi de iniciativa desta entidade (HERMOZA, 2016, p.XCII). 

 Na Bolívia não há uma conexão entre a CUD e alguma paralisação 

nacional. Quando questionamos sobre quais seriam os grandes movimentos 

docentes, os entrevistados citaram os eventos ligados à autonomia da década 

de 1920, 1930, 1950 ou as revoluções universitárias da década de 1970.  
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 Uma possível explicação para essa maior evidência em nível nacional da 

entidade peruana, talvez possa ser atribuída à própria natureza das duas 

entidades e sua forma de inserção no sistema universitário local. A FENDUP 

constituiu-se inicialmente como uma entidade associativa que ao longo dos 

anos assumiu um caráter sindical e dissociado da estrutura institucional 

universitária, ao passo que a CUD desde sua fundação se encontra integrada 

ao sistema universitário. Esta inserção tem como desdobramento a canalização 

de parte dos conflitos por meio dos mecanismos internos da universidade.  

Por outro, a tradição da autonomia universitária e do cogoverno na 

Bolívia é mais enraizada que no Peru, apesar da reforma universitária peruana 

ser anterior à boliviana102.  

 Não significa que a FENDUP se atenha a questões corporativas ou que 

a CUD não atue sindicalmente, mas suas ações, estratégias e mesmo estrutura 

respondem a circunstâncias específicas.  

Autonomia, cogoverno e entidades  

 A relação da CUD e FENDUP com os cogovernos universitários e 

sistemas universitários são bastante distintas.  

 Como vimos no capítulo específico sobre a CUD, o Conselho 

Universitário, estabelecido no estatuto orgânico de cada universidade é 

constituído pelo reitor (que o preside), o vice-reitor, os decanos e diretores de 

escola, um delegado docente e um estudantil de base eleitos por cada 

Faculdade e Escola, um executivo da FUD e um executivo da Federação 

Universitária Local (FUL). Os estudantes compõem metade dos assentos no 

Conselho Universitário.  

Nas universidades bolivianas o Conselho Universitário encontra-se 

submetido apenas ao Congresso Universitário. Consta ainda no Conselho 

Universitário o direito à voz para o representante da Central Obreira 

Departamental (COD).  

                                                             
102 Apesar de mais distante geograficamente da Argentina, o Peru sofreu os efeitos da Reforma 

Universitária de Córdoba já em 1919 – primeira onda –, enquanto que na Bolívia a autonomia e 
o cogoverno só foram conquistados em 1930 – “segunda onda” (PORTANTIERO, 1978, p.58). 
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No Peru, segundo o texto da denominada nova lei universitária 

30.220/2014, também é o reitor quem preside o Conselho Universitário nas 

instituições peruanas. Há ainda o vice-reitor e os decanos – 25% do total, 

eleitos por eles próprios. Um representante (diretor) da escola de pós-

graduação e um dos graduados. Os estudantes compõem 1/3 do Conselho 

Universitário. Não há representação prevista para a as entidades docentes ou 

entidades estudantis (PERU, 2014, p.29).   

  Tanto na Bolívia, quanto no Peru o movimento estudantil foi o principal 

protagonista das reformas universitárias. No Peru as conquistas refluíram na 

mesma década de 1920, sendo recuperadas, perdidas e posteriormente 

resgatadas ao longo do século XX.  

 Na Bolívia, mesmo sob uma conjuntura que comportou uma guerra de 

proporções catastróficas como a do Chaco (1932-1935), a autonomia 

universitária e cogoverno não apenas mantiveram-se como foram incluídas na 

Constituição de 1938.  

Na Revolução de 1952, como forma de contrapor-se às investidas 

intervencionistas do MNR e COB, a comunidade universitária ampliou a 

participação estudantil na composição do cogoverno, tornando-se paritário. 

Durante as revoluções universitárias de 1970 e 1971 o cogoverno chegou a ser 

tripartite com a inclusão de setores operários na direção universitária, até o 

golpe de Banzer.  

Tais situações nunca sucederam no Peru. Durante a reforma educativa 

de Velasco os trabalhadores administrativos tiveram representação no 

cogoverno, mas com a reforma de Belaunde Terry na década de 1980, foram 

excluídos.  

No Peru, não há cogoverno em nível nacional, estando as universidades 

sujeitas a órgãos normativos como a SUNEDU, composto em grande parte por 

pessoal alheio à comunidade universitária.  

Em sua entrevista, o professor Fritz, da UNMSM, criticando a SUNEDU, 

projetou como alternativa a esta, uma entidade com caraterísticas similares ao 

CEUB da Bolívia:  
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O outro é que se estamos de acordo que haja uma instância 
que controla, defina as universidades em seu manejo, deve 
estar constituído por pessoas que são atores da universidade, 
professores. Não gente estranha, que tem outra experiência 
não relacionada. Porque na SUNEDU há administradores. Há 
coisas que não podem administrar, como a pedagogia, as 
mudanças curriculares. Basicamente, nós não queremos que 
isso vulnere a autonomia universitária. Vejamos o nome, com 
uma cor militar, “superintendência”. Poderia ser “comissão”. 
Dizemos que tem de estar conformada por atores da 
universidade. Estamos em desacordo com isso. (PEÑA, 2016, 
p.LXXXVI). 

Na Bolívia, o CEUB é cogoverno instituído em nível nacional. 

Obviamente neste órgão há reitores e burocratas, mas é uma estrutura 

composta praticamente por docentes e estudantes e não por economistas 

indicados por um governo ou pelo mercado.  

Na base, o contrataste se mantem. Na Bolívia há cogoverno nas 

faculdades e carreiras, nas instituições universitárias peruanas, não. 

 Na Bolívia, foram várias as tentativas governamentais de introduzirem-

se órgãos de controle externos à universidade (SINAMED, CONAMED, 

CONAES, FOMCALIDAD), mas as universidades nacionais preservaram 

grande parte de sua autonomia (WEISE, 2010, p.240). No artigo primeiro do 

Estatuto Orgânico da Universidade Boliviana, consta que as universidades são 

iguais em hierarquia (CEUB, 2003, p.121).  

Apesar de integrar o cogoverno de cada instituição, as federações 

docentes bolivianas são minoritárias nesse organismo (há outros setores 

docentes). Registramos nas entrevistas e em documentos de congressos 

vários relatos de conflito entre as federações e as autoridades universitárias: 

reitor, chefes de departamentos e até com conselhos universitários (caso citado 

na UMSS).  

Nas universidades bolivianas, a prática de aliciamento por concessão de 

benesses a estudantes que ocupam o cogoverno, mencionada nas entrevistas 

(COTAÑA, 2016, p.VII), não se restringe ao meio estudantil, como deixam 

claras as denúncias contidas nos documentos aprovados no III Congresso da 

FUD-UMSS. As federações bolivianas, apesar se integrarem o cogoverno, 
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atuam em um ambiente sujeito a tensões e conflitos porque tratam de relações 

de poder interno ao governo universitário.  

No Peru essa situação encontrou uma expressão nacional, 

ultrapassando as tensões internas às universidades. No início da década de 

2010, as denúncias das práticas de corrupção das autoridades universitárias 

estiveram na base de uma forte mobilização docente-estudantil103.  

Como vimos, esse movimento de docentes e estudantes universitários 

peruanos, resultou na aprovação de uma nova lei universitária, que apesar das 

restrições e críticas de vários docentes quanto à forma como foi elaborada e 

quanto a alguns aspectos (homologação, limite de idade para lecionar, 

restrições do direito de voto, voto docente ponderado discriminatório, instituição 

de um órgão nacional de controle), trouxe em seu bojo o dispositivo de escolha 

dos reitores por voto universal e ponderado de docentes e estudantes.   

Imagem 33 - Representante estudantil da UNMSM  na Comissão de Educação do Congresso 

apresentando denúncia de corrupção contra o reitor Pedro Cotillo. 

 

            Fonte: RPP Notícia, 2014. 

O professor Anicama (2016, p.CXXXIII), da San Marcos, cita a Bolívia 

como um exemplo de eleição universal das autoridades universitárias por 

docentes e estudantes, mas ele demonstra em seu depoimento certo ceticismo:  

                                                             
103 Há diversos casos relatados em uma breve consulta às mídias eletrônicas. Um dos mais 

notórios é o da Universidade Nacional de San Agustin (UNSA), em Arequipa, com um relatório 
de mais de treze páginas de denúncias de práticas corruptas cometidas pelo reitor, Rolando 
Cornejo Cuervo, disponível em: http://denunciasypropuestasunsa.blogspot.com/.  

http://denunciasypropuestasunsa.blogspot.com/
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Bom, certamente estamos gozando de uma aparente 
democracia, com o voto universal, mas temos conhecimento de 
que na Bolívia, por exemplo, há muito tempo existe mecanismo 
de eleição, mas esse mecanismo não solucionou o problema 
destas universidades. Aqui gerou muita expectativa e vamos 
ver no que resulta, mas já estamos vendo que é manejada por 
um grupo. 

Na nova lei universitária peruana o processo eleitoral também é mais 

restritivo e com maiores distorções. Os docentes contratados (precarizados) 

não participam da escolha do reitor e vice-reitor. O voto dos estudantes 

equivale a 1/3 da votação ponderada e no interior do estamento docente 

ordinários há distorções, como o peso maior do voto do principal (50%) em 

relação aos associados e auxiliares.  

 No caso boliviano, a autonomia e o cogoverno demostraram-se 

eficientes instrumentos para impedir a introdução de mecanismos de controle 

externo dos governos neoliberais sobre as universidades. O voto para reitoria e 

demais órgãos de governo (departamentos) é direto, paritário e ponderado 

entre docentes e estudantes – com exceção da UPEA e Siglo XX, que 

comentaremos mais adiante – e os docentes extraordinários (precários) podem 

votar, mas não se candidatar.  

A avaliação institucional e docente permanece como uma prerrogativa 

da própria universidade e de seus membros (autoridades, docentes e 

estudantes).  

No Peru as universidades são avaliadas e ranqueadas desde um órgão 

externo (SUNEDU), que utiliza critérios como a quantidade de publicações e 

citações em revistas indexadas e a capacidade de inserção dos formandos no 

mercado de trabalho (SUNEDU, 2016, p.88-89). 

Ao contrário dos estudantes bolivianos, os peruanos não avaliam seus 

professores, mas há um mecanismo institucional de revalidação periódica da 

permanência do docente na instituição, entre três e sete anos conforme o cargo 

(auxiliar, associado e principal). De acordo com o artigo 84, da nova lei 

universitária 30.220/2014:  

O período de nomeação dos professores ordinários é de três 
(3) anos para os professores auxiliares, cinco (5) para os 
associados e sete (7) para os principais. Ao término do citado 
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período, os professores são ratificados, promovidos ou 
separados da docência através de um processo de avaliação 
em função dos méritos acadêmicos que inclui a produção 
científica, letiva e de investigação (PERU, 2014, p.38, tradução 
nossa).  

Parece-nos que o conceito de heteronomia – quando a autonomia é 

subordinada à autoridade e avaliação de agentes externos à universidade – 

desenvolvida por Daniel Schugurensky (2002, p.109) e explicitado por 

Valdemar Sguissardi (2009, p.117) e Naidorf (2009, p.158), é plenamente 

aplicável no caso peruano, mas não no boliviano.  

Podemos afirmar que na Bolívia, onde os princípios da reforma 

universitária de Córdoba foram aplicados mais profundamente e apresentaram 

continuidade mais prolongada, as estruturas universitárias ofereceram 

resistência mais bem-sucedida às investidas da contrarreforma neoliberal no 

que tange à autonomia universitária e ao cogoverno. Há que pesar outros 

fatores conjunturais, como a ausência de um golpe na Bolívia na década de 

1990, como o perpetrado por Fujimori no Peru, a inexistência de grupos 

paramilitares e a interrupção de governos neoliberais a partir do início do 

século XXI.   

Contrarreforma universitária  

 Um importante aspecto da contrarreforma refere-se à questão do 

financiamento das instituições pública com a diversificação das fontes de 

recursos – em outras palavras, que a universidade banque por si o sustento de 

sua manutenção e ampliação – e o condicionamento da liberação das verbas a 

resultados.   

De modo geral, como vimos nos capítulos III e IV, sobre os sistemas 

universitários de Bolívia e Peru, houve redução per capta de investimento 

anterior ao processo de massificação das matrículas. Todos os entrevistados 

(peruanos e bolivianos) definem as dotações orçamentárias estabelecidas para 

as universidades, pelos respectivos governos, como insuficientes.  

No caso da Bolívia registramos sucessivas mobilizações na UPEA por 

ampliação dos recursos. Igualmente na UMSS foi relatada a insuficiência 

orçamentária institucional e uma estratégia dos docentes em utilizar o prestígio 
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acadêmico para pressionar o governo a ampliar a participação do setor 

universitário nos recursos provenientes da exploração dos hidrocarbonetos, 

elevando a alíquota dos 7% para 12%104.  

É uma linha nacional que provavelmente a UMSS se torna 
emblemática porque temos a maior quantidade de centros de 
investigação e centros de interação social como nenhuma outra 
universidade nacional. Isso de certa maneira nos permite ser 
os líderes ou os pioneiros na busca daquela porcentagem que 
nos permita viabilizar a investigação. (RODRIGUEZ, 2016, 
p.LX).  

De acordo com a Constituição Política do Estado da Bolívia, artigo 91, 

inciso I o Estado é responsável pelo financiamento das universidades públicas:  

As universidades públicas serão obrigatória e suficientemente 
subvencionadas pelo Estado, independentemente de seus 
recursos departamentais, municipais e próprios, criados ou por 
criar-se. (Bolívia, 2009). 

Apesar da crítica dos docentes nos dois países, o quadro de 

investimentos sugere situações nacionais distintas. Na Bolívia, constata-se que 

a participação das universidades públicas no PIB apresentou aumento durante 

o governo do MAS.  

Tabela 26 - Participação das universidades públicas no PIB boliviano (1990-2013). 

1990 1995 2000 2002 2011 2012 2013

0,95 1,18 1,21 1,5 2,60% 2,30% 2,40%  

Fonte: 1990-2002 (SANTA CRUZ, 2004, p.2); 2011-13 (FUNDAÇÃO JUBILEO, 2014, p.19). 

O mesmo não se passou no Peru. A porcentagem do PIB investido nas 

universidades públicas em 2015, ainda que indique elevação na última década, 

equivale ao percentual investido pela Bolívia no início dos anos 1990, não 

alcançando 1%.  

Tabela 27 - Participação das universidades públicas no PIB peruano (2004-2015). 

2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 

0,59% 0,66% 0,63% 0,67% 0,64% 0,96 0,98 1,04 1,02 0,94 

Fonte: Período 2004/2008 (PUCP, 2009, p.15), período 2011/2015 (SUNEDU, 2016, p.61). 

                                                             
104 Segundo o Decreto Supremo 28.421 que regulamenta o Imposto Direto sobre os 

Hidrocarbuneto (IDH) 35% são destinados aos municípios, 10% aos governos regionais, 7% 
para as universidades e 19% para o setor de educacional nacional (FUNDAÇÃO JUBILEO, 
2014, p.13).  
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Em algumas universidades como a UNMSM e a UNE, quase 50% dos 

gastos mensais são custeados com orçamento próprio, com a cobrança de 

mensalidades nos cursos preparatórios para o ingresso na universidade 

(PEÑA, 2016, p.LXXXVII), venda de cursos descentralizados (PAPA, 2016, 

p.CL) ou a própria pós-graduação – cobrada inclusive dos docentes.  

O financiamento da universidade peruana assemelha-se ao da 

Colômbia, com a paulatina desobrigação do Estado e consequente 

transferência do custo operacional (manutenção, salários e expansão) para as 

próprias instituições. A subvenção da investigação, no caso peruano, encontra-

se condicionada à avaliação do desempenho da universidade pela SUNEDU:  

As universidades acedem a fundos de investigação de acordo 
com a avaliação de seu desempenho e à apresentação de 
projetos de investigação em matéria de gestão, ciência e 
tecnologia, entre outros, ante às autoridades e organismos 
correspondentes, a fim de fomentar a excelência acadêmica. 
(PERU, 2014, p.25).  

Também na Bolívia houve o intento de impor o financiamento por via do 

condicionamento de resultados (FOMCALIDAD), mas que findou vindo por 

terra (WEISE, 2010, p.240).  

A reforma educativa no caso boliviano avançou mais pela ampliação da 

rede privada de ensino superior, do que via a introdução de mecanismos de 

gestão gerenciais nas universidades públicas, ao menos no que se refere à 

avaliação e autonomia.  

Na Bolívia, ainda que tenha havido expansão das matrículas no setor 

privado, o setor público conseguiu acompanhar mantendo-se relativamente 

estável no período 2000/2016 com leve declive de 82,78% para 80,87% (INE, 

2017).   

As universidades privadas não lograram em nível nacional influir 

diretamente sobre a administração pública, ainda que gozassem, segundo o 

pesquisador Eduardo Paz Rada (2017, pp.104-105), de bom relacionamento 

com o governo do MAS.  

No Peru, verificou-se uma expansão acelerada das universidades 

privadas, muito superior a das universidades públicas, particularmente após o 
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decreto 882/1996 de Fujimori. Muitas delas contam com isenções fiscais105. A 

participação sobre o total de matrículas no período entre 2004/2014, o setor 

privado saltou de 45,16% para 72,34%106. 

As universidades societárias, designadas como universidades “bambas” 

ou “supermercado” (HERMOZA, 2016, p.XCI), ampliaram sua presença no 

organismo então responsável pelo ensino superior peruano, a ANR. A 

corrupção alcançou tal ponto que este órgão foi extinto na nova lei universitária 

e foi declarada uma “moratória” com a proibição da criação de universidades 

por 5 anos.  

Há que se destacar, como exposto no capítulo IV, que grande parte da 

investigação levada a cabo naquele país ocorre em universidades privadas, 

para onde migrou a elite econômica do país a partir da década de 1940/1950, 

denominadas como associativas ou “sem finalidade de lucro” (GARFIAS, 2015, 

p.106).  

Segundo Rada (2017, p.91), também na Bolívia, a elite econômica 

transferiu seus filhos para as universidades privadas, mas o setor público 

concentra as investigações.  

Por sua vez, para alguns estudiosos desta problemática, a expansão das 

universidades privadas neste país, não resultou na criação de um sistema de 

qualidade acadêmica:  

Há que se indicar que o mercado gerado com a expansão 
privada é um mercado de formação profissional, de 
certificações, títulos e graus, mas não há um mercado de 
conhecimentos, nem tampouco mercado de bens produzidos 
pela universidade. (WEISE, 2010, p.242).  

Porém, para a autora, a universidade pública na Bolívia não formulou um 

projeto universitário como contraponto à contrarreforma neoliberal e viu-se 

capturada pelos valores de mercado como a “racionalidade” empresarial, 

competitividade, qualidade e excelência.  

                                                             
105 De 92 universidades privadas no Peru, 28 têm benefícios tributários (GESTÃO, 2018).  
106 (Dados referentes a 2004/2007 - PUCP, Universidade Peruana Cayetano Heredia e 

Universidad de Lima (ULIMA), jun/2009, p.79. Dados referentes a 2008/2013, Olarte (2017). 
Dados referentes a 2014/2016 - SUNEDU, estatísticas de matrículas, ago/2019). 
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Weise (2005, p.91) cita o estudo de Villarroel e Ayllón (2003) conduzido 

junto a docentes e estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

UMSS. O trabalho tem por objetivo identificar o grau de penetração do discurso 

empresarial, ou valores do “capitalismo acadêmico”, entre a comunidade 

universitária desta faculdade. Selecionamos os levantamentos de três aspectos 

associados ao financiamento, autonomia e função social da universidade junto 

à comunidade universitária. Entre parênteses o grau de concordância com a 

afirmação conforme o estamento:  

 O financiamento da Universidade já não deve considerar-se como uma 

obrigação exclusiva do Estado (85% docentes – 58% estudantes);  

 A qualidade da Universidade deve ser interna e externamente avaliada, 

para sua acreditação conforme os padrões internacionais (78% docentes – 

82% estudantes); 

 Os interesses comerciais devem definir a área de investigação, assim 

como as condições e meios de sua difusão (65% docentes – 53% 

estudantes); 

Há que se ressalvar que o campo de estudos tecnológicos é bastante 

sensível e assediado por empresas em razão da sua capacidade de produzir 

aquilo que Silva Júnior (2017, p.140) definiu como “conhecimento matéria-

prima”, que rapidamente pode ser incorporado na produção de mercadorias.      

Por outro lado, o estudo de Villarroel e Ayllón data de 2003 e reflete o 

período anterior, ao governo de Evo Morales, porém evidencia que ao término 

da longa sucessão de governos neoliberais, os valores empresariais haviam 

sido assimilados e incorporados sem a contraposição de um modelo 

antissistêmico de universidade.  

Na declaração política do III Congresso da FUD-UMSS, em 2014, o texto 

aprovado propõe como forma de superação do caráter primário da economia 

boliviana a reestruturação da universidade em base à investigação, produção e 

serviços, vinculando a investigação universitária à pequena, média e grande 

indústria (FUD-UMSS, 2014, p.71).  
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Não possuímos elementos suficientes para fechar uma caracterização, 

mas aparentemente a declaração da FUD-UMSS pode expressar um texto 

genérico aprovado sem maiores cuidados durante o decorrer dos trabalhos do 

congresso ou pode indicar que os valores e discurso do “capitalismo 

acadêmico” estão entranhados ou naturalizados inclusive na entidade sindical.  

No Peru, a professora María Amelia da UNE (2016, pp.CXLII-CXLIII) 

chama atenção para um quadro correlato em sua instituição: os planos de 

estudos vêm sendo alterados com a introdução de cursos direcionados às 

necessidades do mercado, concomitante à eliminação de disciplinas de 

Humanas, como a Filosofia.  

Assim, chegamos a outro “front” no qual o neoliberalismo segue 

ganhando terreno. Não se trata apenas de contenção de recursos, 

terceirizações, maior controle sobre o trabalho e/ou sua precarização, mas 

também a disseminação de valores e práticas empresariais, que se refletem na 

alteração nos planos de estudo onde se prioriza a qualificação técnica em 

detrimento da formação humanista. Ou seja, a reconfiguração da finalidade 

universitária, limitada à mera instrumentalização profissional e sem 

problematizar outros aspectos e dimensões da vida social. 

Esse reducionismo pedagógico acentua e aprofunda o distanciamento 

de outros aspectos da vida social que já eram graves, como a indiferença ou 

desqualificação da cultura dos povos originários dos países andinos.  

Na Bolívia, o professor Salvador Mamani classificou como o “divórcio” da 

universidade com o povo. O professor de origem aimará afirma que “Não é 

possível que nossos filhos entrem índios na universidade e saiam 

desconhecendo-se totalmente” (MAMANI, 2016, p. LXVII).  

 Em paralelo com o conceito “conhecimento matéria-prima”, a 

universidade neoliberal assume como missão disponibilizar ao mercado o 

formando matéria-prima, “produzido” em grande quantidade e pronto para 

suprir os postos de trabalho ou engrossar o exército de reserva de 

desempregados. O papel de aparelho reprodutor ideológico da universidade se 

faz mais presente na etapa neoliberal.  



292 

 

O fenômeno da padronização está associado aos procedimentos de 

avaliação externa, “credenciamento” ou acreditação de cursos e carreiras por 

instituições (nacionais ou internacionais) que padronizam vários aspectos do 

metabolismo e estrutura das universidades. Tais standards neoliberais 

inspiram-se nos procedimentos do mundo fabril, com as normas da 

Organização Internacional de Padronização (ISO107) relacionadas às 

características de produtos e serviços comercializados em nível internacional.  

O Projeto Tuning América Latina, é um desdobramento do Processo 

Bolonha na região e tem por objetivo a padronização em nível internacional de 

um paradigma voltado aos interesses comerciais, ressignificando a educação 

como mercadoria. A acreditação internacional seria o meio pelo qual ocorre o 

direcionamento da estruturação de cursos e carreiras das universidades, de 

forma mais “sutil”.  

Apesar de incluirmos nos roteiros de entrevistas questões pertinentes a 

tais processos de acreditação de cursos e faculdades, os entrevistados não se 

manifestaram criticamente, tanto na Bolívia quanto no Peru. O professor 

Aniceto, da UMSA, esclarece que se tratam de medidas salutares com o intuito 

de melhorar a qualidade dos cursos.  

É algo para melhorar. A ideia central é encontrar as 
deficiências e como podemos corrigir. Seguramente se 
alcançará com algum plano estratégico. As carreiras 
elaborarão seu plano estratégico para melhorar as 
observações dos pares acadêmicos. E o passo seguinte se 
coloca uma reacreditação (VELARDE, 2016, p.XXVII). 

 O professor Mogrovejo da UATF, em Potosí, detalha os aspectos 

avaliados na acreditação:  

As carreiras das faculdades devem acreditar-se. É hierarquia. 
E fazem isso com pares em nível nacional, latino-americano. 
Em nível internacional. Então vem em pares avaliar. Para a 
acreditação há vários requisitos. Que são estatísticas de 
aprovados, reprovados, formação de docentes titulares, suas 
especialidades, e dentro disso a avaliação docente 
(MOGROVEJO, 2016, pp. LI-LII). 

No XIV Congresso Nacional Ordinário dos Docentes Universitários, da 

Bolívia, no artigo 48, constam as atribuições do secretário de avaliação de 

                                                             
107  International Organization for Standardization (Organização Internacional de Padronização). 
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acreditação da CUD (2013, p.61) e sua relação com a Secretaria de Avaliação 

e Acreditação do CEUB.  

No XII Congresso das Universidades da Bolívia a acreditação foi definida 

como:  

[...] resultado de um processo sistêmico e sistemático, 
fundamentado nos resultados de autoavaliação, da avaliação 
externa por pares acadêmicos e verificação de procedimentos, 
efetuadas pelo Comitê de Acreditação da área. (CEUB, XII 
Congresso, p.593, tradução nossa).  

A lei de educação boliviana, Lei 070 ou Avelino Siñani e Elizardo Peréz, 

prevê no artigo 68 a criação de um organismo nacional avaliador e de 

acreditação, a Agência Plurinacional de Avaliação e Acreditação (APEAESU), 

mas que efetivamente não foi criada (CAMPOS, 2017).  Não obstante, infere-se 

pelas entrevistas que a acreditação vem ocorrendo em várias instituições 

públicas bolivianas. 

Na UNI, em Lima, o professor Monsoni também apresenta um quadro de 

acreditações em sua instituição sem avaliar que envolva algum processo 

negativo:  

A Universidade de Engenharia tem cinco faculdades 
acreditadas internacionalmente. Faz uns sete ou oito anos, a 
primeira foi a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Artes. A 
segunda foi, creio que a Faculdade de Engenharia Civil, depois 
a Faculdade de Engenharia de Sistemas, a Faculdade de 
Eletrônica e agora a Faculdade Mecânica (MONSONI, 2016, 
p.CXVII).   

Por sua vez, quando indagamos sobre o significado dessas medidas e 

se as mesmas trouxeram mudanças depreciativas para as atividades dos 

professores, recebemos a seguinte resposta:  

Não, ou seja, são internas as exigências. Cada faculdade exige 
de diferentes maneiras de seus professores. Especificamente. 
Não é em nível da universidade. Por quê? Porque são 
características específicas. A Faculdade de Arquitetura tem 
características diferentes da Faculdade de Eletrônica e 
Comunicações. São características distintas, portanto, os 
requerimentos são diferentes. É evidente que são organizações 
internacionais. Por exemplo, é uma universidade inglesa que 
acredita a Faculdade de Arquitetura, e uma universidade dos 
Estados Unidos que acredita a Faculdade de Engenharia 
Mecânica (MONSONI, 2016, p.CXVII).   
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Não obstante, um documento mencionado e analisado no capítulo sobre 

a FENDUP, apresentado ao XIX Congresso Nacional de Unificação desta 

entidade, pelo Sindicato de Docentes da Universidade Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza do Amazonas (SIDUNTRM), aporta uma análise crítica 

ao currículo por competências – um dos aspectos do Projeto Tuning, ainda que 

a menção a tal projeto, ou ao Processo Bolonha não apareça em nenhum 

documento – e ao processo de acreditação. 

 O documento108 é indicativo da existência de um setor crítico na 

docência universitária peruana quanto aos processos de padronização e 

importação de referências provindas do mercado.   

A nova lei universitária do Peru, 30.220/2014, trata a acreditação em 

apenas um artigo remetendo-o à lei específica e prevê sua não 

obrigatoriedade.  

O processo de acreditação da qualidade educativa no âmbito 
universitário, é voluntário, se estabelece em lei respectiva e se 
desenvolve através de normas e procedimentos estruturados e 
integrados funcionalmente. Os critérios e modalidades que 
determinam seu cumprimento, têm como objetivo melhorar a 
qualidade do serviço educativo (PERU, 2014, p.19, tradução 
nossa).  

 Há que se considerar a existência de organismos como o Conselho 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica (CONCYTEC), que 

conta com a participação de empresários em sua direção – artigo 13 da lei 

28.303 – e tem por missão fomentar pesquisas de interesse do mercado por 

meio da concessão de bolsas de estudo.  

Avaliamos que a problematização dos processos de acreditação ainda 

não foi incorporada aos debates centrais da CUD ou da FENDUP.  

Movimento estudantil e docente 

A relação entre entidades docentes e movimento estudantil é 

significativamente distinta no Peru e na Bolívia. Considerando-se que as 

                                                             
108 O texto referido tem o sugestivo título Atitude crítica e luta constante frente à pedagogia 

construtivista, frente ao currículo por competências e frente à concepção educativa neoliberal, 
imposta, via licenciamento e acreditação, pela SUNEDU na educação superior da universidade 
nacional peruana (acervo do autor), e foi analisado no capítulo sobre a FENDUP.   
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entidades sindicais docentes e entidades estudantis bolivianas se encontram 

como parte da estrutura universitária, reflexões dos entrevistados análises 

sobre a relação dos dois estamentos no cogoverno apresentam-se em um nível 

mais aprofundado e em maior número de vezes. 

Enquanto os docentes bolivianos citaram 40 vezes o “cogoverno”, não 

há qualquer menção a este termo nas entrevistas dos docentes peruanos.  

 Vários professores bolivianos (Cotaña, Mogrovejo, Rodriguez) 

expuseram sua preocupação quanto ao cogoverno, particularmente no 

desempenho e comprometimento dos estudantes. Grosso modo, expõem que o 

cogoverno atravessa uma crise e sugerem que seria necessário estabelecer 

um diálogo com a sociedade sobre a importância da autonomia para o 

desenvolvimento da investigação, focada no interesse do país e acima dos 

interesses dos governos de plantão ou do mercado.  

 Porém, como é avaliado o cogoverno nos documentos das entidades 

docentes bolivianas e que opinam estas em relação aos estudantes, o principal 

protagonista das reformas universitárias ao longo do século XX? 

 No Manifesto Docente do XIV Ampliado Docente da UMSA, publicado na 

Tribuna Docente (FEDSIDUMSA, 2015, p.2), consta a descrição de sintomas 

de “crise” ou “não funcionamento a contento” do cogoverno. Este manifesto é o 

texto de apresentação da Tribuna Docente, o que lhe confere destaque em 

relação aos demais artigos.  

O Manifesto resgata o papel histórico da UMSA, tece críticas ao 

neoliberalismo, ao governo de Morales e ao estímulo às universidades 

privadas. Em seguida indica a necessidade da ação de docentes e estudantes 

sobre a estrutura do cogoverno.  

 Afirma haver distorções e despolitização na comunidade universitária da 

UMSA que refletir-se-iam na ausência de representantes estudantis em 

diversos níveis do cogoverno. Na sequência denuncia práticas clientelistas e 

burocráticas que suplantam o cogoverno.  

A superação das distorções que se vão produzindo no 
desenvolvimento do cogoverno universitário devido à 
despolitização da comunidade universitária, tem significado a 
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ausência de direções estudantis em diversos níveis do 
cogoverno, incluída a Federação Universitária Local (FUL). As 
práticas clientelistas distorcem a institucionalidade universitária 
e a burocracia administrativa universitária suplanta o 
cogoverno. (FEDSIDUMSA, 2015, p.2, tradução nossa).  

O texto propõe a convocação urgente do II Congresso da UMSA e a 

adoção de mecanismos de democracia participativa e deliberativa com amplos 

meios de informação e transparência, que abranjam do Conselho Universitário, 

Reitoria e até o Conselho de Carreira de cada unidade acadêmica.  

Em Potosí, o professor Mogrovejo, da UATF, caracteriza que há uma 

“crise institucional” em virtude do não respeito às normativas do cogoverno por 

parte dos estudantes, e atribui esse fato à carência da formação ideológica.  

Em sua opinião, o movimento estudantil vivencia um momento em que 

carece de consciência e visão de futuro. Mogrovejo atribui ainda aos 

professores uma parcela da responsabilidade. Segundo ele haveria uma 

“anomia política no contexto universitário e no país” (MOGROVEJO, 2016, 

p.LII). 

 Tais observações vão ao encontro à avaliação de Rada, que aponta o 

esvaziamento e despolitização das representações estudantis no cogoverno 

como um dos fatores de “crise”, porém o autor elenca vários outros fatores que 

integram esse quadro:  

A crise da democracia universitária e do cogoverno paritário 
docente-estudantil, manifesta-se na ausência prolongada de 
representantes estudantis nos níveis superiores (Conselhos 
Universitários e de Faculdades), se debilitou o funcionamento 
interno dando margem ao poder concentrado das autoridades e 
da burocracia administrativa. A Autonomia Universitária, 
estabelecida constitucionalmente, não tem sido fortalecida 
desde dentro das universidades públicas e desde fora tem sido 
debilitada através de distintas normas financeiras e de 
planificação estatal. [...] O isolamento acadêmico, a carreira 
profissional, as práticas funcionais à ordem estabelecida foram 
acompanhadas com a massificação, a baixa na qualidade de 
formação, o corporativismo docente e a burocratização, 
clientelismo e benefício estudantil nas estruturas internas da 
universidade, fatos que distorceram o sentido do cogoverno. 
(RADA, 2017, pp.75-78, tradução nossa).   

Rada faz referência a aspectos internos (isolamento acadêmico, práticas 

funcionais, baixa formação, corporativismo docente, burocratização, 
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clientelismo) para a determinação das causas da crise do cogoverno, que 

teriam sido agravados no quadro da massificação do acesso.   

Além de tais elementos, consideramos que há condições externas, como 

a destacada pelo professor Mogrovejo, que relaciona a crise do cogoverno e da 

autonomia a um processo mais amplo (crise da esquerda, fortalecimento da 

ideologia neoliberal, individualismo), que alcança tanto docentes quanto 

estudantes.  

É razoável pensar que se a autonomia universitária teve ao longo do 

século XX o movimento estudantil como protagonista, qualquer medida de 

superação da crise do cogoverno, não pode ocorrer sem a estreita colaboração 

entre docentes e estudantes.  

Por outro lado, se os docentes bolivianos apontam a apatia na 

participação interna dos estudantes nos organismos de representação do 

cogoverno, isso não significa que os jovens não se mobilizem.  

Destacaríamos movimentos no período que se estende de 2000 até 

2003 e que contaram com o envolvimento estudantil: a Guerra da Água, a 

Guerra do Gás e a própria criação da UPEA e a assistência aos cabildos 

abertos109, que resultaram na fundação da própria UPEA. 

O estatuto orgânico da UPEA, surgido desse processo de mobilização, 

conferiu aos estudantes uma enorme influência na relação interna com os 

demais setores. Consta no artigo 18 deste estatuto o caráter democrático, 

popular e anti-imperialista (UPEA, 2008, p.13), o acesso gratuito, formas de 

controle da reitoria e adoção de mecanismos de avaliação e destituição 

automática por meio de um referendum revogatório entre os estudantes 

(UPEA, 2008, p.63). Tais consultas provocaram elevada rotatividade de 

autoridades na instituição: 19 reitores em 17 anos.  

Dois entrevistados (professores Salvador e Cotaña) afirmaram que na 

UPEA o voto é universal, mas não ponderado, estabelecendo uma relação 

desigual entre estudantes e docentes. O professor de História da UPEA, 

Salvador Mamani, descreve o papel dos estudantes no interior de sua 

                                                             
109 Cabildos abertos são uma forma de reunião popular oriundo do período colonial hispano-

americano, muito comum nos processos de mobilização popular na Bolívia.  
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instituição quase como um “poder ditatorial” (MAMANI, 2016, p. LXIX). Esta 

situação tem sido caracterizada em alguns documentos110 da FUD-UPEA como 

crise institucional.  

Um detalhe gráfico no Caderno do Estatuto da UPEA contribui para 

evidenciar a situação subalterna dos docentes na estrutura desta instituição. 

Na contracapa do estatuto há duas imagens: no plano superior uma foto do 

reitor e vice-reitor e abaixo dos dirigentes da Federação Universitária Local 

(FUL). Não há nenhuma imagem de um dirigente da FUD-UPEA.  

Imagem 34 - Contracapa do Estuto Orgãnico da UPEA. 

 

        Fonte: UPEA, Estatuto Orgânico, 2008.  

Como destacamos no Capítulo III, no texto de apresentação do Caderno 

do IV Congresso Ordinário da FUD-UPEA, o professor Felipe Paucara Condori, 

secretário-executivo da federação, dirigia-se respeitosamente aos estudantes 

enquanto criticava as autoridades universitárias (CONDORI, 2016, p.7), 

indicando uma política de aproximação do estamento estudantil.  

Outro exemplo, diretamente relacionado à vida interna de uma 

importante universidade, a UMSS (Cochabamba), demonstra a complexa 

relação dos estamentos estudantil e docente no âmbito do cogoverno.  

                                                             
110 Revista Científica e Tecnológica, nº1 (2014) e Caderno do IV Congresso Ordinário de 

Docentes da UPEA.  
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Em 2015 os estudantes desta instituição promoveram 17 semanas de 

greve e protestos, com enfrentamentos com a polícia, ocupação da 

universidade, com registro de dezenas de presos e muitos feridos em virtude 

da aprovação em 7 de abril daquele ano, pelo Conselho Universitário da 

UMSS, da resolução 01/2015 que titulava, sem exigência de exame de 

competência, 1.200 docentes extraordinários, em base ao critério de 

antiguidade.  

Imagem 35 - Enfrentamento na UMSS. 

   

Fonte: (VACA, 2016). 

 Durante as entrevistas que realizamos, vários professores de outras 

universidades posicionaram-se contrários a esse procedimento de titulação 

adotado pela UMSS, e declararam-se favoráveis à aplicação do exame de 

competência.  

Segundo o professor Aniceto (2016, p.XXI), esse procedimento foi 

rechaçado no Congresso da CUD. Em relação ao conflito entre estudantes e 

estrutura da UMSS, o Conselho Universitário da UMSA expediu uma nota 

disponibilizando-se como mediadora para o conflito.  
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Imagem 36 - Boletim da reitoria da UNMSM sobre os incidentes na UMSS. 

 

                              Fonte: UMSA, 2015.  

É sintomático que a dirigente estudantil trotskista da UMSS, Marcia 

Torrico, em uma reportagem crítica à autoridade universitária, tenha 

manifestado que o movimento dos alunos não era dirigido contra os docentes: 

Primeiro é importante aclarar que o conflito universitário em 
San Simón de nenhuma maneira é contra os docentes, é 
contra as camarilhas de San Simón que a sua vez se tornam 
para usufruir do poder em favor pessoal. Essas camarilhas que 
ontem eram miristas, logo manfredistas e agora do Movimento 
ao Socialismo, já não têm nenhum escrúpulo para segurar o 
poder, é por essa razão que a rosca111 que está atualmente no 
poder não duvidou em emitir uma resolução que titulariza aos 
docentes por antiguidade, para “conquistar” o voto docente a 
seu favor, já que se aproximam as eleições para Reitor e o voto 
ponderado tem permitido instrumentalizar aos docentes 
provisórios por anos. (TORRIDO, 2015, tradução nossa)  

 A crítica da dirigente universitária dirige-se às “camarilhas” que deteriam 

o poder na instituição universitária e, que com o intuito de perpetuarem-se 

                                                             
111 O termo é uma referência ao grupo oligárquico que dirigiu a Bolívia entre a passagem do 

século XIX e XX.  
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nessa condição, teriam endossado a titulação dos docentes extraordinários 

mais antigos, abrindo mão dos exames de competência.  

As motivações dos estudantes da UMSS assemelham-se as dos 

estudantes e docentes peruanos contra a corrupção das autoridades 

universitárias, que em 2011 e 2012 promoveram manifestações e protestos que 

resultaram na aprovação da lei universitária em 2014.  

 Sobre o incidente na UMSS o professor Rodriguez, dirigente da FUD 

local, expõe do seu ponto de vista sobre a dificuldade em encontrar-se uma 

saída consensual:  

Uma das particularidades que tem o sistema nacional de 
universidades é trabalhar em cogoverno. Que significa 
cogoverno? Que cinquenta por cento das decisões são dos 
estudantes e cinquenta por cento dos docentes. Aí está o 
problema. Porque se não chegamos a um consenso a respeito 
de uma medida sobre a titulação, logo, nos confrontamos. E 
isso é o que se passou ao largo desses dezoito, vinte anos. 
Principalmente, porque havia diferentes interesses. Não vamos 
ocultá-lo. Tanto do setor estudantil como do setor docente 
(RODRIGUEZ, 2016, p.LVI).  

 Outro exemplo de mobilização estudantil recente ocorreu em maio de 

2018 quando foi realizada uma grande manifestação estudantil na cidade de El 

Alto exigindo mais verbas. As forças policiais reprimiram violentamente os 

estudantes e docentes, o que resultou na morte do jovem Jhonatan Quispe 

Vila. O assassinato do estudante desencadeou uma série de novas 

manifestações que responsabilizavam Evo Morales e o seu ministro da 

Educação, Carlos Romero.  

 Abaixo reproduzimos a carta do Conselho Universitário da UPEA de 

março de 2019, convocando uma manifestação de protesto contra a decisão do 

juiz encarregado do caso do estudante assassinado.  

 A carta é assinada pelo Conselho Universitário, a FUD, a FUL, reitoria e 

o Sindicato dos Trabalhadores Administrativos da Universidade Pública de El 

Alto (STAUPEA).  
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Imagem 37 - Carta de rechaço à decisão da Justiça a respeito do assassinato de Jhonatan Quispe Vila. 

 

                                 Fonte: Quispe (2019, s/p).  

No Peru os estudantes também se mobilizam contra as autoridades, 

mas as relações com os docentes, e suas entidades, parecem ser pautadas 

mais pela solidariedade do que pelo confronto. 

O professor Fritz, secretário-geral do SINDUSM, relatou-nos um 

incidente ocorrido em 2016 envolvendo estudantes e força policial (tratado no 

Capítulo IV). Mesmo o SINDUSM discordando da estratégia de um setor do 

movimento estudantil que ocupou a universidade, condenou a entrada da força 

policial no campus, acionada a pedido da nova reitora, e solidarizou-se com os 

estudantes.  

Se bem é certo, que apesar de nossas discrepâncias, na 
ocupação da cidade universitária pelos estudantes contrários a 
que se prossiga com o cronograma de eleições dos 
representantes docentes e de estudantes para a constituição 
da Assembleia Estatutária [...] a intervenção da polícia não se 
justifica porque ela contrapõe-se à autonomia universitária. [...] 
A solução dos problemas de nossa universidade, parte dos 
atores próprios dela: docentes, estudantes e trabalhadores. 
Rechaço ao ingresso da Polícia Nacional Peruana (PNP) ao 
campus universitário. (SINDUSM, comunicado nº 4-16, Acervo 
do autor, tradução nossa).  



303 

 

 Quando realizávamos as entrevistas no Peru, transcorria a ocupação da 

Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV) pelos estudantes daquela 

instituição. Nas visitas à instituição o sindicato docente local não apoiava a 

ação estudantil, mas estabelecemos contato com um ativo grupo de 

professores que se reunia diariamente com os estudantes, oferecendo 

solidariedade e sugestões de encaminhamentos.  

 Estes professores divulgaram um manifesto em apoio à iniciativa dos 

estudantes em remover as autoridades universitárias que ocupavam cargos ao 

arrepio da nova lei universitária, à 30.220. No texto os docentes denunciam três 

decanos que integram o Conselho Universitário ilegalmente:  

Mencionamos aos três primeiros por ser integrantes do 
PSEUDO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. E apesar de ter 
conhecimento de sua situação ilegal persistem em aferrar-se 
ao cargo, dando mostras de rebeldia ante às normas do 
ESTADO PERUANO. Isto agrava mais a situação já que suas 
assinaturas carecem de valor oficial estão propiciando que se 
tomem medidas dentro do marco da lei universitária que não só 
prejudicará os docentes, senão a toda a COMUNIDADE 
VILLARREALINA (DOCENTES, TRALHADORES E 
ESTUDANTES). (Acervo do autor, 2016, tradução nossa).  

 O documento se encerra com um “VIVA” ao 1/3 estudantil do Conselho 

Universitário (cogoverno) e com um chamado à unidade.   

 Na heroica greve dirigida pela FENDUP em 2005 pela homologação, o 

apoio dos estudantes era fundamental e os docentes destacaram um grupo 

responsável pelo contato com a Federação de Estudantes do Peru (FEP).  

Em 2016, a professora Lúcia Alicia, da UNFV, ressalta que a nova lei 

universitária peruana foi uma conquista da mobilização de estudantes e 

docentes contra a corrupção nas universidades:  

A nova lei universitária saiu por pressão dos estudantes e dos 
docentes das universidades públicas. Foi forte a pressão das 
públicas para que saísse a nova lei. Algumas universidades 
privadas de prestígio, não tiveram mais remédio que adequar-
se (HERMOZA, 2016, p.XCVII).  

Os eventos citados não podem ser analisados descolados de seus 

contextos, mas evidenciam que a relação entre estudantes e representações 
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docentes podem oscilar entre a colaboração mútua, o apoio condicional e o 

confronto.  

No caso da Bolívia, ainda que o cogoverno seja avaliado como 

atravessando uma crise, foi unanimemente defendido como uma conquista 

histórica em todas as entrevistas.  

O pesquisador boliviano Rodriguez Ostria compartilha da caracterização 

de crise do sistema de cogoverno e autonomia universitária, contudo assevera 

que os sistemas alternativos de “governo universitário”, apresentaram mais 

problemas que o cogoverno e nomeia como exemplos a administração 

autoritária (por intervenção militar) e a administração gerencialista do setor 

privado:  

A ausência de autonomia e participação estudantil durante 
quase nove longos anos de autoritarismo militar (1971-1978; 
1980-1982) não conduziu a uma melhora substancial nos 
processos e resultados no Sistema de Educação Superior 
boliviano. Por outro lado, as universidades privadas que 
proliferam sem regulação alguma desde meados dos anos 90, 
estruturadas em torno a sistemas verticais de mando, 
tampouco constituíram uma resposta séria e convincente. O 
eficientismo, sua administração vertical e o apego cru aos 
sinais do mercado podem estar, pelo contrário, criando 
insuspeitáveis problemas. (OSTRIA, 1998, p.105, tradução 
nossa).  

A pesquisadora Crista Weise considera que a atual percepção da 

autonomia universidade para o conjunto da sociedade é negativa, mas que 

mascara outros problemas. Ressalta que se faz necessário defender a 

autonomia como condição básica para a liberdade de pensamento:  

Primeiro, a concepção e a práxis atualmente distorcida da 
autonomia universitária, leva a pensar que a origem de todos 
seus males está nela, o que constitui um mito necessário de 
revisar, a universidade é uma instituição altamente complexa e 
seus problemas respondem a múltiplos fatores. Por isso, ainda 
que não concordemos com o manejo distorcido que se faz hoje 
da autonomia universitária, há que se recordar que está tem 
sido sempre e desde a origem mesmo das universidades 
públicas uma condição necessária para resguardar a liberdade 
de pensamento (WEISE, 2010, p.251, tradução nossa). 
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Práticas e memórias sindicais 

A FENDUP desenvolveu como prática a articulação entre mobilizações 

nacionais e a pressão política sobre legislativo e executivo. Não registramos 

em nenhum dos depoimentos qualquer indício dessa forma de atuação por 

parte da CUD, ou seja, é uma prática sindical própria dos docentes peruanos.  

O professor Cotaña, secretário permanente da CUD, quando 

questionado sobre as relações da entidade com algum bloco de docentes 

parlamentares, explicou que estes priorizariam a relação com seus partidos e 

bancadas, mas não com a universidade:  

Há docentes que estão no trabalho de deputados e senadores, 
mas lamentavelmente, mesmo os docentes universitários, 
estão mais ligados aos partidos políticos. Se bem que podemos 
fazer nossos reclamos por meio destes congressistas, eles não 
têm muita força, porque estão mais subordinados aos partidos 
políticos. E como estão muito envolvidos com os partidos 
políticos, não são de muita ajuda para o grêmio. [...] Quando os 
partidos políticos dizem “Nada que falar desses assuntos”, 
ficam calados. (COTAÑA, 2016, p.X).  

O depoimento do secretário permanente da CUD, demonstra que esta 

entidade não conta com um grupo ou bloco parlamentar suprapartidário que 

atue como interlocutor dos docentes das universidades públicas.  

Rada (2017, p.87) assevera que na década de 1990, houve uma 

iniciativa de defesa da autonomia e do cogoverno, junto à Corte Suprema de 

Justiça, por parte dos docentes que ocupavam cargos parlamentares, 

provavelmente em conjunto com a CUD e o CEUB, mas aparentemente foi 

uma ação descolada de mobilização. Não identificamos registros de greves 

nacionais ou movimentos nacionais por parte da CUD.  A iniciativa destes 

professores parlamentares, por exemplo, não foi mencionada por nenhum 

entrevistado e tampouco localizamos em algum documento da entidade ou de 

uma das federações.  

O contraste com a FENDUP salta aos olhos. A professora Lúcia Alícia, 

da UNFV, recorda que há deputados e senadores vinculados à universidade, 

tanto pública quanto privada. Descreve o grupo vinculado às universidades 

públicas como porta-vozes das propostas da FENDUP e os demais – donos de 

universidades privadas – como ligados à “máfia” da educação:  
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Neste Congresso que se está finando há cerca de doze 
congressistas que são docentes universitários. Tanto na 
bancada oficialista, quanto na opositora. Tanto de 
universidades privadas, como públicas. Há alguns ligados à 
máfia e outros que defenderam a proposta de lei que nós como 
grêmio nacional apresentamos. Foram nossos porta-vozes. [...] 
Os aliados são das universidades públicas, aí por exemplo 
tivemos Rubén Condori Cusi da Universidade de Puno, 
economista de profissão e foi praticamente o vice-presidente 
da Comissão de Educação, que apoiou nosso anteprojeto. 
Outro congressista universitário em exercício foi Leo Huayama, 
da Universidade de Piura. Também apoiou a lei universitária. 
Outro congressista que também apoiou a lei, todos 
congressistas da base oficialista de Ollanta [Humala], outro 
congressista foi [Cristóbal] Llatas, economista da Universidade 
de Cajamarca, que depois apoiou a lei, outro [Jorge Antonio] 
Rimarachin, também da Universidade de Cajamarca, que era 
do grupo de Ollanta Humala, mas depois se converteu em 
opositor, era da base de Pátria Roja. (HERMOZA, 2016, 
p.XCV-XCVI).  

O professor Fritz Fedor Choquesillo Peña, secretário geral do SINDUSM, 

relata que durante o processo eleitoral peruano, a FENDUP por meio de três de 

suas entidades de base (Aduni, SINDUSM e Aduna112) encaminhou seus 

pleitos (ampliação dos recursos para as universidades e homologação) aos 

congressistas e aos candidatos à presidência no segundo turno, Pedro Pablo 

Kuzinsky e Keiko Fujimori (PEÑA, 2016, p.LXXXV), solicitando entrevista.  

Imagem 38 - Carta enviada aos candidatos à presidência PPK e Keiko Fujimori. 

  

Fonte: acervo do autor.  

 Após as eleições, a FENDUP fez valer suas reivindicações declarando 

greve pelo direito à homologação (LA NACIÓN, 2016).   

                                                             
112 Associação de Docentes da Universidade Nacional Agrícola de La Molina.  
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O dirigente do SINDUSM comentou em outro trecho da entrevista que 

durante os processos de paralisação nacional há sempre o cuidado de se 

contatar os parlamentares e membros do governo para “sensibilizá-los” sobre a 

pauta defendida pelos docentes:  

Inicialmente são trâmites administrativos, sensibilizando os 
congressistas, os funcionários dos ministérios de economia, de 
educação. Se não se obtém uma resposta positiva ao que se 
está encaminhando se adota geralmente um paro (paralisação) 
preventivo, de 24h, 48h, 72h. E logo uma greve nacional 
indefinida. (PEÑA, 2016, p.LXXXI).  

Uma característica importante e comum à CUD e FENDUP refere-se ao 

não registro da própria história ou das memórias dos militantes. 

Particularmente na CUD, onde os professores nas entrevistas demonstraram 

pouquíssimas referências recentes de processos levados a cabo pela entidade 

nacional, a necessidade do trabalho de resgate histórico é ainda mais sensível.  

Talvez a dupla natureza da CUD e das federações (sindical e 

institucional), leve à sobreposição da história das universidades ao das 

entidades sindicais. O forte traço descentralizado da CUD, herdado da própria 

tradição autonomista, reforçaria esse quadro.  

 Assim, eventos históricos como o referendum de 1931 ou as revoluções 

universitárias de 1970/1971, são percebidos quase como mitos fundacionais do 

atual sistema universitário e são recorrentemente mencionados pelos docentes 

bolivianos quando inquiridos sobre as mobilizações emblemáticas da categoria.  

Porém, a própria participação dos professores, o surgimento das 

federações, suas participações nas lutas pela redemocratização e reconquista 

da autonomia e cogoverno, suas reivindicações no passado, movimentos e 

nomes de dirigentes raramente foram mencionados nos depoimentos.  

No Peru, a FENDUP e seus sindicatos e associações tampouco 

registram sua história ou a memória dos seus militantes, mas ponderamos que 

por motivos distintos aos da CUD.   

Quando questionados sobre as ações ou manifestações importantes de 

sua categoria, os entrevistados peruanos não citaram a Reforma Universitária 
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de Córdoba ou qualquer evento histórico mais remoto para além da década de 

1970.  

As lembranças das greves e mobilizações concentram-se nas décadas 

de 1980 (mobilizações pela titulação dos docentes de então) e nos períodos 

pós Fujimori (exigência do cumprimento da homologação) e início da década 

de 2010 (movimento contra a corrupção das autoridades universitárias 

corruptas e nova lei universitária).  

O professor Anicama destaca que parte da documentação da FENDUP 

ou foi incinerada durante o período Fujimori, ou perdida por más condições de 

preservação ou mesmo destruída pela sucessão de grupos da direção da 

entidade. A professora María Amélia atribui a ausência de documentação à 

característica “movimentista” e pouco organizativa das entidades peruanas.  

O fato de CUD e FENDUP não registrarem sua história ou memória de 

militantes resulta na perda de várias experiências de lutas e análises e tem 

como efeito colateral o enfraquecimento da organização e consciência de 

classe da base sindical. Segundo Bosi (1979, p.39), a memória possui uma 

função social. Trata-se de uma seleção de eventos significativos, que por meio 

de uma narrativa reforça os laços de um determinado agrupamento social.  

Nenhuma das duas entidades possui sedes e suas bases utilizam 

equipamentos universitários para o desenvolvimento de suas atividades, às 

vezes, salas em pontos estratégicos das instituições e outras vezes imóveis 

separados no campus.  

As entidades de base utilizam-se muito do Facebook como meio de 

divulgação de suas atividades, pautas, denúncias, circulação de boletins e 

manifestos. As federações bolivianas estão mais amparadas pela legislação e 

estrutura universitária que os sindicatos docentes peruanos, como se 

evidenciou nas moções apresentadas no XIX Congresso da FENDUP para o 

caso da Universidade Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), mas há registros 

de perseguições a docentes na Bolívia, relatados nos congressos da FUD-

UPEA e FUD-UMSS.  
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A CUD possui um site com links para as federações, CEUB, e registro 

de algumas publicações (resoluções, manifestos, documentos de conferências 

e congressos) enquanto que a FENDUP possuía apenas uma página no 

Facebook.   

As formas de vínculo dos docentes com as entidades também são 

distintas. Enquanto na Bolívia a associação é automática e compulsória, no 

Peru é voluntária. As duas entidades realizam com regularidade conferências e 

congressos.  

A CUD, apesar das tensões internas evidenciadas nos congressos, não 

passou por nenhum processo de divisão desde sua formação enquanto que a 

FENDUP, quando visitamos o Peru, encontrava-se em vias de superar uma 

divisão surgida em virtude da nova lei universitária (32.220) de 2014.  

Condição docente 

 No cruzamento de dados entre número de matrículas universitárias e de 

professores divulgadas pelo CEUB (2017, p.1), a relação de alunos por 

professor entre 2005 e 2015 oscilou levemente de 25,81 para 24,55, mantendo-

se praticamente estável ao longo deste decênio. Não utilizamos os dados de 

2016, porque o número de cargos docentes e matrículas ainda não estavam 

consolidados.   

 No Peru, os dados do INEI (2019) indicam que entre 2011 e 2016 houve 

um aumento do número de alunos por professor, saltando de 15.47 alunos para 

18,43, um aumento de 19,13%. 

Há que se considerar que razoável número de professores não está 

lecionando, mas atuando em funções diversas, como autoridades 

universitárias, representações acadêmicas e sindicais.  

 No caso boliviano adotamos a cifra apresentada por Rada (2017, p.95) 

de média de 30 alunos por professores. No Peru não localizamos uma fonte 

para triangular, mas o número médio real – projetando-se a média boliviana 

como padrão – deve oscilar entre 20 e 25 alunos por professor nas 

universidades públicas, com desigualdades mais acentuadas entre os cursos 

iniciais e finais. 
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 Na UMSA (La Paz) os professores Moisés e Aniceto relataram casos de 

superlotação de alunos e nos sugeriram visitar algumas salas para conhecer a 

condição de trabalho. Reproduzimos abaixo uma foto de uma sala de aula na 

UMSA:  

Imagem 39 - Aula em sala da UMSA. 

 

      Fonte: Acervo do autor. 

 Pela imagem constata-se que se trata de um auditório, quase um 

anfiteatro, sem janelas, com telhas de fibrocimento e sem tratamento acústico.  

Os alunos posicionam-se em dois espaços: no primeiro encontram-se 

dispostas cinco fileiras com uma média entre 25 e 30 estudantes perfilados 

lado a lado em um piso plano; outro, mais afastado do professor e levemente 

inclinado como auditório, com grupos de alunos mais dispersos. O espaço não 

dispõe de sistema de som de qualidade – o que explicaria a concentração dos 

alunos à frente – e o professor encontra-se em pé ao lado de dois quadros.  

 Não se tratava de um evento ou palestra. Provavelmente uma sala com 

alunos do primeiro semestre. Lembremos que o professor Rodriguez da UMSS 

informou que um dos problemas frequentes enfrentados pela federação 
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naquela instituição, refere-se à diminuição do número de alunos nas disciplinas 

nos semestres mais avançados dos cursos e as tentativas dos chefes de 

departamento em demitir professores ou reduzir seu número de aulas. 

 No Peru as salas que visitamos na UNMSM e na UNI também estavam 

lotadas, muito acima da média projetada na relação alunos/professor (18,43).  

 Neste país os dados do INEI, referente ao número de docentes nas 

universidades públicas (tabela 27), indicam acentuada oscilação no número de 

docentes nas universidades públicas criando um movimento quase pendular, 

com elevação e redução do número de docentes. Como vimos esse movimento 

encontra-se descompassado das matrículas que apresentam crescimento 

constante.   

Essa oscilação talvez indique um alto grau de rotatividade no interior da 

categoria em virtude dos cargos docentes contratados. Tal comportamento 

ainda poderia indicar picos de intensificação de trabalho que se expressariam 

em jornadas extras (adoção de uma disciplina extra, por exemplo). Infelizmente 

não obtivemos dados para confirmar a hipótese.  

Tabela 28 - Evolução do quadro docente das universidades públicas peruanas (2004-2017). 

ANO  DOCENTES  ANO  DOCENTES 

2004 21.869 2011 22.901 

2005 24.642 2012 23.487 

2006 22.919 2013 24.179 

2007 22.155 2014 16.564 

2008 23.520 2015* 20.415 

2009 24.058 2016 22.386 

2010 21.434 2017 19.558 

Fonte: INEI https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/education/ 
*As cifras de 2015 correspondem apenas à graduação.  

 
Nos últimos anos houve, nos dois países, um processo de acúmulo de 

atividades que anteriormente não correspondiam à docência, como as de 

caráter administrativo – alimentação de plataformas com dados de estudantes 

e relatórios –, apresentação de projetos, resultado de avaliações, bem como 

exigência de publicações, participação de eventos e avaliações institucionais 

periódicas.  

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/education/
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A reivindicação dos docentes da FUD-UMSS (RODRIGUEZ, 2016, 

p.LXI) de criação de uma revista indexada obviamente corresponde a essa 

preocupação quanto à cobrança de produção acadêmica via publicação em 

periódicos qualificados.  

Enquanto na Bolívia a avaliação do docente é realizada pelos alunos e 

por sua chefia direta, no Peru, os docentes devem periodicamente submeter-se 

a avaliações para ratificar sua permanência na instituição. De acordo com a 

professora Alícia, da UNFV em Lima, os docentes são avaliados por meio de 

diversos critérios extraclasses: 

Os universitários são avaliados para poder continuar dando 
aulas. Os auxiliares a cada três anos, os associados a cada 
cinco anos e os principais a cada sete anos. Não somente 
passamos por uma avaliação acadêmica, mas temos que estar 
atualizados com apresentações em eventos nacionais, 
internacionais, investigações nacionais e internacionais, 
publicações em revistas em livros. (HERMOZA, 2016, p.C).  

 Quanto às condições de trabalho foi mencionado por vários professores 

nos dois países o insuficiente investimento por parte do Estado. Na Bolívia, 

segundo o professor Aniceto, da UMSA, a ampliação de jornada possibilitaria 

“ensinar” com base a procedimentos investigativos. Essa é uma reivindicação 

da federação, mas que depende da ampliação dos recursos:  

E o que queremos os docentes é passar de um nível tradicional 
de ensino em lousa a um nível de ensino a partir da 
investigação. Queremos passar à investigação para que os 
estudantes tenham conhecimento adquirido por nós mesmos, 
mas para isso há que ter mais carga de trabalho. Os docentes 
que têm trinta e duas horas teriam de ter sessenta e quatro ou 
talvez ter tempo completo. Porque a outra atividade central 
além de formar profissionais em nossa universidade é a 
investigação. (VELARDE, 2016, p. XXVIII).  

 Para o professor a mudança na metodologia de ensino, requer não 

somente a disposição e interesse docente, mas investimentos e incentivos do 

Estado em aspectos básicos como a ampliação da jornada de trabalho. Na 

UATF, o professor Mogrovejo, citou a impossibilidade de aquisição de 

equipamentos de pesquisa devido à carência de recursos.  

Quadro análogo ocorre no Peru. Segundo o professor Anicama, da 

UNMSM, a insuficiência orçamentária acarreta a impossibilidade de ampliação 
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e renovação das estruturas que estariam velhas e perigosas (PESCORÁN, 

2016, p.CXXXII): laboratórios inadequados, falta de insumos, não acesso à 

internet, espaços impróprios para atendimento do alunado e o agravante das 

doenças profissionais, como as mencionadas pelo professor, na Faculdade de 

Química da San Marcos.  

A escassez de financiamento associado à ampliação da matrícula vem 

repercutindo em ambos países na precarização do trabalho. 

Pesquisa do Banco Mundial (2017) que comparou jornadas de 

trabalhado de três segmentos – trabalhadores no geral, profissionais com 

ensino superior e docente do ensino superior – em 15 países latino-

americanos, demonstra que os docentes universitários peruanos são 

juntamente com os equatorianos e dominicanos, os que cumprem jornadas de 

trabalho mais longas: 40 horas. A seguir vem a Colômbia, e empatadas com 

aproximadamente 38 horas vem Colômbia, Bolívia e Chile. 

Gráfico 7 - Comparação de jornadas de trabalho dos docentes do ensino superior113 latino-

americanos e outras categorias (2012). 

 

Fonte: FERREYRA, María Marta; et al.2017, p.19. 

A extensão destas jornadas demonstra que a maior parte dos docentes 

de ensino superior de Peru e Bolívia acumulam vários cargos de jornadas 

parciais (10h e 20h) para compor o orçamento mensal, em alguns casos na 

mesma instituição e em outros enfrentando deslocamentos entre 

                                                             
113 Os dados se referem à educação superior, mais abrangente que o ensino universitário, mas 

não descaracteriza a informação, uma vez que quase 70% das matrículas no ensino superior 
peruano correspondem ao ensino universitário.  
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universidades, o que resulta em mais gastos e tempo. Esse quadro confirma a 

informação da professora Lucia Alicia, da UNFV:  

Que ocorre? Estes professores de tempo parcial, para 
complementar seus baixos salários, trabalham em até três 
universidades, ou ministérios, ou entidades públicas ou 
privadas (HERMOZA, 2016, p.XCII).  

Infelizmente, na revisão bibliográfica, não localizamos estudos sobre o 

adoecimento do docente universitário e tampouco referências sobre estas 

questões nos documentos das entidades.  

Há duas questões – a precarização do vínculo e a aposentadoria – que 

agravam sobremaneira a condição docente, mas que devido a sua 

complexidade serão tratadas separadamente a seguir.  

A precarização do vínculo 

Social e politicamente o proletariado oferece a principal resistência e 

ameaça aos objetivos do neoliberalismo. Assim, a divisão e alienação dos 

trabalhadores são objetivos constantemente perseguidos pelo Capital.  

A fragmentação dos docentes em várias categorias (procedimentos de 

terceirização e quarteirização dos serviços), a difusão e estímulo de valores 

provenientes do meio empresarial, a fragilização do vínculo com a 

universidade, a intensificação do trabalho, as formas de controle e 

remuneração do trabalho cada vez mais individualizadas e a pressão pela 

produtividade objetivam o enfraquecimento da capacidade de reação coletiva 

dos docentes e ampliação da exploração. 

A fragmentação tem consequências não somente materiais, mas 

ideológicas sobre a categoria docente, gerando disputa de interesses entre 

setores que tendem a competir entre si no interior do arranjo institucional.  

As burocracias e camarilhas que se assenhoram do controle da 

universidade têm nos setores melhor acomodados uma base social que se 

favorece da divisão e hierarquização docente. As organizações sindicais 

podem ser um polo de oposição ou de apoio a esta burocracia. Relacionamos 

abaixo três exemplos que corroboram essa perspectiva.  
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A professora peruana da UNE, María Amelia, comentou que durante as 

lutas pela titulação dos docentes contratados na década de 1980, os colegas 

nomeados mantinham uma relação de desprezo para com os contratados 

(PAPA, 2016, p.CXLIV).  

À época da realização da entrevista (julho/2016), a professora destacava 

que a representação docente de sua universidade se encontrava dividida em 

duas entidades: um sindicato de oposição à reitoria (minoritário) e uma 

associação que apoiava a autoridade universitária (PAPA, 2016, p.CXLV). 

Na mencionada ocupação da UNFV, a direção sindical docente não 

apoiou a mobilização dos estudantes e trabalhadores administrativos por 

eleições para a reitoria da instituição. Durante o período que acompanhamos o 

movimento, a direção sindical docente esteve ausente e cancelou inclusive 

uma entrevista já agendada.  

O professor Mogrovejo, da UATF, em Potosí, argumenta que a 

interdição aos órgãos diretivos da instituição universitária aos professores na 

condição interina (precária), seria uma razão relevante para a não realização 

de exames de titulação. O professor Cotaña da UMSA, em La Paz, igualmente 

ressalta o interesse de algumas autoridades em poder indicar docentes 

(precários) para manipulá-los. 

Assim, o empenho para superar a fragmentação da organização docente 

não é um esforço dirigido somente contra o governo ou outros atores sociais, 

externos à universidade, mas dentre o próprio estamento docente. Nos 

documentos das entidades não foram poucas as referências negativas às 

autoridades universitárias.   

Porém, a divisão mais profunda no seio da docência ocorre devido ao 

vínculo precário à instituição. Como vimos nos capítulos III e IV, os docentes 

nessa condição são designados como professores extraordinários na Bolívia e, 

como contratados no Peru. Assemelham-se aos professores por honorários e 

catedráticos na Colômbia, por disciplina (asignatura) no México, os professores 

não concursados e ad honorem na Argentina e os professores substitutos no 

Brasil.  
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No movimento sindical são denominados como professores táxi ou 

uberizados, em referência às várias instituições que geralmente têm de 

trabalhar e à desassistência das garantias trabalhistas.  

Em ambos os países essa realidade se expressa desigualmente em 

cada instituição. Naquelas com maiores recursos os índices de precarização 

são menores.  

Na Bolívia, o fato das federações sindicais apresentarem alguma 

participação no cogoverno e no CEUB, não foi condição suficiente para impedir 

a proliferação de funções precarizadas.  

Neste país os docentes ordinários (titulares) contam com plano de 

carreira e gratificações por qualificação (mestrado, doutorado), podendo 

participar dos órgãos deliberativos, enquanto que os docentes extraordinários 

ou interinos (precários), apesar de receberem o mesmo salário básico, não 

acessam o plano de carreira e encontram-se proibidos de ocupar cargos 

diretivos na instituição (com exceção da UMSS, cujo estatuto orgânico 

encontra-se em desacordo com o restante das universidades bolivianas).  

Além da diferença salarial e evolução na carreira, a interinidade é 

acompanhada do estigma de “não preparados”, como fica evidente no conflito 

entre estudantes e UMSS, em Cochabamba. Nesta instituição a maior parte 

dos docentes encontra-se na interinidade há décadas.  

 O professor Salvador, da UPEA, aponta como um dos grandes 

problemas de sua instituição a falta de estabilidade dos docentes:  

Nestes quinze anos, ou dezesseis anos, na nossa universidade 
o grande problema sempre tem sido a estabilidade laboral. Um 
professor docente aqui não tem estabilidade. Cada ano há 
remoções. Esse é um problema constante que temos. E 
tampouco há um salário fixo, padronizado de acordo com o 
sistema universitário. Estes são os maiores problemas. 
(MAMANI, 2016, p. LXX).  

 No III capítulo do estatuto orgânico da UPEA há uma discrepância em 

relação ao docente contratado. Ao passo que em outras instituições este seria 

um docente ordinário e em vias de ser nomeado, na UPEA usufrui um contrato 

limitado a quatro anos:  
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Artigo 4. DO DOCENTE CONTRATADO. O docente 
contratado, é aquele profissional que ingressa à docência 
mediante o processo do concurso de méritos e exames de 
competência, por um período de quatro anos acadêmicos, 
sujeitos a avaliação periódica, passado o qual, o contrato 
cessará automaticamente. (UPEA, 2008, p.80).  

 Segundo o professor Salvador, a maior parte do quadro docente da 

UPEA é composta por docentes convidados e interinos que têm contrato de um 

ano acadêmico e que anualmente, devem participar de novo exame de 

competência.  

É irônico, que em uma universidade surgida de um processo de luta e 

mobilização popular, com uma presença tão significativa na história recente da 

Bolívia, predomine a condição docente precária. Os docentes da UPEA, apesar 

das iniciativas da FUD-UPEA expressas no seu IV Congresso Ordinário, não 

têm sido bem-sucedidos em arregimentar apoio dos estudantes para sua 

causa.  

O artigo do professor Castañeta publicado na revista da FUD-UPEA 

(2012), e comentado no Capítulo IV deste trabalho, expõe a contradição entre a 

situação precária docente na instituição e as teses estudantis das Revoluções 

Universitárias de 1971, oferecendo argumentos para o debate com os 

estudantes. 

No Plano de Trabalho da FUD-UATF, em Potosí, consta uma proposta 

para a titulação dos docentes daquela instituição. Neste documento informa-se 

que 75% dos docentes são extraordinários, com mais de três contratos 

consecutivos (FUD-UATF, 2015, p.10).  O pleito constitui-se na convocatória de 

Concursos de Méritos e Exames de Competência para todas as carreiras.   

No Peru o quadro é similar. Em algumas instituições como a UNI, o 

número de docentes contratados alcança 50%, conforme relato do professor 

Monsoni (2016, p.CXIII), ao passo que na UNMSM, segundo o professor 

Anicama (2016, p.CXXXII), já não há muitos professores nestas condições – 

aproximadamente 20%. No entanto, o boletim da Associação da San Marcos 

(AUDUSM, 2016, p.3, acervo do autor) relata casos de docentes com mais de 

dez anos de contrato nesta instituição. 
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O mesmo boletim denuncia que a lei 30.220 estabelece a divisão e 

hierarquização entre os docentes. Não somente impede a participação de um 

setor precarizado (contratados) no processo eleitoral, como diferencia o peso 

do voto entre os titulares: os votos dos docentes principais têm o dobro do peso 

ponderado em relação aos votos dos auxiliares e associados.  

[...] pior ainda a votação tampouco tem caráter universal, pela 
estrutura do voto ponderado e por que o voto dos principais 
tem um coeficiente de 50% da votação docente e a soma de 
todos os votos de auxiliares e associados outros 50%. 
(AUDUSM, 2016, p.2, acervo do autor, tradução nossa).   

Ainda segundo a lei 30.220/2014, as chefias dos departamentos 

acadêmicos são exclusivas dos professores principais. Os docentes auxiliares 

e associados compõem o colégio eleitoral, mas não podem candidatar-se.  

[Os departamentos acadêmicos] estão dirigidos por um Diretor, 
eleito entre os docentes principais pelos docentes ordinários 
pertencentes ao Departamento da Faculdade correspondente 
(PERU, 2014, art.33, p.20, tradução nossa).  

A mesma legislação estabelece um limite de 10% para docentes 

extraordinários114 (PERU, 2014, art.80.2, p.37) nas universidades, mas é 

omissa quanto aos docentes contratados. Na lei universitária há apenas duas 

menções ao professor contratado, sete vezes menos que as referências aos 

docentes titulares. 

Essa hierarquização e fragmentação no interior do corpo docente 

instauram relações de poder e fomentam barganhas na política interna das 

instituições. A imprensa peruana relata vários casos de corrupção perpetrada 

no interior das universidades.  

Obviamente estes escândalos fragilizam a autonomia universitária junto 

à sociedade e servem de argumento para aqueles que defendem o controle do 

Estado ou diretamente gestões inspiradas em modelos empresariais para as 

universidades públicas.  

Assim, lutar contra a fragmentação, a corrupção e os desmandos 

também significa defender a autonomia e a universidade pública. Na Bolívia, o 

                                                             
114 No caso do Peru, o docente extraordinário equivale ao convidado na Bolívia. Refere-se às 

personalidades eméritas ou profissionais de reconhecido saber em determinada área.  
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professor Aniceto da UMSA, explica que uma das atribuições da federação é a 

fiscalização sobre as atividades das autoridades.  

Somos como fiscalizadores. Fiscalizamos o que se faz na parte 
acadêmica, na parte administrativa, nos exames de 
competência dos docentes, nos exames de competência dos 
companheiros administrativos. [...] Se, fazemos bem, temos 
participação em cinquenta por cento em qualquer decisão. Mas 
se não vamos, se não exercemos, se deixamos, as coisas 
funcionam como quer o chefe. (VELARDE, 2016, p.XIX).  

O Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica 

(CONSYTEC), órgão peruano de fomento à pesquisa, que conta com a 

presença de empresários nos organismos deliberativos, emitiu um relatório que 

assevera ser o regime contratado (precário) o mais adequado para as 

universidades, devido sua “flexibilidade”:  

[...] os cargos docentes sob o regime de contratação são em 
maior parte de docência a tempo parcial. Este regime outorga 
flexibilidade às universidades para mudar parte de seu quadro 
docente de acordo a suas necessidades. As áreas de 
conhecimento com maior número de docentes nomeados 
teriam maiores problemas para reagir de maneira efetiva e 
rápida aos programas de incentivos acadêmicos que exijam 
saltos de produtividade que requeiram alteração e/ou adição de 
docentes (CONSYTEC 2014, p.12, tradução nossa). 

Esse vínculo precário vulnera a condição dos docentes. A professora 

Alícia, da UNFV, explica que o docente contratado é marginalizado e que as 

autoridades universitárias foram ao longo do tempo fracionando a jornada de 

tempo completo (40h) em cargos de 10 horas, tanto para nomeados quanto 

contratados, forçando os docentes a lecionar em diversas instituições.  

Tal partilha da jornada atende ao papel das universidades no período 

neoliberal: escassa investigação e foco na formação de mão de obra 

profissional voltada aos interesses do mercado.  

Aposentadoria capitalizada: trabalhar até moer água 

A expressão “trabalhar até moer água” foi utilizada pelo professor da 

UMSA, Aniceto Velarde para referir-se à aposentadoria dos docentes 

universitários. Significa trabalhar até a morte. A precária condição de 

aposentadoria foi outro tema recorrentemente nas entrevistas nos dois países. 
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Devido à considerável perda salarial os docentes bolivianos veem-se 

forçados a permanecer na ativa, mesmo ultrapassando o limite de 65 anos, 

previsto na legislação trabalhista. Não há menção na Lei Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez quanto ao limite de idade para lecionar. 

Com exceção dos militares e de algumas funções específicas do serviço 

público da Bolívia, a pensão previdenciária não é integral e prevalece o sistema 

de capitalização com contas individualizadas. Esse sistema foi instituído no 

período neoliberal, em 1996, e segue vigente na Lei 065 do governo de Evo 

Morales.  

Durante este governo houve uma ampliação da cobertura social e 

previdenciária, incluindo setores pauperizados, mas segundo os relatos dos 

docentes universitários a Lei 065 manteve o sistema de capitalização, que tem 

significativo retirar-se da vida profissional com benefícios baixíssimos. 

A CUD estava empenhada em convencer ao governo de que essa 

situação era insustentável. Em sua resolução nº15 datada de 17 e 18 de 

fevereiro de 2015, invoca o artigo 14, inciso 2, da Constituição Federal do 

Estado, que trata sobre o veto a qualquer tipo de discriminação. A CUD acusa 

que a compulsoriedade da aposentadoria seria uma discriminação etária e 

defende o direito aos docentes seguirem lecionando enquanto a Lei 065 não for 

revista.  

Imagem 40 - Resolução 15-2015, da CUD a respeito da aposentadoria docente. 

                   

Fonte: CUD, site da entidade.  
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A situação dos docentes peruanos é idêntica. Segundo o professor 

Anicama (2016, p.CXXIX), a condição anterior à reforma previdenciária, era 

menos prejudicial aos docentes. Aposentavam-se com o equivalente a 90% do 

último salário, mas após a reforma promovida pelo governo de Alan Garcia, 

este índice teria sido rebaixado drasticamente.  

A lei universitária 30.220/2014, estabelece no artigo 84 a aposentadoria 

compulsória dos docentes das universidades públicas ao completarem 70 anos 

– os docentes das instituições privadas não se encontram sujeitos a essa 

limitação: 

A idade máxima para o exercício da docência na universidade 
pública é setenta anos. Passada esta idade só poderão exercer 
a docência sob a condição de docentes extraordinários e não 

poderão ocupar cargo administrativo (PERU, 2014, art.84, 
p.39).  

A FENDUP tem promovido intensa campanha para a exclusão deste 

artigo. Esse foi um dos pontos mais mencionados pelos delegados durante o 

Congresso de Unificação da FENDUP, além da homologação.   

Referindo-se ao mesmo período citado pelo professor Anicama, a 

professora Alícia Hermoza, da UNFV, explica que anteriormente o sistema 

previdenciário era baseado na “célula viva”, assegurando a quase integralidade 

da remuneração da ativa. Para a professora, o neoliberalismo condena o 

docente a uma condição de morte lenta.  

Acrescenta que por trás da compulsoriedade da aposentadoria dos 

docentes das universidades públicas, existiriam propósitos “endemoniados” de 

força-los a migrarem para as universidades privadas:  

Que fazem? Demitem o docente em base à aposentadoria 
compulsória. Forçam o docente. Porque um docente que ganha 
em um mês um salário de seis mil soles115 (US$ 1.700,00), sete 
mil soles (US$ 2.077,00) e no seguinte, oitocentos soles (US$ 
237,00), no melhor dos casos mil e duzentos soles (US$ 
356,00), não tem outra opção que ir dar aulas nas 
universidades privadas. (HERMOZA, 2016, p.XCVII).  

                                                             
115 Cotação de PEN (Novo Sol) 3,37 por dólar. In: <https://conversor-

moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScg
Rd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB>. Cotação em 21/09/2016. 8:12h. 

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB


322 

 

No Congresso de Unificação da FENDUP, essa motivação oculta do 

artigo 84 foi denunciada diversas vezes pelos delegados. Tal alegação não 

deixa de ter fundamento, uma vez que os parlamentares se valeram de uma lei 

de ensino para passar de contrabando um item relacionado à legislação 

trabalhista e previdenciária, dirigida somente para os docentes das públicas.   

O professor Monsoni, secretário geral da Aduni, comparava a condição 

do docente com mais de 70 anos ao então recém-eleito presidente do Peru, 

Pedro Pablo Kuczynski, que teria quase 80 anos.  

Exceto que sofra estresse, ou que não esteja em seu estado 
mental e físico, porque um senhor de setenta e cinco anos não 
pode transferir seus conhecimentos com toda a experiência 
que tem? Eu não entendo. (MOTTA, 2016, p.CXXIII).  

 O professor Fritz, da San Marcos, afirma que os docentes universitários 

reivindicam que ao se aposentarem possam ter direito a uma compensação 

pelo tempo de serviço trabalhado, como recebem os docentes das 

universidades privadas.  

O salário base está muito deprimido. Nós dizemos que deveria 
haver um sistema provisional, que o docente que se aposente, 
tenha uma compensação por tempo de serviço. Os docentes 
de universidades públicas não têm. Uma universidade privada 
sim, há compensação por tempo de serviço. Em nosso caso 
não. (PEÑA, 2016, p.LXXXIV).  

 Na Bolívia, os docentes universitários dispõem desse tipo de 

indenização ao aposentarem-se. No tocante ao Peru, a nova lei universitária 

ainda exclui os docentes acima de 70 anos do processo eleitoral universitário, 

seja como candidatos ou eleitores (AUDUSM, 2016, p.2), reforçando a 

fragmentação e discriminação no interior da docência.  

 Ainda que o quadro previdenciário seja similar nos dois países, é mais 

grave no Peru devido à compressão maior da renda no momento de deixar a 

ativa. Vejamos os exemplos dados pelos entrevistados na Bolívia e no Peru. 

 Segundo o professor Cotaña (2016, p.IX), da UMSA, em La Paz, um 

docente boliviano de universidade pública com tempo completo (40h) ao fim da 
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carreira pode chegar a 15 mil bolivianos116 (2.160 dólares). Ao aposentar sua 

pensão corresponderá a pouco mais de 600 dólares. O salário mínimo na 

Bolívia era de 1.820 bolivianos (262 dólares) no período que realizamos as 

entrevistas. Assim, o docente universitário boliviano que atingiu o ponto mais 

elevado de titulação e progressão aposentaria com 2,29 salários mínimos.  

 Pelo relato do professor Anicama, da UNMSM, em Lima, o vencimento 

bruto de um professor principal em final de carreira e com jornada completa é 

de 6.700 soles (aproximadamente US$ 1.988), mas aposenta-se com 850 soles 

(aproximadamente US$ 250). No melhor dos casos, segundo a professora 

Lucia Alícia (2016, p.XCVIII), da UNFV, um professor aposenta-se com 1.200 

soles (356 dólares). 

O salário mínimo no Peru à época da entrevista era de 700 soles (207 

dólares). Assim, um docente universitário peruano, no auge da carreira, quando 

aposentado receberia algo como 1,71 salário mínimo. O professor Anicama 

afirma que o governo não se preocupa com as consequências sociais e a 

condição miserável em que o docente se retira (2016, p.CXXIX).  

Quando comparado o custo de vida entre Bolívia e Peru, concluímos que 

as condições de dos docentes universitários peruanos durante a aposentadoria 

é ainda pior que a de seus pares bolivianos.  

Tabela 29 - Comparativo entre Bolívia e Peru de preços de itens básicos (2016). 

Produto
Leite   

(1 litro) 

Pão 

branco 

(500g)

Arroz 

branco    

(1 Kg) 

Peito    

de   

frango 

(1kg) 

Carne de 

boi (1kg)

Maça 

(1kg) 

Banana 

(1kg) 

Laranja 

(1kg) 

Tomate 

(1kg) 

Batata 

(1kg) 

Cebola 

(1kg) 

Alface 

(um pé)

Salário 

mensal 

Bolivia   5,7 7,04 8,59 23,72 42,17 10,62 5 5,34 6,42 6,69 4,75 5,05 3.165,71

Perú 7,29 11,44 6,22 33,21 47,98 8,47 5,65 6,89 6,18 4,69 4,47 3,42 3.069,28  

Fonte: compilação feita pelo autor a partir dos dados do INE, fev/2016.  Moeda: bolivianos.  

 Alguns meses após nossa visita ao Peru, ocorreu um incidente na 

Universidade Nacional de San Agustin (UNSA), em Arequipa, que resultou na 

mobilização dos docentes em nível nacional e ampliação do limite de 

permanência na docência para 75 anos, com a aprovação da Lei 30.297 de 23 

de novembro de 2017, pelo então presidente Pedro Pablo Kuczysnky (PPK).  

                                                             
116 Um dólar estava cotado a 6,94 bolivianos. Disponível in: https://conversor-

moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScg
Rd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB. Acessado em 17 de jan/2017. 11:41h. 

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
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 No início de 2017, seis docentes da UNSA ingressaram junto a Corte 

Superior de Justiça com um pedido de cumprimento do artigo 84 da Lei 30.220 

pela reitoria de sua instituição.  

Com a decisão da Corte Superior de Justiça foram aposentados 

compulsoriamente 110 docentes na UNSA. Intui-se por esse número que os 

reitores faziam “vista grossa” quanto ao cumprimento do limite de idade dos 

docentes.  

Segundo o informe da SUNEDU (2016, p.227 e 235) havia 969 cargos 

docentes nesta instituição em 2015. A mobilização que se seguiu a este 

acontecimento levou à aprovação presidencial da Lei 30.297 que alterou o 

limite para 75 anos.  

 Esse evento motivou uma investigação, na própria UNSA, sobre o perfil 

dos demitidos e os desdobramentos da aposentadoria para os professores. O 

estudo contou com a participação de 87 docentes demitidos e dos diversos 

enfoques (variáveis) levantados selecionamos três: faixa etária, tempo de 

docência na UNSA e as repercussões que a aposentadoria acarretou para a 

vida de cada docente.  

 

 

Tabela 30 - Faixa etária dos docentes demitidos da UNSA. 

Idade  Docentes Percentual  

70-73 43 49,43% 

74-77 24 27,59% 

78-81 14 16,09% 

82 6 6,90% 

TOTAL  87 100% 

Fonte: Salas (2018, p.57). 

Tabela 31 - Tempo de docência dos demitidos na UNSA. 

Tempo de docência Docentes  

10 até 15 2 

16-20 3 

21-25 3 

26-30 9 
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31-35 12 

36-40 58 

Total  87 

Fonte: Salas (2018, p.61). 

Tabela 32 - Desdobramentos da aposentadoria compulsória para os docentes da UNSA. 

 

 

 

 

                                     Fonte: Salas (2018, p.68). 

O primeiro dado relevante é a faixa etária dos docentes demitidos. 

Pouco mais que a metade (44) dos demitidos contava com mais de 73 anos. 

Há que se considerar que outros 23 professores demitidos não participaram da 

pesquisa. Quase 7% dos docentes já haviam alcançado 82 anos.  

A pesquisa evidenciou que 65 dos docentes demitidos estão sob o 

regime de capitalização pela Administração de Fundos de Pensão (AFP) 

(SALAS, 2018, p.62). Portanto, 22 deles (25,28%) são aqueles ainda 

amparados na legislação anterior (célula viva) e, provavelmente, com maior 

tempo na instituição. Sua permanência na universidade talvez corresponda a 

questões pessoais.  

De toda forma, 65 docentes aposentados sob o regime de capitalização 

(75% do total) seguiam trabalhando por sobrevivência, porque a perda de 

quase 80% da renda para um septuagenário não representa apenas um 

rebaixamento do padrão de vida, mas ameaça à própria existência. Para eles, 

que dedicaram décadas de sua vida ao ensino, a aplicação das reformas 

neoliberais resultou em um processo de aposentadoria miserável e abandono 

pela instituição.  

 É razoável considerar que decorrências como depressão e problemas de 

saúde, apontados como uma resultante secundária no levantamento, vão 

gradativamente acentuar-se e ocupar um espaço mais significativo no quadro 

de sequelas explicitadas, uma vez que a investigação aqui citada seguiu-se 

imediatamente ao transcurso das demissões ocorridas na UNSA.   

Repercussões pessoais Frequência  

Estado depressivo  3 

Desajuste econômico drástico  76 

Problemas de saúde  8 

Total  87 
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A CUD e a FENDUP frente aos respectivos governos  

 O Manifesto Docente do XIV Ampliado de Docentes da UMSA, publicado 

na Tribuna Docente de 2015, da FEDSIDUMSA, destaca que o governo 

(Morales) “desconhece a importância e os aportes científicos e técnicos da 

UMSA, manifestando seu respaldo às universidades privadas” (FEDSIDUMSA, 

2015, p.2). O texto vai ao encontro das observações descritas por Rada (2017, 

pp104-105) quanto às boas relações do governo nacional com as instituições 

privadas. 

 Tais assertivas conferem com o depoimento do professor Salvador 

Mamani sobre o descrédito do governo em relação à pesquisa e trabalho 

desenvolvido na UPEA.  

Como já citado, Crista Weise (2010, p.244) aponta o fato do MAS ser um 

partido sem dirigentes formados no movimento estudantil e docente117 como 

uma das causas para o afastamento da comunidade universitária e ausência 

de políticas para o setor.  

O Manifesto de Guayaramerin, elaborado pela Comissão Política do XIV 

Congresso Nacional da CUD, realizado de 23 a 25 de outubro de 2013 em 

Beni, assume um posicionamento bastante crítico em relação ao governo. 

O manifesto afirma que apesar do governo do MAS ter nacionalizado os 

recursos naturais, este teria ao longo dos anos se alinhado às empresas 

transnacionais negando na prática o discurso anti-imperialista:  

De início, o Governo levou adiante uma política de aparente 
nacionalização dos recursos naturais, mediante a qual, logrou 
obter uma maior parte da distribuição do excedente de 
petróleo, mas sem dúvida, deixou nas mãos das transnacionais 
todo o controle da produção do gás, além de pagar fortes 
indenizações. Nos anos seguintes, se pôs em marcha uma 
política de economia plural, que supôs uma série de 
concessões não só com o capital estrangeiro, senão também, 
com os grandes proprietários privados de terra (terratenentes), 

                                                             
117 O vice-presidente Álvaro Garcia Linera foi professor de Sociologia e Ciências Políticas da 

Universidade Maior de San Andrés, mas não desenvolveu uma trajetória sindical na docência 
universitária. Parte de sua formação acadêmica ocorreu no México, e apesar de ter levado a 
cabo um estudo sociológico sobre os mineiros (LINERA, 2014), sua militância esteve 
relacionada ao movimento indígena. Não foi citado por nenhum dos entrevistados como um 
contato entre a docência universitária e o governo.  
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negando toda relação entre o discurso socialista e anti-
imperialista nos fatos. (CUD, 2013, p. 31, tradução nossa)  

O libelo desenvolve uma linha crítica, questionadora e caracteriza o 

governo com tendência autoritária e corporativista que atenta contra a 

diversidade de pensamento, a autonomia universitária:   

A tendência autoritária e corporativista do regime em relação à 
Universidade, se mostra em sua intenção permanente de 
infringir através de medidas administrativas, políticas e 
judiciais, a Autonomia Universitária. Por meio de seus 
operadores políticos e ideológicos, trata de impor um só 
modelo de desenvolvimento como legítimo, em um espaço 
como a Universidade, que deve caracterizar pela existência da 
universalidade de visões de mundo e pensamento. (CUD, 
2013, p. 32, tradução nossa). 

Ainda segundo o texto, a universidade atravessaria uma crise ideológica 

e política que resultou na ausência de um posicionamento crítico em relação ao 

governo, resgatando o caráter contestatório dos princípios universitários 

baseados em uma universidade popular, científica, democrática e anti-

imperialista (CUD, 2013, p. 32). 

A resolução política aprovada neste congresso consiste em proposições 

autonomistas universitárias, nacionalistas, anti-imperialista e de esquerda, com 

uma clara concepção de formação universitária para além do utilitarismo 

profissionalizante:  

 Defesa intransigente da autonomia;  

 Exigência de controle real dos recursos naturais por parte do Estado;  

 Condenação dos ataques ao meio ambiente como o projeto Terra 
indígena e Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS)118; 

 Comprometimento desde a sala de aula com a formação de recursos 
humanos não apenas com conteúdo científico, senão também com 
sensibilidade social e capacidade crítica da realidade;  

 Esforço na formação de espaços de reflexão crítica e geração de 
propostas de transformação da realidade social e política do país;  

 Exigência de uma aposentadoria digna;  

                                                             
118 Trata-se da construção de uma autoestrada que atravessa esse parque nacional e reserva 

indígena com cerca de 1.236.296 ha (12.363 km²) e que apresenta alta diversidade biológica. 
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Imagem 41 - Capa do caderno de resoluções do XIV Congresso da CUD, 2013. 

 

                         Fonte: acervo do autor. 

Assim como o XIX Congresso da FENDUP, as resoluções da CUD 

também fazem referência à questão indígena. No caso peruano, relativo à 

Amazônia e à defesa dos ativistas e povos indígenas da região, no caso 

boliviano solidarizando-se com a resistência indígena no TIPNIS.  

A FENDUP, ao contrário da CUD, tem incorporada como prática sindical 

a pressão “política” sobre o parlamento, mas ambas as entidades têm 

sustentado uma postura independente e crítica em relação aos diversos 

partidos e políticos que se alternaram na presidência do país.  

Essa postura não impediu que a FENDUP solicitasse audiências com os 

candidatos do segundo turno sobre a questão da homologação e recursos para 

as universidades. Logo após a nomeação de PPK como presidente, em 

novembro de 2016, a FENDUP deflagrou uma greve pela homologação.  
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Imagem 42 - Manchete do La Nación anunciando a greve dos docentes logo após a posse de PPK. 

 

                     Fonte: La Nación, 21 de nov/2016.  

A trajetória da FENDUP, com os casos de professores e estudantes 

desaparecidos ou mortos e as mobilizações levadas a cabo ao longo de sua 

história, corrobora com essa postura de independência, mas os conflitos não se 

limitam ao governo nacional.  

Ocorrem enfrentamentos com as oligarquias e grupos regionais como 

demonstra um manifesto da Federação de Docentes da Universidade Nacional 

Pedro Ruiz Gallo (FEDURG).  

Neste pronunciamento (jul/2018), a FEDURG elenca e denuncia o 

envolvimento de membros do Conselho Nacional de Magistratura (CNM) em 

corrupção, e ataques promovidos pela máfia local – que o texto sugere estar 

associada a magistrados e políticos – contra a universidade. O documento 

encerra com a convocação de uma manifestação de rua – com a presença do 

reitor e várias autoridades universitárias – em defesa da instituição e pela 

moralização e regeneração do país. A última frase é emblemática da FENDUP: 

sem lutas não há vitórias.  
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Imagem 43 - Boletim da FEDURG convocando uma manifestação em via pública. 

 

           Fonte: FEDURG, Facebook, (jul/2018).  

Estatutos  

 O estatuto para uma entidade sindical é elaborado não somente à luz da 

legislação, mas em base a acordos que expressam a correlação de forças no 

interior da categoria e a necessidade de preservação da unidade entre 

diferentes setores. Às vezes, as diferenças e interesses são antagônicos a 

ponto de impossibilitar a unidade sindical.  

Por meio dos estatutos não é possível inferir a prática sindical das 

organizações, contudo oferecem indícios para caracterizar as referências pelas 

quais se orientam. Se uma entidade assume a composição da direção em base 

a critérios de proporcionalidade de cada grupo que atua na base, por exemplo, 

pode-se concluir que esta entidade apresenta uma concepção mais 

democrática do que aquelas que compõem sua direção por votação majoritária, 

deixando parte da categoria sem representantes na direção.  
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Como afirmam Gouveia et al. (2019, p.66), estão plasmados nos 

estatutos concepções de mundo, composição, finalidades destas entidades: 

Nos segmentos dos estatutos das associações de classes 
referidos à declaração de princípios, objetivos e finalidades, 
podem ser vislumbrados aqueles sentidos e concepções sobre 
o projeto de sociedade, educação, modelo sindical e 
trabalhadores, fornecendo uma estrutura geral na qual a 
entidade é posicionada e definida política e sindicalmente.  

 Compararemos os objetivos, as missões, os princípios e alguns itens 

dos estatutos da CUD e FENDUP para melhor delinear o perfil destas 

entidades.  

 O estatuto da CUD está disponível em seu site e possui 23 páginas, 

nove capítulos e 77 artigos, tendo sido aprovado em novembro de 2015 no XV 

Congresso Nacional de Docentes Universitários em Oruro. O estatuto da 

FENDUP possui 11 páginas, onze capítulos e 52 artigos. Está datado de junho 

de 2009 e não temos maiores informações quanto ao local ou evento em que 

foi aprovado.   

 No primeiro artigo de seu estatuto, a FENDUP é definida como uma 

entidade gremial, social e cultural, órgão máximo de representação dos 

docentes universitários peruanos nas instituições públicas, constituído por 

sindicatos ou associações. A FENDUP teria sido fundada no I Congresso de 

Docentes Universitários realizada em Cuzco em 11 de julho de 1971 sob o 

lema (art.3): Por uma universidade pública, financiada, de qualidade no marco 

do desenvolvimento nacional (FENDUP, 2009, p.1). 

 O lema demonstra identidade com os princípios da Reforma 

Universitária de Córdoba e oposição às bases da contrarreforma: ensino 

público X privado; financiamento estatal X autofinanciamento; orientação de 

plano de desenvolvimento e soberania nacional X submissão política, 

econômica e social ao imperialismo.  

 O estatuto da CUD identifica-a como órgão gremial máximo – 

acompanhado do adjetivo “único” – dos docentes universitários bolivianos, 

integrado pelas federações das universidades públicas autônomas da Bolívia 

(art.1). A CUD exerce e garante o cogoverno paritário docente-estudantil nas 

máximas instâncias do Sistema Universitário Autônomo Boliviano (art.2).   
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Neste ponto já se destaca uma diferença do ponto de vista institucional 

entre as entidades. A FENDUP é uma entidade gremial119 ao passo que a CUD 

além deste caráter, assume um papel institucional no cogoverno, não somente 

de representação nos conselhos universitários em cada universidade, 

faculdade e carreira, mas também em nível nacional.  

Não significa dizer que a FENDUP não reivindique o cogoverno, como 

verificamos na greve estudantil da UNFV (Lima), mas a intervenção no interior 

do cogoverno, não integra o cotidiano da entidade peruana como no caso da 

boliviana. 

Por esse motivo caracterizamos a CUD como uma organização de dupla 

natureza, sindical e institucional, distinta neste ponto não somente da 

FENDUP, mas de todas as demais centrais docentes universitárias da região.  

 Como Princípios a FENDUP (art.5) assume o caráter de Frente Única 

Gremial, o exercício permanente da democracia, a independência política, a 

solidariedade e prática de valores e ética profissional, o centralismo-

democrático, a autossustentação e o exercício da crítica e autocrítica.  

Destacam-se a metodologia sindical democrática, uma prática 

independente dos governos e orientada por noções de cooperação entre 

trabalhadores e profissionalismo, contudo há menção ao centralismo-

democrático.  

 Esse termo é oriundo da teoria de organização partidária leninista e 

sempre originou acaloradas discussões entre defensores e opositores desta 

tese. Causa estranheza constar em um estatuto sindical, uma vez que a 

unidade de ação e as pautas são determinadas em congressos, conferência, 

                                                             
119 As entidades utilizam o termo gremial e sindical como sinônimos, mas em nenhum dos 

estatutos consta o termo trabalhador para referir-se aos docentes, tal qual outros países. Os 
docentes universitários da Bolívia e do Peru percebem-se como um segmento distinto ao 
conjunto dos trabalhadores, o que não necessariamente significa que não compartilhem 
bandeiras políticas, métodos de luta ou que não desenvolvam mesmo atividades conjuntas 
com outros sindicatos. Pareceu-nos, pelas entrevistas e material coletado, que a FENDUP 
mantém um contato mais próximo com a CGTP que a CUD em relação a COB. No entanto, há 
que se recordar que a CGTP está na oposição ao governo, enquanto que a COB, segundo 
textos da CUD e de algumas federações docentes, encontrava-se muito próxima ao governo do 
MAS. Por outro lado, no caso do Peru, os docentes da educação básica, ao contrário dos 
docentes universitários, se denominam como trabalhadores no nome de sua entidade: 
Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação do Peru (SUTEP). 
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assembleias ou organismos coletivos de discussão e ação como o Comitê 

Executivo Nacional (CEN) subtendendo-se que o espaço democrático de 

discussão é reconhecido como legitimador das decisões que devem ser 

consideradas e respeitadas pela coletividade, ainda que sem a concordância 

de todos os segmentos.  

A inserção do centralismo-democrático indica a influência de um setor de 

tradição leninista na composição do estatuto da entidade peruana, 

provavelmente dos militantes de Patria Roja ou de outras agremiações. No 

caso boliviano, não há menção a esse termo no estatuto da CUD, mas o 

encontramos nos estatutos de duas de suas federações: FUD-UPEA e FUD-

UMSS.  

 A CUD declara identificar-se com os princípios, missão, fins e objetivos 

do sistema universitário boliviano (art.4). O Estatuto da CEUB (2003, p.122), 

órgão máximo do sistema universitário boliviano, apresenta princípios 

referentes ao sistema, mas não específicos dos docentes ou de sua entidade: 

igualdade hierárquica das universidades autônomas, autonomia econômica, 

fórum universitário, liberdade acadêmica, liberdade de cátedra, liberdade de 

investigação, liberdade de estudo, cogoverno paritário docente-estudantil, 

inviolabilidade dos espaços universitários, ensino universitário nacional, 

científico e democrático, interdisciplinaridade, relação com o entorno, 

integridade ética.  

 Assim, percebemos que os princípios da CUD estão vinculados ao do 

sistema universitário, que apesar de relacionarem-se a várias questões que 

dizem respeito aos docentes – como liberdade de cátedra e de investigação – 

não destacam a especificidade docente. 

 No artigo sobre a Missão do estatuto da CUD (art.5) encontramos a 

definição do papel de entidade que unifica, representa e defende os direitos 

dos docentes para a transformação qualitativa e quantitativa das condições 

acadêmicas, sociais, culturais, financeiras e políticas.  

No estatuto da FENDUP não há qualquer menção de identificação com 

os princípios, missão, fins e objetivos do sistema universitário peruano. Este 

estatuto não possui um item específico com sua Missão.   
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 Os itens Fins do estatuto da FENDUP (art.6), e os Objetivos da CUD 

(art.6) se equivalem. Nestes tópicos constam demandas como a defesa da 

universidade pública e gratuita; a defesa da autonomia e liberdade de cátedra; 

o investimento na formação dos docentes; a defesa dos interesses dos 

afiliados; o estímulo à formação e aperfeiçoamento científico dos docentes; a 

difusão das produções científicas; a promoção de uma universidade humanista, 

democrática e científica.  

 Contudo na relação de objetivos da FENDUP consta promover e manter 

relações com organizações sindicais nacionais e internacionais (art.6, alínea L). 

A CUD faz uma referência à organização internacional, mas apenas (art.57) à 

Federação Internacional de Docentes Universitários da América do Sul 

(FESIDUAS). 

 A CUD ainda estabelece em seus objetivos o exercício e a defesa do 

cogoverno (art.6, alínea N) e o fortalecimento do Sistema Universitário 

Autônomo Boliviano (art.6, alínea D). Não há qualquer menção correlata no 

estatuto da FENDUP. 

 Com relação à base, o estatuto da CUD estabelece que todos os 

docentes das universidades autônomas – docentes ordinários e extraordinários 

– são considerados membros (art.8) enquanto que a FENDUP considera como 

membros apenas os filiados – nomeados e contratados – às associações ou 

sindicatos de base (art.12).  

 Quanto à hierarquização ou ordenamento interno as duas entidades são 

similares. Os congressos são os órgãos máximos, seguidos por conferências 

(CUD) ou Assembleia Nacional de Delegados (FENDUP) e em seguida o 

Conselho Executivo Nacional (CEN), com a mesma denominação nas duas 

entidades. 

A FENDUP (artigos 7 e 10) tem previsto em seu estatuto a organização 

das Federações Regionais de Docentes Universitários (FERDU’s): 

FERDUCENTRO, FERDUORIENTE, FERDUSUL, FERDUCOSTACENTRAL, 

FERDUNORTE.  
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A CUD não possui tal estrutura, mas há que considerar-se que o número 

de universidades públicas na Bolívia é um quinto das existentes no Peru. No 

entanto, estas estruturas da FENDUP foram criadas para responder às 

necessidades das greves nacionais, que envolveram o deslocamento de 

milhares de docentes das províncias para a capital, e até a realização de 

atividades nas províncias como fechamento de estradas e pontes, ocorridas em 

2005.  

 Consta no artigo 10 do estatuto da CUD os direitos dos membros da 

entidade, tais como o ano sabático, indenização em caso do fim de atividade, 

defesa pela federação diante das autoridades universitárias. Neste artigo, o 

estatuto da CUD equivale parcialmente – com a inscrição de alguns direitos – a 

uma miniconvenção coletiva, ao contrário do estatuto da FENDUP que se 

restringe a descrever o ordenamento e funcionamento da entidade.  

 No tocante à Bolívia, percebemos que há um contraste do estatuto da 

CUD com o estatuto de uma de suas federações, a FUD-UPEA (analisado no 

Capítulo III). Nesta federação para ser dirigente ou representante consta como 

pré-requisito que o professor não possua afiliação partidária, ao passo que na 

CUD não há essa interdição. A única restrição refere-se ao exercício de cargos 

de autoridade universitária, ou extrauniversitária, de qualquer nível ou poder 

(art.26).  

 No estatuto da FENDUP não há qualquer menção ou interdição aos 

cargos de representação ou direção por motivo de filiação partidária.  

 Consta como uma das atribuições do Secretário Acadêmico da CUD a 

coordenação de reuniões em nível nacional para definir políticas e estratégias 

relacionadas à área e à Acreditação e Avaliação (art.26). Essa atribuição é 

consoante com o verificado junto aos docentes entrevistados, segundo os 

quais a acreditação é percebida como um recurso para “melhorar” a qualidade 

da instituição. Aparentemente não se problematizam os processos de 

acreditação no marco das políticas neoliberais para o ensino universitário.  

 Na estrutura de funções da CUD, consta o Secretário de Gênero 

Geracional, que tem como uma das atribuições promover a participação de 

docentes universitárias em alternância de diversos âmbitos e espaços 
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(investigação, político, econômico, extensão) e elaborar propostas que definam 

o papel da mulher como prioritário para o desenvolvimento do Estado (art.58). 

No estatuto da FENDUP não há referência à questão de gênero.  

 O tópico sobre gênero evoca a questão das etnias indígenas, que não 

encontra qualquer menção em nenhum dos estatutos, o que causa estranheza, 

visto a discriminação para com os povos originários ser um grande problema 

histórico nestes países120. 

 A FENDUP ainda apresenta nas disposições finais uma orientação para 

as greves gerais. Nestas situações a Assembleia Nacional de Delegados 

estará em sessão permanente e será criado o Comitê Nacional de Luta, um 

organismo ad hoc integrado pelos membros do CEN e um delegado de cada 

FERDU. 

 Os dois estatutos denotam o perfil classista das duas entidades, com o 

emprego de mecanismos de representação democráticos, com organização por 

local de trabalho (horizontalidade) e orientados pela independência dos 

governos.  

 A CUD apresenta uma relação mais institucional devido a seu papel na 

estrutura do Sistema Nacional Universitário Boliviano, seja na composição dos 

Conselhos Universitários ou do CEUB. Em relação ao movimento sindical de 

seu país a CUD parece mais isolada que a FENDUP, ainda que nos 

congressos do CEUB (2015, p.127) esteja previsto estatutariamente (art.15 do 

estatuto do CEUB) a presença de representantes da COB e de outras 

instâncias do movimento sindical, como convidados, observadores ou mesmo 

com direito a voz.  

 A FENDUP não está inserida institucionalmente no sistema universitário 

peruano, tendo de exercer pressão “de fora” e necessitar estabelecer alianças 

com outros setores do proletariado. É o tipo de organização mais voltada à 

                                                             
120 Também há discriminação nos demais países da região, mas o peso relativo do setor social 

que se reivindica como indígenas ou descendente é consideravelmente mais elevado em 
países como Bolívia, Peru e Paraguai sobre o contingente populacional nacional.  
Particularmente no caso da Bolívia, onde 62% da população reivindica-se indígena e que conta 
com 37 etnias reconhecidas na Constituição, causa estranheza não haver nenhum documento 
da CUD que registre alguma iniciativa no tocante a estabelecer alguma forma de colaboração, 
por exemplo, com os representantes das universidades indígenas (UNIBOL).  
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mobilização de tipo mais proletário. A própria estruturação de organizações 

regionais (FERDU’s) parece um recurso para permitir a articulação e o contato 

em escala superior ao da universidade, o que permitiria maior visibilidade em 

períodos de mobilização.  

As entidades sindicais e a formação docente 

Tanto a CUD como a FENDUP dedicam atenção a temas como o 

estímulo à investigação e com a formação dos docentes. Obviamente, que as 

iniciativas desenvolvidas por estas entidades relacionadas a esses fins não se 

encontram no centro de suas atividades, mas são indícios que estas 

organizações expressam também outras inquietações da docência universitária 

que extrapolam as questões corporativas.  

A atuação destas entidades impactou, e impacta, positivamente estes 

fatores (investigação e formação docente), uma vez que as ações empregadas 

pela titulação dos docentes, contra a precarização do vínculo e pela dedicação 

exclusiva, resultam na melhoria de condições para os docentes poderem atuar 

como investigadores e estimula que estes aprimorem sua formação ao 

conquistarem a perspectiva de construir uma carreira.  

O professor Anicama recordou que a FENDUP foi a primeira entidade, 

ainda na década de 1980, a organizar uma Convenção Nacional Acadêmica e 

relatou iniciativas como a do SINDUSM de facilitar a aquisição de livros pelos 

docentes (PESCORÁN, 2016, p.CXXVIII e p.CXXXI).   

 Na Bolívia, um aspecto comumente frisado pelos entrevistados foi o 

abandono, por parte do governo e das autoridades universitárias, da formação 

do professor (entrevistas nas UATF, UMSA, UMSS, UPEA e CUD). A pós-

graduação geralmente é paga, mesmo para os docentes da instituição e é 

contabilizada como recurso de autofinanciamento, como observa o professor 

Cotaña:  

São ingressos próprios. Poucas faculdades têm esse tema do 
grau terminal gratuito. Duas ou três faculdades que conheço, 
tem grau terminal gratuito de mestrado. Alguma que está 
avançando com grau terminal de doutorado. Entre aspas são 
comerciais. São recursos próprios. Que se autofinanciam para 
convidar docentes do exterior a virem ao país. (COTAÑA, 
2016, p. XI).  
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 Quando visitamos a Bolívia, a CUD acabara de promover um curso de 

formação com vários docentes e, segundo o professor Cotaña, havia a 

intenção de organizar um mestrado em convênio com alguma instituição.  

Diversos documentos e eventos da CUD reportam a preocupação 

quanto à formação docente. O professor Rodriguez da FUD-UMSS (2016, 

p.LXI) relatou que a federação incluiu na pauta de reivindicações à reitoria a 

criação de uma revista indexada. A FUD-UMSS ainda fomenta a produção 

acadêmica financiando 30% do custo da publicação de livros pelos docentes da 

instituição e no seu III Congresso aprovou como resoluções a criação de uma 

escola para docentes, com a colaboração dos docentes aposentados, e a 

defesa do direcionamento do IDH121 para o custeio de mestrados dos docentes. 

 A revista Tribuna Docente de 2013, publicada pela FEDSIDUMSA, traz 

nove artigos acadêmicos de investigadores da UMSA e informes sobre 

atividades da entidade, como realização de assembleias, elaboração de plano 

estratégico da entidade, atividades desportivas, folclóricas e entregas de 

“presentes” de fim de ano (FEDSIDUMSA, 2013a).  

 A estrutura da revista, mesclando informes político-sindicais a artigos 

acadêmicos é similar à revista publicada pela CUD, Sentir Docente (2013).  

No número seguinte da mesma revista foram publicados doze artigos, 

além dos informes de atividades (FEDSIDUMSA, 2013b) com destaque para 

uma nota do Comitê Executivo sobre a exigência de regularização da condição 

dos docentes interinos (extraordinários). Constava ainda um informe sobre a 

atuação da federação no arquivamento de vários processos, considerados 

injustos, contra docentes. 

                                                             
121 Imposto Direto dos Hidrocarbonetos.  
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Imagem 44 -Tribunas Docentes da FEDSIDUMSA (2013 E 2015). 

     

                 Fonte: acervo do autor 

 Na edição de 2015 foram publicados trinta artigos acadêmicos, 

acompanhados dos informes (FEDSIDUMSA, 2015) e na introdução o 

Manifesto Docente do XIV Ampliado de Docentes da UMSA, já comentado no 

Capítulo III.  

No Plano de Trabalho de gestão 2015-2017 da FUD-UATF, em Potosí, 

figurava como item a “Débil formação e atualização de docentes da UATF” 

apontando como objetivo “Promover a qualidade e o melhoramento continuo da 

atividade universitária, mediante a formação permanente e o fortalecimento de 

capacidades nos docentes acadêmicos” (FUD-UATF, 2015, p.11).                    

 Reproduzimos a seguir um recorte da campanha eleitoral de uma das 

chapas concorrentes à Federação Docente da UMSS, em Cochabamba, que 

propõe a luta pela dedicação plena de produção de conhecimentos, mediante o 

incremento de docentes à condição de dedicação exclusiva.  

Imagem 45 - Detalhe de propostas de uma chapa concorrente à direção da FUD-UMSS (2016). 
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                 Fonte: Acervo do autor. 

 O pleito pela dedicação exclusiva está relacionado à questão das 

jornadas parciais, que obrigam os docentes a desenvolverem outras atividades 

ou lecionar em outras instituições para sobreviver.  

A dedicação exclusiva representaria uma melhora no padrão de vida 

para o docente – trabalho em apenas uma instituição e provavelmente um 

aumento nos vencimentos –, assim como um ganho de qualidade para a 

instituição, porém requereria mais recursos.  

A FUD-UPEA em seu IV Congresso Ordinário aprovou uma resolução 

para organizar periodicamente uma feira de livros. Esta entidade edita, ainda 

que sem regularidade, a Revista Científica e Tecnológica, que nos dois 

primeiros números (2014 e 2016), já analisadas no Capítulo III sobre a CUD, 

publicou 33 artigos de docentes da UPEA relacionados a áreas como Medicina, 

Administração, Economia, Cultura, Turismo, Sociologia, Novas Tecnologias, 

Educação Física, Pedagogia e História.  

Imagem 46 - Revistas tecnológicas e científicas da FUD-UPEA (2014 E 2016). 

       

              Fonte: acervo do autor. 

 No entanto as publicações da FUD-UPEA diferenciam-se da 

FEDSIDUMSA. Enquanto a publicação desta entidade mescla artigos 

científicos e posicionamentos e análises políticas, educacionais e institucionais, 
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a revista da FUD-UPEA limita-se à reprodução dos trabalhos acadêmicos 

contando apenas com uma breve apresentação do secretário executivo da 

entidade.  

No Peru os docentes também pagam pela pós-graduação em suas 

instituições. Quando muito, segundo os depoimentos, há um abatimento de 

50% da mensalidade (PEÑA, 2016, p.LXXX). Os docentes auxiliares e 

associados só podem evoluir na carreira com a apresentação destes 

certificados de conclusão, e muitos não têm como frequentar o curso devido às 

mensalidades.  

No boletim de campanha eleitoral à direção do SINDUSM, a chapa 

integrada pela professora Norma Verástegui Gonzales, destaca como uma das 

propostas a luta por “Bolsas de estudo para Mestrados e Doutorados”: 

Imagem 47 - Boletim com propostas de chapa concorrente à direção do SINDUSM. 

 

                       Fonte: acervo do autor, 2016.  
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Segundo a nova lei universitária peruana, 30.220/2014, há duas 

modalidades de mestrado: o acadêmico e por especialização (profissional). 

Ambas as modalidades requerem o domínio de um idioma estrangeiro com o 

total de 48 créditos. Para o doutorado há somente a modalidade acadêmica, 

com a exigência de cumprimento de 64 créditos e proficiência em duas línguas 

estrangeiras (PERU, 2014, p.23).  

A professora Lúcia Alícia, da UNFV, recorda que a luta da FENDUP 

abrange um largo espectro que engloba não somente questões econômicas, 

mas também referentes ao exercício da profissão: “Porque nossa luta 

reivindicativa é pela melhora da qualidade acadêmica, pela liberdade de 

cátedra, liberdade de expressão na cátedra, liberdade de investigação e 

melhores salários”. (HERMOZA, 2016, p.CII).  

Na resolução final do XIX Congresso Nacional de Unificação da 

FENDUP intitulada Situação Nacional e a Universidade Pública constam duas 

passagens que vinculam e condicionam as mudanças sociais e políticas mais 

profundas à formação tanto acadêmica quanto sindical: na primeira o 

documento exorta os docentes peruanos a renovarem seus métodos de ensino 

e aprendizagem, com o intuito de favorecer uma mudança de mentalidade 

social da população. Na sequência destaca a urgência de que a CGTP 

estimule escolas formativas com o fim de incentivar o espírito sindical. 

No Capítulo III, na seção das entrevistas na Bolívia, reproduzimos o 

depoimento do professor Salvador, que informou terem levado a cabo na UPEA 

pesquisas sobre adubo orgânico à base de coca e esterco de gado; a criação 

de um automóvel movido a energia solar (Alt-Katari) e as propostas de estudos 

sobre a energia nuclear ou eólica (MAMANI, 2016, p. LXXII). De acordo com o 

professor, o governo não reconhecia o mérito de tais iniciativas. 

 Segundo o professor Rodriguez, da UMSS, em Cochabamba a maior 

parte da pesquisa é direcionada para as necessidades regionais 

(RODRIGUEZ, 2016, p. LVIII) e não atrelada a interesses privados. Consta, 

porém, no documento político aprovado no III Congresso da FUD-UMSS como 

objetivo a vinculação da pesquisa universitária às indústrias de distintos portes 

(aliança Universidade-empresa-Estado) como meio de superar o caráter 
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primário da economia boliviana o que configuraria uma contradição com a 

exposição do professor.  

De toda forma, mesmo sem elementos para fechar uma caracterização 

sobre o documento, é possível afirmar que a preocupação por parte da CUD e 

das federações bolivianas em fomentar e problematizar a investigação no seio 

das universidades está presente em seus eventos e documentos.  

 No Peru a elaboração de propostas da FENDUP, ou seu envolvimento, 

com políticas relacionadas à investigação é sensivelmente menor, dada as 

circunstâncias mais adversas.  

Conclusão 

Na Introdução deste trabalho, estabelecemos como objetivo central o 

estudo comparativo das formas de resistência e estratégias desenvolvidas pela 

CUD e FENDUP diante dos desafios colocados pela contrarreforma 

universitária neoliberal entre 1990-2016 e definimos como objetivos específicos 

aprofundar o conhecimento sobre o surgimento destas entidades, sua trajetória 

e organização.  

Diante da lacuna de estudos acadêmicos concernentes aos objetos de 

estudo, entendemos que a tentativa de contribuir com a composição da história 

do sindicalismo universitário boliviano e peruano por intermédio da coleta 

documental e da realização de entrevistas com professores que atuam em 

suas fileiras, se apresentava como meios de grande potencialidade na 

consecução dos objetivos. 

Tais objetos, objetivos e metodologia encontram amparo na 

compreensão de que a sociedade e as suas instituições são mutáveis e seus 

movimentos e sua cultura podem ser inteligíveis pela consulta a registros 

materiais, mas igualmente a depoimentos das pessoas que atuam e interagem 

no interior dos processos sociais estudados, acessando suas lembranças, 

impressões e avaliações sobre as experiências políticas, econômicas e sociais. 

Essa experiência humana é rica e contribui, enormemente, para o avanço do 

conhecimento educacional e humanístico em geral.  
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Há um profundo significado político e educacional na opção destes 

objetos e na metodologia empregada. Político, porque consideramos estudar 

atores sociais que são ignorados pelos governos e organismos internacionais 

do Capital.  

Educacional, porque defendemos que esses registros são parte 

inalienável de um processo de construção permanente e ininterrupto da história 

da educação e se articulam com o compromisso político que assumimos 

enquanto educadores de defender o acesso dos bens culturais sistematizados 

pela humanidade a toda população, em uma fase reacionária de mundialização 

e da supremacia dos interesses financeiros e mercantis educacionais. 

O emprego das entrevistas enquanto documentos não está associado 

apenas ao fato de constatarmos as restrições, as dispersões ou mesmo a 

inexistência de contribuições bibliográficas, mas, também de ousar a 

superação destas limitações com o reconhecimento e a valorização da voz de 

quem está na linha de frente da educação. 

São vozes que se produzem na história do tempo presente 

emprenhadas elementos basilares e pungentes para o exercício de uma 

reflexão sobre as questões educacionais e as ações perpetradas pelas 

entidades sindicais docentes diante da adoção de políticas de caráter 

neoliberal no seio das universidades latino-americanas.   

 Os diferentes depoimentos coletados tratam das experiências e 

estratégias empregadas pelas entidades sindicais universitárias na urdidura da 

resistência que se mostra fundamental para que as comunidades acadêmicas 

problematizem e questionem a mercantilização da educação e continuem 

compromissadas com a produção e a socialização do conhecimento. 

Por sua vez, os objetos de estudo demonstraram satisfazer as 

premissas do método comparativo de Marc Bloch. CUD e FENDUP são 

entidades sindicais docentes que transitam e articulam-se em sistemas 

universitários latino-americanos de países vizinhos, com diversos elementos 

comuns e distintos, e, portanto, passiveis de serem comparados. 
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CUD e FENDUP reivindicam o legado de suas reformas universitárias 

nacionais – 1919 no Peru e 1930 na Bolívia – baseadas nos princípios de 

Córdoba: a autonomia universitária, o cogoverno docente estudantil, a missão 

política das universidades, o caráter público, laico, estatal, gratuito, a liberdade 

de pensamento e a contratação de docentes em base a meios que atestassem 

seu conhecimento sobre os conteúdos ministrados nas aulas.  

Estabelecemos as reformas educacionais universitárias neoliberais que 

hegemonizaram políticas e debates a partir da década de 1990 como a “grande 

causa”, ou elemento comum e sincrônico que desencadeou o fenômeno que 

pretendíamos estudar: a resistência de CUD e FENDUP frente a essa 

realidade.   

Avaliamos de forma comparativa o avanço da contrarreforma 

universitária e a resistência do sindicalismo docente em base a três critérios: os 

parâmetros estipulados pelo próprio Banco Mundial em meados da década de 

1990; a disseminação dos paradigmas de planos de estudo em base os 

processos de acreditação (aspecto de destaque do Plano Bolonha); princípios 

da Reforma Universitária de Córdoba.  

Ainda que muitos destes fatores coincidam, a complementaridade destas 

três referências permitirá um quadro mais global do processo.  

No tocante à evolução da contrarreforma na Bolívia e no Peru à luz das 

metas estabelecidas pelo próprio Banco Mundial na década de 1990 (1995, 

p.4): 

a) Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluído o estímulo a 

instituições privadas - As universidades privadas nestes países 

ampliaram substancialmente sua participação nas matrículas: na Bolívia 

o número de estudantes nestas instituições praticamente dobrou no 

período entre 2004-2016, mas a participação relativa permaneceu 

estável, oscilando negativamente de 20,69% para 19,33% no período. 

Concomitantemente no Peru, o número de matrículas do setor privado 

triplicou, mas seu peso relativo em relação às universidades públicas 

saltou de 45,16% para 72,34%.  
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b) Proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem 

as fontes de financiamento e a estreita vinculação entre o financiamento 

fiscal e resultados - O autofinanciamento é uma realidade no Peru com 

instituições importantes (UNMSM, UNI) gerando praticamente 50% da 

sua receita. Os recursos destinados para o ensino superior não 

alcançavam 1% do PIB em 2015 (SUNEDU, 2016, p.61). Na Bolívia o 

financiamento das universidades públicas segue sendo suprido quase 

exclusivamente pelo Estado e a parcela do setor universitário no PIB 

praticamente dobrou entre a década de 1990 e 2010, alcançando 2,4% 

em 2013, um dos maiores índices entre os países da região;  

c) Redefinir a função do governo no ensino superior - No Peru o Estado 

reduziu qualitativamente seu papel enquanto operador do sistema 

universitário e assumiu uma função principalmente reguladora, a 

princípio por meio da ANR e depois com a SUNEDU, o que resultou na 

fragilização da autonomia universitária e corrupção generalizada nos 

órgãos regulatórios e uma nova lei universitária e a proibição (moratória) 

de criação de novas universidades por cinco anos. Na Bolívia as 

avaliações do corpo docente, discente e institucional permanecem sob o 

controle da universidade e as instituições são iguais em hierarquia, mas 

não em acesso a recursos, o que motiva em alguns casos a mobilização 

de docentes e estudantes (UPEA) e em outras estratégias como a 

importância da produção acadêmica (UMSS).  

d) Adotar políticas que estejam destinadas a outorgar prioridade aos 

objetivos de qualidade e equidade - Para o Banco Mundial “qualidade” 

significa adoção de parâmetros empresariais. Equidade se restringe à 

ampliação da assistência feminina. Podemos citar que houve avanço 

dos processos de acreditação tanto no Peru, quanto na Bolívia e a 

penetração dos valores ligados ao “capitalismo acadêmico” em vários 

setores (VILLARROEL e AYLLÓN, 2003). Em ambos os países os 

processos de acreditação em base a modelos europeus ou 

estadunidense são percebidos pelos entrevistados como benéficos, 

ainda que tenhamos identificado posicionamentos críticos em alguns 

setores docentes peruanos. A avaliação externa estabeleceu um ranking 
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de entidades no Peru e a concessão de recursos de investigação está 

subordinada a avaliação de órgãos com participação empresarial122. Na 

Bolívia a avaliação permaneceu sob o controle da comunidade 

universitária e os órgãos de fomento à investigação não lograram o 

intento de direcionamento das universidades (WEISE, 2010, p.240). A 

participação feminina ampliou-se consideravelmente no que tange às 

matrículas nos dois países, mas encontra-se praticamente estacionada 

em relação aos cargos docentes.   

Por sua vez, os processos de acreditação de cursos e faculdades nos 

marcos dos novos paradigmas neoliberais, foram a área de enorme avanço da 

contrarreforma, praticamente sem nenhuma problematização por parte das 

entidades sindicais docentes universitárias em ambos os países. A CUD 

inclusive conta com um secretário de acreditação.  

Nenhum professor entrevistado apontou a acreditação como elemento 

de fragilização da autonomia universitária ou de conformação da instituição ao 

paradigma neoliberal.  

No Peru, apenas no congresso da FENDUP foi apreciado um texto 

reflexivo com críticas a planos de estudos baseado na pedagogia das 

competências e às acreditações, mas sem maiores desdobramentos. Na 

Bolívia, encontramos um questionamento quanto aos planos de estudo 

baseados na pedagogia das competências em um artigo da UPEA, analisado 

no capítulo III, mas que tampouco foi suficiente para polarizar um debate.  

Essa temática não foi problematizada ou privilegiada nas discussões das 

entidades. A acreditação nestes países requereria um estudo à parte, um 

elemento que nossa pesquisa não teve como aprofundar.   

Abaixo apresentamos um quadro sinótico sobre as características e 

alguns temas mais abordados pelos docentes bolivianos e peruanos nas 

entrevistas em base aos princípios de Córdoba. 

Tabela 33 - Traços dos sistemas universitários e condição dos docentes na Bolívia e no Peru 

                                                             
122 Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica (CONCYTEC). 
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Traços dos sistemas 
universitários  

Bolívia  Peru  

Participação dos 
estudantes no 

governo 
50% 30% 

Órgão do cogoverno 
em nível nacional  

CEUB  Não existe  

Órgão governamental 
externo de avaliação e 

controle sobre  
Inexistente SUNEDU  

Ranque universitário  Proibido  Conduzido pela SUNDEDU 

Autonomia 
universitária  

Autonomia  Heteronomia 

Universidades 
públicas no total de 

matrículas 
80,87% (2016) 27,66% (2014) 

Financiamento das 
universidades 

públicas 
Exclusivo do Estado  Estado e autofinanciamento 

Participação do 
orçamento do ensino 
superior no PIB (2013) 

2,40% 1,04% 

Acreditações  
Existentes e sem 

problematização por 
parte da CUD 

Existentes e sem 
problematização por parte 

da FENDUP 

Docente precário  

Extraordinário 
(elevada 

concentração em 
diferentes 

universidades)  

Contratado (elevada 
concentração em diferentes 

universidades)  

Denúncias de 
burocratização e 

corrupção em órgãos 
universitários  

Existentes Existentes  

Pós-graduação 
(mestrado e 

doutorado) nas 
universidades 

públicas 

Pago  Pago  

Acúmulo de vários 
cargos 

Não há estatísticas, 
mas os docentes 
afirmam que são 
generalizados por 
meio das jornadas 

Não há estatísticas, mas os 
docentes afirmam que são 
generalizados por meio das 

jornadas parciais. 
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parciais.  

Limite de idade para 
lecionar 

(aposentadoria 
compulsória)  

65 anos  75 anos  

Relação de 
vencimento de 

docente 40h no final 
de carreira e benefício 

previdenciário 
(dólares) 

2.160 / 600 1988 / 250 

 

 Em base aos dados apresentados e analisados nos capítulos III, IV e V, 

percebemos que a contrarreforma universitária avançou de forma desigual em 

vários aspectos nos dois países.  

No Peru houve um enorme avanço do setor privado, ampliação do 

autofinanciamento, o enfraquecimento da autonomia com denúncias de 

corrupção, um quadro caracterizado pela heteronomia, a precarização do 

vínculo docente, ataques à previdência e fragmentação e pulverização da 

carga horária com a desvalorização da dedicação exclusiva.  

 Apesar disso, as universidades públicas peruanas seguem sendo as 

instituições mais bem avaliadas pelos estudantes e sociedade, como 

demonstram os gráficos de seletividade para ingresso, bem como o perfil do 

quadro docente.  

 Ressaltamos que não foi um período apenas de lutas defensivas. 

Docentes e estudantes obtiveram a aprovação de uma nova lei universitária, e 

ainda que tenha limitações e gerado novos desafios, impôs um critério mais 

democrático para a escolha das autoridades universitárias.  

 Na Bolívia o legado das revoluções universitárias e da Reforma 

Universitária de 1930 demonstraram-se suficientes para defender a autonomia. 

Não obstante a exigência de maiores investimentos, o sistema universitário 
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público é financiado em quase toda sua integralidade pelo Estado, mas o 

cogoverno universitário é avaliado como estando em crise que repercuti 

negativamente sobre a percepção da autonomia para a sociedade.  

 Porém, o legado das reformas universitárias (1930, 1953, 1970) não foi 

suficiente, no entanto, para impedir a ampliação da precarização de vínculo (os 

extraordinários) e tampouco a situação de abandono dos docentes na 

aposentadoria.  

Frizamos que a precarização não é meramente um expediente para 

aprofundar a exploração sobre os docentes, mas um recurso empregue para 

ampliar o controle sobre estes. A este respeito Chomsky comenta: 

Como obter 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 (CHOMSKY, 2014, p. 24, tradução 
nossa).  

Chomsky argumenta que a precarização, ou insegurança quanto à 

permanência nos quadros da universidade, seria o meio de minar a resistência 

e obter a submissão ao modelo da universidade mercantil. Mantém-se 

formalmente a instituição como pública, mas privatiza-se sua estrutura, missão 

e metabolismo interno. 

Recordamos que os quadros evidenciam conjunturas políticas distintas 

nos dois países. Enquanto a Bolívia apresentou estabilidade democrática até 

2019 e contou no período de 2006-2019 de um governo nacionalista-indígena, 

o Peru conviveu desde sua redemocratização na década de 1980 com vários 

governos neoliberais e inclusive um regime autoritário neoliberal (1992-2000).  

Por fim, destacamos de forma geral a estrutura e as práticas sindicais da 

CUD e FENDUP elencadas ao longo deste trabalho.    

Tabela 34 - Traços estruturais de CUD e FENDUP 

Traços estruturais CUD  FENDUP 

Criação  1983 1971 

Natureza Institucional e sindical  Sindical  
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Registro da própria 
história 

Ausente Ausente 

Centralização  Mais descentralizada Mais centralizada  

Publicação periódica  Inexistente  Inexistente  

Site Possui  Inexistente  

Sede própria Não possui  Não possui  

Organizações de 
base 

Federações  
Sindicatos em sua maior 

parte  

Sindicalização via 
organizações de 

base  
Obrigatória  Voluntária  

Taxas de 
sindicalização  

100% Superiores a 50% 

Participação no 
cogoverno 

universitário  

Participa nos níveis de 
universidades, 

faculdades, carreiras e 
do CEUB  

Encontra-se excluída do 
cogoverno  

Enlace com central 
sindical  

COB  CGTP  

Mobilizações  
Principalmente 

descentralizadas por 
instituição  

Principalmente 
centralizadas em nível 

nacional  

Citação da entidade 
durante as 
entrevistas 

19 vezes 76 vezes  

Relação com o 
movimento 
estudantil 

Solidária e conflitiva Solidária  

Citação do 
cogoverno nas 

entrevistas 
40 vezes Nenhuma menção 

Principais eixos de 
mobilização 

Cancelamento do limite 
de reajuste limitado 
pela faixa do salário 

presidencial; Alteração 
das regras para 

aposentadoria (valor da 
pensão e limite de 

idade); Titulação dos 
docentes precários 
(extraordinários).  

Homologação (isonomia 
dos vencimentos docentes 

ao dos magistrados); 
Alteração das regras de 
aposentadoria (valor da 

pensão e limite de idade); 
Titulação dos docentes 
precários (contratados).  
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Práticas sindicais 

Mobilizações e greves 
por instituições; 

Pressão via cogoverno 
em todos os níveis. 

Mobilizações e greves por 
instituições e nacionais; 
Manifestações de rua; 

Greve de fome; Bloqueio de 
estradas; Aliança prioritária 

com o movimento 
estudantil; Atuação e 

pressão sobre o parlamento 
e os processos eleitorais de 

nível nacional. 

Relação frente aos 
respectivos 
governos  

Independência e 
denúncia 

Independência e denúncia 

Formação acadêmica 

Desenvolve mais 
iniciativas no âmbito 
das universidades 

relacionadas à 
publicação de artigos, 
livros e até promoção 

de cursos de pós-
graduação à distância.  

Os organismos de base 
desenvolvem ações para 

cobrar e estimular a 
formação docente, como 
exigir bolsas de estudo, 

facilitar a compra de livros e 
a gratuidade da formação 

da pós-graduação.  

Memória sindical e 
registro da própria 

história 
Inexistente  Inexistente  

Ambas as entidades representam sindicalmente e em nível nacional os 

docentes das universidades públicas de seus países e evidenciam 

similaridades e dissemelhanças nas formas de estruturação, bem como gênese 

e trajetória que atendem às condições históricas específicas. Tais elementos 

influíram significativamente em como enfrentaram a contrarreforma 

universitária.  

As ações da CUD ocorrem principalmente via suas organizações de 

base, prevalecendo assim uma atuação mais descentralizada. Não 

identificamos uma greve nacional unificada da docência universitária, mas elas 

ocorrem por instituições. Predomina na ação da CUD e suas organizações de 

base a ação interna ao sistema universitário, via os canais criados pelas 

reformas universitárias.  

A FENDUP é uma entidade com uma atividade mais centralizada. 

Possui maior visibilidade nacional tendo protagonizado várias ações, inclusive 

greves nacionais, e seus sindicatos atuam nas universidades. Sua trajetória é 
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marcada por métodos mais proletários como manifestações de rua, greves 

nacionais, greves de fome, bloqueio de estradas e pressão sobre o parlamento 

e políticos, uma vez que os mecanismos de participação e debate no sistema 

universitário público peruano não se comparam aos da Bolívia.  

CUD e FENDUP compartilham problemas como a precarização do 

vínculo dos professores com as instituições, aumento da produtividade docente 

e a tragédia das aposentadorias capitalizadas, o que demonstra que tais traços 

fazem parte da contrarreforma neoliberal, ainda que se manifestem de forma 

particular em cada país.  

As duas entidades exibem estrutura horizontal, adotaram estatutos 

democráticos, são classistas e independentes dos governos e não dispõem de 

patrimônio ou estrutura própria (sedes, carros, funcionários), dependendo em 

grande medida da estrutura universitária, onde atuam suas organizações de 

base.  

Enquanto significativa parcela da vanguarda sindical boliviana parece ter 

sido cooptada ou orbitado junto ao governo do MAS, na CUD, predomina um 

forte sentimento de oposição. No XVI Congresso Nacional de Docentes 

Universitários realizado em novembro de 2017, quatro federações (UMSA, 

UATF, UMSFX, UAGRM) não endossaram o professor Rodrigo Rodriguez 

(presidente da FUD-UMSS) ao cargo de presidente da CUD, sob o argumento 

– ou acusação para alguns setores mais radicais – dele ser masista (CORREO 

DEL SUR, 2017).  

Uma das razões deste distanciamento entre docentes universitários e 

governo, poderia estar associada à ausência nas fileiras do MAS de quadros 

políticos provenientes dos enfrentamentos universitários (docentes e 

estudantis) o que teria resultado na inexistência de interlocutores e ampliação 

de conflitos (WEISE, 2010, p.244).  

Sem dúvida colaborou para tal apartamento o “congelamento” dos 

reajustes salariais dos docentes no topo da carreira (KERI MENTASTI, 2013), 

que decorreu do rebaixamento do salário presidencial (teto salarial do 

funcionalismo); a manutenção do sistema previdenciário capitalizado; o bom 

relacionamento do governo Morales com as universidades privadas (RADA, 
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2017, pp.104-105); e a repressão ao movimento estudantil que teve como 

resultado o assassinato do jovem Jhonatan Quispe Vila, da UPEA.  

Já a FENDUP parece cultivar uma boa relação com o movimento 

sindical peruano, particularmente com os sindicatos da CGTP, a qual está 

filiada, mas trata-se de um quadro político distinto ao da Bolívia. No Peru, 

quase todos os sindicatos e centrais – talvez com exceção dos apristas do CTP 

– permanecem na oposição.  

A FENDUP, assim como a CUD, manifesta disputas internas e inclusive 

atravessava um processo de divisão por conta da nova lei universitária 

(30.220/2014). O primeiro anteprojeto desta lei, foi iniciativa da FENDUP, mas 

foi descaracterizado em seu trâmite e o apoio ou não à lei polarizou a entidade. 

A nova legislação inovou com a eleição direta para as autoridades 

universitárias, mas assenta-se sobre um critério bastante discriminatório e 

ainda impôs a aposentadoria compulsória para dos docentes com 70 anos.  

Em comparação à CUD, a FENDUP é a entidade que se encontra mais 

próxima do que poderíamos caracterizar como um processo “tradicional” de 

formação de consciência de classe trabalhadora, seguindo a análise de Edward 

Thompson, expressa na sua prática sindical e na reconfiguração de suas 

entidades de base que passaram de associações para sindicatos.  

Por outro lado, a CUD integra o sistema universitário, no qual estudantes 

e docentes mais avançaram na autonomia universitária e cogoverno. Nenhum 

dos países que estudamos (Argentina, Brasil, Colômbia, México, Equador e 

Peru) dispõe, por exemplo, de um cogoverno paritário em nível nacional, 

autônomo do governo e eleito desde a base.  

Nas as entrevistas os docentes peruanos posicionaram-se contrários a 

um sistema de avaliação e controle externo conformado por setores estranhos 

à comunidade universitária, como a SUNEDU. Suas proposições projetam um 

órgão nacional semelhante ao CEUB boliviano, ou seja, uma instituição que 

expressasse a autonomia universitária em nível nacional.  

Tanto FENDUP quanto CUD, compartilham a ausência de registro da 

própria história, seja a coleta de depoimentos de militantes, a edição de uma 
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publicação ou o estímulo à formação de um campo de estudos sobre o 

sindicalismo docente.  

Apesar de vários militantes reconhecerem a importância desse registro, 

não somente para preservação da trajetória organizativa e de lutas das 

entidades, mas como meio de fortalecimento político, sindical e formativo de 

sua base social, não havia qualquer iniciativa em andamento para suprir essa 

lacuna no período da realização das entrevistas.  

A FENDUP parece desenvolver um relacionamento mais próximo ao 

movimento estudantil, conquanto a CUD, por conta da própria dinâmica do 

cogoverno, demonstra uma relação mais conflituosa. Há que se ressaltar que 

as relações entre a CUD e suas organizações de base com o movimento 

estudantil são mais complexas que suas congêneres no Peru.  

A centralidade da autonomia e o cogoverno na atuação da CUD é 

bastante presente. Entre os docentes peruanos entrevistados o cogoverno não 

foi citado em nenhuma ocasião e a referência à autonomia foi muito mais 

ocasional quando comparada aos bolivianos.  

No que se refere ao cotidiano das universitárias constatamos que nos 

dois países há muitos enfrentamentos e conflitos entre as organizações de 

base (federações, sindicatos e associações) e as autoridades universitárias, 

mas a institucionalidade oferece melhor guarida para os docentes bolivianos. 

Nas universidades públicas peruanas, principalmente as mais novas, as 

retaliações podem resultar em demissões, corte do repasse dos filiados, 

desalojamento da sede da entidade na universidade e processos judiciais.  

As duas entidades denunciam grupos ou camarilhas que controlam o 

aparelho universitário (acusações de corrupção e outras ilicitudes).  

No Peru, a instauração do processo de escolha direta das autoridades 

universitárias, mesmo com as limitações e deformações já apontadas, foi uma 

tentativa de mitigar a corrupção nestas instituições. Há que se acompanhar a 

marcha dos acontecimentos nos próximos anos para avaliar o real impacto 

desta medida.  
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Na Bolívia, não houve um processo de denúncia e mobilização em nível 

nacional contra a corrupção similar ao do Peru, mas pelas próprias 

característica de descentralização, há propostas neste sentido nas 

universidades, como indicam as propostas da FUD-UPEA, da FEDSIDUMSA e 

da FUD-UMSS no capítulo III.  

No caso peruano os docentes estabeleceram uma unidade de ação em 

nível nacional com os estudantes, na Bolívia essas denúncias seguem sendo 

feitas isoladamente por cada estamento. 

A homologação, equiparação do salário docente ao dos juízes de 

primeira instância, foi e segue sendo a bandeira mais importante do 

sindicalismo docente universitário peruano. Essa reivindicação inexiste na 

Bolívia.  

No caso do Peru, é preciso ressaltar que os dados de seleção e ingresso 

(seletividade) nas universidades peruanas demonstraram que os candidatos a 

estudantes universitário dão preferência ao ingresso nas instituições públicas. 

Essa realidade explica-se não somente da gratuidade, mas devido às 

especificidades do quadro docente das universidades públicas – maior número 

de doutores e mestres e menor rotatividade. 

O perfil deste quadro docente é fruto das lutas sindicais iniciadas no final 

da década de 1970 e que se fortaleceram no decênio seguinte e que persistem 

até hoje: a luta pela efetivação (nomeação) dos docentes precários.  

Assim, o bom nível acadêmico das instituições públicas peruanas é 

resultado das condições profissionais que os próprios docentes e suas 

associações e sindicatos criaram como resultado de suas lutas ao longo de 

décadas.   

A FENDUP compartilha com a CUD dois desafios importantes para os 

docentes: a depreciação das pensões previdenciárias na aposentadoria e o 

regime de trabalho precário.  

O quadro é agravado no Peru por conta de um achatamento mais 

acentuado das pensões e o fato do maior número de docentes concentrar-se 

nas universidades privadas, onde predomina o regime precário (contratados).  
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Dos 84.774 cargos docentes do sistema universitário peruano, 66.964 

(79%) estavam locados em instituições privadas (SUNEDU, 2016, p.51) e, 

portanto, sem organização sindical e benefícios que dispõem os docentes nas 

universidades públicas.  

Há que se ressaltar neste item que não identificamos registros de 

iniciativas de CUD ou FENDUP para estimular a organização sindical dos 

docentes das universidades privadas. Em diversos depoimentos, 

principalmente no Peru, esse segmento foi descrito como um ambiente muito 

hostil à organização sindical, por conta das perseguições e demissões.  

As trajetórias da CUD e da FENDUP reforçam a avaliação de que a 

atuação sindical dos docentes universitários, em aliança com outros atores 

(estudantes, trabalhadores administrativos e mesmo setores da burocracia 

universitária em determinados momentos) foi fundamental para a minimizar o 

avanço da contrarreforma. Nesse sentido Bolívia e Peru enquadram-se no 

balanço realizado pelo Banco Mundial no final do século:  

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. (BANCO 

MUNDIAL, 1998, p.24, tradução nossa).  

Finalizando, gostaríamos de uma última reflexão que nos apresenta a 

experiência recente do Peru. Por que o sindicalismo docente universitário 

resiste e ressurge, mesmo quando suas entidades são fustigadas, destroçadas, 

banidas, seus militantes perseguidos, demitidos e assassinados?   

Seria um equívoco atribuir à organização sindical docente nas 

universidades públicas apenas à estabilidade (que não é plena e nem vitalícia 

no Peru). A estabilidade tem uma importância fundamental, como prova a não 

organização sindical no setor privado, mas não é o fundamental, visto que os 

docentes contratados na década de 1980 não dispunham de estabilidade e 

lutaram pela realização de concursos.  
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Em vários trechos ao longo do trabalho referimo-nos às alterações que a 

contrarreforma busca alcançar e consideramos importante destacar duas 

características que em nosso entender explicam a resiliência das entidades 

sindicais docentes: o caráter público e a autonomia universitária, princípios da 

reforma de Córdoba.   

O caráter público é o fio condutor que permite a repercussão no interior 

das instituições dos avanços e retrocessos da luta de classes. Não é possível 

pensar a organização sindical dos docentes, dos trabalhadores administrativos 

ou as entidades dos estudantes dissociados do princípio de bem público e da 

autonomia universitária e por isso estes princípios são alvo de tantos ataques. 

Uma vez que se mostra impossível a destruição do caráter público, ao mesmo 

intentam deformá-lo.  

Finalmente, as trajetórias de CUD e FENDUP confirmam uma 

caracterização apresentada no Capitulo I e constante em outro estudo 

realizado por nós (PAIVA, 2016): o leque de questões abordadas por estas 

entidades suplanta o caráter especificamente corporativo, abarcando as 

políticas educacionais e, desdobrando-se politicamente, no sentido de reforço 

das práticas e instituições democráticas como condições necessárias para o 

desenvolvimento do fazer pedagógico.  
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Entrevista com o professor Miguel Cotaña secretário permanente da 

Confederação Universitária de Docentes (CUD) da Bolívia, realizada em 29 

de agosto de 2016 na sede desta entidade em La Paz.  

Entrevistador – Gostaria de saber seu nome, sua formação acadêmica e 

como iniciou sua participação no movimento sindical docente 

universitário.  

 Meu nome é Miguel Cotaña sou docente universitário desde o ano 2000, 

sou engenheiro em sistemas, também sou auditor informático, exerço as duas 

profissões e dedico-me mais à auditoria de sistemas de informação. Estou 

nesta cátedra há muitos anos e bom, minha trajetória sindical vem de 

estudante, quando fui secretário executivo do centro de informática, fui 

secretário executivo da Faculdade de Ciências Puras e Naturais na 

Universidade Maior de San Andrés. Fui secretário executivo do restaurante 

universitário e secretário geral da federação universitária local.  

Essa é a minha vida estudantil. Minha vida docente, minha vida gremial 

tive a sorte, há dois anos, de ser o presidente da Associação de Docentes da 

Faculdade das Ciências Econômicas e Financeiras. Representava todos os 

docentes da faculdade e participava com do Conselho Universitário, de 

congressos, sempre lutando pelos bem-estar dos docentes.  

No ano passado em um congresso de docentes em nível nacional, fui 

eleito secretário permanente da Confederação Universitária de Docentes 

(CUD), estou com este cargo, atualmente neste pequeno escritório que nos 

proporcionaram123. Em nível nacional temos vários representantes, La Paz, 

Oruro, Cochabamba, Tarija. É parte do sistema universitário público. Aqui na 

Bolívia há universidades privadas e universidades públicas. Das universidades 

públicas estamos em várias: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, 

Pando, a Católica.  

Entrevistador – A católica também? A católica não é privada?  

 É privada, mas é parte do sistema universitário, assim como a escola 

militar de engenharia também é parte do sistema universitário.  

Entrevistador – Mas estão na CUD?  

 Não.  

Entrevistador – Na CUD são só as públicas? 

 Sim. Está El Alto, está La Paz, está Tarija, está Século XX, está Beni, 

está Pando, Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro e Potosi.  

Entrevistador – Há mais matrículas nas universidades públicas ou 

privadas?  

                                                             
123 A sede da Confederação Universitária de Docentes (CUD) da Bolívia está localizada em um prédio 
público em La Paz, que também abriga a sede do Comitê Executivo Universitário Boliviano (CEUB), órgão 
responsável pela coordenação do ensino superior na Bolívia.  
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 Mais no setor público. No público há o cogoverno docente-estudantil. Há 

um governo nas universidades, em qualquer departamento e em nível nacional 

também. Onde estão os docentes, estão os estudantes também que são 

cinquenta por cento.  

Entrevistador – É um conselho ou uma assembleia universitária?  

 É um conselho. Em cada departamento há conselhos universitários. 

Cinquenta por cento docentes, cinquenta por cento estudantes.  

Entrevistador – E há reitor? 

 Em todas as universidades do sistema existem reitores. Em cada 

universidade pública.  

Entrevistador – E como são escolhidos?  

 Pelo claustro, pelas eleições. São eleitos por docentes e estudantes. As 

representações estudantis somente por estudantes e as representações 

docentes somente por docentes.  

Entrevistador – Os trabalhadores administrativos também participam?  

 Não. Participam em eventos nacionais, mas somente com direito à voz 

nos casos que lhes atingem como administrativo. Por exemplo, incremento 

salarial, serviços que prestam os administrativos tanto aos estudantes como 

aos docentes, mas em nível de decisões não têm representação. Com voto 

não, somente voz.  

Entrevistador – Professor, quando foi fundada a CUD?  

 Não recordo exatamente a data de fundação da CUD, mas há 

muitíssimos anos atrás. Porque havia uns requerimentos em nível nacional 

para estabelecer que as Federações Universitárias de Docentes (FUD’s) 

tivessem uma representação para compor paridade com o Comitê Executivo 

Universitário Boliviano (CEUB). Assim como as FUD’s faziam paridade com os 

gestores, necessitava um ente, o CEUB que aglutina as universidades, um 

comitê executivo. Que exista esse ente com uma paridade estudantil e 

docente. Neste caso a paridade docente é a CUD e por outro lado está a 

Confederação Universitária Boliviana (CUB), que são os estudantes. Docentes 

e estudantes fazem a paridade na CEUB. Eles administram o governo de toda 

universidade boliviana.  

Entrevistador – E as negociações salariais são centralizadas em nível 

nacional, com o governo, ou são descentralizadas, por instituições 

universitárias?  

 Geralmente são por instituições. Algumas têm mais incremento que 

outras.  

Entrevistador – Então as negociações se dão com as federações?  
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 As federações negociam com o cogoverno, o Conselho Universitário. 

Porque são também diferentes demandas. Não é a mesma a demanda em La 

Paz que em Santa Cruz ou Beni. Lamentavelmente, há diferenças na questão 

salarial. Atualmente um docente de Beni, de Pando, de Tarija não ganha o 

mesmo que um docente de La Paz e Santa Cruz, por exemplo. Existem 

diferenças. O que faz a CUD se há tantas universidades? Aglutina, ou trata de 

centralizar os requerimentos e leva ao CEUB através de uma conferência de 

universidades ou congresso de universidades que fala por todas as 

universidades. Por exemplo, que haja uma só escala salarial. Que todos 

ganhem o mesmo.  

Entrevistador – Essa é uma reivindicação?  

 Claro. Isso é o que queremos, mas é um pouco complicado por conta da 

questão orçamentária de cada universidade. Cada gestor com seu cogoverno 

docente-estudantil. Por exemplo, em Tarija dizem que não é suficiente o 

dinheiro. Não vamos aumentar neste ano o salário básico.  

Entrevistador – E o plano de carreira é o mesmo?  

 O plano de carreira é o mesmo.  

Entrevistador – E como está organizado o quadro docente? Há auxiliares?  

 Em todas as universidades públicas há auxiliares de docência.  

Entrevistador – Quando ingressa como docente, o início é como auxiliar?  

 Não necessariamente. Existe um ponto, por exemplo. E quer optar pela 

docência, qual é a sua experiência? Qual é a sua vida universitária? Qual é a 

sua vida acadêmica? Qual é a sua vida de investigação? Esses elementos se 

baseiam em uma tabela.  

Entrevistador – Com uma pontuação? 

 Com uma pontuação. Exatamente. Auxiliar de docência, por exemplo, é 

parte da experiência docente. Quantos pontos? Digamos, dois pontos por ser 

titular de auxiliar de docência. Então, há um limite. Auxiliar de docência, cinco 

pontos. Há outros elementos. Investigação. Quantos de investigação. Quanto 

de vida universitária. Então vai somando. Até chegar a uma pontuação que 

seja aceito o mérito docente, mas isso não o desobriga de apresentar-se ao 

exame. Quarenta por cento é do currículo e sessenta por cento do exame.  

Entrevistador – Há professores que prestam exames, mas há também 

professores que não têm estabilidade? Professores contratados.  

 Há que enfocar em dois pontos de vista. Os ordinários e os 

extraordinários. Quem são os ordinários? São aqueles docentes já antigos, 

digamos, de direitos. Os docentes titulares também. Também estão os 

contratados, que prestaram um exame de competência e ingressam em 

avaliação como contratados. Ou seja, depois de um ano de sua avaliação, 

podem ficar como docentes titulares. Definitivamente. Se este docente 
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contratado não logra passar no ano de prova, a universidade não tem mais 

nada a ver com este docente.  

 Volto a reinterar. Os docentes ordinários são os docentes titulares que 

ingressaram por exame de competência, mais os contratados, que estão a um 

passo de ser titulares.  

 Por outro lado, os extraordinários. Os docentes extraordinários são 

aqueles que substituem, por algum fator, aquele docente titular que está como 

autoridade, como ministro ou utilizando uma bolsa de estudos de doutorado, de 

mestrado no exterior. Eles necessitam substituição. Aí estão os docentes 

extraordinários. O docente interino ou docente convidado.  

 Um docente convidado. Você pode ser convidado a vir a uma 

universidade lecionar uma determinada disciplina. Por um tempo. Um semestre 

ou um ano. Nada mais. Por isso é extraordinário. Os docentes que é, por 

exemplo, interino. Interinamente compre essas funções por uma gestão 

acadêmica. Pode ser semestral ou pode ser anual.  

Entrevistador – E um docente pode permanecer como interino por muito 

tempo?  

 Sim. Em todo o sistema universitário existe essa figura de interinatos. Há 

interinos que estão dez, quinze, vinte anos.  

Entrevistador – Vinte anos? Penso que estes professores gostariam de 

um dia tornarem-se titulares.  

 Sim. Este é o objetivo. O grande problema é, às vezes pelo orçamento. 

Determinada universidade não tem suficiente orçamento para ampliar o número 

de titulares.  

Entrevistador – Por que os titulares têm salários melhores que os 

interinos?  

 Depende da universidade. Aqui na Universidade Maior de San Andrés 

(UMSA) ganham o mesmo. A não ser que o docente titular tenha 

adicionalmente, por exemplo, bônus antiguidade, bônus de café (vale refeição), 

mas só os docentes de tempo completo.  

Entrevistador – Quantas horas é a jornada dos docentes de tempo 

completo?  

 São cento e sessenta horas é o tempo completo. Um docente que 

leciona apenas uma matéria são trinta e duas horas. Nada mais. Mas esse 

docente titular ainda tem o bônus profissional, porque tem mestrado, 

doutorado. Bônus de antiguidade pelos anos que vem prestando serviço. E 

esse docente interino, se bem que tenha o bônus de antiguidade, parte pelos 

anos que leciona, em geral, o bônus profissional quase não, porque haveria de 

entrar como titular.  

Entrevistador – Ainda que tenha mestrado, doutorado...  
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 Porque seu contrato é de apenas uma gestão.  

Entrevistador – Então para a universidade é mais econômico o interino.  

 Lamentavelmente vai por este lado.  

Entrevistador – Penso que vai depender muito de universidade, mas seria 

possível ter uma ideia nacional da porcentagem entre titulares e 

interinos? Haveria mais titulares ou mais interinos?  

 Na verdade, é um pouco complicado manejar esse tema. Na UMSA, por 

exemplo, são treze faculdades, dessas treze faculdades em umas oito ou nove 

não necessitam tantos docentes, digamos, convidados. A maioria, uns oitenta, 

noventa por cento são docentes titulares. Porém, há outras faculdades que são 

o outro extremo. Uns setenta, oitenta por cento são interinos. E uma baixa 

porcentagem é de titulares.  

Entrevistador – E não há uma legislação que estabeleça um número 

mínimo de titulares?  

 Não há. Lamentavelmente às vezes se lida de forma política também. 

Assume alguém como reitor. Assume alguém como decano ou como diretor de 

carreira. Convém-lhe politicamente chamar um convidado ou um interino. Quer 

que votem por ele. Convém ter mais convidados ou interinos.  

Entrevistador – São mais dependentes.  

 Exatamente.  

Entrevistador – Os interinos têm direito a votar para as autoridades 

universitárias?  

 Os convidados e os interinos têm todo o direito.  

Entrevistador – Eles estão representados na federação? Podem associar-

se?  

 Sim. Algumas universidades, por exemplo, o caso de Cochabamba, que 

é crítico. Docentes extraordinários, alguns interinos, alguns convidados, 

assumiram cargos de autoridades. Em La Paz e em Santa Cruz não se 

permite. Assume-se cargo de autoridade sempre que for titular.  

Entrevistador – Por conta da autonomia, não?  

 Sim. Em todo o sistema existe a autonomia universitária. Porém, estes 

são casos críticos, como no caso de Cochabamba, que como tem grande 

quantidade de interinatos ou extraordinários, assumiram como autoridades. E 

por isso houve no ano passado um tremendo problema, em Cochabamba, 

porque como eram tantos docentes extraordinários, que estes tiveram de 

assumir como autoridades, contra o que prevê o estatuto orgânico da 
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universidade boliviana124. E cada universidade possui seu próprio estatuto 

também. Estatuto da Universidade Maior de San Andrés. Estuto da 

Universidade Século XX.  

Entrevistador – E não pode haver incompatibilidade ou contradição com o 

estatuto geral.  

 É como uma norma maior. Uma norma intermediária, específica. E cada 

estamento tem seu próprio estatuto. Os estudantes. Nós docentes também 

temos nosso próprio estatuto para eleger os nossos representantes. Há então 

essas políticas, estas normas, estes procedimentos.  

Entrevistador – A CUD vem desde os anos 1980, poderia me indicar as 

maiores lutas desenvolvidas pela CUD?  

 Nos anos 1970, em 1971, quando ocorreram as revoluções 

universitárias marcaram a autonomia, aprofundar a autonomia, a respeito dos 

entes gremiais, os estudantes, os docentes.  

Entrevistador – Movimento de estudantes?  

 Fundamentalmente foram movimentos estudantis. Não se esqueça de 

que os docentes também foram estudantes. Então, nesta trajetória que temos, 

sempre iniciamos como estudantes. Somente que agora estamos no papel de 

docentes ou professores, mas não nos esquecemos de que o cogoverno é 

básico para nós. O cogoverno é composto por estudantes e docentes.  

Não esquecemos que a autonomia é fundamental para nós. A autonomia 

nos dá a liberdade de poder administrar nossos próprios recursos, escolher 

nossas autoridades, escolher a parte administrativa. No cogoverno decidimos 

que carreiras necessita a sociedade boliviana, que faculdades. Na autonomia 

nos movemos conforme o orçamento que contamos. Em base a esse 

orçamento temos que fazer os gastos necessários.  

Entrevistador – Então os anos 1970 foram fundamentais para a conquista 

da autonomia.  

 E do cogoverno.  

Entrevistador – A CUD surge na década seguinte. Como foram para os 

docentes universitários os anos 1980 e 1990? 

 Os anos 1980 foram apenas de consolidação do cogoverno, a paridade 

docente-estudantil, aprofundamento da autonomia. No ano 1990 da mesma 

forma, mas ultimamente se está tergiversando o cogoverno docente-estudantil. 

E em nível nacional estamos preocupados. Não funciona adequadamente o 

cogoverno, como o idealizamos nestes anos 1970, 1980. Há muita gente que 

não está de acordo com o cogoverno, não está de acordo com a autonomia.  

                                                             
124 Estatuto Orgânico do Sistema da Universidade Boliviana. Disponível in: 
file:///C:/Users/user/Downloads/EstatutoOrganicoDelSistemaDeLaUniversidadBoliviana.pdf. Acessado 
em 20/01/2017. 12:44h.  

file:///C:/Users/user/Downloads/user/Downloads/EstatutoOrganicoDelSistemaDeLaUniversidadBoliviana.pdf.%20Acessado%20em%2020/01/2017
file:///C:/Users/user/Downloads/user/Downloads/EstatutoOrganicoDelSistemaDeLaUniversidadBoliviana.pdf.%20Acessado%20em%2020/01/2017
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 Então temos alguns inconvenientes, que isso sim, como confederação 

nós tratamos de fazer a sociedade entender, em primeiro lugar, e a alguns 

colegas de que para nós o princípio da autonomia é fundamental. Escolher as 

autoridades, administrar nossos próprios recursos, caminha com o cogoverno. 

A universidade está tratando de fazer um estudo mais profundo do cogoverno. 

Que significa realmente o cogoverno? Nestes anos anteriores de 1980 e 1990, 

já não é o mesmo cogoverno de hoje em dia.  

 Aos estudantes se pode comprá-los mais facilmente. Basta oferecer uma 

viagem a diferentes países e já estão comprados por algumas autoridades, 

mas os docentes não. Está muito enraizado defender a autonomia e aplicar o 

cogoverno.  

Entrevistador – Nos países que tenho visitado às vezes surge um conflito 

entre a avaliação e o exercício da autonomia. Como é aqui na Bolívia? Há 

avaliação dos docentes, da instituição?  

 Dentro do marco da autonomia universitária, que está consagrada na 

Constituição do Estado Plunacional, de que as autoridades gozam de plena 

autonomia, portanto, escolhemos nossas autoridades e escolhemos os 

docentes baixo um sistema de avaliação. Este sistema de avaliação considera 

por um lado aos docentes titulares ou ordinários em cada ano no mês de 

outubro.  

 O que se avalia? O trabalho docente, por um lado. Por outro lado o 

trabalho investigativo, a interação social, o trabalho universitário e os cursos 

que frequenta este docente. Então, estes cinco graus são os que se avaliam a 

cada ano o docente titular. Não se avalia da mesma forma um docente interino 

ou convidado. Porque somente estão por uma gestão. O docente titular a cada 

ano. 

 Quem avalia o docente titular? Fundamentalmente os estudantes e as 

autoridades. Os estudantes em cada ano, por exemplo, no mês de setembro, o 

centro dos estudantes elabora uma espécie de pesquisa, uma folha, e o 

estudante, por exemplo, avalia a pedagogia que utiliza o professor, a 

assistência pontual às salas, o domínio do tema, a interação com os 

estudantes.  

Entrevistador – A avaliação é de baixo. Que interessante.  

 O de cima são somente os parâmetros: vai avaliar o trabalho docente, 

vai avaliar a interação social, se vai avaliar o nível universitário. Quem avalia 

são os estudantes, em cada sala, cada disciplina. Então, os estudantes 

aplicando o cogoverno decidem que docentes são bons, e que docentes são 

maus.  

Entrevistador – Os que são mal avaliados são demitidos ou têm 

estabilidade?  
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 Na primeira vez recebe uma chamada de atenção. Se recebe uma nova 

avaliação negativa por parte dos estudantes, que o trabalho docente, então 

passa ao conhecimento do Conselho da Faculdade. Este conselho se toma 

conhecimento de ter sido reprovado este docente, envia um memorando ao 

professor “Senhor docente, você foi avaliado na gestão 2015 e sua avaliação, 

lamentavelmente, tem uma nota de desaprovação. Como tem nota de 

desaprovação, você na próxima gestão você tem de reconduzir seu trabalho 

docente.”  Na próxima gestão, de 2016, terá de ser aprovado. Ou estará fora da 

universidade.  

Entrevistador – Os estudantes têm muita força.  

 Claro. A diferença é na Universidade Púbica de El Alto (UPEA). 

Lamentavelmente El Alto não segue essa estrutura nacional, com cogoverno 

paritário docente-estudantil. Porque lá tem mais poder os estudantes.  Lá são 

os estudantes quem decidem quem pode ser docente e quem não pode ser. 

Não há docentes titulares. Na Universidade Século XX também não.  

Entrevistador – Isso é muito particular.  

 Estas duas universidades baseiam-se no que decidem os estudantes. 

Se o estudante, por exemplo, e isso se passa na UPEA, crê que o docente foi 

exigente. Se esse docente foi pontual, não interessa aos estudantes. O que 

interessa aos estudantes é se esse docente foi “bom” entre aspas. Se lhe 

aprovou, se não criou problemas. Então este docente, entre aspas, é bom. Nas 

outras universidades, não é assim.  

Entrevistador – Isso é um problema.  

 Por muito bom que seja o professor, o instituto dos estudantes pode 

trocá-lo.  

Entrevistador – E isso consta do estatuto destas duas universidades, a 

Século XX e El Alto.  

 Lamentavelmente.  

Entrevistador – Quantos professores crê que haja nas onze universidades 

públicas?  

 Ao redor de uns dez mil.  

Entrevistador – A UMSA possui quantos professores?  

 Atualmente, de acordo com as planilhas de maio, uns dois mil trezentos 

e trinta e um docentes. Entre docentes titulares e extraordinários. Esse é o total 

do mês de maio (2016).  

Entrevistador – Eu vi no site da CUD uma declaração contra uma lei de 

aposentadoria. Como é a aposentadoria do professor universitário na 

Bolívia?  



IX 

 

 Na realidade há uma lei de pensões e estamos querendo fazer entender 

ao poder executivo de que não é a melhor lei. Porque nós os docentes 

universitários somos afetados, aposentando com vinte, trinta por cento.  

Entrevistador – Perde trinta por cento da remuneração da ativa?  

 Não. Perde-se setenta por cento. Uma comparação com a polícia. A 

polícia pode aposentar com cem por cento. Os militares também podem 

aposentar com cem por cento. No caso da universidade, por exemplo, e de 

outras instituições, para não dizer todas as instituições.  

Entrevistador – No caso dos funcionários públicos?  

 É pior a situação dos funcionários públicos. No estatuto dos funcionários 

públicos não se pode sequer aposentar.  

Entrevistador – Não se pode aposentar?  

 Mandam-lhes suas cartas de demissão e pronto. De todo modo, no 

marco da autonomia, pelo menos, nos respeitam são vinte por cento de 

aposentadoria ou até trinta por cento. Se eu ganho mil bolivianos mensais e 

resolvo aposentar, vou ganhar trezentos bolivianos.  

Entrevistador – Quanto ganha um professor universitário titular.  

 Vou te comentar a escala salarial da UMSA, um caso específico. Como 

são onze universidades, cada uma tem seu estatuto orgânico. No caso da 

UMSA e no caso de Santa Cruz também, há uma nova escala salarial. No caso 

específico da UMSA, especificamente, um docente novinho chega a ganhar, 

com uma disciplina de trinta e duas horas, quase cinco mil bolivianos125 

(aproximadamente setecentos e vinte dólares). Um jovem professor.  

 Um professor de tempo completo, cento e sessenta horas, que quase 

ninguém chega a fazer, chega a quatorze mil bolivianos (aproximadamente 

dois mil dólares), uns quinze mil bolivianos (aproximadamente dois mil cento e 

sessenta dólares).  

Entrevistador – Então a renda de um professor no teto quando se 

aposenta cai de dois mil dólares para uns seiscentos dólares?  

 Algo assim. É baixíssimo. É uma injustiça. O docente hoje em dia não 

quer aposentar. Utilizam uma frase muito simples “Vou trabalhar até moer 

água”.  

Entrevistador – O que significa?  

 Que não vai aposentar.  

Entrevistador – Há algum limite de idade? Aposentadoria compulsória?  

                                                             
125 Um dólar estava cotado a 6,94 bolivianos. Disponível in: https://conversor-
moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKl
RtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB. Acessado em 17 de jan/2017. 11:41h. 

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
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 Teoricamente sessenta e cinco anos. Teoricamente, mas a lei nos 

permite seguir. Se, tem forças para seguir lecionando, não há nenhuma lei que 

diga, “Não, sessenta e cinco e tchau”.  Por isso dizem essa frase, “Vou seguir 

sendo docente até moer água”.  

Entrevistador – Sempre foi assim a aposentadoria ou houve alguma 

reforma?  

 Não, antes era mais respeitável. Era setenta, trinta. Podias aposentar 

com setenta por cento. Porém, com esta nova lei de pensões que o governo de 

Evo Morales estabeleceu desde que assumiu o poder, pôs tetos salariais. 

Ninguém pode ganhar mais que o presidente. E afeta o docente. Porque o 

docente fez seu mestrado, seu doutorado e investiu bastante em sua formação 

e ocorre que Evo que nunca estudou ganha o teto salarial, de vinte mil 

bolivianos (quase dois mil e novecentos dólares) e ninguém pode superar isso.  

Entrevistador – Nem juízes, militares?  

 Teoricamente ninguém, a não ser em empresas estratégicas como a 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), os executivos, por 

exemplo. Os ministros, por exemplo, não podem ganhar mais que o presidente, 

mas o presidente não tem formação, ou seja, não pode ser que enquadrem os 

docentes nesse aspecto. Como você bem sabe, há pessoas que investiram 

muitíssimo em sua formação, por isso estamos lutando para que se declare 

uma instituição educativa estratégica, mas lamentavelmente isso é mais 

político.  

Entrevistador – Aproveitando o tema sobre política. Há algum setor no 

Congresso Nacional mais próximo dos setores sindicais? Por exemplo, 

há algum deputado mais afinado com as propostas da CUD?  

 Há docentes que estão no trabalho de deputados e senadores, mas 

lamentavelmente, mesmo os docentes universitários, estão mais ligados aos 

partidos políticos. Se bem que podemos fazer nossos reclamos por meio 

destes congressistas, eles não têm muita força, porque estão mais 

subordinados aos partidos políticos. E como estão muito envolvidos com os 

partidos políticos, não são de muita ajuda para o grêmio. O ministro de 

Economia e Finanças é docente da UMSA. O ministro da Educação é docente 

da UMSA, foi inclusive reitor. O ministro de governo, é docente da UMSA, foi 

dirigente universitário. O vice-ministro, Rodolfo Llanes, que foi morto 

recentemente na mão dos mineiros, é docente universitário. Há muitos 

docentes que estão a trabalho do poder executivo, no governo central, mas 

estão mais vinculados a seus partidos políticos. Quando os partidos políticos 

dizem “Nada que falar desses assuntos”, ficam calados.  

Entrevistador – As universidades são financiadas apenas pelo orçamento 

destinado pelo governo ou há outras formas de financiamento?  
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 Cada universidade pode captar recursos, que se chamam recursos 

próprios. Porém é uma mínima parte. A maior parte é o que chega são os 

recursos do Estado.  

Entrevistador – A pós-graduação nas universidades públicas bolivianas é 

gratuita ou paga?  

 São ingressos próprios. Poucas faculdades têm esse tema do grau 

terminal gratuito. Duas ou três faculdades que conheço, tem grau terminal 

gratuito de mestrado. Alguma que está avançando com grau terminal de 

doutorado. Entre aspas são comerciais. São recursos próprios. Que se 

autofinanciam para convidar docentes do exterior a virem ao país.  

Entrevistador – Estava conversando com Gunara (secretária da CUD) e 

me disse que vocês organizaram um curso no ano passado. Como foi? 

 Sim. Organizamos um diplomado. Neste ano vamos realizar outro. Por 

iniciativa da confederação. É um curso ou um diplomado para atualizar os 

docentes.  

Entrevistador – Sobre que temas são estes cursos?  

 Interessa aos docentes a metodologia da investigação. Tem uma grande 

demanda. Por outro lado, neste ano já planejamos fazer outro diplomado em 

nível de mestrado, relacionado ao uso dos recursos tecnológicos. Educação 

virtual. Ensino virtual.  

Entrevistador – A CUD é a única confederação de docentes da Bolívia? 

 Sim. De docentes.  

Entrevistador – Professor há censos universitários na Bolívia?  

 Cada universidade tem seu centro de processamento de dados que 

reúne as estatísticas de cada universidade.  

Entrevistador – Não há uma centralização destes dados?  

Os centros de processamento de dados de cada universidade publicam 

as estatísticas. Quantos alunos inscritos, quantos aprovados.  

Entrevistador – E os docentes também?  

 E os docentes também. Quantos docentes titulares. Quantos docentes 

interinos. Quantos convidados. Quantos eméritos. Têm essa estatística e 

passam o informa à CEUB.  
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Entrevista com professores Moises Calliconde Apaza e Aniceto Velarde 

Forest da Universidade Maior de San Andrés, e membro da Federação 

Sindical de Docentes da Universidade Mayor de San Andrés 

(FEDSIDUMSA) concedida em 30 de agosto de 2016 na sede desta 

entidade, situada no interior da universidade.  

Entrevistador – Professor, gostaria que me informasse seu nome, 

formação acadêmica e como iniciou sua participação no sindicalismo 

docente universitário? 

 Moises - Meu nome é Moises Calliconde Apaza, formei-me aqui, na 

Universidade Maior de San Andrés (UMSA), na Faculdade de Ciências Puras e 

Naturais. Sou químico de profissão.  

Entrevistador – Em qual ano se formou?  

 Moises - Em 1986.  

Entrevistador – E quando iniciou a carreira de docente em San Andrés?  

 Moises - Em 1987. Antes podia. Agora tem de ter no mínimo dois anos 

de formado para poder ingressar em uma faculdade.  

Entrevistador – E como é o processo de ingresso?  

 Moises - Prestar exame de competência e concurso de méritos. 

Experiência, os títulos, os trabalhos anteriores. Tudo que esteja relacionado. E 

logo exame que consiste em duas partes, uma teórica e outra expositiva, oral.  

Entrevistador – E quando iniciou sua participação na federação?  

 Moises - Na federação estamos completando um mês.  

Entrevistador – Então é uma nova direção.  

 Moises - Sim. Uma nova direção. 

Entrevistador – É o primeiro mandato? 

 Moises - Aqui sim. O que acontece é que nós também estamos 

organizados por associações de docentes. Por faculdade e algumas faculdades 
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estão organizadas por carreira também. Então temos a instância universitária, 

a instância por faculdade e a instância de carreira.  

 As faculdades aqui são treze. Na Faculdade de Ciências Sociais estão 

os sociólogos, os comunicadores sociais. Na Faculdade de Ciências Puras 

estão os físicos, os matemáticos, os químicos.  

Entrevistador – São quantas associações?  

 Moises - Treze. Porque temos treze faculdades. Todas estão sob o 

guarda-chuva da Federação Sindical de Docentes da Universidade Mayor de 

San Andrés (FEDSIDUMSA).  

Entrevistador – E a FEDSIDUMSA existe desde que ano?  

 Moises - Desde 1983.  

Entrevistador – E poderia me dizer por que os docentes sentiram a 

necessidade de se organizar neste período?  

 Aniceto - Meu nome é Aniceto Velardo Forest, sou secretário executivo 

da FEDSIDUMSA, porque em 1983 se retoma a autonomia da universidade. A 

universidade estava sob intervenção dos governos ditatoriais, militares. Então, 

a universidade sofreu intervenção e se rompeu todo tipo de associação de 

docentes, estudantes, trabalhadores administrativos. Os sindicatos são 

abolidos.  

Entrevistador – E antes havia outras organizações?  

 Aniceto - Em 1971, muito antes, na Universidade Maior de San Andrés 

(UMSA), existiu o que chamamos de “revoluções universitárias”. A partir destas 

revoluções se inicia um governo universitário baseado no cogoverno, de 

participação nas decisões da universidade, com cinquenta por cento dos 

docentes e cinquenta por cento dos estudantes.  

Temos que retroceder aos movimentos de Córdoba e, posteriormente, 

isso se replica nas universidades públicas e nos outorgam a autonomia 

universitária sob uma consulta popular.  

Entrevistador – Houve uma consulta popular? Em 1971? 
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 Aniceto - Não. Em 1931. Houve uma decisão do povo boliviano de 

conceder autonomia à universidade, mas em 1938 passa a fazer parte da 

Constituição política do Estado. Então são dois estágios. Copiou-se de 

Córdoba, de 1918. E o que acontece é que neste país sempre vivíamos com 

regimes militares e essas coisas. E também, digamos, sistemas dominantes de 

caráter vertical, e a população, suponho, que igual a outros países, como a 

Argentina, quiseram buscar caminhos de reivindicação e as universidades 

foram utilizadas como meios para reproduzir as reivindicações do povo 

boliviano. Então a autonomia foi utilizada com este objetivo.  

 A autonomia universitária reivindica todas as decisões, posições, 

algumas reivindicações sociais do povo boliviano. Essa é a história que temos, 

mas isso é o bom, que com base no referendo do povo e insertado na 

Constituição política do Estado, que ninguém pode tocar. É uma cláusula 

pétrea. Só quando existem regimes ditatoriais.  

Entrevista – Isso é algo único. Nunca ouvi que a autonomia universitária 

houvesse sido objeto de uma consulta popular.  

 Aniceto - Eu diria que no mundo. Nem sequer em países socialistas. Em 

outros países não existe. Nós reivindicamos o movimento de Córdoba, que vai 

contra o regime eclesiástico, contra a ditadura da Igreja. A autonomia é dada 

pelo povo.  

Entrevistador – Era um governo democrático em 1931? 

 Aniceto - Sim. Não recordo quem era. Em 1931 é a consulta e em 1938 

é incorporada à Constituição política do Estado. E a última Constituição do 

presidente Evo Morales, em que se troca o nome da Bolívia como Estado 

Plurinacional da Bolívia também se incorpora a autonomia universitária. É algo 

que nós defendemos contra todos e ninguém se atreve, como as constituições 

se alteram em governos democráticos, uma, dois, três vezes em governos 

ditatoriais, então se cuida muito de não tocar nesta parte da autonomia 

universitária. Respeita-se muito.  

 Essa é a história, agora, o cogoverno só vem a partir da revolução de 

1970, a revolução universitária.  
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Entrevistador – É um movimento coetâneo às mobilizações estudantis na 

Argentina, Brasil, México, Colômbia.  

 Aniceto - Sim. Também às que ocorreram na França. Aqui foi no ano 

1970.  

Entrevistador – E os professores também participam?  

 Aniceto - Participam. Removem-se grupos que sempre controlaram a 

universidade desde um ponto de vista particular, que se apropriaram da 

universidade. Então se luta contra isso e se vai ao voto universal com 

cinquenta por cento de poder docente, e cinquenta por cento de poder 

estudantil para eleger as autoridades.  

Entrevistador – Só o conselho universitário?  

 Aniceto - Toda a estrutura que vai.  

Entrevistador – O reitor também é eleito diretamente? 

 Aniceto - Claro. Cinquenta por cento de voto docente, cinquenta por 

cento de voto estudantil. Ou seja, isso significa que uma determinada faculdade 

um voto de docentes valha como o voto de quarenta estudantes. Em função da 

quantidade da carreira. Se há cem estudantes e dez docentes, cada voto 

docente vale o de dez estudantes.  

 Aniceto – Depois dessa revolução, em 1971 há um golpe de estado no 

país. A ditadura militar, ente à cabeça Hugo Banzer Suarez. Ele interveio nas 

universidades. Fecha as universidades. Ele permanece até 1977. Em 1978 

vem outro militar. Até 1981.  

 Moises – Vem Garcia Meza126.  

 Aniceto – Em 1981 já começa a se recuperar a universidade sob seu 

próprio governo.  

Entrevistador – Em um processo de redemocratização. 

                                                             
126 Luiz Garcia Meza Tejada. Governou a Bolívia de 1980 a 1981.  
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 Aniceto – Sim. Ou seja, toma o poder dos interventores que administrou 

durante dez anos. Então, para exercitar o governo universitário através de 

direções docentes, nasce a necessidade de que os docentes se organizem. 

Como se vão organizar? Como sindicatos? Como federação? Como grêmio? 

Como estamento docente? Como parte do cogoverno? Porque se lida de uma 

maneira diferente. Sindicato, você sabe, é para os trabalhadores, mas esse 

trabalhador não exerce governo. Enquanto que nós, docentes, exercemos a 

autonomia e o cogoverno.  Essa é nossa função.  

Esses trâmites se vão trabalhando para que se constitua à nível de 

faculdades. Temos treze faculdades. E cada faculdade está constituída por um 

número “X” de carreiras, de disciplinas de formação profissional. Até o 

momento a UMSA tem cinquenta e quatro carreiras. Treze faculdades. E há os 

institutos de investigação. Então, nós docentes decidimos nos organizar por 

faculdade, tendo nossa própria associação de docentes na faculdade, e a soma 

dessas associações eleger a cabeça que se chama federação de docentes da 

Universidade Maior de San Andrés que agrupa todos.  

Entrevistador – E essa foi a primeira entidade? 

 Aniceto - Essa foi a primeira vez que nos constituímos como um grupo 

colegiado de docentes.  

Entrevistador – E as demais universidades vão assumir a mesma forma 

de organização?  

 Aniceto - A mesma. Todas as universidades públicas estão associadas 

em federações universitárias de docentes. Que se congregam na 

Confederação Universitária de Docentes (CUD).  

Entrevistador – Quantos professores trabalham na Universidade de San 

Andrés?  

 Aniceto - Dois mil duzentos e trinta e um professores.  

Entrevistador – E todos são sindicalizados? 

 Aniceto - Todos.  
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Entrevistador – E a associação é voluntária ou automática? 

 Aniceto - Automática.  

Entrevistador – E como é o financiamento da federação?  

 Aniceto - Um pequeno desconto dos sócios. Uns seis dólares.  

Entrevistador – E é o suficiente para o funcionamento da federação?  

 Aniceto - Insuficiente (risos). Esta mensalidade é a mesma de quinze 

anos atrás. E não em dólar. Quarenta e dois bolivianos. Na época, chegou a 

valer trinta dólares, depois vinte dólares. São quarenta e dois bolivianos.  

Entrevistador – Como é a participação dos docentes na vida da 

federação?  

 Aniceto - A federação está agrupada por associações de todas as 

faculdades, treze associações. A mensalidade, por exemplo, de quarenta e 

dois bolivianos, quase cinquenta por cento se distribui a cada faculdade. As 

cabeças das associações, mais os cinco membros de sua direção, conformam 

uma direção ampliada. Essas associações canalizam de sua faculdade as 

necessidades, os problemas, tudo. Canalizam através deles e chega à 

federação. Esta planifica tudo e se relaciona com a nacional. Então, eventos 

desportivos, organizamos através da confederação. E isso, transmitimos às 

associações.  

Entrevistador – E estas fazem assembleias por faculdade.  

 Aniceto - Ou também fazemos assembleias gerais. De todos os 

docentes quando o problema é muito grave. Inclusive, daqui a duas semanas 

faremos uma assembleia geral. Porque temos muitos problemas.  

Entrevistador – Quais são os problemas mais comuns na associação?  

 Aniceto - Os problemas mais comuns são o não cumprimento por alguns 

diretores ou órgãos do governo de normas universitárias, por exemplo, do 

ingresso à cátedra. Existem convocatórias que não estão muito de acordo com 

essa norma.  

Entrevistador – A organização da universidade é por cátedra?  
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 Aniceto - As carreiras têm um diretor de carreira. Essa carreira tem seu 

próprio conselho de carreira. Que emite uma convocatória pública para captar 

docentes. Às vezes há favoritismos, não me qualificam bem, eu tenho 

doutorado e não levam em conta o doutorado. Então, nós temos a obrigação 

de defender nossos associados, mas para que se cumpram a norma. Esta 

manhã eu fui a um exame, um concurso, para o ingresso, onde havia 

candidatos que não estavam de acordo com a norma. Nós temos a obrigação 

de fazer cumprir as leis, as normas.  

Entrevistador – Então, sempre estão acompanhando estes processos 

para que não haja favoritismos, clientelismos?  

 Aniceto - Claro. Somos como fiscalizadores. Fiscalizamos o que se faz 

na parte acadêmica, na parte administrativa, nos exames de competência dos 

docentes, nos exames de competência dos companheiros administrativos.  

Entrevistador – Então a federação tem um papel importante nesses 

processos.  

 Aniceto - Sim. No cogoverno. Se, fazemos bem, temos participação em 

cinquenta por cento em qualquer decisão. Mas se não vamos, se não 

exercemos, se deixamos, as coisas funcionam como quer o chefe.  

Entrevistador – Gostaria de saber como é o quadro de carreira dos 

docentes na Universidade de San Andrés.  

 Aniceto - Temos dois tipos de docentes. Temos os docentes ordinários e 

os extraordinários. Nos ordinários ingressam aqui como docente contratado e 

que passará a titular depois de um ano de avaliação. Quem os avalia? Os 

estudantes e uma comissão e o diretor.  De contratado passa a titular “A”. 

Depois passa a “B” com o tempo. É o plano de carreira. Dos ordinários.  

 Aniceto - Os extraordinários. Que não são estes. Os extraordinários são 

os docentes interinos, aos que se contrata por uma gestão acadêmica, por 

seus méritos profissionais, porque deve substituir a um professor ou há 

conflitos com a cátedra que não se pode convocar a contratar.  
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 Aniceto - Depois há outra categoria que o docente convidado. O docente 

convidado é aquele que tem méritos como pessoa, talvez não um profissional, 

por exemplo, em arte. Contrata-se por um tempo determinado. Nunca mais de 

um ano. Por exemplo, um grande político ligado ao sindicalismo. Então o 

contratamos para dar um curso na cátedra de sócio-política. Se convida por 

tempo determinado. De tal data a tal data. Por seus méritos. Que tem um 

processo. Não é que o diretor vá convidar. Ele propõe a seu conselho. Seu 

conselho propõe ao conselho da faculdade e este tem de, às vezes, consultar 

ao universitário. É um caminho tortuoso para evitar favoritismos.  

Entrevistador – Estes interinos.  

 Aniceto - O interino é quando o conselho resolve não convocar a 

contratar, senão a interino. Por que? Porque o titular está afastado. Foi a 

Europa fazer seu mestrado.  

Entrevistador – E há interinos que se mantêm como interinos por muito 

tempo? 

 Aniceto - Mas devem prestar exames a cada ano.  

Entrevistador – Mas podem ficar vários anos assim?  

 Aniceto - Quinze anos.  

Entrevistador – Quinze anos?  

 Aniceto - Eu conheço gente em uma matéria que ficou quinze anos. E 

nós lutamos para que se faça titular. Na UMSA eu diria que a quantidade de 

docentes interinos não chega a passar de vinte e sete por cento.  

Entrevistador – E os interinos também podem participar da federação?  

 Aniceto - Todos. Todos.  

Entrevistador – E do cogoverno também?  

 Aniceto - Do cogoverno não. Deve-se ser no mínimo titular “A”. Nós 

queremos que hajam pessoas com estabilidade nestes cargos.  
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Entrevistador – Eu iria perguntar sobre os jornais, mas vocês já me 

deram. Queria saber se há alguma memória sobre a história da federação.  

 (Muitos risos) Não...  

Entrevistador – Isso é muito importante. Uma pergunta mais, sobre as 

negociações salariais.  

 Aniceto - Quero te falar uma coisa mais. Em Cochabamba o docente 

interino é nomeado em 1960 e segue nomeado em 1961, 1962, 1963... e com 

vinte, trinta anos segue na condição de interino porque não há exame de 

competência e concurso de méritos. 

Entrevistador – E a federação de Cochabamba não lutou? 

 Aniceto - Lutou, mas lutou mal. Na verdade, disse para estes que estão 

a tanto tempo que se tornem titulares. Sem exame.  

Entrevistador – Sem exame? 

 Aniceto - Nós dissemos que não. O docente tem de entrar com exame 

de competência, porque o interino foi chamado pelo chefe, pelo gestor, porque 

é amigo. E porque é amigo nunca mais convocou (concurso). Não permitiu que 

viessem outros profissionais a concursar contra ele.  

 Ele que demonstre que sabe, que demonstre que é bom. Aliás supõe-se 

que sabe porque há lecionado a mesma matéria durante dez anos.  

Entrevistador – Deve haver muitos conflitos com isso.  

 Aniceto - Eles veem isso como justo. Como um direito adquirido. Têm 

sido docentes de maneira contínua e a Lei Geral do Trabalho127 os ampara, 

porque não pode haver instabilidade. Em meu país desde que trabalha, já tem 

seus direitos adquiridos. Inclusive antes, a imobilidade. Não podiam despedir. 

Aí veio a lei do neoliberalismo, a livre contratação. Te e contrato e depois te 

vás. Antes não havia isso. Então há esses mecanismos.  

 E nós? Que temos? O mecanismo de como se ingressa para ser 

docente. Mérito e exame. Apresentam-se dez, quinze profissionais.  

                                                             
127 Lei Geral do Trabalho aprovada em 8 de dezembro de 1942.  
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Entrevistador – Obrigado por me informar porque vou até Cochabamba. 

Uma pergunta sobre os salários. Quem negocia? São vocês? 

 Aniceto - Sim. A federação de docentes entra neste estudo financeiro da 

mesma instituição e por outro lado, normalmente, pelos decretos de incremento 

salarial do governo. São dois modos. Os decretos do governo, que cumprimos 

e por outro lado, se há algum maltrato, alguma deficiência nos salários dos 

docentes então, também realizamos negociações internas para reatualizar os 

salários.  

 O que acontece é que nesta última temporada o governo, o presidente 

que antes ganhava cinquenta e cinco mil bolivianos rebaixou seu salário para 

quinze mil bolivianos. E muitos docentes que já estavam ganhando aí pararam.  

Entrevistador – Um teto.  

 Aniceto - E de 2006 a 2013 já não aumentaram mais os salários. Os que 

ganhavam pouquinho seguiram aumentando mais ou menos o salário e 

alcançando o salário.  

Entrevistador – E o salário do presidente não sobe?  

 Aniceto - Não subiu por sete anos, em 2013 subiu um pouco.  

Entrevistador – Ninguém pode ganhar mais que o presidente?  

 Aniceto - Sim. Então há esse fenômeno. Os de baixo seguiram subindo, 

mas os que estamos acima, os docentes antigos, com méritos acadêmicos, 

não. Então neste momento estamos com tratativas porque o governo declarou 

seis por cento de incremento e muitos docentes não receberam quase nada.  

Entrevistador – Porque já estavam no limite.  

 Aniceto - Certo. Neste momento o valor é de vinte mil e quatrocentos 

bolivianos128 (aproximadamente três mil e oitenta e três dólares). Em 2013, 

2014, 2015 e 2016. 

Entrevistador – Este é o valor do salário do presidente?  
                                                             
128 Um dólar estava cotado a 6,94 bolivianos. Disponível in: https://conversor-
moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKl
RtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB. Acessado em 17 de jan/2017. 11:41h.  

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
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 Aniceto - Sim, mas houve uma época em que muita gente não recebia. 

Estacionou-se.  

Entrevistador – Há uma perda.  

 Aniceto - E esta perda não foi reposta até agora.  

Entrevistador – Qual é o valor do salário mínimo aqui na Bolívia?  

 Aniceto - Mil e oitocentos e vinte bolivianos (aproximadamente duzentos 

e sessenta e dois dólares e vinte e quatro centavos). Eram mil e seiscentos e 

quarenta bolivianos. Subiu um pouco.  

Entrevistador – Uma pergunta sobre aposentadoria.  

 Aniceto - Modificou-se o sistema de aposentadoria. Antes tínhamos o 

sistema de reparto. Um aposentava-se e outros dez ativos o mantinham, mas 

este sistema quebrou, porque muitos se aposentaram com bons salários e a 

base já não sustentava. Colapsou.  Então se mudou para o sistema 

individualizado, para as Administradoras de Fundos de Pensão (AFP’s).  

Entrevistador – É privado?  

 Aniceto - É uma espécie de privado, porque cada um aporta, mas é seu 

dinheiro.  

Entrevistador – Para um banco?  

 Aniceto - Sim. São uns gestores. São gestores de seguro.  

Entrevistador – Mas são empresas privadas?  

 Aniceto - Empresas privadas, mas estão próximas do governo. Houve 

uma mudança. Havia duas empresas. Uma de números pares e outra para 

ímpares, mas agora estão fazendo uma migração para gestores que serão 

controladas pelo governo. Então, nestes sistemas individualizados, aporta para 

você mesmo e não como no sistema de reparto.  

Entrevistador – Antes era o sistema solidário.  

 Aniceto - Agora não. Cada um aporta para si mesmo.  
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Entrevistador – É uma poupança que faz.  

 Aniceto - É uma poupança, mas o grave dessa poupança é que tem de 

pagar dois por cento para que guarde seu dinheiro. Quer dizer, é meio 

estranho. Você vai ao banco e o banco te paga juros e você não precisa pagar 

nada. Neste sistema você tem de pagar dois por cento para que fique com sua 

economia. Eu não haveria aceitado. E as aposentadorias são muito baixas. 

Neste momento alguém que ganha vinte mil bolivianos (aproximadamente dois 

mil e novecentos dólares) se aposenta e recebe três mil bolivianos 

(aproximadamente quatrocentos e trinta dólares). Apenas uns quinze por cento 

do salário. A ninguém convém aposentar-se. Baixar de vinte um mil bolivianos 

a três mil bolivianos ou a quatro mil bolivianos, no melhor dos casos, não 

convém então todos seguem trabalhando.  

Entrevistador – No Peru os docentes universitários vivem a mesma 

situação, mas há um limite para permanecer na ativa. Setenta anos.  

 Aniceto - Aqui não há limite de idade. Pode seguir trabalhando. Muitos 

colegas faleceram e seguiam trabalhando. Creio que uma das reivindicações 

também vai por esse lado.  

Entrevistador – É essa lei que você havia citado, a 21.160? 

 Aniceto - Não. É a 065.  

Entrevistador – E essa lei está vigente a muito tempo?  

 Aniceto - Desde 1997 com uma lei imposta por Gonzalo Sánchez de 

Lozada. Em 2011 mudou um pouquinho, mas a essência segue sendo essa.  

Entrevistador – Pode dizer-me como é o salário dos docentes, de 

ingresso e no teto?  

 Aniceto - Haveria que tomar como referência o docente de tempo 

completo. Está bem?  

Entrevistador – Quarenta horas?  

 Aniceto - Não. Aqui o tempo completo é de cento e sessenta horas.  

Entrevistador – É a jornada mensal?  
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 Aniceto - Sim. Essa cento e sessenta horas dividimos em cinco partes e 

cada parte resulta em trinta e duas horas. Se alguém tem uma carga horária de 

trinta e duas horas leciona uma matéria. Se, são sessenta e quatro horas, duas 

matérias. Se, tem três segue assim. Cento e sessenta horas são cinco 

matérias. A maioria são tempos horários. Muito poucos são tempos completos, 

mas para o docente de tempo completo o salário deve estar por uns quatorze 

mil e duzentos bolivianos, mais um bônus profissional, deve estar por uns 

quinze mil e quinhentos bolivianos (aproximadamente dois mil e duzentos 

dólares). Tempo completo.  

Entrevistador – Um professor que ingressou, mas de tempo completo.  

 Aniceto - Sim. Se você entrou apenas com uma disciplina é só a quinta 

parte. Resulta em três mil e quinhentos bolivianos (aproximadamente 

quinhentos dólares).  

Entrevistador – E como é a composição dessa jornada?  

 Aniceto - As trinta e duas horas são teoricamente para aulas. Divide-se 

em quatro horas sem aulas e quatro horas para preparar as aulas, ou atender 

perguntas e dúvidas dos estudantes. Então o que acontece é que o docente 

tem de ter um local para atender os estudantes, mas muitos não têm. Estamos 

buscando que todos tenham onde atender os estudantes. 

Entrevistador – Um escritório?  

 Aniceto - Uma sala de docentes. Os de tempo completo de alguma 

maneira têm um local, mas os demais, às vezes, não têm. Seria bom que todos 

tivessem. Estamos buscando isso.  

Entrevistador – Os interinos também têm um tempo reservado para 

atender os estudantes, para preparar aulas? 

 Aniceto - Todos. É indistinto se é trinta e duas horas, se é sessenta e 

quatro horas, noventa e seis horas ou tempo completo.  

Entrevistador – Aqui é possível que o professor acumule a docência com 

outra atividade profissional.  
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 Aniceto - Claro. Se você tem trinta e duas horas tem todo direito de 

trabalhar em outro lado, é certo, mas se você é de tempo completo, não é tão 

simples. Só pode trabalhar meio período mais em outra atividade privada, fora 

da universidade e fora das suas horas de trabalho. Não pode solapar. Não se 

permite. 

 Porém, se trabalha aqui e mais meio período em outro local, não pode 

ganhar mais que o salário do presidente. Se, são públicos os dois, não se pode 

passar. Não estão controlando o privado neste momento. Se é iniciativa 

privada, eles não estão controlando, mas no futuro não se sabe.  

Entrevistador – Professor, eu já estou encerrando. Como é o processo de 

avaliação docente?  

 Aniceto - Nós chamamos de sistema de avaliação docente. É um 

informe de cada fim de ano de todas as atividades que o docente desenvolveu. 

Quantas aulas ministrou, quantos projetos apresentou e há uma avaliação por 

parte dos estudantes também, que chegam a conformar um tópico que se 

chama atividade docente. Se alguém é reprovado neste tópico, que é a 

avaliação dos estudantes, imediatamente é passado à disposição do conselho 

da faculdade pela primeira vez. Se isso se sucede pela segunda vez, se tramita 

sua destituição. Ou seja, é delicado. Qualquer deslize o docente pode ser 

removido se tem má avaliação.  

Entrevistador – Então a avaliação dos estudantes tem um grande peso. 

 Aniceto - Sim.  

Entrevistador – E é comum professores serem afastados?  

 Aniceto - Já existiram casos. Em diferentes situações. Os estudantes 

devem avaliar sua aula, mas às vezes os estudantes esquecem. Devem avaliar 

a pontualidade, se sabe a matéria, se explica bem, se os trata bem, se 

responde as perguntas. Tem seu próprio questionário.  

 O chefe de carreira também tem um lugar em que pode avaliar a 

programação acadêmica e esses tópicos. Se, assiste às reuniões que convoca 

ou não. É uma pontuação.  
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Entrevistador – Há avaliação da instituição, uma classificação das 

universidades?  

 Aniceto - Internamente, a partir da Constituição, todas as universidades 

públicas têm a mesma hierarquia. Para fins acadêmicos, o que as 

universidades públicas estão fazendo é acreditar suas carreiras, seus 

programas, às vezes com pares nacionais, às vezes com pares internacionais. 

Por exemplo, houve recentemente a acreditação da Faculdade de Medicina, há 

dois anos houve a acreditação da carreira de Ciências Químicas. Então se vão 

acreditando assim as carreiras internacionalmente para ter uma referência de 

como são nossos programas acadêmicos e sabermos por onde vamos 

também.  

Entrevistador – Parece algo tranquilo. Não parece algo punitivo.  

 Aniceto - Não. É algo para melhorar. A ideia central é encontrar as 

deficiências e como podemos corrigir. Seguramente se alcançará com algum 

plano estratégico. As carreiras elaborarão seu plano estratégico para melhorar 

as observações dos pares acadêmicos. E o passo seguinte se coloca uma re-

acreditação.  

Entrevistador – Em sua opinião, atualmente, quais são os principais 

desafios colocados para os docentes universitários bolivianos?  

 Aniceto - O movimento universitário docente está enfocado em fazer que 

nossa universidade melhore em seu conjunto enquanto instituição, como parte 

de uma visão acadêmica. E o que queremos os docentes é passar de um nível 

tradicional de ensino em lousa a um nível de ensino a partir da investigação. 

Queremos passar à investigação para que os estudantes tenham 

conhecimento adquirido por nós mesmos, mas para isso há que ter mais carga 

de trabalho. Os docentes que têm trinta e duas horas teriam de ter sessenta e 

quatro ou talvez ter tempo completo.  

 Porque a outra atividade central além de formar profissionais em nossa 

universidade é a investigação.  
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Entrevistador – Então a investigação não ficaria restrita à pós-graduação, 

mas se estenderia à graduação.  

 Aniceto - Estamos começando com a pós-graduação, mas na graduação 

não seria mau. Essa é a ideia. Queremos ir à investigação.  

Entrevistador – A pós-graduação é paga?  

 Aniceto - Temos as duas modalidades. Uma temporada, longa por certo, 

era só paga, mas algumas carreiras lutaram por suas reivindicações 

acadêmicas também, e lograram o que chamamos de mestrado terminal que é 

gratuito. Depende do Estado. Na atualidade muitas carreiras já têm mestrado 

gratuito.  

Entrevistador – É uma luta da federação e das associações?  

 Aniceto - Não. É uma luta das unidades acadêmicas que quiseram ir 

avançando. Obviamente que aí também estão docentes organizados. Também 

estão as faculdades e nós, por certo temos sempre respaldado esse tipo de 

reivindicação porque é em benefício da população, porque os outros 

mestrados, só pode entrar quem pode pagar.  

Entrevistador – Uma pergunta sobre as matrículas. Há mais estudantes 

nas universidades públicas ou nas privadas?  

 Aniceto - Em geral as universidades públicas têm a maior quantidade de 

alunos, por exemplo, a UMSA tem oitenta e cinco mil estudantes.  

Entrevistador – E dois mil oitocentos e trinta e um professores?  

 Aniceto - Sim.  

Entrevistador – São muitos alunos para esse número de professores.  

 Moises - Alguns professores têm duzentos alunos.  

Entrevistador – É um auditório então.  

 Moises - Sim.  

Entrevistador – Este professor quando aplica um exame passa dias e dias 

corrigindo. É muito trabalho.  
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 Aniceto – Sim, mas há carreiras mais tranquilas. Algumas carreiras com 

dez, vinte, quarenta alunos. Porém, outras enormes, por exemplo, Economia, 

Direito, Comunicação são carreiras muito requeridas pelos estudantes, mas 

carreiras de Ciências, por exemplo, são pequenas. São carreiras que têm 

quatrocentos alunos no total, enquanto outras têm dez mil, doze mil.  

Entrevistador – Um professor que tem uma turma de duzentos alunos 

conta com algum auxiliar?  

 Aniceto - Sim. Auxiliar de docência. Dependendo do tipo de carreira tem 

um, dois, três que se organizam para suprir as possíveis deficiências.  

Entrevistador – Estes que auxiliam são docentes?  

 Aniceto - Não. São estudantes. Eles têm bolsa de estudos. Prestam 

exame de méritos e competência. Jovenzinhos já estão fazendo carreira de 

docência.  
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Entrevista realizada com o professor Renán Guzmán Apaza, presidente da 

Federação de Docentes da Universidade Técnica de Oruro (FEDUTO), em 

02 de setembro de 2016 na sede desta entidade situada no interior da 

instituição de ensino.  

Entrevistador – Gostaria de saber seu nome, sua formação acadêmica e 

como se envolveu com a atividade gremial.  

 Meu nome é Renán Guzmán Apaza e sou economista, docente da 

Faculdade de Ciências Econômicas, Financeiras e Administrativas dependente 

da Universidade Técnica de Oruro (UTO). Tenho cerca de vinte anos de 

docência e há aproximadamente cinco anos passei a participar a arena gremial 

dos docentes. Era delegado de base em minha faculdade e fiz algumas coisas 

boas e nas eleições da Federação de Docentes da Universidade Técnica de 

Oruro (FEDUTO) e me apoiam na eleição, mas isso foi produto de cinco anos 

com trabalho como dirigente sindical. Não foi da noite para o dia. Conheceram 

meu trabalho e confiaram em mim para ser presidente da FEDUTO.  

Entrevistador – A UTO possui quantas faculdades?  

 A UTO tem mais de cem anos. Tem sete faculdades. A UTO foi fundada 

com a Faculdade de Direito. Faculdade de Ciências Políticas e Jurídicas. Com 

esta faculdade se fundou a universidade. Depois veio a Faculdade Nacional de 

Engenharia, depois a Faculdade de Ciências Econômicas, Financeiras e 

Administrativas, em terceiro lugar. A Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de 

Agronomia, a Faculdade Técnica e a Faculdade de Saúde.  

Entrevistador – E cada uma possui uma associação que integra a 

Federação?  

 Exatamente. Em cada faculdade há associações e no interior das 

faculdades associações de carreiras profissionais. As associações de carreiras 

profissionais estão ancoradas na associação de docentes da faculdade e estas 

estão congregadas na federação. 

Entrevistador – Quantos docentes há na UTO?  

 Aproximadamente uns seiscentos e cinquenta docentes universitários e 

outros docentes contratados porque o Estado deu algumas responsabilidades 

extras à universidade. Refiro-me a que o governo tem feito com que as 

universidades vão ao campo. Na área rural. Todas estão centradas nas 

cidades. 

Entrevistador – Uma descentralização.  

 Sim. Há docentes que viajam para lecionar. Há aproximadamente vinte e 

seis mil universitários na UTO.  

Entrevistador – Todos os professores são associados?  

 Todos. Há onze universidades púbicas na Bolívia, mas a partir da 

autonomia universitária, cada uma tem suas particularidades. Não é igual. Aqui 
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para ser docente tem que se prestar um exame. Em Oruro cumpre-se isso. Não 

sei como se dá em outros departamentos da Bolívia, em outras universidades 

da Bolívia.  

Entrevistador – Não sei como é o plano de carreira aqui, se é como na 

Universidade Maior de San Andrés, onde há ordinários e extraordinários.  

 Exatamente. Isso é comum. Como se ingressa na docência universitária 

em Oruro? Basicamente duas modalidades. As duas modalidades são 

similares. Qual é a diferença? Quando ingressa tem de prestar exame oral, 

passar em uma banca, mas quando deve se apresentar os méritos (titulação) é 

titular, e quando não é necessária a apresentação dos méritos é para interino, 

ou extraordinário como chamam. Há duas categorias.  

 A partir daí os titulares têm direito ao plano de carreira e os interinos 

não. Os titulares seguem sendo avaliados, então ingressam primeiro com a 

categoria de contratados e depois de dois anos mudam para a categoria “A” e a 

cada quatro anos tem que ir somando pontos para ir a “B”, a “C” e finalmente 

chegam à categoria “emérito” com mil e tantos pontos.  

Entrevistador – Os titulares têm estabilidade?  

 Tem estabilidade, digamos a noventa e nove por cento porque como são 

avaliados podem ser reprovados, mas é muito difícil.  

Entrevistador – Gostaria de saber como é o sistema de avaliação aqui?  

 Há avaliação para os docentes ordinários e extraordinários. Os 

ordinários são avaliados pelos estudantes que preenchem um questionário sem 

nome. O diretor da carreira também avalia a partir do trabalho docente, o que 

fez, como fez. E também deve-se apresentar sempre cursos pós-graduação, 

especialidades, doutorado, mestrado e sempre alguma produção intelectual, 

um livro, um texto, algo assim. E cada um tem uma pontuação para evoluir no 

plano de carreira, basicamente.  

Entrevistador – Os estudantes também fazem a avaliação do professor?  

 Sim. Tem um peso entre trinta e quarenta por cento. Avaliam a 

pontualidade, se domina o tema, se está atualizado.  

Entrevistador – Sabe desde quando existe a FEDUTO? 

 Uns vinte anos. A federação.  

Entrevistador – Não houve antes outra entidade?  

 Não. Não havia até a criação desta federação de docentes.  

Entrevistador – E como é a participação dos docentes na vida da 

federação? Há assembleias gerais, por faculdades.  

 As associações de faculdade chamam assembleias por faculdade. A 

federação de docentes, da qual sou presidente, chama assembleia por 
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estatuto. Somos obrigados pelo estatuto para informar, fazer propostas, 

consultivas, deliberativas. São assembleias de todos os docentes da UTO. São 

assembleias estatutárias.  

Entrevistador – E como os docentes são informados do cotidiano do 

grêmio? Há alguma publicação, um site, uma relação de email.  

 Para fazer a assembleia necessitamos de um meio de comunicação. Os 

canais de comunicação que temos: primeiro enviamos comunicados via fax, 

whatsApp.  

Entrevistador – Com grupos de WhatsApp.  

 Sim. Com grupos. Vai passando e todos ficam informados que haverá 

assembleia.  

Entrevistador – Sobre as negociações salariais. É a FEDUTO quem 

negocia?  

 Sim.  

Entrevistador – E com quem negocia?  

 A autonomia universitária aqui na Bolívia. Estamos, digamos, um pouco 

vulnerados nessa autonomia. Em cada ano o governo baixa um decreto 

supremo no mês de maio e indica que incrementará o salário em tanto por 

cento aos trabalhadores. Esse decreto supremo diz que será incrementado o 

setor da Saúde em tanto por cento, a Educação em tanto por cento. Baixam as 

porcentagens. Por ano.  

 Toda vez que haverá incremento de salário reunimos o Conselho 

Universitário, que é a máxima autoridade da universidade. É o cogoverno. 

Reúne associações, executivos das faculdades, federação.  

Entrevistador – O Conselho Universitário é composto metade por 

estudantes e metade de docentes?  

 Sim. O cogoverno. Ele autoriza que se façam estudos em base ao 

decreto. Uma comissão econômica é instituída. O decano de economia, o 

decano de engenharia, seus pares estudantis e a federação. Juntamente com 

os técnicos começamos a ver a situação econômica e o impacto sobre a 

universidade. Em certos cenários, se é possível aumentar de acordo com o que 

o governo disse. Discutindo, conversando, dialogando, negociando, e com esse 

informe comunicamos ao Conselho. A comissão econômica é uma comissão 

técnica. O Conselho Universitário toma a decisão política.  

Entrevistador – Professor, você se recorda de alguma paralisação ou 

manifestação dos docentes na UTO?  

 Em minha gestão não houve estes problemas, mas eu participei como 

base docente, por exemplo, há uns dez anos houve uma crise universitária. 

Ocuparam a universidade. Os estudantes ocuparam. Nós participamos. 
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Tomaram a reitoria, mas entusiasmaram-se e tomaram a Brigada Parlamentar 

de Oruro. Alguns foram sentenciados a dois anos de cárcere, mas não se 

cumpriu a sentença.  

 Depois houve outra crise, em 2011, com o governo de Evo Morales, trata 

de intervir nos centros universitários e cortar certas conquistas. Porque na 

Constituição política do Estado boliviano, nos artigos 92 e 96, diz que o Estado 

está obrigado... primeiro reconhece a autonomia universitária, então não 

poderia intervir, autônomos são os docentes o pessoal administrativo, mas os 

artigos 92 e 96 diz que o Estado está obrigado a dar subvenção suficiente e 

necessária à margem dos recursos que a UTO poderia gerar. Então, em 2011 

fizemos uma marcha.  

Entrevistador – Uma marcha? Com várias universidades?  

 Todas. Aqui (indica o computador) tenho as fotos. Eu era presidente do 

comitê de mobilização de Oruro. Negociaram e depois de 2011 já não houve 

nenhum evento que chame a atenção.  

Entrevistador – Quais são os problemas mais comuns que chegam à 

FEDUTO?  

 Às vezes o mais preocupante é que quando mudam as autoridades 

procuram retirar direitos dos docentes.  

Entrevistador – Quando se muda o reitor?  

 Quando se mudam os decanos, porque os decanos têm de ver com a 

administração docente. Temos que ir na defesa deles. Temos que defender os 

direitos trabalhistas. Essa é nossa razão de ser como federação e também 

reconhecer o esforço na investigação.  

Entrevistador – Como a federação estimula a investigação?  

 Não. Essas são políticas da universidade. Eles participam de algum 

evento e ganham um prêmio. Há exatamente dez dias atrás, Oruro ganhou a 

Feira de Ciências. Então, vamos reconhecer este esforço.  

Entrevistador – Professor, qual problema você aponta como o principal 

para os docentes bolivianos atualmente?  

 A falta de estabilidade trabalhista. Porque se vulnera direitos a partir da 

cooperação, de acordos que realizam certas autoridades com direitos 

universitários. Há grupos de poder de estudantes e docentes. É uma 

combinação. Um acordo entre eles.  

Entrevistador – No Conselho Universitário? 

 Ou na faculdade. Esse é o problema que temos. A falta da estabilidade.  

Entrevistador – Mesmo os docentes ordinários?  
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 Algumas vezes também. Tampouco lhes respeitam. Estão um pouco 

mais protegidos.   
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Entrevista realizada com o professor Cesar Suarez Saavedra em 05 de 

setembro de 2016 na sede da Federação Universitária de Docentes da 

Universidade Maior de São Francisco Xavier (FUD-UMSFX), localizada em 

Sucre.  

Entrevistador – Gostaria de saber seu nome, formação acadêmica e como 

iniciou sua participação no movimento sindical docente universitário.  

 Meu nome é Cesar Suarez Saavedra. Nasci em Cochabamba, mas 

sempre vivi aqui em Sucre. De nacionalidade boliviana. Sou licenciado em 

Direito. Sou mestre em Direito Penal. Mestre em Direito Processual Penal e 

mestre em Ciências Penais. Logo estudei no México na Universidade Nova 

Leon, em Monterrey, onde obtive o doutorado em Direito. Tenho grau 

acadêmico de doutor em Direito. PhD.  

 Envolvi-me no âmbito sindical na direção desde o colégio. Fui dirigente 

de meu curso.  

Entrevistador – Quando era estudante?  

 Quando era estudante secundário. Dirigente do colégio.  

Entrevistador – Em que ano foi isso?  

 Isso foi lá pelos anos 1978, 1979, 1980.  

Entrevistador – Durante a ditadura?  

 Durante a ditadura de (Hugo) Banzer.  

Entrevistador – Nesse momento não era perigoso participar do 

movimento estudantil?  

 Perigoso e realizamos o primeiro congresso de estudantes normalistas 

durante a ditadura. Porque também sou professor de normal, docente da 

secundária.  

Entrevistador – Em Sucre? 

 Em La Paz. O primeiro congresso de dirigentes de estudantes em plena 

ditadura.  

Entrevistador – Você era dirigente estudantil de Sucre e participou do 

congresso em La Paz? 

 Sim. Da normal aqui de Sucre. Depois me formei como professor e 

paralelamente estudei Direito. Já como professor secundário ingressei na 

universidade. E no segundo ano fui dirigente estudantil da universidade. 

Entrevistador – Para ser professor de secundário não é necessário um 

curso universitário? 

 Não. Não é necessário. Para ser professor não se necessita nenhum 

outro requisito a não ser o bacharelado do secundário.  
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Entrevistador – Então para ser professor da educação básica não é 

necessário um curso superior? Cursar Pedagogia?  

 Não. Diretamente do secundário ascendem a professor. Como eu fiz. 

Posteriormente estudei Direito e paralelamente era professor. Trabalhava e 

estudava ao mesmo tempo. Porém, na universidade já fui dirigente da 

Faculdade de Direito. O centro de estudantes. Quando estava no meu segundo 

ano fui dirigente. Meu irmão era executivo dos estudantes. Ele era de 

esquerda. Da Juventude Comunista. A “Jota” como se chamava.  

Entrevistador – Isso já pelos anos 1980?  

 Já entrando na democracia em 1983, 1984. E fui dirigente nos três anos 

seguintes, até que me formei em Direito. Uma vez que saí advogado, trabalhei 

na profissão livre durante três anos. E comecei a trabalhar na direção de 

menores, direito de menores. Proteção de menores.  

Entrevistador – Ligado a direitos humanos?  

 Direito penal. Violações contra menores. Abusos sexuais e tudo isso. E 

tinha muitas causas. Trabalhei bem e coloquei na prisão mais de vinte 

pessoas. Nomearam-me fiscal.  

Entrevistador – O que é fiscal aqui?  

 É o representante do Estado, que faz a acusação. Paralelamente 

nomearam-me funcionário do poder judiciário. Deixei de ser fiscal e fui ao 

poder judiciário porque era mais difícil de entrar no poder judiciário. Fui primeiro 

secretário e logo fui secretário de direitos reais, registrador de registro das 

casas e logo me nomearam juiz de substâncias controladas. Logo juiz penal. 

Entrevistador – Era necessário concurso para ocupar estes cargos?  

 Não havia cursos nesta época. Não havia escola. Nesta época não. 

Nesta época era indicação. Havia que ter um padrinho. Quem te pudesse 

ajudar, ou ser um bom funcionário. Como eu fui. Destacava-me por ser honesto 

e um trabalhador idôneo. Um trabalhador eficaz. Dessa maneira fui subindo e 

em 2004 nomearam-me fiscal geral, de todo o Estado. Na época de Carlos 

Mesa129.  Interino até que nomeasse o Congresso. Estive por seis meses de 

fiscal geral.  

Entrevistador – Estado que você diz é a Bolívia?  

 De toda a Bolívia. Fui a vários congressos internacionais. Logo terminou 

minha função e nomearam outro fiscal geral e nomearam-me assessor da sala 

penal do Tribunal Supremo. Trabalhei dois anos e nomearam-me vogal, juiz de 

apelação da sala penal aqui em Sucre. Trabalhei sete anos. Até que este 

governo de Evo Morales publica uma lei que torna incompatível ser docente e 

ser juiz.  
                                                             
129 Carlos Diego Mesa Gisbert. Ocupou o cargo de presidente da Bolívia de 18 de outubro de 2003 até 9 
de junho de 2005. 
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Entrevistador – Isso ocorreu em que ano?  

 Em 2011. E eu já era docente da universidade. Não poderia ser as duas 

coisas. Aqui eu tinha meia carga horária, só na manhã e na noite passava na 

universidade. Não mais. Todo o dia era no tribunal, mas era incompatível. 

Durante dois anos tive de declarar-me em comissão. Deixei a universidade e 

dediquei-me integralmente a ser juiz de apelação. E logo que terminou meu 

período de comissão deixei o poder judicial e imediatamente retornei à 

universidade e nomearam-me presidente da célula de Direito. Dos docentes de 

Direito. De uma faculdade.  

Entrevistador – É como se fosse a associação da Faculdade de Direito.  

 Todos de Direito. De quatro carreiras. Ensinam História, Comunicação e 

Direito. São vinte docentes. E logo neste ano (2016), de toda a universidade. 

Essa é minha carreira.  

Entrevistador – Há quantos anos é docente?  

 Há quatorze anos. Minha vida dividiu-se entre o poder judiciário e a 

universidade.  

Entrevistador – Vou passar para as perguntas relacionadas à federação. 

Sabe em que ano ela foi fundada?  

 A federação de docentes foi fundada em 1960.  

Entrevistador – Então é uma das mais antigas?  

 Das mais antigas. Também porque é a primeira universidade da Bolívia. 

A Universidade de São Francisco Xavier. É do ano 1624.  

Entrevistador – Esta universidade é pública ou pontifícia?  

 É pública. É que na época da colônia era classista.  

Entrevistador – E quanto se torna pública?  

 Quando se funda a República. Em 1825 chamava-se Casa Carolina. 

Academia Carolina. Que estudava Teologia, Filosofia e outras duas profissões. 

Não havia todas as profissões.  

Entrevistador – Formação de clérigos? 

 De clérigos. Posteriormente, na República se transforma em 

universidade pública com todas as carreiras e à medida que vai evoluindo, 

aumentam as carreiras. Atualmente temos cerca de sessenta mil estudantes.  

Entrevistador – E quantas faculdades?  

 Onze faculdades.  

Entrevistador – E quantos docentes?  
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 Mil e quatrocentos. Incluindo as províncias. Temos carreiras em algumas 

províncias. Descentralizados.  

Entrevistador – Esse número inclui professores ordinários e 

extraordinários?  

 Os ordinários são os titulares. Há uma grande quantidade de docentes, 

uns sessenta por cento.  

Entrevistador – Os interinos?  

 Não interinos. São docentes contratados, que com o tempo, consideram-

se docentes a tempo indefinido. Até que possam competir para a titularidade. 

Porque podem alguns ir-se e outros ficarem. Têm de competir em exames para 

a titularidade.  

Entrevistador – E todos são associados?  

 Todos nós somos associados.  

Entrevistador – É automático?  

 Sim. É docente e automaticamente está associado.  

Entrevistador – E qual é a porcentagem de interinos?  

 Dos contratados devem ser uns vinte por cento.  

Entrevistador – Então é a menor parte.  

 Sim.  

Entrevistador – A federação financia-se como?  

 Com aportes mensais. Todos os docentes contribuem com uma cota 

mensal, que é uma porcentagem do salário.  

Entrevistador – Quais são as questões mais frequentes com as quais a 

federação lida?  

 As demandas mais frequentes são as de tipo salarial. Como aumento de 

salários. Neste ano tivemos problemas com o rejuste salarial. Realizamos uma 

greve. Greve de vinte e quatro horas, quarenta e oito horas e setenta e duas 

horas.  

Entrevistador – Quando foi?  

 Foi no mês de julho.  

Entrevistador – Vi que aqui na Bolívia cada universidade tem seu próprio 

quadro de salários.  

 Sim. São diferentes entre as universidades.  

Entrevistador – A greve foi de todos os docentes? Inclusive os interinos?  
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 Sim. De todos, ainda que só os que ganham menos tenham obtido 

aumento. Outros temas frequentes são os problemas que tem os docentes na 

função docente. Há diretores que se queixam que querem dispensar ou 

substituir os professores, então a federação atua como um intermediário para 

conciliar quando pode, mas também pode ser que haja maus docentes que tem 

de ir-se. Por exemplo, há acusação de senhoritas. Isso inclusive chega à 

justiça penal. São destituídos.  

Entrevistador – A federação tem alguma publicação? Alguma revista ou 

jornal?  

 Não tem. O que fazemos é publicado pelas revistas da universidade. Ou 

seja, as atividades que realizamos, eles publicam. É uma revista mensal. Aqui 

temos algumas. Pode levar.  

Entrevistador – Obrigado. Gostaria de saber sobre os mecanismos de 

participação dos professores na vida da federação. Por exemplo, a greve 

que você mencionou, houve assembleias?  

 Claro. Assembleias gerais, de todos. Assistem uns quatrocentos, 

quinhentos docentes.  

Entrevistador – E a greve foi vitoriosa?  

 Sim. Vitoriosa. Fomos a quarta universidade que logrou aumento salarial 

de 6%.  

Entrevistador – As outras universidades não obtiveram reajuste?  

 Não conseguiram.  

Entrevistador – Mas as outras também fizeram greve?  

Não. Santa Cruz e La Paz têm recursos e mesmo sem greve obtiveram 

o aumento, mas aqui há problemas econômicos.  

Entrevistador – Como é o financiamento da universidade. Li que a Universidade 

Maior de São Francisco Xavier (UMSFX) é acionista de uma fábrica de 

cimento.  

 É parte da Fancesa130 aqui em Sucre. Tem uma fábrica. E também 

coparticipação tributária do cimento e coparticipação dos impostos. A 

Constituição obriga o governo a pagar os 6%.  

Entrevistador – Esses 6% são a inflação?  

 Sim, de acordo com a inflação. E diz (Constituição) que o governo tem 

que dar suporte às universidades. O governo esquece.  

                                                             
130 La FABRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A. (FANCESA) – É uma sociedade anônima com 33,3% do 
capital em mãos do governo do Departamento Autônomo de Chuquisaca, 33,33% do Governo Municipal 
de Sucre e 33,33% pertencente à Universidade Maior de São Francisco Xavier. Disponível in: 
http://www.fancesa.com/empresa/. Acessado em 23/01/2017. 20:34h.  

http://www.fancesa.com/empresa/
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Entrevistador – Em sua opinião, qual é o maior desafio para os docentes 

universitários da Bolívia?  

 O maior problema é que já não existe autonomia universitária e nem 

cogoverno. O outro o tema trabalhista, que é um problema nacional. Nós 

docentes estamos dentro da Lei Geral do Trabalho, protegidos com uma lei 

geral dos trabalhadores. Se nos retiram isso, seria um grave problema. Não 

teríamos indenização pelos anos de trabalho.  

Entrevistador – Quando os docentes universitários se aposentam 

recebem uma indenização?  

 Temos indenização.  

Entrevistador – E quanto é?  

 Um salário por ano trabalhado.  

Entrevistador – Todos os trabalhadores? De empresas públicas e 

privadas?  

 Todos estão protegidos por esta lei. Esse seria um problema grave, mas 

não existe. Outro é a questão da autonomia universitária.  

Entrevistador – Mas você crê que a autonomia está preservada?  

 Enquanto o governo não intervenha. Está ameaçando.  

Entrevistador – Como?  

 Porque há problemas e querem intervir. A Fiscalia, a Central Obrera, 

mecanismos do governo que querem entrar.  

Entrevistador – A Central Obrera também?  

 É que esta é governo.  

Entrevistador – Não é oposição?  

 Não é oposição.  

Entrevistador – Professor, a federação existe desde a década de 1960. 

Tem algum livro sobre sua trajetória. Um registro de memórias dos 

militantes?  

 Não existe. Neste ano nós vamos publicar um livro.  

Entrevistador – Se puder me enviar um exemplar quando publicá-lo, 

ficaria muito grato.  

 Claro. Nas atividades em setembro vamos realizar um festival cultural e 

vamos colocar graficamente a memória. Podemos fazer chegar. Nos deixe o 

endereço.  

Entrevistador – Os salários de ingresso como são?  



XLII 

 

 Muito baixos. Os contratados ganham muito pouco. São a quinta parte 

de um docente titular. Ganham muito pouco.  

Entrevistador – E para que os professores possam ingressar qual é o 

processo?  

 Exame de competência.  

Entrevistador – E é necessário lutar para que se realizem esses exames 

de competência?  

 Sim.  

Entrevistador – Sobre a avaliação creio que seja como nas demais 

universidades, com parte da avaliação feita pelos estudantes e outra 

pelos diretores.  

 Sim. Os estudantes participam da avaliação docente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLIII 

 

Entrevista com o professor Marco Antonío Quíchu Mogrovejo, secretário 

executivo da Federação Universitária de Docentes da Universidade 

Autônoma Tomas Frias (UATF) de Potosí, concedida no dia 7 de setembro 

de 2016, na própria universidade.  

Entrevistador – Professor, obrigado pela oportunidade. Gostaria que 

dissesse seu nome, formação acadêmica e como iniciou seu 

envolvimento com a atividade sindical docente.  

 Meu nome é Marco Antonio Quíchu Mogrovejo, sou secretário executivo 

da Federação Universitária de Docentes da Universidade Autônoma Tomas 

Frias (FUD-UATF). Sou um dirigente antigo. Praticamente minha vida sindical e 

de direção sindical vem da minha época de estudante. Eu ingressei na 

universidade e converti-me em dirigente estudantil das bases universitárias e 

em pouco tempo já estava como executivo do centro de estudantes da carreira 

de Administração de Empresas aqui da Universidade Autônoma Tomas Frias 

(UATF).  

 Logo estive como secretário executivo dos estudantes da Faculdade de 

Ciências Econômicas que é composta por quatro carreiras, Contabilidade, 

Auditoria, Economia e Administração de Empresas. E fui dirigente estudantil.  

Entrevistador – Isso nos anos 1980, 1990? 

 Isso nos anos quase 1990. Em 1989. Fui dirigente estudantil. Termino 

em 1989, 1990 como secretário executivo dos estudantes de toda a 

universidade, ou seja, executivo da Federação Universitária dos Estudantes.  

 Logo que terminei os estudos, elaborei minha tese de licenciatura e fui a 

trabalhar. Estive ausente entre os anos de 1990 até 2000, trabalhando nas 

empresas: Cochabamba, La Paz, Oruro, São Pedro de Atacama no Chile.  

 Minha paixão sempre foi a vida política, sou um homem comprometido 

com as condições de luta da esquerda, sou um homem de esquerda, formado 

pelas teorias tradicionais da filosofia marxista, dos componentes gramscista, 

althusserianos. Quando estudante a vida ideológica era profunda naqueles 

tempos. A juventude universitária fundou partidos na Bolívia. A maioria dos 

partidos políticos foi a essência da revolução estudantil nas universidades.  

Entrevistador – Os anos 1980 foram marcados pela redemocratização. 

Não? 

 Depois da reconquista da democracia, depois de um septênio de 

ditadura de Hugo Banzer e do nefasto golpe de estado de Garcia Meza, houve 

a recuperação democrática, mas que tinha seus ares de ditadura e partidos 

tradicionais que dominavam nessa época democrática. 

 Logo que retornei do meu trabalho em São Pedro de Atacama, fundei 

um partido político aqui na Bolívia junto com meu companheiro Juan del 

Granado.  
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Entrevistador – E qual foi o partido?  

 Movimento sem medo (MSM). Foi através da valentia de Juan del 

Granado no parlamento.  

Entrevistador – Que é seu companheiro.  

 Que é meu companheiro. Muito mais velho que eu. E eu estando 

trabalhando junto das empresas em Atacama, próximo de um lugar que se 

chama Laguna Colorada e Laguna Verde. E sugeriram que fosse candidato a 

prefeito (alcalde) em Potosí. Fiquei em terceiro lugar. Não consegui eleger-me. 

E como eu trabalhava na área rural, estava distante da minha família. Quando 

vim aqui, minha família pediu que eu ficasse. Então fiquei. Tive a feliz notícia 

de que a universidade me requeria para docente, então me convidaram.  

 Durante esse período eu havia estudado educação superior e feito meu 

mestrado. Uma especialidade também neste processo.  

Entrevistador – Para ser professor exige-se um curso de pós-graduação?  

 Mestrado ou doutorado. Ingressei e especializei-me em Recursos 

Humanos, na resolução de conflitos. Iniciei como docente em 2000. Começo 

como docente primeiramente de base e após dois anos converto-me em 

dirigente docente. Eu começo a ir a congressos reuniões e quase já no terceiro 

anos me tornam executivo da Faculdade de Ciências Econômicas dos 

docentes. E logo que termino minha gestão elegem-me como representante ao 

conselho de carreira de administração de empresas. Estive aí e depois de um 

bom tempo voltei a ser dirigente executivo da Associação de Docentes da 

Faculdade de Administração de Empresas. Paralelamente ganhei o Colégio de 

Profissionais de Administração de Empresas (como um conselho regional de 

profissionais liberais no Brasil) em Potosí.  

 Tive estas tarefas até que surgiu o desafio de assumir a direção da 

federação de toda UATF. Apresentei-me e afortunadamente fui eleito com 

ampla maioria esta direção que agora estou exercendo como executivo.  

Entrevistador – Quando iniciou sua gestão?  

 Minha gestão iniciou em 2015 e termina em 2017.  

Entrevistador – Quantas associações estão representadas na federação?  

 A federação está composta por associações de faculdades. De dez 

faculdades. Cada faculdade tem carreiras. São aproximadamente quarenta e 

duas carreiras.  

Entrevistador – Quantos estudantes há na UATF?  

 Estamos com vinte seis mil estudantes.  

Entrevistador – E quantos docentes?  

 Docentes ao redor de seiscentos e setenta, seiscentos e cinquenta.  
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Entrevistador – Oscila um pouco.  

 Sim.  

Entrevistador – Os docentes aqui também estão classificados como 

ordinários e extraordinários?  

 Sim.  

Entrevistador – Há mais titulares ou mais interinos?  

 Em minha vida sindical, reivindicamos o direito de ser docente titular. 

Titulares são aqueles que se submetem a exame e conseguem lograr a 

titularidade que lhes dá acesso ao quadro de carreira, A, B ou C. Que lhes 

qualificam por produção intelectual, científica e produtiva. Porém por uma série 

de motivos não se realizam exames de competência. Então cresceu uma 

massa de docentes interinos em todo o país, em todo o sistema universitário. 

De todas as universidades que temos no país.  

Entrevistador – E qual é o interesse que haja mais interinos do que 

titulares?  

 As autoridades não foram responsáveis para seguir as normativas que 

deveriam cumprir. Havia mudanças de autoridades e os titulares eram os 

únicos que poderiam ter qualidade de autoridade. Ser diretor de carreira, 

Faculdade, reitor. Então não lhes interessava convocar exames. Os outros 

ficavam prejudicados, de tal forma que chegou um momento que no país 

estava chegando a oitenta por cento de docentes extraordinários e uns vinte 

por cento de titulares. Isso gerou um problema. Ou fazem os exames de 

competência ou nos dão nossos direitos. E como os exames de competência 

não andam abre a possibilidade para que tenham vida sindical, cargos 

intermediários. Porque os docentes interinos, que tinham até trinta anos de 

antiguidade...  

Entrevistador – Trinta anos?  

 Até trinta e cinco.  

Entrevistador – E antes não podiam associar-se à federação? 

 Estavam associados.  

Entrevistador – Não tinham direito de ocupar cargos.  

 De ser dirigente.  

Entrevistador – Dirigente sindical.  

 Dirigente sindical.  

Entrevistador – E agora os interinos podem.  

 Assim é. Eu fiz uma luta revolucionária por isso em um congresso em 

Pando. Eu fui o líder disso. Eu coloquei que se não nos davam direito, iríamos 
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fazer nossa própria federação de docentes interinos. Mudamos. Melhorou e 

agora estamos todos juntos os dirigentes impulsionando para que haja exames 

de competência para regularizar. A lei não permite retirar docentes que já 

possuem mais de três contratos.  

Entrevistador – Há certa estabilidade.  

 Há certa estabilidade que o governo colocou quando as empresas 

privadas começaram a utilizar contratos temporários sem direitos.  

Entrevistador – E de quando é essa lei.  

 Imagino que mais de uma década. É muito tempo. Nestas condições não 

é tão fácil remover um docente. A única forma de retirar um docente, aplicando 

o plano de carreira docente é... das universidade estatais, só três estão 

aplicando o plano de carreira do 12º Congresso de Universidades: La Paz, 

Santa Cruz, Oruro e Sucre. Um quadro de carreira com categoria A, B e C.  

 Um docente deve ter um regramento de escala salarial. Esse é o grande 

problema. Quando tem um plano de carreira deve projetar uma curva salarial. 

Se, estão os docentes na categoria C, digamos, e este em investigação e 

produção pode adquirir uns oitenta pontos. Outro que também está na 

categoria C, mas não produz, não pode estar na mesma categoria salarial. 

Esse é o grande problema. Isso significa orçamento universitário.  

Entrevistador – E esse regulamento é do próprio governo?  

 Não.  

Entrevistador – É iniciativa dos próprios sindicatos?  

 Assim é. Porque na Bolívia, de acordo com a autonomia universitária, 

outorga o direito de a universidade administrar-se autonomamente e dentro 

deste marco há um evento das universidades que se chama Congresso de 

Universidades. O plano de carreira sai nesse congresso como linhas gerais e 

cada universidade deve adequá-lo.  

Entrevistador – E quem participa deste Congresso das Universidades?  

 Primeiro participam todos os reitores das universidades com seus 

assessores, mas só têm direito a voto os reitores. Todos os executivos 

estudantis e docentes das universidades, os delegados de base eleitos em um 

exercício democrático. Docentes, estudantes. Então vão delegações de 

aproximadamente vinte e cinco ou trinta por universidade. Este compõe o 

Congresso das Universidades.  

Entrevistador – Então é uma regulamentação que surge da própria 

universidade e não é imposta de cima para baixo.  

 Isso é o que quer o governo. Porque o governo quer romper a 

autonomia. Colocar a universidade sob o seu interesse. A autonomia surge 

quando governos anteriores queriam impor autoridades. Houve um momento 
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de pensamento, livre e plural, tinha de enquadrar-se com os militares para 

poder içar a bandeira da universidade. Na Argentina, no Chile, na Bolívia havia 

rebeldia universitária para resistir que se impusesse como autoridade como 

reitor, vice-reitor, decanos como generais, coronéis, muitos sem nenhuma 

profissão dos setores. Surge a necessidade e isso foi o Manifesto de Córdoba, 

ter autonomia.  

Entrevistador – Na CUD me contaram que na década de 1930 a autonomia 

universitária foi confirmada pelo povo em uma consulta popular.  

 Era um referendo e que respalda a autonomia universitária. Para se 

reformar a Constituição Política fizeram uma proposta para reformar a 

autonomia, mas não puderam. Permanece intacta.  

Entrevistador – Uma pergunta. Você foi estudante aqui na década de 

1980. Os mineiros e os estudantes promoveram a “Marcha pela vida”. 

Você participou deste movimento?  

 Precisamente nesta época eu era dirigente estudantil e surge com os 

problemas econômicos, os recursos não renováveis, seu modo de produção, a 

mineração e os hidrocarbonetos. Como a mineração está em crise o governo 

decide “localizar”. O que significa “localizar” os mineiros? É dizer-lhes: vamos 

retirar para acomodar em outro trabalho. Retira, mas não acomoda. Então 

havia muita gente em que as condições em que estavam sendo retiradas eram 

paupérrimas. Não iria melhorar sua vida em nada. Então os mineiros decidem 

fazer uma marcha por sua vida.  

 Em todos os movimentos a juventude universitária era a linha ideológica. 

Era a que estudava a filosofia dos conflitos sociais e propunha alternativas. Na 

universidade se encontravam as referências políticas do Partido Comunista da 

Bolívia (PCB), do Movimento de Esquerda Revolucionário (MIR), do Partido 

Socialista de Marcelo Quiroga, do Partido Operário Revolucionário (POR). 

Estas referências eram os ideólogos universitários que estudavam as teorias, 

inclusive o enfoque do Partido Revolucionário dos Trabalhadores da Bolívia 

(PRTB) que eram a referência do foquismo e da guerrilha de Ernesto Che 

Guevara.  

Entrevistador – Os professores também participaram?  

 Só os estudantes. Havia docentes das universidades nas frentes, por 

exemplo, a frente do MIR. Tinha uma frente que se chamava Frente 

Universitária Autonomista (FUA) que estava composta por docentes, 

estudantes e administrativos. Porém a maior referência eram os estudantes 

porque eram os mais envolvidos na linha da política e da ideologia. 

Entrevistador – Os estudantes eram a vanguarda.  

 Exato. Estes eram as referências, porque cada estudante ia com sua 

mochila. Enviavam-me, o comissionado, pagavam minha passagem. Pegava 

minha passagem, minha mochila e ia. E me esperavam os mineiros a COLABI.  
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Entrevistador – COLABI é uma cidade?  

 COLABI é um centro mineiro. Então eu ia e os mineiros me esperavam. 

Eu chegava e os mineiros do MIR, me davam alojamento, comida e fazíamos 

reuniões para transmitir a linha do partido.  

Entrevistador – Que experiência, não? É uma aliança estudantil-operária 

na prática.  

 Por isso quando ocorreu o septênio banzerista e o golpe de Garcia 

Meza, os que mais desapareceram foram os universitários. Juventude 

universitária. Essa é nossa experiência. Por isso, tendo essa história, os 

universitários foram de cabeça apoiando os mineiros na “Marcha pela vida”.  

 Os mineiros tinham a força e a luta pelo seu trabalho. Nós tínhamos a 

linha ideológica de um governo explorador, opressor, injusto. Tínhamos a linha 

ideológica, o discurso político.  

Entrevistador – Havia professores, mas os estudantes eram a vanguarda.  

 Nestas boas épocas. Fomos torturados pelas forças ditatoriais como 

Banzer, Garcia Meza e logo pela direita que esteve muito tempo, o Movimento 

Nacionalista Revolucionário (MNR).  

Entrevistador – Nessa época o governo do MNR era com Paz 

Estenssoro131? 

 Mas governava em aliança com a Ação Democrática Nacionalista (ADN) 

de Hugo Banzer que se fingiu de democrata. Fazia aliança com o MNR, mas 

igual. Havia um tempo em que andava vestido de camponês, que dormia na 

mina ou em algum arcebispado.  

Entrevistador – E nessa época você era estudante.  

 Sim.  

Entrevistador – E desapareceram muitos estudantes? Professores 

também?  

 Também.  

Entrevistador – Mas depois encontraram estas pessoas?  

 Nesta época não era tanto como durante o banzerismo e o período de 

Garcia Meza. Levaram-nos a uns povoados extremos de Beni e de Pando. 

Levaram-nos em avião e nos deixavam aí. E depois de três ou quatro meses, 

quando o conflito social já havia sido eliminado nos devolviam com 

compromissos assinados, como terroristas. Essa é a história.  

                                                             
131 Víctor Paz Estenssoro – Presidente da Bolívia em três ocasiões: (1952-1956), (1960-1964), (1985-
1989).  
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A “Marcha da vida” foi interessante. Junto dos mineiros. Fomos a um 

encontro com um grande líder, Juan Lechín Oquendo. Um grande líder mineiro. 

Um homem muito preparado. Que nunca havia ingressado na universidade, 

mas era um ideólogo muito capaz.  

Entrevistador – Ainda é vivo?  

 Não, não. Já morreu. A força e a conduta mineira, os líderes mineiros 

eram muito bem preparados. Como últimos destes últimos grandes líderes 

mineiros, temos Filemón Escobar que hoje tem uma situação muito delicada, 

com câncer no pulmão.  

Entrevistador – E daqui? De Potosí?  

 Sim, mas agora está em Cochabamba enfermo.  

Entrevistador – Foi ele quem liderou a “Marcha pela vida”, não?  

 Vários lideraram.  

Entrevistador – Li um artigo sobre os trinta anos da “Marcha pela vida” e 

creio que dava destaque ao papel de Filemón Escobar.  

 Claro. Simón Reys que foi outro grande líder.  

Entrevistador – Já morreu, não?  

 Sim. Há pouco tempo. Também Ramirez, Pimentel, mas não tiveram 

muita cobertura. Sempre estavam unificadas na luta a base operária, a 

universitária, os intelectuais e os camponeses. Os aliados camponeses. Os 

camponeses nessas lutas eram aliados, não eram componentes.  

Entrevistador – E a universidade sempre esteve vinculada a esses 

movimentos?  

 Sempre, mas eu diria que isso acabou há quase duas décadas. Chega a 

sua crise. Depois da “localização” termina a vanguarda operária e cresce os 

feira-franquistas.  

Entrevistador – Feira-franquistas?  

 São estes que pegam algo e saem a vender afora. Organizam-se em 

sociedades. Fundam feiras por aqui, por lá e transformam toda a cidade em um 

mercado. Essa gente que o Estado não lhes dá nenhum trabalho, que não 

foram “localizados”. Com seu pouco dinheiro toca pequenos negócios, 

organizam-se e são a maioria. Não são operários, não são camponeses e aí 

termina a vanguarda operária. Tornam-se cooperativistas. E os cooperativistas 

são empresários. E como consequência aparece como nova referência a 

classe camponesa. Com novas referências.  

 Por isso com Evo Morales surge uma nova classe, que são os 

indígenas. Camponeses, não. E perde força...  
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Entrevistador – O setor operário. Professor, agora algumas perguntas 

mais relacionadas à federação. Quais são as questões mais frequentes 

que surgem para a entidade?  

 Nossos problemas cotidianos são mais que tudo, acadêmicos. Que tem 

de ver com processos de atualização em condições regulares a péssimas 

economicamente. Por exemplo, um docente quer aspirar a ser investigador, 

produzir, melhorar sua condição de pedagogia, tecnologia, etc, mas não tem 

condições. Tem de buscar as formas com os recursos existentes.  

 Um docente aqui se capacita com seu próprio dinheiro. A universidade 

não lhe apoia.  

Entrevistador – A pós-graduação é paga?  

 É paga.  

Entrevistador – E onde ocorre a investigação? É na pós-graduação?  

 A investigação se faz em cada cátedra. É uma investigação para aula. E 

não é uma investigação que deveria ser com uma bolsa de estudos, com um 

reconhecimento salarial. A investigação deveria ser um aporte de 

desenvolvimento econômico e social para cada região em função do encargo 

social que pede o povo, mas isso não se pode fazer por falta das condições. 

Temos problema disso. E nossos reclamos às autoridades por condições para 

formar investigação, melhorar a condição do plano de carreira docente.  

Entrevistador – E ter um orçamento maior.  

 E ter mais orçamento. E como agora, nestas condições já não há 

formação política, já não há formação ideológica, os estudantes transformaram-

se em gremialistas. E eu diria, que estão mais pelos benefícios. Como um 

prêmio. Não é por consciência. Não é por uma visão futura. É pelo momento.  

Entrevistador – Mais individualista?  

 Individualista. Não tem compromisso com o povo, com os camponeses. 

E essa condição nunca se viu na história. A história do movimento universitário 

autônomo era a luta contra os governos de turno que não atendem à 

universidade. 

Entrevistador – E isso mudou?  

 Não há nenhuma luta entre universidade e governo. Há uma disputa 

interna para que se faça ao gosto dos estudantes. Porque entre os estudantes 

há disputas. Entre os estudantes não há uma proposta. Os estudantes já não 

são cogoverno porque o cogoverno colocava soluções para a universidade.  

Entrevistador – Os estudantes não estão no cogoverno aqui na Tomas 

Frias?  
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 São, mas não têm as condições. Isso nos põe em uma crise 

institucional, porque não respeitam as normativas, não respeitam o exercício 

pleno do cogoverno e, portanto, não há resultados. Esse é o maior problema.  

 E no acadêmico a luta é seguir avançando, mas em fracas condições 

econômicas. Assim que colocar um projetor digital nesta altura deveria ser o 

mínimo, não? Mas devemos continuar escrevendo tudo. O clássico. 

Entrevistador – Como há vinte anos.  

 E agora nós estamos querendo implementar formação docente com 

aulas virtuais. Queremos realizar neste ano uma feira do livro com a produção 

de mais de duzentos docentes.  

Entrevistador – E a FUD-UATF que assume essa tarefa?  

 Em vista que a reitoria não faz.  

Entrevistador – Então a FUD-UATF extrapola as questões gremiais 

(corporativas)?  

 Sim. Extrapola isso, porque a FUD-UATF não é só gremialista 

(corporativista). A FUD é cogoverno.  

Entrevistador – Eu gostaria de saber se a FUD-UATF tem alguma 

publicação, mas essa iniciativa é mais que isso.  

 Quando eu fui candidato para ser eleito fiz um plano (o professor me 

entrega neste momento um boletim com uma relação de propostas) do que 

farei. E aí como são elaborados os pontos. Eu tenho de cumprir todas as 

propostas que dei aí.  

Entrevistador – Obrigado professor. Uma pergunta sobre os canais de 

participação. Como os professores participam da vida da FUD-UATF? Há 

assembleias por faculdades?  

 Sim. Temos um estatuto que se chama Estatuto Universitário, um 

estatuto orgânico da FUD-UATF e um estatuto próprio da universidade. E aí se 

estabelecem as hierarquias. Estamos unidos no sistema docente de todo o 

país e realiza-se um congresso de docentes universitários, onde se elegem os 

dirigentes que vão dirigir durante quatro anos. E estes lidam com tudo que vai 

significar o problema docente.  

Logo vêm os congressos de docentes nas universidades. Neste 

congresso, é a assembleia docente. Entre assembleia e assembleia é o 

conselho consultivo de dirigentes e está a federação. E dentro da federação 

está a direção da federação. Estes são os níveis. 

Entrevistador – O que me poderia dizer sobre a questão da aposentadoria 

dos docentes universitários? 
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 Temos desenvolvido uma luta, porque em termos salariais no contexto 

latino-americano a média é de quatro mil dólares e cinco mil dólares o salário 

de um catedrático. E aqui, o salário de um catedrático, de um professor 

universitário, está aproximando-se a mil dólares. Um pouco mais, um pouco 

menos.  

Entrevistador – Uns sete mil bolivianos (mil dólares)? 

 Está entre seis mil bolivianos e nove mil bolivianos. Claro, os que estão 

como autoridades e mais antigos ganham um pouco mais. Nesta condição 

consideramos que um catedrático não ganha tão bem. Porém há docentes que 

pela antiguidade, etc, ganham quatorze mil, quinze mil. Uma universidade 

como Santa Cruz, que tem mais ingressos, pode chegar até vinte mil 

bolivianos.  

 Ganhando este monto, quando chega a aposentadoria, a projeção de 

alguém que ganha dezoito mil bolivianos é de receber uns três mil bolivianos, 

ou seja, ao aposentar-se perde doze mil bolivianos mensalmente. Isso é 

nacional.  

 Houve uma lei que obrigava a aposentar-se aos sessenta e cinco anos. 

Queriam aplicar. Então nós, neste congresso (Congresso de Docentes) 

demandamos que enquanto intelectualmente não esteja impedido, pode ser 

docente. Então os sessenta e cinco anos não seriam o limite para cátedra. 

Claro, deve estar consciente de até onde pode ir, mas nesta crise, ninguém 

quer aposentar-se. Criou-se uma comissão para estudar um modelo à lei de 

pensões. Porque é uma lei de pensões e temos que ter uma proposta.  

Entrevistador – Professor, gostaria de saber em sua opinião qual é o 

grande problema do sindicalismo docente universitário boliviano nesta 

conjuntura.   

 O maior problema do sindicalismo, se falamos das pessoas, diremos que 

falta compromisso e formação. Eu ganhei esta direção, mas não 

necessariamente pela minha experiência. Vem por um bom amigo que tenho, 

etc assim. Por isso quando eu vou aos encontros da confederação me 

propõem como dirigente da confederação. Porque há uma crise. Há uma 

anomia política no contexto universitário e no país.  

Enquanto haja pouca formação política. Enquanto haja pouca formação 

técnica em relação à macroeconomia e ao desenvolvimento do Estado, a 

Bolívia vai estar em crise e a universidade como um reflexo do Estado. Isso é o 

principal.  

Entrevistador – Gostaria de saber como é o sistema de avaliação?   

 As carreiras das faculdades devem acreditar-se. É hierarquia. E isso 

fazem com pares em nível nacional, latino-americano. Em nível internacional. 

Então vem em pares avaliar. Para a acreditação há vários requisitos. Que são 
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estatísticas de aprovados, reprovados, formação de docentes titulares, suas 

especialidades, e dentro disso a avaliação docente.  

Entrevistador – Não há nenhum órgão do governo que avalia a instituição 

ou os docentes?  

 Não. A estrutura máxima que é o Comitê Executivo da Universidade 

Boliviana (CEUB) que estabelece a avaliação, os regramentos de avaliação e 

aplicamos para avaliação do desempenho da docência. A última avaliação que 

realizamos foi em outubro do ano passado e somente um foi regular.  

Entrevistador – Os estudantes também participam?  

 Os estudantes participam com um rol de aproximadamente setenta por 

cento. E participa também o diretor da carreira.   

Entrevistador – E os cursos que realiza também?  

 Também.  
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Entrevista com o professor Rodrigo Rodriguez da Universidade Maior de 

San Simón (UMSS) de Cochabamba, realizada em 9 de setembro de 2016 

na sede da Federação Universitária Docente da Universidade Maior de 

San Simón (FUD-UMSS).  

Entrevistador – Gostaria que dissesse seu nome, formação acadêmica e 

trajetória sindical.  

 Eu me chamo Rodrigo Rodriguez, sou docente investigador na 

Universidade Maior San Simón (UMSS), tenho um grau de doutorado em 

investigação metodológica, um mestrado em estatística aplicada e sou 

engenheiro agrônomo de formação em licenciatura. Sobre a direção sindical 

docente, estou há mais ou menos dezoito anos, porque dentro das atividades 

que se desenvolvem na UMSS, universidade pública de Cochabamba está em 

encaminhar-se para a vida política, em muitos casos, no movimento estudantil, 

desde que inicia sua formação estudantil quando acelera o tema político 

através da representação do centro de estudantes.  

Entrevistador – Você formou-se aqui na UMSS?  

 Aqui mesmo e fiz o mestrado na Bélgica e o doutorado na Bélgica 

também. Qual a vantagem? Faz-se carreira política sindical desde o momento 

em que é estudante na UMSS, sempre e quando segundo o perfil de cada um 

vai destinado nessa linha. Pode-se ser secretário executivo dos estudantes que 

depois se converte na federação universitária local e posteriormente essa 

federação universitária local participa de um congresso nacional de 

representantes estudantis que também estão representados no sistema 

nacional.  

Entrevistador – Em qual período você foi estudante e dirigente estudantil?  

 De 1990 a 1994. E depois de 1994 já inicio minha atividade como 

docente investigador. Quando já tenho a licenciatura e faço o mestrado, o 

doutorado e paralelamente minha carreira política.   

Entrevistador – O docente investigador também ministra aulas?  

 Claro. Há a possibilidade de dar aulas, de fazer investigação e há a 

possibilidade de fazer política institucional. Neste sentido, posteriormente uma 

vez que se profissionaliza e de acordo com o perfil que cada um tem, a 

vocação principalmente de serviço, cada um pode fazer, digamos, uma 

representação em nível docente. Sindical docente.  

 Obviamente primeiro tem de passar em uma prova de direito à docência, 

depois disso demonstrar uma carreira docente estudantil, uma carreira de 

investigador também e posteriormente se facilita a possibilidade de ser um 

representante gremial.  

Entrevistador – Quando você ingressou na UMSS como docente?  

 Em 1995 como auxiliar de docente.  



LV 

 

Entrevistador – Ainda como estudante?  

 Sim. Já havia sido auxiliar de docente. Quando é auxiliar de docente 

mais ou menos marca um perfil acadêmico que pode iniciar no tema da 

docência universitária. De início. Obviamente tem de se passar por diferentes 

provas de exame de admissão e seleção docente. Uma vez que você se 

profissionaliza vem a possibilidade de continuar, de acordo com a sua vocação, 

a parte acadêmica ou de investigação também.  

Entrevistador – Já visitei algumas universidades em outras cidades que 

têm uma distinção entre professores ordinários e extraordinários. Você é 

um professor ordinário?  

 Não. Primeiramente este é um conflito muito particular da UMSS. Já há 

dezoito ou vinte anos não existe um processo de titulação de docentes de 

extraordinários a ordinários. Esse é um conflito que tivemos no ano passado, 

principalmente com a direção estudantil, porque se somos a primeira 

universidade em toda a Bolívia, no sistema.  

Entrevistador – Em classificação?  

 No ranque. Pela avaliação, mas temos a contradição de que setenta e 

cinco por cento do quadro docente são docentes extraordinários.  

Entrevistador – Por meio de contratos?  

 Não. Selecionados por meio de um processo de exames, mas que 

lamentavelmente não é o mecanismo previsto pelo estatuto da UMSS para a 

titulação docente. Então é uma particularidade.  

Entrevistador – E quais são os prejuízos para um docente que está nesta 

situação?  

 Eventualmente a demissão por conta desse processo de admissão 

docente. Como te disse, faz dezoito anos que a instituição não convoca 

processo de titulação.  

Entrevistador – São interinos.  

 Sim. Interinos.  

Entrevistador – E os salários são mais baixos?  

 Não. Isso tampouco se traduz em um salário baixo. Segue a carga 

horária.  

Entrevistador – Segue uma escala salarial?  

 Temos uma escala. E dentro desta estrutura docente, na escala 

docente, onde na admissão torna-se docente titular e posteriormente pode 

subir dentro da escala docente para tornar-se um docente adjunto ou emérito 

na docência universitária.  
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Entrevistador – Mas um interino pode seguir essa escala docente?  

 Não. Nesse momento estamos estabelecendo, no congresso de 

docentes que tivemos, que nos permita, docentes extraordinários com dezoito 

ou vinte anos de serviço, aceder a um plano de carreira que nos permita 

sermos avaliados e poder seguir com melhores possibilidades a carreira 

docente. 

Entrevistador – Professor, por que este debate ocorre com os 

estudantes?  

 Porque os estudantes, de alguma maneira, creem que o fato de somente 

ter a denominação de docente titular vai melhorar sua formação acadêmica, 

quando na realidade há vinte anos os docentes extraordinários dão a mesma 

qualidade educativa que os docentes titulares. Somente há uma diferença 

rótulo ou título.  

Entrevistador – Os estudantes querem que os docentes sejam titulares. 

Mas isso não vem de encontro ao interesse dos docentes? Parecem-me 

interesses compatíveis.  

 Sim, mas eles querem que a instituição, como instituição histórica, e não 

como uma instituição localizada em um processo, nos permita acessar essa 

instância. Os estudantes creem que não estamos nesta instância porque nós 

não queremos. Porque temos medo de uma avaliação. Porque temos medo de 

um exame, mas na realidade a instituição como tal não convoca. Parece um 

erro institucional? Sim, mas as diferentes autoridades que passaram não 

quiseram solucionar.  

Entrevistador – Pelo que tenho visto os estudantes têm um peso 

preponderante no sistema universitário.  

 Sim.  

Entrevistador – E os professores e estudantes juntos não teriam como 

encontrar uma saída a esse impasse sobre a titulação?  

 Claro. Uma das particularidades que tem o sistema nacional de 

universidades é trabalhar em cogoverno. Que significa cogoverno? Que 

cinquenta por cento das decisões são dos estudantes e cinquenta por cento 

dos docentes. Aí está o problema. Porque se não chegamos a um consenso a 

respeito de uma medida sobre a titulação, logo, nos confrontamos. E isso é o 

que se passou ao largo desses dezoito, vinte anos. Principalmente, porque 

havia diferentes interesses. Não vamos ocultá-lo. Tanto do setor estudantil 

como do setor docente. Mas ao que respeita à qualidade educativa é a mesma, 

tanto com os docentes ordinários como com os docentes extraordinários.  

Entrevistador – E a respeito da estabilidade?  

 O tema da estabilidade laboral é permanente. Todos os docentes da 

UMSS têm contrato indefinido.  
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Entrevistador – Então a diferença é somente de nomenclatura.  

 Nada mais. Só o rótulo. Porque temos as mesmas obrigações e 

responsabilidades. E também temos o mesmo piso de salário. De acordo com 

a nova política, do governo nacional da Bolívia, através de uma lei, ninguém 

pode ganhar acima do salário do presidente da república. Então todos os 

funcionários das universidades públicas têm um mesmo teto. Então as 

diferenciações entre os docentes antigos e o de um docente relativamente não 

tão novo, tem quase a mesma comissão.  

Entrevistador – Sabe qual é o valor desse teto?  

 Dezenove mil e quatrocentos bolivianos (aproximadamente dois mil e 

oitocentos dólares132).  

Entrevistador – E qual é a média salarial da maior parte dos professores 

aqui?  

 Dezenove mil. Os mais antigos, mas vai baixando relativo ao tempo de 

serviço.  

Entrevistador – Quantos professores há na UMSS?  

 Atualmente temos mil setecentos e cinquenta docentes afiliados a 

Federação Universitária de Docentes da Universidade Maior San Simón (FUD-

UMSS).  

Entrevistador – A filiação é automática?  

 Sim. Depois de um ano de serviço na docência, o docente está obrigado 

a associar-se a nossa federação de docentes. Quem se associa à federação de 

docentes recebe toda prerrogativa e toda colaboração de um ente gremial 

sindical que lhe protege, que lhe ajuda, que colabora em termos de ajuda 

social, seguro saúde, então tem suas vantagens em estar associado através da 

federação. E tem sua representação no cogoverno.  

Entrevistador – Há a federação e também há representações por 

faculdade de por carreira?  

 Sim. Na verdade, é uma federação docente geral e há quatorze 

associações de docentes. São quatorze faculdades que têm sua participação 

na federação de docentes. A conformação da nossa federação de docentes é 

com um secretário executivo, dois secretários gerais.  

Entrevistador – E quais são os problemas mais comuns que a federação 

se depara no cotidiano?  

 Principalmente com o tema laboral. O tema laboral do ponto de vista de 

diminuição ou recorte na carga horária.  

                                                             
132 Um dólar estava cotado a 6,94 bolivianos. Disponível in: https://conversor-
moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKl
RtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB. Acessado em 17 de jan/2017. 11:41h. 

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
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Entrevistador – Não é fixa a carga horária?  

 Não. Porque varia muito pela matrícula estudantil. Há matérias que são 

de formação e outras de profissionalização. Para as matérias de formação, que 

são quase todos os cursos básicos, existe muita demanda estudantil, e há uma 

grande carga horária. Já para a etapa de profissionalização há uma redução. 

São muitos poucos os que passam a esta instância e evidentemente há grupos 

majoritários e grupos muito pequenos, então as autoridades de cada faculdade 

diminuem a carga horária.  

Porém, em geral há aumento, porque sempre há aumento progressivo 

da matrícula estudantil, mas há diferença entre as faculdades e há redução da 

carga horária e os colegas docentes vêm informar-nos sobre essa situação e 

como federação, nós saímos em defesa para que eles possam assumir horas 

de investigação, horas de interação para complementar o salário.  

Entrevistador – Você disse que há um ciclo básico para os estudantes e 

depois um ciclo propriamente profissionalizante.  

 Um exemplo. Para os estudantes que vão estudar Engenharia os cursos 

de formação vão do primeiro ao quinto semestre, variando, mas é uma média. 

Do quinto ao último semestre são matérias específicas para o estudante. Aí há 

uma redução da matrícula estudantil.  

Entrevistador – E quantos estudantes há na UMSS?  

 Setenta e cinco mil estudantes. Mil setecentos e cinquenta docentes e 

mil quatrocentos e cinquenta trabalhadores administrativos.  

Entrevistador – Os trabalhadores administrativos estão representados no 

cogoverno?  

 Não. Não estão representados no cogoverno. São de apoio 

administrativo às atividades docentes.  

Entrevistador – Aproveitando essa questão dos trabalhadores 

administrativos, gostaria de perguntar sobre a questão da consciência de 

classe. Os docentes universitários bolivianos veem-se como parte da 

classe trabalhadora ou consideram-se pesquisadores, investigadores e 

não como parte da classe trabalhadora?  

 Não. Lamentavelmente não. Porque a realidade nacional principalmente 

de docente universitário, na Bolívia, ser docente ou ser acadêmico não te traz 

nenhum tipo de privilégio. E mais, o mercado informal, negociantes e, 

principalmente o comércio informal na Bolívia é melhor que o trabalho 

acadêmico. Comerciantes e pessoas que se dedicam ao comércio informal, 

ganham muito melhor, sem nenhum teto salarial, como este que os professores 

estão sujeitos. Sem estudar e sem formar-se. Então esta é um pouco a 

desigualdade que existe para a pessoa que se forma, que estuda, que se 

prepara com relação a pessoas que não se formam e têm possibilidades de ter 
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maior incremento salarial, pois não sofrem o controle que temos na 

universidade, então não há um tratamento privilegiado por sermos docentes.  

 E mais, se cinquenta por cento da decisão da instituição universitária é 

dos docentes, nem isso temos o privilégio de ter a totalidade da decisão.  

Temos que compartir com os estudantes.  

Entrevistador – As autoridades universitárias são eleitas pelo Conselho 

Universitário?  

 Não. Esta é outra particularidade. Na UMSS vamos entrar em um 

processo de renovação das autoridades universitárias em quatorze de outubro 

deste ano e haverá um claustro universitário, haverá uma eleição e terá de 

vencer entre os docentes e também entre os estudantes em toda a 

universidade. Entre os setenta e cinco mil estudantes, e mil setecentos e 

cinquenta professores, o vencedor tem de ganhar com maioria absoluta.  

Entrevistador – Mas a eleição é ponderada? Um voto de docente vale 

mais que o de um estudante?  

 É ponderada. É diretamente através de uma ponderação que nos 

permite ter um processo de reconhecimento das autoridades. 

Entrevistador – Quais lutas você destacaria neste período em que está na 

UMSS, como estudante e como docente?  

 Em primeira instância recuperar, entre os primeiros anos da década de 

1970 e 1989, a autonomia universitária que foi fundamental. Porque segundo a 

história boliviana durante esse período tivemos vários governos militares que 

trataram de intervir em várias oportunidades na universidade pública com 

reitores impostos pelos governos militares.  

 Muitos dos dirigentes tantos estudantis como docentes entre os anos 

setenta e oitenta, trabalharam principalmente pela autonomia universitária. Esta 

era uma bandeira de luta em nível nacional. Para que? Para poder reconquistar 

a nossa própria forma de autogovernarmo-nos e administrar recursos para 

salários e funcionamento da universidade de maneira independente.  

 Posteriormente, na década de 1980 esta a reconquista social, a 

reconquista laboral, a reconquista dos direitos e principalmente a formação 

permanente e contínua do docente que é outra luta que constantemente 

trabalhamos no dia a dia. Cremos que em uma universidade pública onde 

temos de formar recursos humanos para a licenciatura, também temos de ver a 

formação docente permanente e contínua dos mestrados, os doutorados que 

nos permitem em nível gremial lutar por estas reivindicações justas para 

formação e para poder em algum momento demonstrar ao governo nacional 

que a universidade deveria ser tratada como uma unidade estratégica de 

formação de recursos humanos e encontramos essa dificuldade do teto 

salarial.  
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 Constantemente está se formando, estudando e não é justo que tenha 

um teto salarial, quando existe um mercado informal onde se ultrapassa esse 

teto. Essas são as principais lutas que estamos em nível nacional.   

 E em nível departamental, principalmente o desenvolvimento regional. 

Oitenta e nove por cento dos trabalhos de investigação da UMSS e noventa e 

sete por cento da interação social da nossa universidade, estão a serviço da 

sociedade. Estão a serviço principalmente da região.  

Entrevistador – Não de interesses privados.  

 Não de interesses privados e que estão contribuindo ao 

desenvolvimento departamental, mas muito pouco de recursos, de orçamento 

por parte do Estado, ainda que sem a universidade não haveria investigação 

interação regional.  

 Um caso patético que temos em Cochabamba pelas condições 

geográficas é que há escassez de água. Cochabamba é um vale que nos 

últimos anos tem sofrido muito por falta de água potável. Na área de irrigação, 

grande porcentagem de nosso trabalho de investigação está destinada à 

solução desta problemática regional através de nossas faculdades de 

agronomia, através de nossa faculdade de tecnologia com projetos hidráulicos. 

Entrevistador – E não há um investimento para isso?  

 Não há. Não há um retorno. Sem dinheiro não se pode fazer muito. Na 

última década, principalmente de 2000 até esta data, estamos trabalhando 

fortemente na luta para conseguir os recursos dos impostos dos 

hidrocarbonetos, que são nosso potencial nacional agora, destinados às 

universidades, uma porcentagem para financiar diretamente esta investigação, 

este trabalho de interação social.  

Entrevistador – O orçamento da universidade recebe uma porcentagem 

dos hidrocarbonetos?  

 Temos sete e meio por cento do imposto dos hidrocarbonetos e 

queremos que suba até doze pontos. Por que? Porque são muitas as 

necessidades regionais que temos de solucionar.  

Entrevistador – Esta é uma reivindicação de todas as federações? Da 

Confederação Universitária dos Docentes (CUD)?  

 Sim. É uma linha nacional que provavelmente a UMSS se torna 

emblemática porque temos a maior quantidade de centros de investigação e 

centros de interação social como nenhuma outra universidade nacional. Isso de 

certa maneira nos permite ser os lideres ou os pioneiros na busca daquela 

porcentagem que nos permita viabilizar a investigação.  

Entrevistador – A FUD-UMSS tem alguma publicação em que os 

professores possam enviar artigos?  
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 Não. Nós como federação de docentes queremos impulsionar a partir 

dessa gestão, fomos eleitos em junho deste ano (2016), e dentro de nossas 

propostas eleitorais está isso principalmente, fortalecer a informação dos 

nossos colegas através do que serão boletins informativos e haverá um espaço 

onde outros colegas das ciências vão poder dar a conhecer suas fortalezas em 

matéria de investigação, no tema acadêmico e também em matéria de 

interação social.  

 À parte disso, a política da direção da federação assumiu foi a de que 

todo docente que queira publicar um livro ou um trabalho de investigação, a 

federação vai cobrir trinta por cento da publicação total e setenta por cento 

cobre o docente.  

 Entendemos que isso não deveria ser o ente gremial que facilite, mas a 

instituição, porque deveria ter um orçamento para esse fim, como incentivo 

para o docente que a instituição promovesse esse tipo de vantagem, mas 

lamentavelmente, principalmente nestes últimos quatro anos não tem havido 

esse incentivo e nós como federação de docentes, a partir desta nova gestão, 

estamos impulsionando para que todos os colegas possam publicar.  

 Outra das preocupações que temos é que na UMSS temos muitas 

publicações, trabalhos de investigação, mas não temos uma revista 

universitária indexada. Então estamos questionando, a partir desta nova 

gestão, as autoridades universitárias a conformação de uma revista 

universitária indexada que abre aparentes possibilidades de publicação.  

Entrevistador – Professor, como são as negociações salariais? Houve 

greves ou manifestações?  

 Sempre existem problemas do ponto de vista salarial. A cesta básica 

familiar que o docente da UMSS tem de conviver diariamente não tem o 

mesmo valor para o ano seguinte. Então sempre há um desgaste que exige 

uma reposição da cesta básica familiar que são gastos básicos que fazem em 

um lar. Então representamos em uma instância de discussão para termos uma 

porcentagem de incremento, porque se chama incremento ao salário, que nos 

permita nivelar e cobrir essa diferença na cesta básica familiar, então de 

maneira que não exista uma diminuição.  

Entrevistador – Com as autoridades universitárias?  

 Primeiro com as autoridades nacionais, porque dentro da repartição do 

orçamento nacional está o orçamento universitário que cada ano o governo dá 

às universidades do sistema público. E dentro desse orçamento o que fazemos 

internamente é pedir uma porcentagem que vai cobrir a reposição salarial. E é 

um tratamento que posteriormente se faz na luta em nível de cada universidade 

de maneira interna com as autoridades.  

 Sempre, este tipo de representatividade, esse tipo de luta e 

reivindicações está relacionada aos salários.  
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Entrevistador – Em 2018 serão as comemorações de cem anos da reforma 

universitária de Córdoba. Como vê a autonomia universitária na Bolívia?  

 Eu me enfoco, de maneira muito particular, em uma autonomia que é 

positiva e uma autonomia que é negativa. A autonomia é positiva desde o 

ponto de vista que nos permite administrar nossos próprios recursos e 

problemas internos de maneira independente da política nacional, que é uma 

vantagem muito importante para o sistema nacional de universidades.  

 Vejo negativo desde o ponto de vista que principalmente nos últimos 

anos, o setor estudantil tem visto a autonomia universitária como um guarda-

chuva onde ninguém pode penetrar e todos podem fazer todo e o que tem 

gana. Baseados na autonomia que lhes permite, principalmente nos últimos 

anos, através desse problema que temos dos docentes ordinários e 

extraordinários, de chegar a um ponto de faltar respeito ao docente 

universitário. E também de desconhecer a normativa universitária interna que 

nosso estatuto está ultimamente totalmente defasado da nova Constituição 

Política do Estado Nacional. Então está um pouco obsoleto e necessitamos de 

um congresso universitário para pormos de acordo entre o estatuto e o 

regramento universitário com a Constituição Política do Estado.  

 Então a autonomia neste momento eu a vejo com muitas vantagens, 

mas também com desvantagens, porque às vezes confunde, principalmente o 

setor estudantil, autonomia com libertinagem. E isso não nos permite ajustar, 

principalmente no tema de certas garantias de segurança, para que 

minimamente se tenha assegurado o respeito e as obrigações a cumprir. E 

principalmente que nós como docentes e estudantes temos de cumprir como 

instituição de educação superior.  

Entrevistador – Professor, como é o processo de avaliação dos docentes 

na UMSS?  

 Aqui o docente deve ter primeiro uma formação de mestrado, doutorado, 

pós-doutorado, para ter uma avaliação positiva. Que a formação profissional do 

docente. Segundo é o tema do aporte intelectual. Publicações em revistas, 

livros.  

Entrevistador – Mesmo não indexados?  

 Mesmo não indexados pelas dificuldades que temos. Depois está ao 

tema da participação em eventos, congressos internacionais como expositores. 

Depois a participação na vida universitária. Se, é autoridade universitária, se é 

membro do Conselho Universitário, se é autoridade de faculdade, decano. Tem 

uma porcentagem, mas a maior porcentagem é um exame de cinquenta por 

cento para ser docente que é avaliação, do microensino onde a avaliação do 

docente pelos melhores estudantes de cada matéria e dos pares das 

faculdades irmãs. Então cinquenta por cento de avaliação permanente e 

contínua e cinquenta por cento de formação permanente e contínua, 

publicação e formação do docente.  
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Entrevistador – Anualmente?  

 Anualmente. Por isso que a discussão de docente ordinário ou 

extraordinário não há muita diferença. Porque tanto o ordinário, quanto o 

extraordinário transmite o mesmo conhecimento, técnicas e exigências.  
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Entrevista do professor Salvador Gonzalo Quizamani da dirigente da 

Federação Universitária dos Docentes da Universidade Autônoma de El 

Alto (FUD-UPEA) realizada em 15 de setembro de 2016 na sede da 

entidade.  

Entrevistador – Gostaria de saber seu nome, formação acadêmica e como 

iniciou sua participação no sindicalismo docente universitário boliviano. 

 Meu nome é Salvador Gonzalo Quillamani é um nome boliviano liberal, 

meu nome original, originário do Collasuyo ou do Tahuantinsuyo é Qhispiyir 

Qhispi Mamani. Vivo há quarenta anos na cidade de El Alto. Provenho do lago 

Titicaca descendente dos chipas, hoje em dia denominada como nação 

Aimará.  

 Desde os dez anos de idade me envolvi neste tema do que é a liderança 

estudantil na escola, desde o quarto ano do básico, inclusive do segundo ano 

do básico, quando nos davam alguns momentos de organização, os 

professores. E daí, comecei uma crítica ao sistema educativo liberal, ditatorial, 

impositiva e subordinadora aos povos originários, do qual nós fazemos parte.  

 Posteriormente estive no colégio fazendo representação estudantil na 

regional El Alto. Envolvi-me com a família salesiana, os salesianos, e aí fiz uma 

crítica muito forte à Igreja. Que de fato para mim é catalogada, e é catalogada, 

como um dos invasores, impostora dessa fé e amor que eles falam tanto e que 

se paguem quase oitenta milhões de vidas que é nesta parte do território 

mundial. Estou falando de Tahuantinsuyo e das regiões que foram abusadas 

por eles.  

 Em 1995, quando terminei o colégio, em 1996 servi o serviço militar, que 

em nosso país é obrigatório. Aí fiz um poema dedicado a Tupac Katari, que 

tocou profundamente os irmãos e irmãs de Vila Ioque no qual são muito 

isolados pela sua categoria de indígenas, que é uma categoria totalmente 

equivocada para nós.  

 Logo participei como dirigente na minha região Vila Tunari, como 

secretário de educação e cultura. Estive também como presidente dos 

residentes das províncias da cidade de El Alto. Há vinte províncias que tem o 

departamento de La Paz. Fui secretário executivo dos trabalhadores de 

açougue da cidade de El Alto.  

 Na Universidade Maior de San Andrés (UMSA) estudei a carreira de 

Ciências da Educação, onde fui também secretário executivo da carreira 

estudantil, fui auxiliar de docência e outras atividades para chegar onde estou. 

Depois da direção sindical na cidade de El Alto estive sendo sondado pelo 

governo do Movimento Al Socialismo (MAS), sem ser masista e não vou ser, foi 

isso que disse a dom Evo (Morales), para ser governador de La Paz, ao qual 

não pude aceder, porque eles têm sua ostentosa ousadia de poder político. 

Politiqueiro eu diria. E uma forte discriminação conosco (indígenas).  

Entrevistador – O MAS?  
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 O MAS. Inclusive Evo.  

Entrevistador – Mas Evo Morales não é aimará?  

 É entre aspas. Nós o apoiamos e possivelmente vamos seguir apoiando-

o, pelo de índio que temos, pela estirpe indígena que temos. Porque somos 

águias, porque somos falcões, porque somos condores, pumas, serpentes, 

somos wari, somos vicunha, somos lhama. Somos o campo, somos a árvore, 

somos dos animais que se integram. El Alto possivelmente vai sair apoiando a 

dom Evo, mas ideologicamente está longe do que nós apoiamos em base do 

que foi Tupac Katari, Tupac Amaru ou mesmo o general (Pablo Zárate) Willka.  

 Nesta parte ideológica há certa discrepância porque é mais liberal. Seu 

aspecto mais ideológico-sociológico, inclusive tecno-marxista. Isto fez que na 

universidade participemos. Na UMSA fui titulado 2003 e 2005 e aí tive de estar 

exercendo minha atividade profissional em algumas instituições privadas, 

convênios...  

Entrevistador – Instituições universitárias?  

 Universitárias. Ou setores sociais interessados no sindicalismo. 

Desculpe-me professor, porque não gosto muito o sindicalismo, porque tem a 

tendência de classe social, algo pelo estilo. Nós tratamos de organizar a partir 

de nossa ideologia fazendo um compacto (compilação) de 

complementariedade. Vim a ser professor dessa universidade de maneira 

interina, mas em um ano, sendo que quase ninguém chega a isso. Fui diretor 

da carreira de Auxílio e Desenvolvimento. Diretor e fundador da carreira de 

História da Universidade Pública de El Alto (UPEA) e agora também sou 

secretário executivo da Federação Universitária de Docentes (FUD-UPEA) de 

todos os docentes. Aglutinamos mais de dois mil.  

Entrevistador – Mais de dois mil?  

 Mais de dois mil professores universitários. Chegamos aqui para 

trabalhar. Por isso aqui está um pouco desordenado (o professor Salvador 

aponta a sala da sede da federação).  

Entrevistador – Professor, que longa trajetória.  

 Mais ou menos.  

Entrevistador – Não professor. Atuou em várias frentes distintas. Não 

apenas como professor ou estudante.  

 Sou secretário de esporte na minha zona. Gosto de trabalhar. Não quero 

deixar mal minha esposa, meus filhos ou meu pai. Vinculei-me a muitas coisas, 

inclusive folclóricas. Fizemos mudar a imagem do pensamento secular, 

religiosa, católica ou cristão para se entender que somos dos povos e nações 

originárias. E para isso tem de por moreno.  

Entrevistador – Moreno?  
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 Dançar morenada. A dança dos puros, a dança do lago, a dança do 

culto, a dança dos peixes, a dança dos irmãos puros. Não é uma morenada 

que somente ostenta discurso.  

Entrevistador – Que vive realmente o que professa.  

 Se não é um engano. Nós passamos por isso. Escrevemos dois livros, 

muito pobres possivelmente para aqueles que leem muito, mas que se 

chamam... (nesse momento entram na sede da federação algumas professoras 

e o professor Salvador nos apresenta e vai dar algumas orientações às 

professoras). 

Entrevistador – Vocês escreveram dois livros?  

 Sim. Um em aimará e outro em castelhano. Um descreve as origens das 

águas do lago Titicaca e o segundo livro fazemos uma crítica ao sistema liberal 

de governo atual. Esta é minha trajetória até aqui.  

Entrevistador – Quando passou a ser dirigente da FUD-UPEA?  

 Na FUD-UPEA em junho de 2016. Um ano antes estava na carreira de 

Sociologia como secretário executivo dos docentes.  

Entrevistador – Quando ingressou como professor na UPEA?  

 No ano 2005. Já em 2003 estava como fundador da UPEA.  

Entrevistador – A UPEA é de que ano?  

 Dezesseis anos. Mas já se falava de uma universidade nos anos oitenta. 

Nos anos noventa estando no colégio, viemos a colocar as primeiras pedras 

para que houvesse uma universidade em El Alto. Isso data dos anos noventa.  

Entrevistador – Então a UPEA é fruto de uma luta?  

 Eu chamaria de uma efervescência do povo. Deste povo que eu 

chamaria também, de um povo que veio dos campos para a cidade. De um 

povo índio, entre aspas, e que se agrupa na cidade e que vai reclamar seu 

posicionamento político, educativo e econômico nas esferas do governo.  

 O Manifesto de Tihuanaco133 de 1971 faz uma concatenação com as 

exigências e exatamente a entrada na literatura do pensamento indígena. As 

teses indígenas. Para poder fortalecer as linhas básicas. Então, essa 

efervescência de que eu falava se acomodou nos setores mineiros, gremiais, 

fabris. Isso é certo, mas a estirpe profunda segue sendo indígena. No campo 

aimará e quéchua. Isso é o que se passou na UPEA. Uma luta constante. De 

anos. Que se constituiu no ano 2000 em 05 de setembro, ou no primeiro de 

maio do ano 2000, quando uma marcha pela universidade, com cerca de onze 

                                                             
133 PRIMER MANIFIESTO DE TIAHUANACO (1973) – Disponível in: 
http://marianabruce.blogspot.com.br/2010/06/primer-manifiesto-de-tiahuanaco-1973.html. Acessado 
em 04/02/2017. 20:28h. 
 

http://marianabruce.blogspot.com/2010/06/primer-manifiesto-de-tiahuanaco-1973.html
http://marianabruce.blogspot.com.br/2010/06/primer-manifiesto-de-tiahuanaco-1973.html.%20Acessado%20em%2004/02/2017
http://marianabruce.blogspot.com.br/2010/06/primer-manifiesto-de-tiahuanaco-1973.html.%20Acessado%20em%2004/02/2017
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mil postulantes. E logo em 2005 com a intervenção do governo com um nefasto 

e desastroso, arbitrariedade de uma pessoa que se chamava (Javier) Tito 

Espinoza, quando interveio na UPEA sem autonomia, sem a participação de 

uma verdadeira organização de governo.  

Entrevistador – Em 2005?  

 Em 2000. No dia 05 de setembro. Depois de lutarmos por cerca de três 

anos, em 2003, em 12 de novembro, nos consagram a autonomia universitária 

que agora está previsto no artigo 92 (da Constituição), uma luta constante da 

cidadela. Não esqueçamos que no ano 2003 também se passou os nefastos 

dias 12 e 13 de fevereiro e logo em 2003, também, em outubro um movimento 

do retrocesso ao sistema liberal de (Gonzalo Sánchez de) Lozada. Os artífices 

foram da UPEA. O quartel geral da cidade de El Alto. Os interlocutores, para 

digamos, poder acomodar a parte do conhecimento.  

 Em 2009 a UPEA é reconhecida em Oruro, como parte do sistema 

universitário boliviano, no Comitê Executivo da Universidade Boliviana (CEUB). 

Somos parte da Confederação Universitária Boliviana (CUB). É isso como 

federação e como universidade que podemos dizer que trabalhamos. 

Entrevistador – Gostaria de saber se durante o governo de Evo Morales 

foram criadas novas universidades ou se houve um incremento do 

número de matrículas, uma expansão do sistema universitário.  

 São dois momentos. Em um primeiro momento há as universidades 

bolivianas públicas e autônomas, instaladas nos departamentos, mas há 

departamentos como La Paz e Potosi que possuem duas universidades. Potosi 

tem a Século XX e nós temos como a UPEA a Universidade Maior de San 

Andrés (UMSA), nossa irmã maior, mas também estão universidades privadas 

como a Católica, a Universidade Policial (UNIPOL), há mais uma universidade 

que ingressou, mas não me recordo. Frente a este sistema, que muitos vão 

chamar de caduco, liberal e que não têm iniciativa de um verdadeiro trabalho 

com seu povo. Há um divórcio do povo com a universidade. Sucre havia 

criticado com o conceito de dizer que não podemos estar vivos se estamos 

separados de nossa sociedade. Temos de estar anexados a nossa sociedade. 

Falar do taxista, do operador de micro-ônibus, falar do sorveteiro, da vendedora 

de sanduíches da esquina deve ser parte de nossa universidade.  

 Não é possível que nossos filhos entrem índios na universidade e que 

saiam desconhecendo-se totalmente. Alcunhou-se o liberalismo como insulto, 

mas para nós não é insulto. Simplesmente que se tem algo para compartilhar, 

que compartilhe com todos. Nesse sentido, havíamos pensado que a 

universidade esteja ao lado do povo. Sem discriminação, sem “folclorismo”, 

mas fazendo pesquisa, conhecimento básico.  

Entrevistador – Investigação.  

 Esta universidade e este sistema caduco. Aos poucos foi enfraquecendo 

a UPEA, enfraquecendo o pensamento, porque a universidade tem que ir aos 
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povos. O que tem feito a Universidade Tecnológica de Oruro (UTO). Por 

exemplo, a UTO constituiu várias comunidades e contrapor-se a essa ideia de 

que os camponeses e os índios não deveriam ter conhecimento ou título 

profissional e deveriam de ser mão de obra barata. Assim como se pensava 

também na UPEA.  

A este sistema criticamos e dissemos, “Não. Queremos ser operativos. 

Vincularmo-nos no que pode ser o manejo, desde o povo e um trabalho mais 

efetivo”. Ter uma empresa construtora aqui na UPEA ou uma fábrica têxtil.  

Frente a este sistema caduco o que faz o governo do MAS é criar 

universidades indígenas. Estou falando da Universidade Indígena Boliviana 

Tupac Katari que está aqui em Cuyahuani em Warisata, e criaram outra 

universidade em Cochabamba, a Universidade Indígena Boliviana Quechua 

Casimiro Huanca, e a Universidade Indígena Boliviana Guarani e Povos de 

Terras Baixas Apiaguaiki Tüpa, em Santa Cruz. Criaram três universidades 

indígenas.  

 Frente a este sistema discriminatório e inclusive racista. Este sistema 

liberal e impositivo se cria uma segunda instância ao que é o sistema 

universitário.  

Entrevistador – Uma pergunta a partir da realidade do meu país. O Brasil é 

bastante racista e apresenta um enorme grau de concentração de riqueza. 

Isso se expressava que nas universidades públicas quase não havia 

negros ou segmentos mais populares da sociedade. O governo Lula 

implementou um sistema de cotas para negros, indígenas e estudantes de 

escolas públicas. Houve algo assim aqui na Bolívia?  

 Antes era assim. Eu diria que até os anos setenta seguia sendo assim. 

Entrar na universidade com um livro marxista, leninista, trotskista, ou pior, 

indianista, era um pecado. Tinha de camuflar a capa dos seus livros com o 

forro de uma bíblia. Havia uma sorte de discriminação e mesmo sendo índio 

estudando nos criticavam. Diziam “Esses índios mascam coca, mascam ervas”. 

E nós respondíamos que isso é o que nos dá vida. E vai seguir nos dando vida. 

 Frente a esse sistema se criam as universidades indígenas. Estas 

universidades indígenas, para mim, Dom Evo as cria frente à xenofobia, mas 

também porque há uma desorganização estrutural de fundo. A parte ideológica, 

ou a parte que eu chamaria de essência científico-pensante do povo não está 

nas universidades indígenas. Senão que segue sendo uma, como diria Simón 

Rodrigues Carreño e festejaria com Simón Bolívar, porque segue havendo uma 

estrutura curricular liberal.  

Não há uma questão própria da defesa do indígena, mas segue havendo 

uma imposição curricular. Uma imposição pedagógica. Há uma hegemonia da 

universalização, uma monopolização do conhecimento pré-concebido. Esse 

positivismo convencional. Não há uma participação procedimental desde o 

povo. A energia das habilidades dos avós. Nós pedimos que venha um Amauta 
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a dar-nos em conhecimento. Que dizem eles? “Não tem título profissional”. Por 

favor. Onde vamos chegar? Esse é o divórcio do povo com a universidade.  

Entrevistador – Quantos afiliados há na Federação Universitária dos 

Docentes da Universidade Autônoma de El Alto (FUD-UPEA)? 

 Temos trinta e cinco carreiras. Trinca e cinco associações. E também 

cinco áreas. Dessas, três áreas estão constituídas como associações ou que 

chamamos de faculdades.  

Entrevistador – Como área de Humanas?  

 Sociais. Ciências da Educação. Ciências Econômicas e Financeiras. 

Área de Engenharia. E depois está a área de Ciências e Habitat. E há outra 

área que foi criada, a área de Ciência e Tecnologia.  

Entrevistador – E como está estruturada a FUD? Possui um comitê 

executivo?  

 Sim. O comitê executivo da federação de docentes se constitui ente 

operador. Dou-te o organograma se quiser, vem depois da assembleia dos 

docentes, antes ainda o Congresso Universitário de Docentes. Deste 

congresso se escolhe o ampliado executivo de docentes e toda uma gama de 

organização.  

Entrevistador – Quantos professores são associados?  

 Mais ou menos dois mil e trezentos, mais ou menos.  

Entrevistador – A associação é voluntária ou automática?  

 Voluntária, mas automática pois é vinculado ao estatuto orgânico da 

federação. Os docentes têm de cumprir com o estatuto orgânico da federação. 

É voluntário. 

Entrevistador – E como é o financiamento da federação?  

 Para ser federação, ou para ser associação tem de ter no mínimo três 

anos de antiguidade de professor na universidade. Para ser federação e 

cabeça de associação. A federação é autofinanciada. Os docentes têm um 

desconto de sessenta bolivianos para gastos de funcionamento e 

representação.  

Entrevistador – Você disse que há assembleias. São por faculdades ou há 

unitárias?  

 De maneira geral por carreiras e por áreas.  

Entrevistador – Como os docentes são informados das atividades da 

federação? 
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 Por meios tecnológicos, mas também enviamos notas para os escritórios 

para que possam ter conhecimento de todo o desenvolvimento que estamos 

tendo.  

Entrevistador – Vocês têm alguma publicação? 

 Duas revistas. Chamadas revistas científicas, onde se publicam artigos 

dos professores da universidade. A parte disso temos também o que é a 

sociedade científica de docentes. Uma organização que trabalha com 

investigação.  

[Nesse momento entram na sala da federação membros do comitê eleitoral 

permanente, que estavam acompanhando o pleito de uma associação. 

Entrevistador – Quais são os problemas mais comuns que a federação se 

depara no cotidiano? 

 Nestes quinze anos, ou dezesseis anos, na nossa universidade o grande 

problema sempre tem sido a estabilidade laboral. Um professor docente aqui 

não tem estabilidade. Cada ano há remoções. Esse é um problema constante 

que temos. E tampouco há um salário fixo, padronizado de acordo com o 

sistema universitário. Estes são os maiores problemas.  

 E outro é o problema da infraestrutura, como você pode ver aqui onde 

estamos. Trabalhamos para podermos abrir outros espaços, mas na Bolívia e 

em nível da América Latina o problema é burocrático. Burocrático porque não 

está dentro do delineado pelo governo ou do sistema universitário nacional. 

Não se reconhece a qualidade profissional. Há uma desvalorização pelo nosso 

trabalho.   

Entrevistador – Quando um professor ingressa tem de submeter-se a um 

concurso?  

 Atende a uma convocatória.  

Entrevistador – Mas não tem um cargo?  

 Um cargo fixo não.  

Entrevistador – Há um plano de carreira?  

 Não. O docente que teria o maior privilégio laboral, entre aspas, aqui 

seria o contratado. O contratado no sistema universitário se chama de docente 

ordinário, mas depois há os docentes extraordinários e interinos que às vezes 

são removidos.  

 O convidado, e os que eu chamaria de superconvidados, porque não 

têm uma estabilidade clara, para poder se estabelecer como docente. Ainda 

que passemos por exames, ainda que passemos por alguns filtros da 

normativa universitária.  

Entrevistador – Está é uma questão muito importante. Não? 
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 Sim. Um desafio muito forte. Nestes dias estamos iniciando uma série de 

cobranças junto à reitoria para que haja obrigatoriedades nas convocatórias 

para docentes.  

Entrevistador – Dos dois mil professores a maior parte é composta por 

interinos? 

 E convidados. Poucos são contratados.  

Entrevistador – Ficam por curtos períodos? 

 Um ano. Alguns interinos passam por alguma avaliação. Não tanto 

objetiva, é mais política.  

Entrevistador – E o cogoverno? Há professores no cogoverno. Não é 

possível mudar esse quadro?  

 Teríamos que ir a um congresso. Realizaram-se três congressos e nos 

três fizeram um estatuto, totalmente universal, eu diria, o voto universal está aí, 

mas há um mau uso da democracia. Nem falar de consenso. Não se fala de 

consenso. A democracia é onde as maiorias esmagam as minorias. E nós, 

docentes, somos minoria.  

 Somos dois mil e trezentos e os estudantes universitários são quarenta e 

três mil. E com o voto universal nos esmagam.  

Entrevistador – Mas o voto de um professor não pesa mais que o de um 

aluno por conta da paridade?  

 Isso se chama voto ponderado. Aqui é o voto universal. Os estudantes 

estruturam-se em uma forma de poder ditatorial e muitos dirigentes que se 

envolvem aí, muitos foram expulsos de San Andrés (La Paz), da UTO (Oruro), 

de San Simón (Cochabamba), vêm aqui e fazem mal exercício da política 

universitária. 

Entrevistador – Há alguma memória da federação? Sua história, quais 

foram seus dirigentes?  

 No ano 2002, ou 2000, se não equivoco 7 de junho, sem salário, sem 

escritório, sem nada, se funda e se começa a trabalhar. Começa-se a 

estabelecer o limite. Começa a dar uma progressão do que se quer. 

Organizando as bases. Afiliando a todos. Garantindo que não se tenha 

usurpado ou maltratado a função de um docente, de um professor. Desde o 

ano 2000, 7 de junho. Temos quinze anos de existência, ou dezesseis anos de 

existência e com um braço forte operativo da UPEA.  

Entrevistador – E não há uma publicação com um registro dessa 

trajetória?  

 Estamos nesse processo.  
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Entrevistador – Percebi que as negociações salariais dos universitários 

são descentralizadas aqui na Bolívia. Como é aqui na UPEA?  

 O Ministério de Economia e Finanças recém nos convidou a uma 

negociação para podermos falar sobre nossos temas econômicos e nos 

deparamos com uma sorte de discriminação por parte do governo, sobretudo 

de Luis Alberto Arce Catacora, atual ministro de economia e finanças públicas. 

Disse-nos que somos uma universidade que não investiga, que não investe. 

Nós dissemos que em El Alto vinte e cinco mil estudantes saem ao ano como 

bacharéis, quase trinta mil. Criamos o Alt-Katari, um automóvel solar. Fazemos 

investigação. Ganhamos o prêmio nacional de investigação. Ganhamos 

prêmios internacionais de investigação em Lima, Peru, e em outros países.  

 Nossos professores não só estudaram na Bolívia. Foram à Rússia, 

foram à Inglaterra, forma à Espanha. Temos curso de doutorado. Eu sou 

doutorando na Universidade Pública de El Alto (UPEA), vou terminar minha 

tese, mas para o governo não fazemos isso. Nós dissemos ao governo: 

desburocratiza-te. Invista na UPEA. Nós criamos um adubo orgânico com coca 

e esterco de gado. O governo pouco ou nada fez. Nós fizemos mais orgânico, 

mais natural. Ao governo pouco ou nada lhe interessa. Propusemos ao governo 

fazer a investigação nuclear aqui. Esperemos que não se passe aqui o que 

ocorreu em Chernobyl, porque são os mesmos atores. Em determinado 

momento dissemos “trabalhemos na energia eólica”.  

Entrevistador – E o governo está interessado na energia nuclear?  

 O governo está investindo na energia nuclear. Se é para viver em 

harmonia com a Natureza, mas se é para colocar-nos em mais perigo, mais 

risco ao planeta, ao universo. Aí não. Há professores que estão contra minha 

posição, mas a maioria, se vamos ao ponto crítico ganhamos, há um bom 

discurso científico, entre aspas, então o governo nos vê como uma 

universidade inoperante e nos tem dado migalhas. Não temos uma boa 

participação tributária para a UPEA. Orçamento muito baixo. Temos um 

orçamento de cento e setenta milhões e setecentos, trinta milhões para 

sustentar a UPEA por todo o ano, enquanto a UMSA tem mais de um bilhão. 

Veja a diferença.  

 As outras universidades, entre aspas, grandes, mas com uma população 

menor que a UPEA, têm mais verba. O ascensorista da UMSA ganha muito 

melhor que o ascensorista da UPEA. Deve ser o dobro. Os docentes ganham 

melhor na UMSA.  

Entrevistador – E nunca houve um movimento para unificar os salários 

das universidades públicas? Um salário nacional docente?  

 Isso não interessa ao governo. Estamos lutando, mas vamos lutar.  

Entrevistador – As categorias docentes são ordinários e extraordinários?  

 Temos mais interinos e convidados do que contratados.  
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Entrevistador – Quanto ganha um professor com tempo completo de 

cento e sessenta horas? 

 Não. Aqui são oitenta horas.  

Entrevistador – Oitenta horas? É diferente da UMSA.  

 A um investigador aqui se paga muito pouco. Quase nada. Uns oito mil 

bolivianos, sete mil e quinhentos.   

Entrevistador – Um professor que já esteja se aposentando. No teto da 

carreira?  

 Igual.  

Entrevistador – A antiguidade não vale muito?  

 Tem que ter outro emprego se quiser viver com dignidade. Eu graças a 

minha esposa tenho uma pensão a mais. Com isso nos tranquilizamos.  

Entrevistador - Em outra universidade que visitei disseram-me que 

também houve uma alteração nas regras para aposentadoria e que 

prejudicou os trabalhadores. Que caiu muito para os professores.  

 Verdade.  

Entrevistador – Sobre as últimas lutas dos docentes universitárias, qual 

em sua opinião foi a mais importante?  

 Dignificação. Nos veem como se fôssemos um estorvo ao governo dos 

governos universitários. Há que dignificar. Temos que ter uma estrutura 

adequada. O docente tem de ter seu lugar. Ser valorizado. Às vezes nossos 

próprios colegas desvalorizam-se. O governo festeja quando nos humilha. Essa 

desvalorização parte do governo. O governo deveria investir nas universidades 

para responder ao povo.  
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Entrevista com o prof.Fritz Fedor Choquesillo Peña, secretário geral do 

Sindicato Único de Docentes da Universidade Nacional Maior de San 

Marcos (SINDUSM) realizada em 12 de julho de 2016 na sede da entidade, 

localizada na própria universidade. 

Entrevistador – Gostaria que você se apresentasse dizendo seu nome, 

formação acadêmica e como se envolveu com as atividades gremiais 

docentes.  

 Meu nome é Fritz Fedor Choquesillo Peña e sou químico farmacêutico 

de formação profissional, me graduei na Universidade Nacional Maior de San 

Marcos e fiz pós-graduação de mestrado e doutorado na mesma Universidade 

de San Marcos, mestrado em recursos naturais terapêuticos, também aqui em 

San Marcos e na (Universidade) Católica, mestrado em Química. Pertenço 

também à Cooperação Ibero-americana que envolve dezenove países na 

Ibero-América que estão envolvidos em investigação e desenvolvimento.  

 Enquanto formação profissional, atualmente sou chefe e como tal 

também no sindicalismo para tratar de recuperar algumas lutas que estavam 

afetando à docência universitária em seu conjunto, e a San Marcos em 

particular.  

Entrevistador – E isto foi em que ano? 

 Como sindicalistas, começamos nossa formação ainda na graduação, 

como delegados, secretários, como estudantes, quando acendemos à 

docência, foi em uma época, na qual podemos dizer, a situação dos 

professores chefes de prática estava deteriorada, sem bonificação econômica, 

então tivemos de lutar. Inclusive não éramos considerados como membros com 

status universitário. O Estatuto Universitário considerava que a docência inicia 

quando é um auxiliar associado ao principal. Então assistente de prática, de 

cátedra, havia uma hierarquia. Havia um bom número de chefes de prática, 

somente contratados, não estavam nomeados. Então nos organizamos em 

diferentes grupos, diferentes sindicatos em cada faculdade e nos nucleamos 

em um sindicato na San Marcos. Para conquistar direitos, nomeações, 

promoções docentes.  
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 Na atualidade, o sindicato representa todas as categorias docentes. 

Obviamente em San Marcos temos ao redor de três mil docentes, dos quais 

estão sindicalizados e aportam aproximadamente mil e seiscentos docentes.  

Entrevistador – Mais de 50%.  

 Sim. Os direitos que nós conseguimos não se restringem somente aos 

sindicalizados, mas a toda categoria docente universitária. Isso desvirtua um 

pouco o sindicalismo, porque, por exemplo, se um docente sindicalizado ganha 

um terno (vestimenta de trabalho) que conseguiu o sindicato, um uniforme, um 

não sindicalizado também obtém. Não se estabelece uma diferença entre o que 

cotiza e o que não é sindicalizado, que não faz marcha, enfrenta.  

Entrevistador – A cotização é de quanto? 

 A cota é de um por cento ao mês. Um professor principal está aportando 

como a trinta e cinco soles, um associado como a vinte e cinco. É proporcional. 

Cada faculdade possui seu sindicato, sua associação, e cada um deles conflui 

ao Sindicato Único de Docentes de San Marcos, que eu represento.  

Entrevistador – Cada uma dessas associações nas faculdades não tem 

autonomia para negociar, assinar acordos. Só o sindicato.  

 Tem. Cada faculdade tem sua particularidade, mas quando necessitam 

maior fortaleza para conseguir algo, recorrem à central, que somos nós. 

Representamos de conjunto toda universidade. 

Entrevistador – E quantos docentes fazem parte da direção do sindicato? 

 Somos vinte. Cada um representa uma faculdade. Somos vinte 

faculdades e há um representante para cada uma.  

Entrevistador – E cada faculdade elege seu representante? 

 Não. O que sucede é que há uma lista única, mas ademais há 

delegados de cada base e nos reunimos no que às vezes é uma assembleia 

ordinária, ou uma assembleia extraordinária quando há algo urgente para 

tratar, somente um ponto específico. Já na assembleia ordinária há pedidos, 

informes, dentro da agenda pontos que estão pendentes, por exemplo, que são 
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urgentes para tratar, temos que conseguir um direito ou um incremento na 

cesta básica.  

Entrevistador – Vocês têm cesta básica? 

 Sim.  

Entrevistador – É em gêneros ou em dinheiro? 

 O que se sucede em San Marcos é que a metade é em dinheiro, que é 

depositado em nossa conta, e metade nos dão em vale, que vamos ao 

supermercado utilizar. Por exemplo, temos duzentos soles em vale, 

reivindicamos quatrocentos, não nos podem dar, então, nos dão duzentos 

soles em dinheiro e duzentos em cartão para usar nos supermercados.  

Entrevistador – Os aposentados também têm direito a essa cesta básica? 

 Não. Os aposentados já não pertencem ao sindicato. O sindicato se 

sustenta com os aportes dos que estão vigentes, então os aposentados não 

mais aportam. Não há mais uma relação. Dos ativos a universidade desconta 

de seus salários e, no final do mês, repassa ao sindicato. Emite um cheque que 

nós depositamos em um banco.  

Entrevistado – Aqui no Peru as negociações das universidades públicas 

são centralizadas, com o governo, ou são por instituições? 

 No Peru, todas as universidades públicas têm associações ou sindicatos 

de docentes, a Universidade Agrária Molina, a associação docente de La 

Molina, a Universidade de Callao, todas as universidades públicas e demais, 

confluímos na Federação Nacional de Docentes Universitários, FENDUP. E 

que agora (julho de 2016) vai realizar um congresso extraordinário para 

escolher a nova direção nacional. 

Entrevistador – Em todo o Peru só há esta federação? 

 Sim. A que agrupa a todos os sindicatos das universidades públicas do 

Peru. 

Entrevistador – As universidades privadas têm também alguma entidade? 
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 Ocorre que no Peru que o regime não permite aos professores 

associarem-se.  

Entrevistador – É proibido? 

 As universidades privadas não querem. O que se passa é que há 

poucos professores das universidades privadas que são “nombrados”134 (uma 

forma de contratação com mais estabilidade, como o concursado). Então o que 

se sucede? Se um professor contratado de uma universidade privada quer criar 

uma associação...  

Entrevistador – É demitido! 

 Isto não se passa em uma universidade pública. Aqui há uma grande 

quantidade de professores que são “nombrados” (nomeado, concursado), que 

têm direitos adquiridos.  

Entrevistador – Para ser “nombrado” é necessário prestar concurso 

público?  

 Claro. Há um concurso público de méritos, aulas magistrais, seu 

currículo, há uma pontuação. Então se obtém o “nobramiento” e a cada tempo 

tem de se ratificar, como se fosse outra vez um concurso. Se, se ratifica, 

permanece na docência... 

Entrevistador – E de quanto em quanto tempo tem de se ratificar? 

 Os auxiliares a cada três anos, os associados a cada cinco, os principais 

a cada sete anos.  

Entrevistador – É como na Argentina. No Brasil não. Você presta o concurso e 

depois de um tempo passa a ter estabilidade. Vitalícia.  

 Geralmente uma grande porcentagem se ratifica e quando cumpre seu 

tempo se procede a sua promoção docente. Por exemplo, um professor auxiliar 

tem três anos e depois pode ser promovido a associado. O professor associado 

tem cinco anos para ratificar-se e logo professor principal.  

                                                             
134 Optamos por manter o termo espanhol “nombrados” ao invés do equivalente “concursado”, porque 
expressa uma forma particular de relação de trabalho e na segmentação da carreira.  
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Entrevistador – É por tempo então.  

É por tempo, mas pode ratificar-se e seguir sendo docente na sua 

mesma categoria. Há muitos que não ascendem. O principal dos requisitos é 

que possua o mestrado e muitos não podem cumprir. Por que? Porque nosso 

salário está entre os mais baixos da América Latina. Um principal está 

ganhando aproximadamente uns seis mil soles, uns cinco mil e setecentos 

soles (mil e oitocentos dólares135).  

Entrevistado – Para ser principal se exige mestrado, doutorado??? 

 Tem que ser doutor. Claro. Este salário não é o suficiente para 

especializar-se.  

Entrevistador – É com dedicação exclusiva?  

 Sim, mas com a homologação136 que ocorre ultimamente, já não há 

diferença entre um que tem dedicação exclusiva e aquele de tempo completo. 

Havia uma diferença. Porque o professor em dedicação exclusiva não pode dar 

aulas em outro local, então estamos em uma luta para que se restitua esse 

valor para o professor com dedicação exclusiva. O que se passa é que nosso 

Estatuto, não considera o professor de dedicação exclusiva como investigador. 

Entrevistador – E quantas horas é a jornada? 

São quarenta horas. A diferença entre um professor de dedicação 

exclusiva e um de tempo completo, é que o primeiro não pode trabalhar em 

outro lugar, e o de tempo completo sim.  

Entrevistador – E há várias jornadas?  

 Estas quarenta horas na semana estão divididas. Há atividades 

acadêmicas letivas, dar aulas, preparar aulas, exames, etc. Logo vem 

investigação, no máximo vinte horas, e atividades administrativas.  

                                                             
135 Cotação de PEN (Novo Sol) 3,37 por dólar. In: <https://conversor-
moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKl
RtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB>. Cotação em 21/09/2016. 8:12h. 
136 A homologação é uma reivindicação dos docentes universitários de equiparação do salário do 
docente universitários com os juízes. Consta na Constituição peruana. Foi parcialmente efetivada no 
governo de Alejandro Toledo (2001-2006) não atendendo a exigência dos docentes.  

https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
https://conversor-moedas.com/?gclid=CjwKEAjw34i_BRDH9fbylbDJw1gSJAAvIFqUxNWXYSrQZd04_LXWFScgRd5Hh1z9MKlRtEwtVFMbDhoCbDzw_wcB
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Entrevistador – Então aulas uns 50% e o restante para demais atividades.  

 Sim. Orientação, investigação, tutorias, mas também há professores que 

estão em tempo parcial, de dez ou vinte horas, geralmente vinte horas. 

Praticamente, as vinte horas ocorrem com as atividades acadêmicas letivas. 

No caso dos docentes de tempo completo temos tempo de preparação de 

aulas, umas doze horas.  

Entrevistador – E esse tempo de preparo de aulas pode ser considerado 

em casa ou tem de estar na universidade? 

 Tem de estar na universidade. Há registro de entrada e saída, mas na 

investigação temos de sair, realizar trabalho de campo.  

Entrevistador – E a pós-graduação no Peru? É gratuita ou paga? 

 A pós-graduação é paga.  

Entrevistador – Mesmo para os docentes? 

 Se, fazemos aqui (Universidade San Marcos) os docentes pagam 

cinquenta por cento. Esse é um problema que temos aqui. Por isso, os 

associados não podem fazer rapidamente seu doutorado. Se fosse gratuito 

para os docentes, vários associados poderiam fazer rapidamente seu 

doutorado.  

Entrevistado – E qual é a diferença do salário entre auxiliar, associado e 

principal?  

 Entre um auxiliar e um associado é uns vinte por cento, mas entre o 

associado e o principal é de uns sessenta por cento. Essa é uma má aplicação 

da homologação. 

Entrevistador – Isso consta na nova lei universitária?  

 A lei 30.220. O que se passa aqui é estabelecer é equipar ao salário dos 

magistrados. Entre um magistrado superior e um mais simples não chega 

sessenta por cento, mas vinte por cento. Essa deveria ser uma diferença 

também para nós. Essa é outra das lutas que estamos desenvolvendo.  

Entrevistador – Vocês não têm equiparação ainda.  
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 Não. Uma das principais bandeiras da luta atualmente é a homologação.  

Entrevistador – E é uma luta muito antiga? 

 Claro. Estamos falando de 1990.  

Entrevistador – O artigo 96 da Constituição estabelece a homologação 

entre salário de docente universitário e magistrado, não?  

 Sim, mas não aplicam. Não a reconhecem na prática. Argumentam que 

há poucos magistrados, mas há muitos docentes.  

Entrevistador – Li que vocês obtiveram uma vitória na Justiça.  

 Sim. Por isso que na época de (Alejandro) Toledo conseguimos uma 

etapa da homologação, mas não se concluiu.  

Entrevistador – E isso foi nacional com a FENDUP, ou só na San Marcos?  

 Nacional. Porque isso envolve todos os centros universitários públicos. 

Entrevistador – E como são as lutas? Há greves? Manifestações?  

 Inicialmente são trâmites administrativos, sensibilizando os 

congressistas, os funcionários dos ministérios de economia, de educação. Se 

não se obtém uma resposta positiva ao que se está encaminhando se adota 

geralmente um paro (paralisação) preventivo, de 24h, 48h, 72h. E logo uma 

greve nacional indefinida.  

Entrevistador – E quantas universidades públicas existem no Peru? 

 Mais ou menos cinquenta e três, cinquenta e cinco.  

Entrevistador - E quais são as universidades mais combativas? Estão em 

Lima? 

 Estão nas províncias. Por que? Porque os professores dedicam-se 

unicamente às universidades. Aqui em Lima se dedica à universidade e a outro 

trabalho, então não se tem tempo. Mas quando o movimento se põe mais forte 

sim, se logra alcançar uma luta, por exemplo, na época de Toledo, quem 

determinou a vitória, digamos, foi uma marcha que realizamos, as 

universidades de província e de Lima, aqui em Lima e pôs um grande 
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contingente nas ruas. Porque compareceram não somente sindicalizados, 

porque isso afeta todos, sindicalizados e não sindicalizados. E conseguimos.  

Entrevistador – E há precarização do trabalho docente? Por exemplo, docentes 

que só dão as aulas e depois se vão? Que não tem maiores vínculos com a 

instituição ou não participam da vida acadêmica da universidade?  

 Sobretudo os de tempo parcial e alguns de tempo completo. É que aqui 

no Peru, como os salários não permitem satisfazer as necessidades básicas, 

alguns também se dedicam à universidade privada, tratam de compensar essa 

deficiência econômica para sobreviver. Geralmente não querem tempo 

completo, ou querem tempo completo, mas para se dedicar também a outras 

atividades. E muitas vezes descuidam o que é sua essência na universidade 

pública. Porque a universidade pública nos oferece uma série de vantagens, 

perspectivas, diferente de uma instituição privada. E também no sindicalismo, 

quando vemos que quase oitenta por cento dos docentes na universidade 

pública são sindicalizados.  

Entrevistador – Em algumas universidades de países da América Latina, os 

docentes de algumas áreas de conhecimento, onde os profissionais trabalham 

como profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, dentistas, há 

menos participação deles no movimento sindical. Por exemplo, um professor 

que também é advogado se identifica mais como esta última categoria do que 

como docente. Como é aqui?  

 É idêntico. Idêntico. Se, são de Sociais, de Pedagogia, de Educação 

Farmácia, mas há outros como os médicos, ou, por exemplo, Direito. O maior 

contingente de participação no sindicato é em sua maior parte das áreas 

básicas.  

Entrevistador – Que se dedicam quase que exclusivamente à docência.  

 Exato.  

Entrevistador – Como os membros do sindicato são informados sobre as 

atividades do sindicato? 

 Temos comunicados (o professor Fritz mostra um boletim informativo 

que está sobre sua mesa), uma página web na internet e uma base de dados 
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dos sindicalizados e então enviamos os informes. Quando necessário 

entregamos estes comunicados (em papel). 

Entrevistador – E o sindicato oferece alguma vantagem para os 

sindicalizados? Como empréstimos ou uma colônia de férias? 

 O sindicato como tal, não tem muito tempo. Estamos falando de doze, 

quinze anos. Existiam grupos, associações, sindicatos por faculdade. Grupos 

em toda a universidade. Eram pequenos.  

Entrevistador – Eram informais.  

 Não eram reconhecidos. Em determinado momento, produto da luta pela 

homologação, viram a necessidade de se organizar em um só sindicato.  

Entrevistador – Durante o governo de Alejandro Toledo? 2007, 2008.  

 Exato. Formou-se este sindicato, mas há associações, que não têm a 

representatividade que tem este sindicato.  

Entrevistador – E como se designa o termo de representatividade sindical 

dos trabalhadores aqui no Peru? 

 Nós representamos apenas os docentes da Universidade de San 

Marcos, mas também há um reconhecimento do Ministério do Trabalho.  

Entrevistador – Li em um documento na sala de espera que vocês estão 

lutando para adquirir um reconhecimento formal parece-me que 

necessitam alguns documentos.  

 Para obtermos um reconhecimento da reitoria, devemos anteriormente 

obter o reconhecimento do Ministério do Trabalho. As autoridades 

(universitárias) anteriores não nos reconheciam, porque diziam que não 

tínhamos o reconhecimento do Ministério do Trabalho, por exemplo, a gestão 

anterior não nos recebia, até que trocamos estas autoridades. A atual nos 

recebe e obtivemos várias conquistas. Podemos dialogar diretamente. Então, 

por que queremos o reconhecimento do Ministério do Trabalho? Para ser um 

interlocutor válido.  
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Entrevistador – Li que outra reivindicação é que não seja obrigatória a 

aposentadoria de professores universitários depois dos setenta anos. 

Poderia me explicar? 

 Um professor principal recebe uns seis mil soles (US 1.780,00) mensais 

e quando aposenta seu salário cai para 600 a 900 soles mensais (entre US 

178,00 e US 267,00). 

Entrevistador – Por que?  

 Porque o fundo privado não é suficiente para manter o mesmo salário.  

Entrevistador – O vencimento é em sua maior parte composto por 

bonificações, gratificações? 

 Exatamente. O salário base está muito deprimido. Nós dizemos que 

deveria haver um sistema provisional, que o docente que se aposente, tenha 

uma compensação por tempo de serviço. Os docentes de universidades 

públicas não têm. Uma universidade privada sim, há compensação por tempo 

de serviço. Em nosso caso não. Queremos também que a verba se incremente, 

assim quando um docente universitário se aposente, não receba só isso, mas 

muito mais. Queremos que o valor mensal se incremente.  

 Por exemplo, que um docente possa aposentar-se, receber uma verba 

indenizatória por tempo de serviço, para fazer um investimento, e que se 

incremente o salário mensal. Por exemplo, um docente que se aposente e 

receba dois mil soles (US 593,00) mensais, não necessita ficar depois dos 

setenta anos. Agora, porque há docentes com mais de setenta anos, setenta e 

cinco anos e inclusive oitenta e já não estão na plenitude de suas faculdades 

físicas e mentais persistem? Por isso. Porque há uma depressão em seus 

salários.  

Entrevistador – É como no México. Na Argentina em 2005 houve uma 

grande greve para que as bonificações – chamam de pagamento em 

negro – fossem incorporadas.  

 E por conta disso, em algumas faculdades o número de docentes com 

setenta anos é alto.  
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Entrevistador - E este sistema é apenas para os professores 

universitários ou também para a educação básica? 

 Não. É específico porque a lei 30.220 é para docentes universitários.  

Entrevistador – E quando esta lei estava tramitando vocês (docentes 

universitários) participaram dos debates? 

 Sim, mas este artigo, o 84, foi incluído no dia do debate. Não estava 

considerado.  

Entrevistador – Mas, e as autoridades universitárias, são a favor disso? 

Porque também são docentes.  

 Sim. Estão a favor.  

Entrevistador – A favor da luta? 

 Não. A favor de que se aplique. Todos os candidatos (estava ocorrendo 

processo eleitoral para as autoridades universitárias) não disseram nada. São 

candidatos à reitoria. Em nenhum momento disseram “estamos contra”. Mas há 

grupos, como a federação (FENDUP) e estamos estabelecendo contatos com 

congressistas para um projeto que se altere este artigo (84) que prevê a 

aposentadoria automática.  

Entrevistador – Eu vi a carta que vocês (docentes universitários) enviaram a 

Keiko (Fujimori) e a PPK (Pedro Pablo Kuczynski) solicitando providências a 

respeito da homologação e esta questão da aposentadoria.  

 Nós recebemos uma resposta do grupo que está entrando no poder, de 

PPK, do grupo de Keiko não recebemos nenhuma resposta. Também 

queremos discutir a carreira de docente universitário que estava propondo o 

atual ministro de educação. É semelhante ao que é a reforma do magistério 

(educação básica). Deixa de lado a homologação. Então solicitamos uma 

entrevista.  

Entrevistador – Não compreendo.  

 Está em debate uma proposta que vai gerar uma nova carreira de 

docente universitário. Será uma carreira magisterial. Nós não estamos contra a 
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meritocracia, porque isso da ratificação, das promoções, mas como se vai 

inserir a homologação?   

Entrevistador – A Superintendência Nacional de Educação Universitária 

(SUNEDU) realiza a avaliação e a “acreditação” das universidades. É uma 

instituição nova. Como isto tem afetado os docentes universitários?  

 Um é o político. Porque é um novo sujeito político. Se eu quero criar um 

novo curso, ou uma nova escola na universidade. Se for simplesmente técnico, 

não há nenhum problema, mas se for político é distinto. O outro é que se 

estamos de acordo que haja uma instância que controla, defina as 

universidades em seu manejo, deve estar constituído por pessoas que são 

atores da universidade, professores. Não gente estranha, que tem outra 

experiência não relacionada. Porque na SUNEDU há administradores. Há 

coisas que não podem administrar, como a pedagogia, as mudanças 

curriculares. Basicamente, nós não queremos que isso vulnere a autonomia 

universitária. Vejamos o nome, com uma cor militar, “superintendência”. 

Poderia ser “comissão”. Dizemos que tem de estar conformada por atores da 

universidade. Estamos em desacordo com isso. É como a lei (30.220). Há 

artigos que lesionam a universidade. Não somos a favor de eliminar essa lei, 

mas tem de haver uma mudança. Alguns artigos devem ser mudados.  

Entrevistador – Como é o financiamento da universidade? Vi que a pós-

graduação é paga. Como é a graduação? Quais são os meios de 

financiamento da universidade?  

 Mais de cinquenta por cento do orçamento das universidades são 

recursos próprios. Todo o trâmite, aplicação de exames, uma aula, na pré-

graduação137 é paga. A taxa de matrícula é voluntária, mas há várias outras 

taxas (aranceles).  

Entrevistador – Essas taxas são mensais?  

 Claro.  

Entrevistador – E quanto mais ou menos é o valor?  

                                                             
137 A Pré-graduação (pré-universitário) é um curso preparatório para o exame de ingresso na 
universidade. É oferecido pelas próprias instituições universitárias públicas e são cobradas taxas.  
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 Depende da faculdade. Medicina é mais caro, mas depende também da 

fortaleza dos estudantes de constituírem uma frente. E há cursos como 

Farmácia, Medicina, Odontologia, Engenharia inclusive, que Sociais, Letras, 

que o máximo que vão gastar é giz. Mas Medicina, Odontologia necessitam 

laboratórios. Necessitam comprar, por exemplo, estetoscópios.  

Entrevistador – E a universidade vende serviços para o mercado? Oferece 

serviços para empresas privadas?  

 Temos um centro pré-universitário. É uma fonte de ingressos.  

Entrevistador – Há um estádio também.  

 Sim. Um estádio. Muitos de nós jogamos futebol. Há várias categorias. 

Jogamos de terça a quinta. Diferentes faculdades. O estádio era alugado para 

eventos folclóricos, reuniões religiosas, de israelitas, evangélicos. O problema 

é que se acabava com a grama. 

Entrevistador – Ah. A manutenção era mais cara que o evento. 

E também houve um fator de corrupção. Então, agora aluga-se, o 

estádio e sua equipe de assistentes, apenas para partidas de futebol e se 

recuperou sua rentabilidade.  

Entrevistador – Professor, eu vi que no campus vários cartazes de 

candidatos a reitor. Como é o processo eleitoral?  

 É uma votação universal. Temos um reitor, um vice-reitor acadêmico, um 

vice-reitor de pós-graduação e investigação. É uma chapa. Esse mesmo grupo 

pode levar membros para a Assembleia Universitária. Esta está conformada 

por dois terços de docentes e um terço de estudantes. Então, nós docentes, 

vamos votar para a reitoria e em docentes (principais, associados e auxiliares), 

para a Assembleia Universitária. Os estudantes irão votar para a reitoria e seus 

representantes à Assembleia Universitária. Qual é a novidade destas eleições? 

É que vamos votar por sufrágio universal as autoridades. Antes elegíamos a 

Assembleia Universitária e esta Assembleia, elegia o reitor e vice-reitores. E o 

que se passava aqui? Aqui sempre existiram operadores. Pessoas que iam 

convencendo um grupo ou outro, mas agora não. Votamos diretamente.  
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Entrevistador – E isso em todo o país?  

 Em todas as universidades públicas a partir dessa nova lei (30.220).  

Entrevistador – Neste momento a Universidade Federico Villarreal está ocupada 

pelos estudantes. Li em um documento daqui do SINDUSM, que em março os 

estudantes da San Marcos também ocuparam a universidade. O sindicato não 

estava de acordo, mas quando a polícia ingressou no campus, o sindicato 

defendeu os estudantes. Qual o motivo que tem levado os estudantes a 

ocuparem as universidades? 

 Aqui em San Marcos, até dezembro do ano passado, o antigo reitor não 

queria cumprir a lei, então não podia haver processos de progressão dos 

docentes. A assinatura do reitor não era reconhecida.  

Entrevistador – E os diplomas dos estudantes formados?  

Tampouco os documentos dos estudantes formados podiam ser 

emitidos.  

Entrevistador – E a SUNEDU não poderia interferir?  

 Isso seria uma justificação para uma intervenção. E também havia a 

questão das investigações. Dependemos de financiamento para investigação, 

geralmente é o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Tecnológica (CONCYTEC), que através de concursos acedemos a recursos, e 

como a universidade não estava reconhecida, por conta do descumprimento da 

lei, não tínhamos as verbas para a investigação. Essa situação afetava não 

somente os docentes, mas também os trabalhadores (administrativos) que têm 

de prestar concursos para “nombramento” (nomeação). Os estudantes que se 

formavam não podiam certificar seus diplomas na SUNEDU. Os de pós-

graduação tampouco. E há faculdades em que se precisa fazer práticas, como 

um farmacêutico, um dentista. Não podiam fazer, porque não estava 

reconhecida a assinatura.  

 Tudo isso fez com que nós constituíramos uma Frente Única Tri-

estamental (FUT). Docentes, estudantes e trabalhadores. E lutamos por um só 

objetivo: recuperar a institucionalidade de San Marcos. E em 29 de dezembro 



LXXXIX 

 

de 2015 assumimos uma posição. No primeiro dia útil de janeiro não 

ingressaríamos. Ocupamos os locais.  

Entrevistador – Quando iniciam as aulas no Peru?  

 Em março. O que sucede é que há recuperação. A pós-graduação 

segue funcionando. Em quatro de janeiro deste ano (2016) nós fechamos todas 

as entradas e mantivemos assim durante uma semana. A SUNEDU não 

reconheceu a assinatura do reitor e também sua permanência, mas pela lei 

(30.220), cada universidade se regula por seu estatuto. Nós não tínhamos 

estatuto. Tivemos que recorrer ao estatuto anterior que previa que em caso de 

vacância do reitor, assumia o vice-reitor acadêmico. Foi uma ação conjunta de 

docentes, estudantes e trabalhadores.  

 Em março, houve outro movimento de estudantes, mas de um grupo que 

não representava a frente triestamental, com o sindicato único de docentes, a 

federação universitária de San Marcos e o Sindicato Único da Universidade 

Maior de San Marcos (SUTUSM). Este grupo de estudantes organiza uma 

ocupação, como FUT, mas não nos consultaram em nenhum momento, e 

vimos que essa atitude que eles assumiram não era correta. Opusemo-nos, 

mas condenamos a atitude da reitora de então, de permitir o ingresso da polícia 

em San Marcos.  

 Se, é verdade que a apoiamos para que assumisse como reitora 

interina, isso não significa que apoiemos todos os seus atos.  

Entrevistador – Há muitos candidatos a reitor? 

 Sete, mas terão de diminuir. Porque há alguns que não cumprem os 

requisitos. Um dos requisitos é ser investigador e ter publicações científicas, 

indexadas. Alguns não têm. Então as chapas caem. Parece-me que ficam três. 

E para ser eleito é necessário ter cinquenta por cento mais um. E assim como 

vai, parece-me que haverá outro turno.  

Entrevistador – Como foi durante o período de Fujimori para o 

sindicalismo docente universitário?  
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 Particularmente, para nós de San Marcos foi nefasto. Em primeiro lugar, 

porque houve uma intervenção. Nomearam comissões transitórias.  

Entrevistador – Eram da própria universidade ou eram de fora?  

 Eram da própria universidade, mas se instalou um pequeno quartel 

militar. Tinham até seu refeitório. Nas faculdades de Medicina e Farmácia 

também havia um contingente militar. Vários docentes foram expulsos. 

Felizmente, depois muitos regressaram.  

Entrevistador – E estudantes também?  

 Estudantes também. Ser sanmarquino era ser um suspeito. Como na 

Cantuta, a Universidade de Educação Enrique Guzmán e Valle. E tivemos 

problemas não só com os militares, mas também com grupos paramilitares. 

Grupos como o Sendero Luminoso. Mas confrontamos. Ideologicamente.  
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Entrevista com os professores Lucia Alicia Jimenez Hermoza De Watson 

e Giovanni Mitrovi De Risi (antropólogos) concedida em uma lanchonete 

em frente à Universidade Nacional Federico Villarreal (que se encontrava 

ocupada pelos estudantes) em 14 de julho de 2016, Lima, Peru.  

Profa.Alícia – Estivemos na luta pela nova lei universitária, participamos 

ativamente na base de nossa universidade, em nível nacional estivemos na 

base dessa jornada que foi muito, muito dura, porque nosso grêmio, a 

Federação Nacional de Docentes Universitários do Peru (FENDUP) teve de 

enfrentar uma frente de corrupção de mais de trinta anos, três décadas, a 

Assembleia Nacional de Reitores (ANR).  

Entrevistador – Que era anterior à Superintendência Nacional de 

Educação Universitária (SUNEDU).  

 Sim. Anterior à SUNEDU. E que se mantinha em um estado de 

corrupção espantosa, donde se traficavam até graduações e títulos, e 

ideologicamente também das máfias dos interesses das universidades, não 

somente públicas, mas também privadas. Houve um momento que com a lei de 

Fujimori, deu-se abertura para a criação de universidades privadas, sem 

nenhum nível, universidades de supermercado.  

Entrevistador – Universidades bambas? 

 As bambas. Então eles passaram a controlar a ANR, por serem mais 

numerosas que as universidades do Estado, que estavam em 35, no máximo 

39 (universidades). 

Entrevistador – E antes da lei de Fujimori havia outro órgão responsável 

pelo ensino superior? 

 Havia o Conselho Nacional da Universidade Peruana (CONUP), muito 

anterior a Fujimori, que tratou de organizar e levar a um bom nível as 

universidades. Predominavam as públicas, não havia tantas privadas, mas 

depois veio Fujimori com leis que permitiram a criação de universidades como 

os colégios privados, como mercados, e isso degenerou. E a ANR se 

degenerou depois do fim da CONUP. A ANR já existia. Fujimori encontrou a 
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ANR, mas a crise aflorou com Fujimori e com os últimos governos, com Alan 

Garcia, Ollanta Humala, até que no final deste período, fruto de grandes lutas, 

grandes batalhas, praticamente com ocupação de universidades, se 

conseguiram arrancar do congresso, e que foi muito difícil, contra os lobbies 

que existem no congresso, uma nova lei universitária. Esta não é perfeita, tem 

muitos defeitos, mas o objetivo era pôr fim a esta corrupção. Nós, como grêmio 

(FENDUP), apresentamos um anteprojeto de lei para impedir essa corrupção, a 

reeleição de autoridades, o voto universal para eleger as autoridades, um meio 

democrático.  

Entrevistador – Os trabalhadores administrativos também podem participar?  

 Não. Não estão considerados como estamento. Somente os estudantes 

e os docentes, os graduados e os formados também. Os trabalhadores 

administrativos, não.  

Entrevistador – E os professores contratados, os que não são “nomeados”? 

 Tampouco os professores contratados. Porque este podem estar neste 

ano e no outro não.  

Entrevistador – Os contratos são anuais ou semestrais?  

 Aqui são anuais. Em todas as universidades são anuais. Nas privadas 

são semestrais ou mensais, para não pagar os benefícios de lei. Nas privadas 

se explora muito. No Estado também, mas pelo menos tem de cumprir com as 

exigências da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Nas privadas, não, 

seguem a lei da oferta e da procura.  

Entrevistador – Os docentes contratados não podem votar, mas a 

remuneração é igual? 

 Tampouco. Não estão considerados, por exemplo, para participar dos 

projetos de investigação. Somente dão aulas. É uma desigualdade enorme que 

teremos de rever no estatuto de cada universidade. Estão corrigindo esse 

defeito. O que a lei não proíbe podemos fazer nos estatutos. Essa arma que 

possui cada universidade, que é a autonomia. Se está tratando de corrigir esta 

enorme marginalização que sofre o docente contratado, mas ocorre algo 
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importante que não se sabe de onde surge tanta corrupção na universidade. 

Anterior a esta lei (30.220), prevê que só pode ser contratado, não nomeado, 

por exceção, funcionários, profissionais de alto nível que trabalhem em 

entidades privadas e que por seu conhecimento, sua experiência, poderiam dar 

aulas universitárias por dez horas. Que ocorre? Isso se generalizou e então as 

autoridades viram que podiam tirar proveito desse sistema e dividiam os 

recursos para uma jornada de 40 horas, um cargo de tempo completo, em 

quatro de dez horas. Então, temos mais professores nomeados de tempo 

parcial que de tempo completo. 

Entrevistador – Só contratados ou nomeados também?  

 São nomeados, mas igualmente há contratados. Vinte horas, dez horas. 

Que ocorre? Que estes professores de tempo parcial, para complementar seus 

baixos salários, trabalham em até três universidades, ou ministérios, ou 

entidades públicas ou privadas. Dedicam mais tempo e responsabilidade às 

privadas ou empresas que à universidade pública. O que ocorre? Muitas vezes 

deixam de dar aulas na pública. E mais, os professores nomeados de tempo 

parcial, tinham direito a votar e serem eleitos como autoridades universitárias. 

Então, vamos encontrar, por exemplo, um caso escandaloso na Universidade 

Nacional Maior de San Marcos (UNMSM), nossa universidade emblemática, a 

decana da América, que chega a ser reitor um doutor Izquierdo138, um 

professor, que em toda sua vida em San Marcos, trabalhou por dez horas. 

Então quando chega não se identifica com a universidade, não sabe nada. E 

isso se passou com muitas universidades, e essa é uma situação com a qual já 

não se podia aceitar.  

Entrevistador – E isso com a lei de Fujimori, que permitiu essa 

degeneração nas direções das universidades? 

 Sim. Porque em algumas universidades Fujimori interviu, por exemplo, 

no caso de nossa universidade (Federico Villarreal) foi a que teve maior tempo 

de intervenção durante a ditadura. Em San Marcos com o pretexto político da 

presença do Sendero (Luminoso) e a corrupção da Aliança Popular 

                                                             
138 Luis Izquierdo Vásquez. Reitor da UNMSM no período 2006-2011.  
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Revolucionária Americana (APRA) aqui (Federico Villarreal). Não foram as 

únicas, foram várias universidades que sofreram intervenção.  

Entrevistador – E algum docente foi demitido durante a ditadura?  

 Foram demitidas várias centenas de professores, expulsos, que 

passaram seis anos, oito anos, durante a intervenção. Depois com uma lei do 

Congresso regressaram, mas se justificou essa intervenção não só do ponto de 

vista político, mas pelo tema da corrupção, por aí maquiaram. Que haveria 

professores, diretores delinquentes e que haveria de limpar. Mascarar a 

intervenção. Muitos dos que foram demitidos, vamos dizer, eram santos e 

demônios. Muitos eram políticos e os demitiram. Não eram corruptos. Tinham 

uma posição política e os demitiram. Quando depois, há uma lei do Congresso, 

regressam os santos e os demônios. Então a questão continuou complexa. Até 

que os estudantes perceberam um círculo vicioso. As autoridades se reelegiam 

eternamente.  

Entrevistador – Vitalícios.  

 Vitalícios. Sobretudo nas privadas, mas as públicas andavam pelo 

mesmo caminho. O Congresso primeiro nos aprovou que não haveria 

reeleição, mas não conseguimos conquistar o voto universal. Então, burlavam 

a lei se revezando entre eles.  

Entrevistador – Era o mesmo grupo no poder.  

 Exato. Então iniciamos outra vez uma jornada de lutas pelo voto 

universal.  

Entrevistador – E quando foi isso? 

 Uns sete anos.  

Entrevistador – Então, 2009, mais ou menos.  

 Sim. Retomamos as marchas e conjuntamente a questão da 

homologação. Equiparação do salário dos docentes das universidades ao dos 

juízes.  
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Entrevistador – O artigo 96 (lei 30.220). Já existia esta questão da 

homologação antes?  

 Havia. Tentaram retirar isso (homologação) da nova lei, mas houve uma 

forte pressão e se manteve, mas estamos em jornadas de luta porque não se 

paga. Exigimos a aplicação da homologação. (Alejandro) Toledo quis aplicá-la 

por partes, mas na verdade promoveram (docentes) associados a principais, 

que são categorias universitárias. Essa é a real situação. Quando já havíamos 

conquistado o voto universal e exigíamos sua aplicação a “máfia” foi mais forte. 

Disseram que muitos artigos haviam sido modificados e seria melhor uma nova 

lei, pensando que sendo uma lei tão ampla como a Constituição, nunca iria 

ocorrer, mas tomamos isso como desafio e a FENDUP, na assembleia 

extraordinária de Cajamarca trabalhamos o anteprojeto da nova lei 

universitária, com todas as mudanças que vinham ocorrendo não apenas em 

nível internacional, mas também nacional, com todas as demandas colocadas 

pela sociedade peruana.  

 Nós apresentamos este anteprojeto de lei ao Congresso, à Comissão de 

Educação competente, e também o fizeram a Federação de Estudantes do 

Peru (FEP) das universidades públicas.  

Entrevistador – O mesmo anteprojeto.  

 Não. Eles apresentaram seu próprio anteprojeto. Logo também, outras 

instituições, quando viram que nós apresentamos, como a dos reitores, 

também apresentaram um. Na realidade houve quase doze anteprojetos de lei 

de diferentes matizes e interesses.  

Entrevistador – E há docentes que são parlamentares?  

 Há. Neste Congresso que se está finando há cerca de doze 

congressistas que são docentes universitários. Tanto na bancada oficialista, 

quanto na opositora. Tanto de universidades privadas, como públicas. Há 

alguns ligados à máfia e outros que defenderam a proposta de lei que nós 

como grêmio nacional apresentamos. Foram nossos porta-vozes.  

Entrevistador – Poderia dizer-me o nome de alguns destes congressistas?  
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 Sim. O mais conhecido destes corruptos, porque é dono de uma 

universidade privada é (Jose Luis) Elias Ávalos, que não foi reelegido, porque 

seu próprio partido, porque era tão grotesca sua situação, não iria ter voto de 

sua própria gente, mas ingressou o irmão. Boicotava o voto universal, 

boicotava tudo, era um sem-vergonha. O filho de (César) Acuña, o atual 

candidato à presidência, também é congressista, outro mafioso, e como o pai, 

também dono de universidade e que boicotou a lei universitária.  

Entrevistador – E dos aliados?  

 Os aliados são das universidades públicas, aí por exemplo tivemos 

Rubén Condori Cusi da Universidade de Puno, economista de profissão e foi 

praticamente o vice-presidente da Comissão de Educação, que apoiou nosso 

anteprojeto. Outro congressista universitário em exercício foi Leo Huayama, da 

Universidade de Piura. Também apoiou a lei universitária. Outro congressista 

que também apoiou a lei, todos congressistas da base oficialista de Ollanta 

(Humala), outro congressista foi (Cristóbal) Llatas, economista da Universidade 

de Cajamarca, que depois apoiou a lei, outro (Jorge Antonio) Rimarachin, 

também da Universidade de Cajamarca, que era do grupo de Ollanta Humala, 

mas depois se converteu em opositor, era da base de Pátria Hoja139 

(vermelha).  

Entrevistador – Pátria Hoja é o Partido Comunista do Peru?  

 Uma fração. Estou tentando lembrar mais nomes (congressistas), mas 

acho que estes são os mais representativos. Ao redor destes se aglutinou o 

presidente da Comissão de Educação, o General Daniel Mora Zeballos, por 

isso se diz a lei Mora. Que ademais de ser militar, era da arma de Engenharia, 

considerada muito técnica, muito acadêmica dentro do corpo militar, mas 

estudou também educação na França e com seus conhecimentos de 

engenharia, exerceu a docência em universidades privadas, como a 

Universidade de Lima, que é uma universidade privada bastante prestigiada.  

                                                             
139 Fizemos opção de utilizar os nomes dos partidos e agrupações políticas sem fazer traduções do 
espanhol, do quéchua ou do aimará para o português.   
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Entrevistador – Universidade de Lima. Mais ou menos como a Pontifícia 

Universidade Católica?  

 Sim. Já teve seu credenciamento como universidade. Lima e Católica.  

Entrevistador – É a SUNEDU quem licencia as universidades?  

 (A entrevistada acena afirmativamente)  

Entrevistador – Aqui (Peru) há acreditação das universidades?  

 Sim. Este foi o corpo (congressistas) que lutou pela nova lei 

universitária, mas temos que dizer a verdade. A nova lei universitária saiu por 

pressão dos estudantes e dos docentes das universidades públicas. Foi forte a 

pressão das públicas para que saísse a nova lei. Algumas universidades 

privadas de prestígio, não tiveram mais remédio que adequar-se.  

Entrevistador – Eu fui à Universidade San Marcos e estão em processo eleitoral. 

Vi que vários candidatos condenam a aposentadoria compulsória aos 70 anos. 

Parece que integra a nova lei universitária. Saberia me explicar?  

 Ocorreu a alguém estabelecer um limite de idade de setenta anos de 

idade para a docência universitária.  

Entrevistador – O presidente que foi eleito (Pedro Pablo Kusinsky) tem 

mais setenta.  

 O presidente do Tribunal Constitucional tem oitenta e dois anos, doze 

anos a mais que este limite. Dessa maneira queriam nos prejudicar, uma vez 

que havíamos obtido essa conquista. Sobretudo as universidades públicas, 

uma vez que nas privadas pode continuar lecionando depois dos setenta anos. 

Inclusive fizeram com outros propósitos, muito mais endemoniados, ou seja, 

obrigar os melhores docentes a aposentar para depois serem contratados por 

salários menores nas universidades privadas. Então, as universidades privadas 

teriam prestígio pagando um salário de fome.  

 Que fazem? Demitem o docente em base à aposentadoria compulsória. 

Forçam o docente. Porque um docente que ganha em um mês um salário de 

seis mil soles (US$ 1.700,00), sete mil soles (US$ 2.077,00) e no seguinte, 
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oitocentos soles (US$ 237,00), no melhor dos casos mil e duzentos soles (US$ 

356,00), não tem outra opção que ir dar aulas nas universidades privadas. 

Entrevistador – A aposentadoria não é o mesmo valor que o último salário 

(integralidade)?  

 Não. É o salário básico é menor.  

Entrevistador – Porque tem gratificações?  

 Tem uma série (gratificações) que não são incorporadas ao básico. E 

fica com o básico que é uma miséria.  

Entrevistador – E não há como incorporar essas gratificações?  

 Poderia ser, mas é uma luta e em nenhum governo neoliberal, como o 

que temos agora, vai querer. E você sabe, os governos neoliberais apontam 

para a desgraça dos idosos, e não somente aqui, mas em nível mundial.  

Entrevistador – Na Argentina a situação dos docentes universitários 

também era assim até 2005, mas depois de uma greve incorporaram 

várias gratificações para efeitos da aposentadoria. Aqui é um decréscimo 

muito acentuado.  

 Cai para oitocentos soles, mil e duzentos no melhor dos casos.  

Entrevistador – E quanto é o salário mínimo no Peru?  

 Uns setecentos soles (207,00 dólares), não chega aos oitocentos soles 

com os descontos.  

Entrevistador – Está muito próximo do salário dos aposentados.  

 Porque a maioria dos aposentados está dentro da lei 19.090 que é uma 

lei de aposentadoria que anula a célula viva.   

Entrevistador – Que é a célula viva?  

 Célula viva é quando você se aposenta com o seu salário da ativa. Isso 

já não existe. Foi eliminada pelo governo Fujimori. Cada vez que o salário era 

reajustado, a pensão acompanhava, mas disseram que era de alto custo social 

para o Estado e eliminaram. Então criaram outra lei, a 19.090 e outra de 
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transição, mas as duas são mais baixas que a célula viva. Então o aposentado, 

na etapa mais longa e mais triste, na velhice, com todas as enfermidades, 

então o seguro social te dá pouca atenção, em termo de medicamentos, de 

atendimento hospitalar. Então, está condenado a uma morte lenta. Quem não 

tem recursos está prejudicado.  

 Por isso estamos lutando para a aprovação da homologação e se mude 

o artigo 84 da nova lei universitária (aposentadoria compulsória aos setenta 

anos), porque dê direito ao conhecimento, à experiência, porque quanto mais 

anos tem, mais conhecimento se acumula, mais experiência.  

 Na Universidade San Marcos, a maior parte dos docentes é constituída 

por idosos. São os com maior prestígio acadêmico no país. San Marcos já 

perdeu muitos acadêmicos idosos, que não foram substituídos. O nível da San 

Marcos baixou, também por conta da intervenção de Fujimori. Eu era docente 

da San Marcos. Tive de sair. Tivemos de sair. Não havia garantias. Estava 

dando aula e poderia entrar o exército e nos levavam presos.  

Entrevistador – Muitos professores foram presos?  

 Várias centenas.  

Entrevistador – Algum foi morto ou desapareceu?  

 Vários desaparecidos. Em “El Frontón”. Uma ilha penal. Quando houve a 

matança de “El Frontón”.  

(Neste momento a professora Alicia atende o celular)  

 Sobre o que falávamos?  

Entrevistador – Sobre a questão da aposentadoria.  

 É o que dizia. Um altíssimo custo social. Não é justo. Demitir 

professores, depois de dedicar a vida obrigá-lo a ir viver como um mendigo. 

Isso não é decoroso e nem forma de o Estado tratar um servidor público. E os 

únicos servidores do Estado que passam por avaliações acadêmicas e de 

conhecimento e de condições mentais são os docentes universitários. Cada 

três, cada cinco, cada sete anos passamos por permanentes ratificações para 
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continuar sendo docente universitário. Então, se um professor principal de 

sessenta e cinco, setenta anos passa por ratificação e demonstra que está em 

plenas condições mentais e em pleno desenvolvimento de sua carreira, por que 

se vai eliminá-lo?  

Entrevistador – Os professores da educação básica também?  

 Eles não são permanentemente avaliados como os universitários. Os 

universitários são avaliados para poder continuar dando aulas. Os auxiliares a 

cada três anos, os associados a cada cinco anos e os principais a cada sete 

anos. Não somente passamos por uma avaliação acadêmica, mas temos que 

estar atualizados com apresentações em eventos nacionais, internacionais, 

investigações nacionais e internacionais, publicações em revistas em livros.  

Entrevistador – Gostaria de saber se estas exigências de avaliação constante, 

participação em eventos acadêmicos, publicação de artigos e livros significou 

uma intensificação do trabalho do professor universitário.  

 Sim, mas não nos pagam nem um centavo. Se, vai publicar tem que tirar 

do seu bolso. Por exemplo, minha apresentação em congressos eu mesma 

pago.  

Entrevistador – Não há um financiamento? 

 Só para os mafiosos. Para os docentes que trabalham não há dinheiro.  

Entrevistador – Nas universidades públicas do Peru a pós-graduação é paga?  

 Sim é paga.  

Entrevistador – E pelo que vi a nova lei universitária exige que o docente 

universitário, tanto o contratado como o nomeado, que tenha título de 

mestrado ou doutorado.  

 Sim. 

Entrevistador – O governo dá algum incentivo para isso? 

 Não. Tem de pagar de seu bolso.  
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(Neste momento chega ao local o professor Giovanni Mitrovi De Risi com um 

informe sobre a ocupação da universidade e logo começa a explicar os motivos 

do movimento).  

Giovanni – Estamos nesta luta e os estudantes estão decididos a manter a 

ocupação até que renunciem todas as autoridades (universitárias).  

Entrevistador – Uma pergunta... li no jornal La República que a 

Assembleia Universitária (da Universidade Federico Villarreal) reuniu-se e 

concordou em substituir as autoridades.  

Giovanni – Essa é uma montagem para manter a corrupção. 

Alicia – Uma camuflagem.  

Entrevistador – Lendo o jornal me pareceu que já estava se resolvendo. 

Que era uma vitória do movimento.  

Giovanni – Não. Falta muitíssimo. É uma manobra para manter a corrupção na 

universidade. Os estudantes já sabem disso e estão decididos a continuar na 

luta. Nós também.  

Alicia – Leu o comunicado da FENDUP? Já o publicaram. Convocaram uma 

assembleia e se opõem ao comportamento da SUNEDU. Vamos ter de ir a esta 

assembleia.  

Giovanni – Sim, claro.  

(neste momento os professores começam a discutir os encaminhamentos do 

movimento e a multa que a SUNEDU quer aplicar à Universidade Federico 

Villarreal por não respeitar a lei universitária) 

Entrevistador – Mas os estudantes não querem que a multa seja aplicada 

à Universidade que já tem poucos recursos.  

Giovanni – Tem de ser personalizada (para as autoridades).  

Alicia – Não pode ser sobre a instituição.  

Entrevistador – Gostaria de saber sobre quais agrupamentos políticos 

atuam no movimento sindical docente no Peru.  
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Alicia – Em nível de educação universitária há de tudo, há gente do Partido 

Comunista, por exemplo, gente do Partido Revolucionário, gente do Partido 

Socialista, de Pátria Roja (Vermelha), independentes, democratas. Depende de 

cada universidade.  

Entrevistador – Há trotskistas?  

Alicia – Há trotskistas, mas menos. Nunca foram muitos. Há de todas as 

tendências. Inclusive de centro esquerda, católicos. Todos confluem em 

interesses comuns e todos estão na FENDUP. Representam-se aí, mas como 

predominam os setores mais à esquerda, então decidiram fazer parte da 

Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP). Como base da 

CGTP. Porque nossa luta reivindicativa é pela melhora da qualidade 

acadêmica, pela liberdade de cátedra, liberdade de expressão na cátedra, 

liberdade de investigação e melhores salários.  

Entrevistador – A CGTP é controlada pelo Partido Comunista Peruano (PCP)? 

Alicia – Sim, mas respeita a decisão dos grêmios. Por isso é muito difícil falar 

dos grupos políticos da FENDUP, porque cada representação possui suas 

forças.  

Entrevistador – A FENDUP estava dividida, não?  

Alicia – Está agora.  

Entrevistador – Parece que agora haverá um congresso de unificação.  

Alicia – Não. Dividiu-se, justamente, não todos, mas porque eram da máfia, não 

queria a lei. Não queriam as mudanças de autoridade. Foram eles que 

apoiaram contra a lei. Dividiu-se entre corruptos e não corruptos. A facção que 

chama agora unidade é dos mesmos que se foram. A facção do setor que ficou 

com a lei vai lançar um manifesto respondendo a estes divisionistas.  

Giovanni – Nós defendemos esta lei porque ela permite acabar com a antiga 

corrupção na universidade. É uma lei ordinária, do neoliberalismo. 

Alicia – O neoliberalismo quer eliminar os idosos.  
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Entrevistador – Há alguns elementos progressivos como o sufrágio 

universal para a escolha das autoridades universitárias.  

Alicia – Mas não o aplicam. O papel aceita tudo.  

Entrevistador – Nós não temos isso no Brasil.  

Giovanni – A lei obriga o voto universal, direto.   

Alicia – Em todas as universidades onde se processou o voto universal e direto 

os reitores são de alto nível acadêmico. Não fazem parte de nenhuma máfia. 

Quem decidiu isso? Os estudantes, porque são majoritários.  

Entrevistador – Mas não é uma votação paritária? O voto de um professor 

não pesa mais que o de um estudante?  

Giovanni – Claro. Mas o voto universal aterroriza, porque sabem que não vão 

ganhar. No caso da Villarreal é uma universidade dominada com o aprismo140.  

Alicia – Como a Lava Jato... (risos).  

Entrevistador – A Lava Jato é da direita... (risos). 

Giovanni – Sabemos que há uma conspiração contra Dilma. Claro. Eu 

particularmente apoio a Dilma. Sou contra retirá-la, mas o assunto é que a 

Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA), que fundou esta 

universidade, tem tido hegemonia nesta instituição e lamentavelmente essa 

gente é academicamente, muito mal preparada. É uma máfia. Esse movimento 

de ocupação está a ponto de fazê-los perder o controle da universidade.  

Entrevistador – Eu vi um cartaz com um dizer muito interessante. “Nós não 

somos de esquerda nem de direita, somos de baixo e vamos tirá-los de cima”.  

Giovanni – A esquerda no Peru, eu diria, que é uma oposição controlada.  

Entrevistador – Vocês fazem parte da Frente Ampla141?  

Alicia – Eu, diretamente não.  

                                                             
140 Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA). 
141 A Frente Ampla é um agrupamento político que reuniu várias forças da esquerda peruana 
durante o processo de eleições presidenciais de 2016, ao redor da candidata Verónika 
Mendoza e obteve 18,8%, o melhor resultado da esquerda peruana em processos eleitorais.  
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Giovanni – Eu não votei por nenhum, porque Frente Ampla me parece que é 

uma oposição controlada também.  

Alicia – Eu participei ativamente do movimento étnico-cacerista142. É um 

movimento nativo identificado com o general Andrés Avelino Cáceres, que 

combateu durante a ocupação chilena em 1879, que defende Antauro Humalla, 

que está preso, é irmão do presidente (Ollanta Humalla), está preso por 

dezenove anos, restam ainda seis anos.  

Entrevistador – E porque está preso?  

Alicia – Porque se levantou (uma ação militar) em Andahuaylazo contra o 

governo de (Alejandro) Toledo, por ser entreguista e ter assessores chilenos. 

Levantaram-se em armas, reservistas, com nativos quéchuas ou nativos da 

Amazônia, mas haviam sido afastados do Exército, das forças armadas.  

Entrevistador – É semelhante ao zapatismo no México? 

Alicia – Mas não temos as ideias ocidentais de Zapata. Somos diferentes. 

Nossa filosofia não é ocidental. Temos outra cosmovisão.  

Giovanni – Em realidade há posições diferentes. Eu, por exemplo, estou contra 

a nova ordem mundial. Conhece essa expressão? Creio que é uma 

manipulação, das elites, dos mais ricos, de dominar a humanidade e estão 

levando a cabo uma série de ações, por exemplo, os atentados de Paris143 são 

uma montagem no qual colaboraram (François) Hollande, o sionismo 

internacional. 

Alicia – Te vou a dizer uma coisa. Eles quando invadem e matam outros 

territórios são santos. Quando se responde na mesma moeda, são terroristas. 

                                                             
142 Movimento criado pelo advogado Isac Humalla, pai do ex-presidente Ollanta Humalla, e que 
sustenta a necessidade da reconstituição de um governo liderado pelos indígenas, mestiços e 

asiáticos, a raça “cobriza”, cor de cobre. Este movimente tem como referências históricas o reino Inca 
que abarcava quatro regiões, o Tahuantinsuyo, e a resistência do general don Andrés Avelino Cáceres, 
que lutou contra os chilenos durante a Guerra do Pacífico (1879-1883) e nunca se redeu. Disponível in: 
http://web.archive.org/web/20120615144305/http://www.noticias.com/el-etnocacerismo-o-
nazismo-peruano.34963. Acessado em 12/10/2016.  
143  O professor refere-se ao massacre ocorrido dias antes em Nice, no dia 14 de julho de 2016, 
que deixou 84 mortos. 

http://web.archive.org/web/20120615144305/http:/www.noticias.com/el-etnocacerismo-o-nazismo-peruano.34963.%20Acessado%20em%2012/10/2016
http://web.archive.org/web/20120615144305/http:/www.noticias.com/el-etnocacerismo-o-nazismo-peruano.34963.%20Acessado%20em%2012/10/2016


CV 

 

Giovanni – Temos diferentes posturas. A nova ordem mundial, a globalização, 

que trata de fazer desaparecer todas as culturas, como Francis Fukuyama, que 

termina o livro escrevendo que quando todos os seres humanos adotem a 

economia neoliberal, o sistema democrático burguês e tomem Coca-Cola, se 

termina a história. Nem sequer é a cultura ocidental, é a cultura perversa norte-

americana. É uma deformação da cultura ocidental, porque a cultura ocidental 

produziu filósofos como Platão, Aristóteles. Músicos como Mozart, Wagner, etc. 

É a versão norte-americana da cultura universal que estão tentando impor. Eu 

estou contra isso. Eu estou em uma campanha, através dos correios, do 

Facebook, para difundir o que é essa teoria da nova ordem mundial e o que 

significa para a humanidade.  
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Entrevista realizada com o professor Monsoni Marcelino Vergara Motta na 

sede da Associação de Docentes da Universidade Nacional de Engenharia 

(ADUNI) em Lima, em 15 de julho de 2016.  

 

Entrevistador – Gostaria de saber seu nome e formação acadêmica.  

 Sou o engenheiro Monsoni Marcelino Vergara Motta. Realizei meus 

estudos aqui na Universidade Nacional de Engenharia (UNI). Tenho estudos 

em mestrado. Fiz mestrado em docência e gestão universitária. A participação 

gremial vem desde que sou estudante.  

Entrevistador – Em que período estudou? 

 Entre 1980 e 1985. Neste período fui dirigente estudantil. Na direção 

estudantil chegamos a conquistar alguns direitos que com o tempo se 

perderam, como por exemplo, a residência estudantil. Em minha época os dois 

pavilhões “P” e “M” nos anos sessenta e tantos, eram resistência estudantil. 

Nos anos setenta, devido ao governo militar, desalojaram os estudantes. 

Então, a partir dos anos 1980 reconquistamos estes direitos que até agora têm 

os estudantes. E logo, fui secretário de organização do programa acadêmico 

de engenharia mecânica, quando era estudante.  

Terminei meus estudos universitários em 1986 e logo organizei um 

trabalho de engenharia. Reitero que sou engenheiro mecânico eletricista. 

Trabalhei com linhas de baixa tensão e especialmente de média tensão. Linhas 

de transmissão. Paralelamente iniciei a docência universitária e creio que seja 

algo bom que nós, que tivemos formação política, possamos transmitir nossa 

experiência, o conhecimento, compartilhar o conhecimento. E, logo, 

aproximadamente no ano 1990 ingressei na docência universitária e a partir de 

então fui primeiro secretário de organização e secretário de bem-estar aqui, na 

Associação de Docentes da Universidade Nacional de Engenharia (ADUNI).  

Há aproximadamente dezessete anos.  

 O movimento sindical universitário teve épocas gloriosas até que a partir 

do governo do senhor Alberto Fujimori, o movimento sindical no Peru, e em 
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particular o movimento universitário, teve uma série de frustrações devido a 

que este governo que deu início ao sequestro dos dirigentes sindicais.  

Entrevistador – Com grupos paramilitares ou com o próprio Exército?  

 Eu creio que tenham sido ambas as coisas. O Exército, as forças 

armadas mesmas e alguns membros paramilitares. Os membros paramilitares 

foram fundamentalmente no governo de Alan Garcia (1985-1990). Garcia 

realmente inicia a agressão aos movimentos sindicais.  

 Durante os anos setenta surge um grupo político subversivo, com 

algumas ações terroristas, que se chamava Sendero Luminoso (Caminho 

Luminoso). Sua ideologia era contra uma situação semifeudal. Nos anos 

sessenta e setenta havia um comportamento quase semifeudal em algumas 

partes do Peru. Quero dizer que... Você sabe o que significa semifeudal?  

Entrevistador – Sim, com latifundiários, trabalho servil. 

 Em algumas partes do Peru, descreve José Carlos Mariategui, que é um 

grande estudioso, em seus “Sete Ensaios”, descreve muito bem como é o Peru 

desta época, quando havia terratenentes com grandes extensões de terra, por 

exemplo, a Fazenda Casa Grande, algo como cem mil hectares. E talvez mais.  

Uma parte cultivável e outra de cerros e montanhas. Detinham uma parte da 

Serra e da Costa. E também a Fazenda Paramonga, que era imensa e uma 

série de fazendas. Onde praticamente pagavam uma miséria aos camponeses.  

Entrevistador – Li que houve uma reforma agrária na década de 1970 no 

Peru.  

 Durante a ditadura militar, mas uma pseudoreforma agrária que teve um 

fracasso total. Pois se entregou a administração para pessoas que não 

estavam capacitadas ou formadas para conduzir determinados movimentos 

econômicos, ou vamos dizer, cooperativas ou complexos agroindustriais, como 

foi Paramonga. Praticamente quebrou. Durante os anos 1950 e antes, o Peru 

era exportador de açúcar. Exportava açúcar. Fazia concorrência com Cuba. A 

partir do governo militar e quando chega o governo de Alan Garcia, já não se 

exportava, senão importava açúcar.    
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Entrevistador – Desestruturou-se toda a cadeia produtiva.  

 Exato. Foi uma política com boas intenções, mas no fundo um fracasso 

total. Prova disso é que todas estas cooperativas que se formaram, tinham 

metade do capital do Estado e a outra metade, entre aspas, dos trabalhadores. 

Foi um fracasso e estas cooperativas retornaram ao sistema, ou seja, à 

propriedade privada. Quando começaram a fechar as cooperativas, porque não 

produziam quase nada, as ações que correspondiam aos trabalhadores foram 

vendidas. Agora estas ações são de empresas bolivianas, equatorianas e 

algumas mesmas peruanas.  

Entrevistador – Desnacionalizou-se a terra em alguns casos.  

 Assim é. Naquele tempo, entre aspas, houve alguns favorecidos, mas 

alguns grandes complexos de grãos permaneceram nacionalizados, não sei 

quais, assim como alguns complexos mineiros. Por exemplo: quando eram 

modernos e o capital imenso, não se nacionalizaram. Nacionalizaram tudo que 

era velho, minas que estavam quase esgotadas ou que seu sistema de 

produção era obsoleto. Igual a IPC, International Peroleum Company. 

Nacionalizaram-na, mas outras companhias petroleiras não as nacionalizaram.  

Entrevistador – O Peru tem boas reservas de petróleo? 

 Boas reservas de gás. Creio que na América do Sul, depois da Bolívia, o 

Peru tem as maiores reservas de gás. No Peru a extração do petróleo sequer 

cobre nossas necessidades.  

Entrevistador – Este movimento que citou, o Sendero Luminoso. Teve um 

apoio inicial?  

 Teve um apoio inicial justamente de alguns povos da Serra onde havia o 

semifeudalismo. Então eles centraram a trabalhar a consciência, nestes 

lugares, como Ayacucho, mesmo nas cidades, mas especialmente nas zonas 

andinas de Ayacucho, no departamento de Huancavelica, departamento de 

Apurímac, uma parte do departamento de Cusco. Tiveram um apoio inicial. Por 

que? Porque os mesmos habitantes passaram a encobrir estes senhores (do 

Sendero Luminoso) e muitos passaram a fazer parte deste movimento. E a luta 
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que começou durante Belaunde Terry (1980-1985) e Alan Garcia (1985-1990), 

fracassou totalmente, mas o movimento senderista cometeu erros. Imensos 

erros. Creio que no início foram como um grupo político com ideais maoístas. 

Eles iam e ensinavam como melhorar a produção da terra e davam ideias para 

se organizar melhor, não cobravam nada e começaram a fazer parte deles 

(camponeses). 

Ganharam sua consciência, mas começaram a abusar. Começaram a 

obrigar. Não era mais por consciência, mas obrigavam com a ameaça de 

assassinar quem não os seguissem. E não os deixavam praticamente semear. 

Por que? Porque diziam que tinham um fim. O fim era tomar o poder. Então as 

pessoas se perguntavam: como vamos nos alimentar? Como vamos viver? E 

também que seus filhos tivessem educação. E quando os filhos cresciam, 

tinham que participar do movimento. E alguns que resistiam, eram 

assassinados. Cometeram uma série de abusos. E muitos começaram a 

abandonar este movimento.  

E começaram outros sistemas. Fujimori começou a organizar as rondas 

camponesas. Ajudava economicamente e iniciaram-se enfrentamentos entre 

eles. As Forças Armadas aproveitaram isso para identificar alguns e assassiná-

los e sequestrá-los. Isso se deu sob Fujimori. Dois dirigentes daqui, da 

associação de docentes desapareceram. O professor Javier Alarcón Guzmán, 

presidente da ADUNI e da FENDUP e José Aznaran Castro. 

Entrevistador – E quando foi isso?  

 Em 1994.  

Entrevistador – Então, já na época de Alan Garcia o movimento sindical 

passou a ser perseguido?  

 Por grupos militares e paramilitares. O grupo paramilitar se chamava 

Franco144.  

Entrevistador – O grupo paramilitar se chamava Franco?  

                                                             
144  Comando Rodrigo Franco. Grupo paramilitar peruano que atuou entre 1985 e 1990 e responsável 
pelo desaparecimento de diversos estudantes e professores. Disponível in: http://www.pagina-
libre.org/asociacion-peru/Textos/Actualidad/2008/07_08_UNI.html. Acessado em 02/11/2016. 10:55h.  

http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Actualidad/2008/07_08_UNI.html.%20Acessado%20em%2002/11/2016
http://www.pagina-libre.org/asociacion-peru/Textos/Actualidad/2008/07_08_UNI.html.%20Acessado%20em%2002/11/2016
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 Sim. Em honra a um dirigente aprista (do partido APRA), que segundo 

eles, alguns subversivos o haviam assassinado.  

Entrevistador – E atuavam em todo o Peru?  

 Em todo o Peru.  

Entrevistador – Eu visitei a sede da FENDUP e vi a data de 1971. Como 

surge a FENDUP? 

 Antes da FENDUP havia em algumas universidades havia sindicatos, 

suas associações gremiais.  

Entrevistador – No Peru há diferença entre associações e sindicatos? 

 Claro. Há uma diferença. Uma associação, a ADUNI é uma instituição, 

digamos que independente, que não depende fundamentalmente da 

Universidade de Engenharia. É independente do reitor. Não depende tampouco 

do movimento econômico da Universidade de Engenharia.  

Entrevistador – Mas tem personalidade jurídica para poder negociar e 

representar os professores.  

 O Estatuto da universidade a considera como parte institucional da 

universidade, mas seus agremiados, que são professores contratados de todas 

as categorias formaram uma frente, uma associação. A ADUNI autofinancia-se 

com o aporte de cada professor.  

Entrevistador – E qual é o valor do aporte? 

 Zero, zero cinco por cento (0,05%) do salário. Não é fixo. Porque um 

professor auxiliar nomeado (concursado) tem um salário menor que um 

professor associado nomeado e este que um principal. E um professor 

contratado auxiliar a vinte horas, um salário menor que um professor de tempo 

completo. Ou seja, pode ser membro contratado a tempo parcial, tempo 

completo, e todos têm os mesmos direitos. Pode ser tempo parcial ou completo 

e de qualquer categoria, todos têm exatamente os mesmos direitos. E na 

universidade os direitos mudam. Porque um professor principal recebe outros 

salários, diferente de um associado, um auxiliar ou um contratado. Mas aqui 
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(na associação), um contratado de dez horas, vinte horas ou tempo completo, 

um auxiliar, um associado ou principal tem os mesmos direitos.  

 A ADUNI se fundamenta, existe ou funciona pelo aporte de cada um, 

proporcional ao que você ganha. Zero, zero cinco por cento, ou zero cinco 

sobre cem do montante total que ganha.  

Entrevistador – É como no Brasil, proporcional ao salário. Estávamos 

falando das associações antes da FENDUP.  

 Antes da FENDUP, nem todas as universidades públicas tinham 

associações. Havia algumas como a Universidade Maior de San Marcos.  

Entrevistador – A San Marcos tinha uma associação? Não havia um 

sindicato como o atual Sindicato Único dos Docentes da Universidade 

Maior de San Marcos (SINDUMS)? Era uma associação? 

 Já... era sindicato. O SINDUMS já era sindicato. Igual que o da 

Universidade Cantuta, igual que da Universidade de Villarreal. As demais, 

praticamente não existiam. Por suas carreiras ou especialidades, a 

Universidade La Molina ou de Engenharia até agora não possuem sindicatos, 

mas associações de docentes. Na Universidade de Callao também. Isso depois 

de 1970.  

Entrevistador – Então primeiro se formou a FENDUP em 1971.  

 Paralelamente se forma a ADUNI, a Associação de Docentes da 

Universidade Nacional Agrária (ADUNA). Creio que a ADUNI é de poucos 

meses antes da FENDUP. E como havia várias organizações, se comunicam 

os secretários-gerais ou presidentes das associações que acordam formar uma 

associação nacional.  

Entrevistador – É quase o mesmo período em que surge o Sindicato dos 

Trabalhadores da Universidade Nacional Autônoma do México (STUNAM). 

E vocês estavam em plena ditadura. Como foi?  



CXII 

 

 Claro. Houve muitos problemas com os militares. Eles começaram a 

implantar os departamentos universitários. Antes de Velasco145, antes de 1969 

e 1970 a universidade funcionava por sistemas de faculdades. 

Entrevistador – Com cátedras? 

 Com cátedras, etc e etc... Eram sistemas facultativos anuais, agora são 

semestrais.   

Entrevistador – Com sistemas de créditos? 

 Exato. Antes não era assim. Eram como cursos anuais.  

Entrevistador – E os professores para ingressarem na universidade têm 

de prestar um exame ou só uma prova de titulação? 

 Não. Há normas estabelecidas pela lei universitária. Não sei como era 

antes do ano 1970, mas depois da lei universitária é claro. Para ser docente 

universitário, ou seja, para ser auxiliar, necessita primeiro ter no mínimo três 

anos de docência universitária. No mínimo. Ter no mínimo dez anos de 

experiência profissional. Estes são requisitos mínimos. Aí vem um concurso 

público. E há uma pontuação mínima que deve alcançar. Antes eram trinta 

pontos, agora são quarenta pontos.  

Entrevistador – Em um exame?  

É por titulação, uma soma. 

Entrevistador – Ah. Publicação de artigo, participação em eventos, 

títulos...  

 Exato. Tudo é uma soma de pontos. Por exemplo, Graduação vale dois 

pontos, profissional três pontos, mestrado seis pontos, doutorado nove pontos. 

E todos os trabalhos que produz. Apesar disso, três anos de experiência como 

docente. Por exemplo, se você possui dois anos, ainda que tenha mestrado, 

não pode concursar. E tem que ter dez anos de experiência profissional 

comprovada. É um concurso nacional. Senão, não pode ser nomeado 

(concursado).  
                                                             
145 Juan Velasco Alvarado, presidente do Governo Revolucionário das Forças Armadas do Peru (como se 
denominava) entre 1968 e 1975.  
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Entrevistador – Mas então, por exemplo, a Universidade Nacional de 

Engenharia (UNI) não realiza um concurso?  

 Realiza, mas é nacional. Tem de publicar em um jornal de circulação 

nacional. Por exemplo, concurso de nomeação para a vaga de Física Nuclear e 

te estipulam vinte e cinco dias para entregar a documentação.  

Entrevistador – E quando se ingressa se obtém estabilidade?  

 Este é concurso para ser nomeado. Para ser contratado é outra coisa. 

Para ser contratado pode ter um ou dois anos de experiência.  

Entrevistador – E o professor nomeado (concursado), pode ser demitido?  

 Só por faltas graves. Não se pode chegar ao final do ano e dizer “sabe, 

que? Você já não pode seguir trabalhando”. Ao nomeado não se pode dizer 

isso, ao contratado sim. Pode dizer que terá que se submeter a outro concurso, 

mas ao nomeado não pode dizer isso. Isso não significa que não possa ser 

demitido. Só por falta grave. Por exemplo, que vendeu notas. Negociou as 

notas com os alunos.  Então, se é comprovado, abre-se um processo.  

Entrevistador – E a maioria dos docentes é nomeada ou contratada? 

 Creio que é a metade. Metade é nomeada e metade contratada.  

Entrevistador – Quantos professores há na UNI?  

 Mais ou menos mil cento e tantos. Mil cento e vinte.  

Entrevistador – E quantos são associados à ADUNI?  

 Associados à ADUNI são quinhentos e noventa e dois. Quase a metade.  

Entrevistador – Uma boa porcentagem.  

 Um pouco mais que a metade.  

Entrevistador – Geralmente no movimento sindical do Peru as taxas de 

sindicalização não são tão altas.  

 Não. Nas empresas privadas ficam em trinta por cento, vinte por cento.  



CXIV 

 

Entrevistador – Uma pergunta sobre a FENDUP, eu li que em 2014 esta se 

dividiu. Por que?  

 Desde a época de Fujimori, dos sequestros, da agressão, o movimento 

diminuiu. Por razões também do neoliberalismo, que tem feito as pessoas mais 

egoístas, mais personalistas, diminuindo o princípio da solidariedade, como se 

o ser humano tivesse um valor, mas não é assim. O ser humano não é um 

produto, ao menos para mim. Então Fujimori enfocou desde este ponto de 

vista, como se fosse um produto, comprar e vender, comprando juízes, fiscais 

etc... e interferindo no poder judicial. Então, o movimento sindical se debilitou.  

Está-se tratando de reorganizar e resulta que no ano 2014 teve início 

discussão da lei universitária (30.220). Alguns artigos, do nosso ponto de vista, 

são inadequados, não respeitam o princípio de autonomia da universidade. 

Isso é uma coisa. E há leis que se estabeleceram e que passado anos não são 

aplicadas. Um dos casos claros, específicos e irrefutáveis é o artigo 96 da lei 

30.220 que estabelece bem claro: os docentes são homologados com todos os 

benefícios que têm os magistrados do poder judicial. E resulta que um 

magistrado vogal supremo ganha vinte e três mil soles (US$ 6.824). Um 

professor universitário, ganha seis mil e setecentos soles (US$ 1.988).  

Entrevistador – Um professor de tempo completo? 

Um principal com tempo completo. Quarenta horas. Seu salário líquido 

mensal é menor. Mil soles a menos. Por que? Por uma série de descontos. Um 

professor associado ganha aproximadamente três mil soles (890 dólares) e seu 

salário líquido é de dois mil e quinhentos (741 dólares). Um professor auxiliar 

ganha algo assim por dois mil soles (593 dólares) e líquidos mil e oitocentos 

(534 dólares).  

E qual é o problema? O Estado e os governos que vão se sucedendo, 

estão contra a Constituição. Um professor contratado que trabalha quarenta 

horas ditando uma disciplina “A” e outro professor nomeado (concursado) 

auxiliar, ditando a mesma disciplina e em mesmo número de horas. Resulta 

que o professor contratado ganha quinhentos soles (148 dólares) menos. Isso 

vai contra a Constituição. Os artigos da Constituição estabelecem bem: se 
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duas pessoas realizam trabalhos idênticos e no mesmo tempo devem ganhar o 

mesmo salário.  

Entrevistador – O princípio da isonomia.  

 Claro. Então estão contra a Constituição. Os decretos supremos 

emitidos pelo Poder Executivo vão contra a Constituição. Estão todos contra 

isso e eu espero que a nova FENDUP, unitária, leve a cabo essa luta, de 

maneira ampla a respeito desse ponto. Conversamos com o reitor (da UNI), e 

ele disse que está de acordo, mas não toma ações legais. Nossa organização 

está tomando ações legais. Estamos abrindo um juízo junto ao Estado, no 

Poder Judiciário e também vamos apresentar a documentação ao Tribunal 

Constitucional sobre essa matéria.  

Por que duas pessoas que realizam exatamente o mesmo trabalho e 

têm inclusive o mesmo grau de mestrado ou doutorado e número de horas tem 

um salário distinto? Não pode ser. Vai contra a Constituição, e creio que isso 

deva ser uma norma universal.   

Entrevistador – No Brasil também é assim.  

 E isso ocorre. Emitem uma lei e não a cumprem. Exigem que nós a 

cumpramos, mas eles não cumprem. Exigem que cumpramos outros artigos, 

mas eles não cumprem. Este governo, que representa o Estado, depois de 

aprovada esta lei há dois anos, não quer cumprir com o artigo 96 da lei.  

Entrevistador – Li no site da ADUNI que vocês pedem que haja um prazo 

maior para que os contratados possam cursar mestrado. É uma nova 

exigência da lei?  

 Claro. A nova lei exige que todos os professores auxiliares e associados, 

que trabalham em uma universidade, devem ter no mínimo o grau de mestrado. 

Para os que não o tem foi dado um prazo até o ano 2019. Desde que se emitiu 

a lei, cinco anos a mais, ou então, vão responder a um processo determinado. 

E também os principais necessariamente também devem ter obrigatoriamente 

o grau de doutorado. Esta é a norma geral, mas as autoridades (universitárias) 
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para os professores contratados estipularam uma nova norma interna: estes só 

têm dois anos. Os nomeados podem ter até 2019 e os contratados só até 2017.  

 Então, a partir de 2017 o contratado que não tem mestrado, não será 

contratado.  

Entrevistador – Isso somente na UNI ou também em outras 

universidades?  

 Somente na UNI. Enviamos uma carta, primeiro ao reitor, para que 

revise a lei e se discuta com o Conselho Universitário, ao contrário entraremos 

com ação judicial.  

Entrevistador – As autoridades da UNI foram eleitas? 

 Foram eleitas com o voto universal. Votam professores nomeados em 

todas as categorias e todos os estudantes.  

Entrevistador – E vocês estão cobrando o cumprimento das propostas 

das autoridades eleitas.  

 Eles firmaram compromissos que não estão cumprindo.  

Entrevistador – A FENDUP chamou uma paralisação neste ano. Como foi?  

 Bom. Vamos terminar o ponto anterior. Sobre a FENDUP. Devido à nova 

lei universitária, havia um grupo de docentes universitários que se identificavam 

com essa lei. O setor centrista. Vincularam-se ao general Mora146 e, 

seguramente tiveram vantagens.  

Entrevistador – General Mora? 

 O general Mora foi o presidente da comissão de educação que discutiu a 

lei universitária. Foi presidente da comissão de educação do Congresso. Ele a 

encabeçou para reformar a lei universitária, ou seja, promulgar ou propor uma 

nova lei universitária. Distinta da anterior em muitos pontos, pelo menos uns 

sessenta por cento. Por que? Porque eles criaram uma instituição chamada 

Superintendência Nacional de Educação Universitária (SUNEDU). Entre aspas 

                                                             
146 Daniel Emiliano Mora Zevallos – militar e político peruano que durante o governo de Ollanta Humala, 
impulsionou a nova lei universitária 30.220. 
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essa superintendência iria revisar vários aspectos, mas o único que está 

fazendo é intervir em várias universidades. E é designada pelo governo. Não 

há um concurso. Representa o governo. É indicada para intervir nas 

universidades.  

Creio que podemos estar de acordo em outro tipo de organização com 

outra forma de nomeação, de eleição de todas as universidades, votos de 

professores, de estudantes, das universidades públicas.  

Entrevistador – Da comunidade universitária.  

 Exato. Deveria haver postulantes. Deveria ser uma instituição com 

autonomia. Que não dependa do governo. Designaríamos uma pessoa que 

saiba dialogar e ver com critério como se pode conduzir.  

Entrevistador – Esta SUNEDU é responsável pela avaliação e acreditação 

das universidades?  

 Entre aspas sim, mas não fez nenhuma acreditação. A universidade fez 

por si mesma. A Universidade Nacional de Engenharia antes da SUNEDU já 

estava acreditando internamente. A Universidade de Engenharia tem cinco 

faculdades acreditadas internacionalmente. Faz uns sete ou oito anos, a 

primeira foi a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Artes. A segunda foi, 

creio que a Faculdade de Engenharia Civil, depois a Faculdade de Engenharia 

de Sistemas, a Faculdade de Eletrônica e agora a Faculdade Mecânica.  

Entrevistador – Isso não trouxe mudanças para os professores? 

 Não, ou seja, são internas as exigências. Cada faculdade exige de 

diferentes maneiras de seus professores. Especificamente. Não é em nível da 

universidade. Por que? Porque são características específicas. A Faculdade de 

Arquitetura tem características diferentes da Faculdade de Eletrônica e 

Comunicações. São características distintas, portanto, os requerimentos são 

diferentes. É evidente que são organizações internacionais. Por exemplo, é 

uma universidade inglesa que acredita a Faculdade de Arquitetura, e uma 

universidade dos Estados Unidos que acredita a Faculdade de Engenharia 

Mecânica.  
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Entrevistador – O senhor dizia que um grupo de professores se 

identificava...  

 Um grupo de professores se identificava com a nova lei (universitária) 

que foi encabeçada pelo general Mora, que conhece muito pouco sobre uma 

universidade pública e creio que trabalhou algum tempo em uma universidade 

privada, mas as características de uma universidade privada e uma pública são 

diferentes, são distintas. Os fins também são distintos. O fim de uma 

universidade privada é o lucro. O fim de uma universidade pública não é o 

lucro. É o desenvolvimento do pensamento crítico que deve ter um estudante, o 

profissional, ante uma realidade social, política, acadêmica, científica, etc.. O 

fim de uma universidade privada, forma para ganhar dinheiro. Como? Não lhes 

interessa como. É para ganhar dinheiro.  

Entrevistador – Uma voltada para a sociedade, a outra para o mercado.  

 Exato. Uma forma para o mercado. Como o profissional é formado sem 

uma capacidade crítica, diz “sim” a tudo, ou seja, é simplesmente para 

negócios. Eu creio que ser muito raro um egresso de universidade privada que 

seja um científico social, ou um científico da parte da Física ou da Química. 

Das Ciências Exatas ou das Ciências Naturais. Creio que mais como 

administradores, na parte de economia, financeira. É isso.  

Entrevistador – Uma ciência mais aplicada à produção?  

 Sim, mas ainda para isso há que ter um pensamento crítico. Estudar não 

é um produto. Um estudante não é um produto ao qual você pode manejar 

como queira. Não é assim.  

Entrevistador – Mas as universidades bambas147 são universidades 

orientadas pelos lucros. São empresas.  

 Então. Muitos desses professores são de escolas privadas. 

Identificaram-se com o general Mora. Partiram da FENDUP e formaram 

paralelamente outro grupo. Felizmente, tiveram pouca acolhida. Creio que 

inicialmente tiveram dez universidades públicas, das quarenta e tantas que há 

                                                             
147 Termo peruano que designa algo de má qualidade.  
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no Peru, e chegaram a ficar com somente sete. Na segunda parte caíram para 

seis, e agora, creio que são quatro. Quatro universidades que formam esse 

pseudogrupo, porque das sete universidades que tinham, três vieram a 

FENDUP. Então, ficaram apenas quatro e creio que com o tempo esse grupo 

vai desaparecer.  

Entrevistador – A Universidade de San Marcos está com a FENDUP ou 

com este grupo?  

 Está com a FENDUP. San Marcos, La Molina, La Cantuta. Todas as 

universidades principais que estão aqui (na região de Lima). Só a Universidade 

de Cusco, a Universidade de Tacna, uma parte da Universidade de Trujillo e 

uma parte da Universidade de (não compreensível na gravação o nome da 

instituição).  

Entrevistador – O presidente da FENDUP, não é da Universidade de 

Cusco?  

 Da anterior era um senhor cujo o nome era Nelson... não recordo. E ele 

convidou, passou a presidência em Moquegua a alguém de Cusco. Creio que 

são somente quatro.  

Entrevistador – Então a FENDUP está praticamente unificada.  

 Claro. Porque Mora, já não os financia.  

Entrevistador – Obrigado. Era uma dúvida que eu tinha. Durante a 

formulação dessa nova lei universitária a FENDUP atuou? 

Pressionando??  

 Atuou muito pouco. Estavam debilitados entre eles. Inicialmente, como 

lhe disse, a FENDUP dividiu-se, porque o general Mora os financiava porque 

tinham uma série de pagamentos extras.  

Entrevistador – Pagamentos extras?  

 Sim. Porque os presidentes de comissões do Congresso têm uma série 

de movimentos econômicos adicionais a seu pagamento. Então gastos “A”, “B”, 
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“C”, por formação da lei e etc... Então com este provimento financiava a estes 

senhores.  

Entrevistador – Estou lendo em uma publicação da FENDUP, de 2012, um 

artigo sobre corrupção na Universidade de Arequipa. É muito comum?  

 É muito comum. Nos últimos vinte anos se instalou uma corrupção 

generalizada. Creio que não há uma universidade pública que tenha se salvado 

da corrupção nos últimos vinte ou vinte e cinco anos.  

Entrevistador – Pelo que li deram um título de doutor a alguém sem seguir 

o trâmite legal.  

 Isso não ocorreu na Universidade Nacional de Engenharia (UNI). Isso de 

venda de títulos não existe. O que houve foi outro tipo de corrupção, como 

desviar orçamento “A”, “B” e “C” de um controle interno que entre aspas o leva 

a cargo a Controladoria Geral, mas que quem paga, quem sustenta é a 

universidade. Seu patrão. Não paga o Estado, mas paga a Universidade. Se 

ante esse controle, quem paga é seu patrão, como vai contestar?? É um 

pseudocontrole.   

Entrevistador – Utilizavam a autonomia universitária para isso.  

 Assim é. Inclusiva a Universidade de Engenharia neste caso, realizava 

trabalhos profissionais, projetos profissionais, execução, especialmente de 

algumas obras, por exemplo, conjuntos habitacionais e algo assim, e nestes 

projetos superfaturavam os gastos. E às vezes, em muitos casos, a 

universidade perdeu dinheiro. Superfaturavam os valores.  

Entrevistador – E o financiamento da universidade se dá exclusivamente 

pelo orçamento que o governo repassa, ou há outras fontes de 

financiamento?  

 Há alguns mecanismos pequenos de autofinanciamento como o centro 

pré-universitário que geram alguma finança para a universidade. É um recurso 

que não depende do Estado, mas do número de alunos. É um recurso interno. 

Outro é o exame de admissão.  

Entrevistador – Serviços para a indústria?  
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 Também.  

Entrevistador – Aqui (Universidade de Engenharia) deve haver ótimos 

técnicos e engenheiros.  

 Sim, mas muitas vezes não cumpriu por “ene” razões. Algumas vezes 

fez bem e outras mal. Às vezes por corrupção. Porque todo mundo pede. Não 

está comprovado, mas assim é: que o reitor pediu uma porcentagem, o vice-

reitor pediu uma porcentagem, o chefe de logística outra porcentagem, o 

decano pediu uma porcentagem. Então, se todos pedem uns cinco por cento, 

uns dez por cento, o que fica para obra? Com cinquenta por cento não se pode 

fazer uma boa obra.  

Entrevistador – Gostaria de lhe perguntar se houve precarização do 

trabalho aqui na UNI.  

 De professores ou empregados?  

Entrevistador – Sobre professores, por exemplo, se em porcentagem a 

contratação é precária para uns cinquenta por cento.  

 Isso. Uns cinquenta por cento.  

Entrevistador – E isso se acentuou a partir da década de 1980? Era menor 

essa porcentagem.  

 Sempre esteve nisso. Um pouco mais, um pouco menos. Não houve 

grandes mudanças.  

Entrevistador – E dos empregados? Houve terceirização?  

 Até 1996 havia nomeação (concurso) para os trabalhadores 

administrativos. A partir de 1996 eles passaram a ser somente contratados. E 

em muitas ocasiões se terceirizou a limpeza, a vigilância. Terceirizam. Antes 

contratavam empresas para determinados serviços. Agora fazem contratação 

por um sistema chamado CAS. É um sistema de contratação de trabalhadores.  

Entrevistador – De que ano é a Associação de Docentes da Universidade 

Nacional de Engenharia (ADUNI)?  

 Do ano 1970.  
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Entrevistador – Próxima da FENDUP.  

 Assim é.  

Entrevistador – Como é o funcionamento da ADUNI. Eu vi que vocês 

estão convocando para uma assembleia. Como é a participação dos 

professores?  

 Por questões de tempo, de horário, a participação é pequena. Trinta 

professores, vinte cinco professores, quarenta professores.  

Entrevistador – E na paralisação de 15 de junho (2016)? 

 A participação foi apreciável. A participação ativa foi apreciável, mas a 

maior dos professores, eu diria uns setenta por cento da manhã e da tarde 

acataram a greve. À noite creio que (toque do celular do professor).  

 A paralisação aqui foi relativamente exitosa. Realizamos uma caminhada 

em todas as faculdades da Universidade. Aproximadamente uns quarenta 

professores, e constatamos que havia uma porcentagem mínima que não 

acatou a paralisação. 

Entrevistador – Tanto nomeados (concursados) como contratados 

participaram da paralisação?  

 Todos. Nomeados e contratados. Não foi total, mas muitas 

universidades paralisaram. Universidade de Arequipa, Universidade de Callao.  

Entrevistador – Última pergunta professor. Na Universidade San Marcos 

que os professores estão mobilizados contra o artigo 84 da nova lei 

universitária, que prevê a aposentadoria compulsória. Gostaria que me 

explicasse essa questão.  

 Veja. O problema não é que não queiramos aposentarmo-nos. De um 

ponto de vista lógico, de sentido comum eu lhe pergunto: o candidato 

presidencial que agora ganhou as eleições, o Sr.Pedro Pablo Kuczynski tem 

cerca de oitenta anos. E está completamente lúcido. Supõe-se que cinquenta 

por cento ou mais da população, votou em uma pessoa lúcida. Entre os que 

votaram há científicos das Ciências Naturais, das Ciências Exatas, empresários 
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e etc. Eles não estão loucos em votar em uma pessoa com oitenta anos. Se, 

tem oitenta anos e está lúcido, porque no centro universitário, um professor que 

ao longo do tempo adquiriu experiência, e cada vez mais uma pessoa 

exercendo sua função adquire experiência, porque essa pessoa não pode 

seguir transmitindo seu conhecimento? Exceto que sofra estresse, ou que não 

esteja em seu estado mental e físico, porque um senhor de setenta e cinco 

anos não pode transferir seus conhecimentos com toda a experiência que tem? 

Eu não entendo.  

Entrevistador – E quem estabeleceu isso na lei?  

 Eu já lhe disse, foi um general. Uma situação é um general, e outra uma 

pessoa culta. Eu para transmitir meu conhecimento não necessito ir a um 

campo de guerra. Agora, nestas guerras modernas já não se necessita ir. Não? 

Porém, com esta concepção obsoleta que tem este senhor general Mora, e 

conhecendo os militares, você completa os seus setenta anos, ou um pouco 

antes, inclusive, com sessenta e cinco e deve encerrar sua carreira. 

Isso ocorre, porque eles se formam sob outra concepção. De que o 

general deve estar na batalha. Que o general deve estar na guerra. De que o 

general deve ter um estado físico atlético, mas para ser um científico eu não 

necessito ter um estado físico atlético. É suficiente estar lúcido. E para isso 

posso ter setenta e cinco anos. Há prêmios Nobel que ganharam com setenta e 

oito anos. Então o que vão dizer ao prêmio Nobel? “O senhor não pode mais 

ensinar, porque tem mais de setenta anos”.  

Com esta lei, ou com este modelo que aprovaram, não pode transmitir. 

Uma coisa é realizar uma conferência de uma hora, dar uma aula de duas 

horas ou ir a um laboratório. Um científico quando transmite conhecimento aos 

seus alunos, os leva ao laboratório.  
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Entrevista com o professor Juan Eleazar Anicama Pescorán, realizada em 

19 de julho de 2016 na sala de professores da Universidade Nacional 

Maior de San Marcos, Lima, Peru.  

Entrevistador – Por favor, seu nome, formação acadêmica e como teve 

início sua participação no sindicalismo docente universitário.  

 Meu nome é Juan Eleazar Anicama Pescorán, formado nesta mesma 

universidade (San Marcos) no ano 1988, na profissão de economista e quando 

ingressei como docente, na San Marcos, já me vi envolvido na luta docente 

pelas características naquela época, recém-saídos de uma ditadura militar. 

Uma característica principal é que a maioria dos docentes era contratada, 

então a reivindicação central neste momento, levou à constituição da 

Associação Única de Docentes de San Marcos (AUDUSM). Este organismo 

centralizou todas as expectativas e começou um movimento que culminou em 

um massivo concurso para nomeação. 

Entrevistador – Na AUDUSM havia professores concursados 

(nombrados)? 

 Poucos.  

Entrevistador – Então o movimento foi levado a cabo pelos contratados?  

 Basicamente. Foram os contratados que realizaram as primeiras ações 

de luta sindical para pressionar as autoridades pelos concursos de nomeação. 

Isso chegou a uma magnitude de três mil e duzentos professores nomeados.  

Entrevistador – Aqui como é organizada a carreira docente? Há ajudante 

de prática, chefe de prática...  

 Chefe de prática. Este era o último cargo. Antes havia o ajudante de 

prática, mas este era um cargo de estudantes, adjuntos. O chefe de prática, 

não. O chefe de prática já era um professor formado. Já tinha o título 

profissional. Logo depois, com as promoções correspondentes, se vai a 

auxiliar, associado e a principal. Eu tenho a categoria de professor principal. 

Inclusive com a dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é referente ao 

tempo que dedicamos à universidade. Temos o tempo completo de quarenta 
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horas e ainda o tempo parcial. Então é a dedicação exclusiva, o tempo 

completo e o tempo parcial.  

Entrevistador – E há distinção salarial entre um professor principal que é 

de tempo completo (quarenta horas) e um de dedicação exclusiva que 

também tem jornada semanal de quarenta horas? 

 Nos anos 1980 e 1990 havia uma diferença salarial, no entanto, em 

2005 essa distinção acabou. Um professor de dedicação exclusiva ganha o 

mesmo que de tempo completo.  

Entrevistador – E qual é a vantagem de ser um docente de dedicação 

exclusiva? 

 Agora já não há nenhuma vantagem, porque não podemos trabalhar em 

nenhum outro local. O professor de tempo completo, este sim. Pode trabalhar 

como assessor, sem nenhum impedimento.  

Entrevistador – E foram necessárias greves, manifestações?  

 Havia umas trinta universidades públicas. Além desta questão da 

nomeação (concursos) havia a questão da homologação.  

Entrevistador – Que era diferente.  

 Era diferente. Razão porque a luta sindical, com paralisações, 

manifestações, greves longas, que duravam dois, três, quatro meses.  

Entrevistador – Quatro meses?  

 Quatro meses. Na década de 1990.  

Entrevistador – Década de 1990. Então já era o governo (Alberto) 

Fujimori? 

 Claro. Na década de 1980 também com o governo de Alan Garcia. Havia 

a nomeação, que era uma demanda interna, mas a homologação (equiparação 

do salário docente com o dos magistrados) também, que era uma confrontação 

com o Estado. Com os governantes e ministros de economia. Foi uma luta para 

conseguir a aprovação do artigo 53 da Lei 23.133 de 1983, que prevê a 

homologação (equiparação). O famoso artigo 53. 
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Entrevistador – Esse direito à equiparação vem da Constituição de 1978?  

 Não, não. É uma demanda levada pela docência em nível nacional, 

dirigida pela FENDUP. Também estava envolvida na formação de uma 

organização de representação de todos os trabalhadores do Estado, a 

Confederação Intersetorial dos Trabalhadores do Estado (CITE). A CITE foi 

criada, organizada, aqui na Universidade de San Marcos. Porque era uma 

universidade que se identificava, se preocupava com estas demandas 

trabalhistas. Havia muita presença política aqui. Naquela época chegamos a ter 

capacidade de mobilizar e paralisar todas as universidades. Três ou quatro 

meses de paralisação.  

Entrevistador – Na década de 1980? 

 Claro. 

Entrevistador – E as negociações são sempre centralizadas pela 

FENDUP? 

 Exatamente. Em termos de homologação. Centralizada para debater e 

materializar via FENDUP. A FENDUP um interlocutor. Os dirigentes da 

FENDUP tinham acesso aos funcionários mais altos, particularmente economia 

e finanças. 

Entrevistador – Já havia a Associação Nacional de Reitores (ANR)? 

 A ARN era um organismo centralizador dos reitores, mas estes nem 

sempre acolhiam as necessidades dos docentes. Como autoridades já não 

tinham os mesmos problemas que os docentes. Inclusive alguns dirigentes da 

FENDUP, que cumpriram seu papel, quando, posteriormente assumiram o 

cargo de reitores, seu compromisso com as questões docentes, diminuiu. Um 

exemplo foi Pedro Canto, da Universidade de Cajamarca. É um exemplo mais 

evidente como se desassocia a condição de docente da condição de 

autoridade.  

Entrevistador – E há atuação de agrupamentos políticos partidários no 

sindicalismo docente universitário? É só uma organização mais 

corporativa, ou há militantes organizados politicamente? 
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 Há grupos com filiações partidárias, há colegas que atuam em partidos e 

na universidade. Há dirigentes que são vinculados. Há o Partido Comunista, a 

e a vanguarda revolucionária e outras organizações que desapareceram, 

produto da repressão dos anos 1990 do governo Fujimori, razão pela qual 

nossa capacidade de organização decaiu.  

Entrevistador – Estavam mais mobilizados na década de 1980? 

 Nas décadas de 1980 e 1990, até 1995.  

Entrevistador – Por que 1995? 

 Porque aqui na Universidade de San Marcos sempre houve muito 

movimento social. No governo de Alberto Fujimori o Exército invadiu a 

universidade. Imagina você um quartel instalado em uma universidade?  

Entrevistador – Deve ser terrível. Muitos professores foram demitidos? 

 Saíram centenas de docentes em 1995 e 1996. Só por terem uma 

filiação política.  

Entrevistador – E estes docentes retornaram? 

 Regressaram quando voltou a democracia em 2001 e 2002, quando 

Fujimori renunciou.  

Entrevistador – E algum professor foi assassinado ou dado como 

desaparecido?  

 Houve um caso de desaparecimento do presidente da FENDUP, Javier 

Alarcón Guzmán, em 1988 ou 1989 e também casos de desaparecimentos aqui 

na San Marcos.  

Entrevistador – Mas havia atuação de grupos paramilitares?  

 Havia ação repressiva. O governo havia criado um grupo repressor. 

Como se chama este grupo? Grupo Colina. Este grupo Colina foi responsável 

pelo sequestro e assassinato de oito alunos da Universidade Cantuta 

(Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán e Valle, localizada em 

Lima) e um professor universitário.   
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Entrevista – E este grupo era paramilitar? 

 Paramilitar. Estão presos todos. Uma condenação de mais de vinte 

anos. Entre as várias condenações por que Fujimori foi condenado, está a de 

mentor do que ocorreu. A docência, os estudantes e os trabalhadores das 

universidades viveram uma situação muito difícil. Javier Alarcón Guzmán foi 

meu mestre. Eu trabalhei com ele quando exerci a secretaria de economia. Era 

da Universidade Nacional de Engenharia (UNI). 

Entrevistador – Na sede do Sindicato Único de Docentes da São Marcos 

(SINDUSM) há um retrato dele.  

 Eu que deixei aí.  

Entrevistador – Professor, há algum investigador ou estudioso que se 

dedicou a registrar essa história? Ajudar-me-ia muito.  

 Lamentavelmente não. Na época de Fujimori, quando interveio nas 

universidades, justamente queimamos muito material. Queimamos muito. Era 

perigoso. Outra questão é que foram guardados em locais não muito 

convenientes, então estragaram.  

Entrevistador – É uma pena. Uma história tão rica e quase não há registro.  

 Isso também devido às distintas correntes políticas que passaram, às 

limitações econômicas que vivemos porque não tínhamos apoio econômico, 

somente os aportes que chegavam quando havia luta gremial, de tal maneira 

que não contamos com um local (sede). Mudamos para um ou outro local. 

Temos que alugar.  

 Há também a questão de que nos dedicamos à atividade reivindicativa 

da FENDUP, mas tampouco deixamos a carreira acadêmica. A FENDUP 

organizou a primeira Convenção Nacional Acadêmica.  

Entrevistador – Quando foi? 

 Em 1987 ou 1988. Foi realizada na Universidade Nacional de ICA. Na 

reivindicação gremial, também está contida a preocupação com a capacitação 

dos professores.  
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Entrevistador – Poderia me explicar porque a lei universitária (33.220) 

prevê a aposentadoria compulsória dos professores universitários aos 70 

anos? 

 Já vou chegar nisso. Estivemos envolvidos na luta pela nomeação 

(nombramiento). Temos uma luta de mais de vinte e cinco anos pela 

homologação e em nenhum momento, nenhum momento, as autoridades 

chegaram a visualizar o momento em que nós docentes nos aposentamos. Por 

que razão? Digamos que tínhamos um regime de aposentadoria que nos 

favorecia, a lei 20.530. Com esta lei os professores se aposentavam com o 

salário correspondente da ativa.  

Entrevistador – Cem por cento.  

 Noventa por cento.  

Entrevistador – Ainda há essa lei? 

 Ainda há alguns que estão amparados, mas chegará uma hora que não. 

E se criou a lei 19.990. Com esta nova lei os docentes aposentam com 

oitocentos e cinquenta soles (aproximadamente duzentos e cinquenta dólares).  

Entrevistador – Quanto é o salário de um professor? 

 Um professor principal em final de carreira ganha bruto seis mil e 

setecentos soles (aproximadamente mil, novecentos e oitenta e oito dólares). O 

associado três mil soles (aproximadamente oitocentos e noventa dólares).  

Entrevistador – É um decréscimo muito forte.  

 O auxiliar dois mil soles (aproximadamente quinhentos e noventa e três 

dólares).  

Entrevistador – É mais ou menos um salário mínimo?  

 Mais ou menos um salário mínimo vital. 

Entrevistador – E é indiferente a titulação do professor? Se é mestre, 

doutor?  

 Todos.  
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Entrevistador – Os professores da Educação Básica também seguem 

essa lei? 

 Não. Eles têm outro sistema de aposentadoria.  

Entrevistador – Cada setor tem um sistema próprio. E quando essa lei 

mudou? Com Fujimori? 

 Sim... Não. Com o governo Alan Garcia (1985-1990, primeiro governo). 

É uma política do Fundo Monetário Internacional (FMI) que é de reduzir os 

gastos fiscais.  

Entrevistador – No Brasil também, mas a queda aqui é muito acentuada. 

Aproximadamente quinze por cento do que ganhavam.  

 Temos muita preocupação com esta lei que nos obriga a aposentar. Em 

dez anos alcançará setenta por cento da docência. A acumulação de 

conhecimento desses professores não é retribuída e tratada pelo Estado de 

maneira decorosa, digna. 

Entrevistador – E não há como mudar esta lei?  

 Neste sistema não. Isso depende do Congresso. Alcança todo o Estado. 

Todos os níveis. No caso concreto dos docentes, estamos metidos nesta 

problemática.  

Entrevistador – Então essa lei é do governo Alan Garcia, no fim da década 

de 1980. E houve resistência?  

 Não se lutava então. Por que? Porque a maioria dos professores era 

jovem ou estava amparado pela lei 20.530.  

Entrevistador – Agora está mais claro. Gostaria de saber sobre sua 

experiência na direção do sindicato (SINDUSM).  

 Nos anos 1970 foi fundado um núcleo, mas nos anos 1980 até 1995 

houve uma disputa ideológica muito forte na academia e muitos docentes não 

estavam de acordo com a linha política assumida. Isso se agravou quando 

interviram na universidade. Então a vida gremial da universidade quase 

acabou. Depois não queríamos voltar a organizar a AUDUSM e pelos anos 
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2006 constituímos o atual sindicato (SINDUSM), que chega a estabelecer uma 

política de negociação com a universidade. De assinar acordos. Com isso 

conseguimos alguns benefícios econômicos, materiais, como cesta básica, 

uniformes, vestimentas.  

Entrevistador – Uniformes? 

 Ternos. A universidade paga um. A cesta básica, que é um cartão. E um 

benefício para a aquisição de livros, quando vamos à livraria, mas a 

preocupação central da docência é a homologação (equiparação com os 

salários dos magistrados) e a promoção docente. As duas coisas dependem do 

governo, dos recursos orçamentários e o governo não dá muita importância à 

universidade. Eu já fui chefe e acompanhei a planificação da universidade. 

Conheci a dinâmica e constatei que a política do governo para a universidade é 

nada. Financia-se sozinha a universidade.  

Entrevistador – Como é o financiamento da universidade?  

 A Universidade (San Marcos) tem duas fontes de financiamento: um é o 

governo e o outro são os recursos próprios. O montante total deste ano é de 

quatrocentos e setenta milhões de soles. Orçamento total. Cinquenta por cento 

vem do governo e cinquenta por cento são recursos próprios.  

Entrevistador – Como a universidade obtém recursos próprios? 

 A universidade tem duas principais fontes de recursos próprios. A 

admissão, quando os estudantes pagam uma taxa e a outra fonte é um centro 

pré-universitário, como uma academia de preparação. Funciona o ano todo. 

Cada uma das faculdades, são vinte e cinco, também tem recursos próprios, 

mas para atender necessidades próprias. Assim funciona a universidade. De tal 

maneira que cinquenta por cento dos recursos que necessita a universidade, 

são financiados com recursos próprios, mas nos anos anteriores, os recursos 

do governo eram maiores.  

Entrevistador – Eram maiores?  

 Sim. Eram oitenta, noventa por cento.  

Entrevistador – E a universidade vem expandindo?  
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 Há necessidade de prédios maiores. Necessitamos de estrutura. Os 

edifícios que existem são antigos. A estrutura é velha, inadequada, perigosa. 

Como os professores da Faculdade de Química. Eles manejam insumos 

químicos. E com tantos anos de trabalho, agora estão sofrendo os efeitos. Um 

faleceu e outro está com a saúde degradada. Imagina uma pessoa inalando 

produtos químicos durante tantos anos.  

 Além dos problemas de estrutura, há o de serviços. Dos cem por cento 

de pagamento de água, o governo só entra com cinco por cento. Então, temos 

que implementar internet. Os alunos pedem uma tecnologia mais avançada.  

Entrevistador – E como essa questão do financiamento se expressa para 

os docentes? Há muitos contratados na San Marcos?  

 Não. Agora são poucos.  

Entrevistador – Tem havido precarização do trabalho docente? 

 Precarização? Sim. Por exemplo, veja aqui (apontando a sala dos 

professores). Cada professor deveria ter um ambiente próprio. Há esta sala 

para trabalho coletivo, mas para atender aos alunos não temos. Para 

orientação, assessoria, tutoria, atendimento personalizado. Não temos 

espaços, não temos equipes. Então a qualidade da formação está se passando 

pelos conhecimentos de longos anos.  

Entrevistador – Qual é sua avaliação sobre a nova lei universitária 

(33.220)?   

 Primeiro, que todos os docentes estão de acordo com a necessidade de 

atualizar a lei. Se hão passado mais de duas décadas, então é necessário 

atualizar, mas isto significa que tem de ser discutida e analisada por todos os 

interessados, no entanto, isto não ocorreu. A lei foi impulsionada por um 

congressista de formação militar e apoiada por um setor docente, o que 

justamente, motivou a divisão da FENDUP.  

 Dividiu-se a FENDUP. Debilitou-se a FENDUP. Não houve capacidade 

de resposta para afrontar a luta diretamente. E como o governo do atual 

presidente, que já se vai, está interessado nisso, constituiu-se um modelo 
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privatista. Consideram que o que atualmente existe, deve ser mudado 

totalmente, não importando as consequências sociais. Não importando que 

professores com mais de setenta anos, e com condições de trabalho, vão 

embora de forma miserável.  

Entrevistador – E como alguns professores apoiaram isso? 

 São mais jovens e pensam que vão gozar por mais tempo.  

Entrevistador – Então alguns sindicatos da FENDUP apoiaram esta lei.  

 Alguns dirigentes.  

Entrevistador – Estou vendo que vocês estão atravessando um processo 

eleitoral para escolha das autoridades universitárias. Esse processo faz 

parte da nova lei universitária. Qual sua avaliação desse mecanismo de 

participação? 

 Bom, certamente estamos gozando de uma aparente democracia, com o 

voto universal, mas temos conhecimento de que na Bolívia, por exemplo, há 

muito tempo existe mecanismo de eleição, mas esse mecanismo não 

solucionou o problema destas universidades. Aqui gerou muita expectativa e 

vamos ver no que resulta, mas já estamos vendo que é manejada por um 

grupo.  

Entrevistador – Estou acompanhando a ocupação da Universidade 

Federico Villarreal pelos estudantes, que querem a destituição das 

autoridades universitárias.  

 Há anos que não tem havido luta gremial nesta universidade.  

Entrevistador – Por último, saberia me dizer se há algum investigador que 

pesquise sobre esse tema do sindicalismo docente universitário.  

 Não. Talvez algo na biblioteca.  

 

  

  



CXXXIV 

 

Entrevista realizada com o professor Hugo Quintana Cárdenas, da 

Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán e Valle (conhecida 

como La Cantuta), durante o Congresso de unificação da Federação 

Nacional de Docentes Universitários do Peru (FENDUP), realizado em 

Lima, em 23 de julho de 2016 na sede da Associação de Docentes da 

Universidade Nacional de Engenharia (ADUNI).  

Entrevistador – Gostaria de saber seu nome, sua formação acadêmica, 

instituição em que leciona e como teve início sua participação no 

movimento sindical docente universitário?  

 Eu sou Hugo Quintana Cárdenas. Sou de uma comunidade camponesa 

da província de Huancayo. Leciono na Universidade La Cantuta. Sou 

pedagogo, tenho mestrado. Como iniciei minha militância? Eu era dirigente da 

federação de estudantes e tive cargo na federação de estudantes.  

Entrevistador – Em que ano foi?  

 Entre 1973 e 1975, aproximadamente. E comecei a trabalhar no 

sindicado docente, no Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação no 

Peru (SUTEP), aqui em Lima, e depois de uns dez, doze anos, iniciei no 

movimento universitário.  

Entrevistador – Em que ano ingressou na Universidade Cantuta? 

 Fui nomeado no ano 1981.  

Entrevistador – Professor, gostaria de saber se antes da FENDUP havia 

outras entidades.  

 Bem, em primeiro lugar, a Cantuta não era universidade. Era normal 

superior, mas não era universidade. Depois se transforma em universidade. A 

associação de então era como um clube de amigos.  

Entrevistador – Tinha um caráter mais recreativo.  

 Claro. Não reivindicativo. Mais acadêmico. O sindicato marca uma nova 

etapa. O sindicato tem uns quinze anos, vinte anos. Antes era uma associação 

docente.  
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Entrevistador – E nas outras universidades também era assim? Por 

exemplo, San Marcos tem um sindicato.  

 Havia associação, mas se converteu em sindicato. Houve uma 

orientação para que todas as associações se convertessem em sindicatos, mas 

há associações muito combativas como a ADUNI, ou a Associação de 

Docentes da Universidade Nacional Agrária (ADUNA).  São universidades 

emblemáticas.  

Entrevistador – Em sua opinião isso expressa uma mudança na 

consciência dos professores?  

 Esse é um grande problema. É um grande problema na universidade. 

Muitos querem ter um cargo, para ter privilégios. Muito poucos são os que 

persistem, que mantêm sua independência dos grupos de poder, esses são 

poucos. Ainda mais depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União 

Soviética, que alimentavam ideais. Que apresentava um modelo de sociedade. 

Isso mudou.  

 Em 2005 fizemos um grande movimento pela homologação. 

Ganhávamos pessimamente. 

Entrevistador – Foi com o governo de Alejandro Toledo.  

 Sim. Foi no governo de Alejandro Toledo. Foi uma luta gigantesca. Foi 

em 2005. Houve paralisações, passeatas. Exigíamos ganhar como um 

magistrado, mas como diziam que não havia dinheiro, houve um acordo entre o 

governo e nós (professores) de aumentar o básico. Um professor auxiliar teve 

como cinquenta por cento de aumento.  

Entrevistador – Foi uma vitória.  

 Foi uma vitória.  

Entrevistador – Professor, gostaria de saber como foram os anos Fujimori 

para o sindicalismo docente universitário.  

 Como explicar isso? Entre 1980 e 2000 houve um processo chamado 

insurrecional, Sendero Luminoso. Para alguns setores é terrorismo, para outros 
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é assassinato. Para nós é um fenômeno social que assumiu estas 

características, mas basicamente com atitudes terroristas. Entre 1980 e 2000 o 

governo enfrentou esse terrorismo e outros setores sociais.  

Entrevistador – Eu ouvi falar que o Sendero Luminoso também chegou a 

executar professores. É verdade isso?  

 Dentro de suas próprias fileiras. Os que não acatavam. Isso não está 

escrito, mas há testemunhos. O sindicato ficou em uma situação muito difícil. 

Se, protestava muito te acusavam de terrorista. Se, não protestava muito, te 

acusavam de governista.   

Entrevistador – Um professor me disse que no governo Fujimori, muitos 

docentes universitários foram despedidos, e depois da queda do governo, 

foram reintegrados. Como foi essa luta?  

 O autogolpe de Fujimori foi em 5 de abril de 1992. Em julho assassinam 

na Cantuta o professor, Hugo Muñoz Sánchez, e nove estudantes. Acusavam-

nos de terrorismo. O poder judicial depois provou que nenhum deles militava no 

Sendero Luminoso. O que havia ocorrido pouco antes? Haviam colocado um 

carro bomba na rua Tarata, em Miraflores (16 de julho de 1992). Ação 

condenável. Cinco da tarde. Morreu gente. O resultado disso foi o massacre da 

Cantuta. Diziam que era uma célula. Nunca foi confirmado.  

Entrevistador – Quantas universidades sofreram intervenção?  

 Cinco. Foram militarizadas. 

Entrevistador – As autoridades universitárias foram destituídas?  

 Algumas foram destituídas. As que aceitavam o que dizia o regime 

permaneceram. Havia que se andar com cuidado. Certa vez eu estava dando 

aula e quando respondia uma pergunta sobre o Sendero Luminoso, de repente, 

um apagão. As alunas estavam assustadas e me acompanharam.  

Entrevistador – Ontem um professor em sua intervenção disse que o 

número de professores e de universidades é o mesmo da década de 1970. 

Não houve expansão da rede de ensino superior nesse período? Qual foi 

a última universidade pública criada?  
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 A Universidade Nacional Micaela Bastidas de Apurimac (UNAMBA). Faz 

uns dez anos.  

Entrevistador – Este governo (Ollanta Humala) que está finalizando, criou 

alguma universidade? Contratou professores? 

 Não. Surgiram como por geração espontânea universidades privadas e 

de dois tipos. Universidades particulares propriamente ditas e universidades 

que são criadas a partir do decreto-lei 882, que é universidade-empresa com 

finalidade de lucro.  

Neste momento, uma professora que ouvia a conversa fala que o governo quer 

obrigar a aposentadoria os professores antigos das universidades públicas 

para que vão trabalhar nas universidades privadas e o professor Hugo 

complementa:  

 Aqui (universidade pública) sim há limite. Lá não. 

Entrevistador – Gostaria de lhe perguntar sobre o tipo de contratação do 

professor. Quais são as modalidades de contratação? Há professores 

contratados por honorários?  

 Não. Aqui há os professores nomeados (concursados) e os contratados. 

Varia em cada universidade. Agora criaram os professores de investigação. 

Seria um por cento do número total de professores de cada instituição 

universitária. Já não poderiam ser reitores, decanos. Simplesmente 

investigadores.  

Entrevistador – E professores contratados? Há muitos? 

 Sim.  
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Entrevista realizada com a professora María Amelia Rosales Papa, da 

Universidade Nacional de Educação (UNE) ou Universidade Enrique 

Guzmán y Valle, mais conhecida como Cantuta, em 26 de julho de 2016 na 

Faculdade de Ciências Empresariais, no campus de Rimac, Lima.  

Iniciamos a entrevista comentando a particularidade do Português enquanto 

língua.  

Entrevistador – O Português é muito peculiar. Pouquíssimos países 

falam.  

 Mas um dos maiores países do mundo (risos). Eu sou professora de 

língua. De língua castelhana. Fui despedida da (Universidade) Cantuta em 

1997 e trabalhei então alguns anos na Universidade Villarreal. Depois 

regressamos, ficamos cinco anos fora da Cantuta e apesar de regressarmos, 

não reconhecem o tempo que ficamos fora. Isso seria importante.  

Entrevistador – Uma indenização? 

 Indenização não. Que nos paguem o tempo que fomos afastados.  

Entrevistador – Vocês regressaram, mas não foram ressarcidos pelos 

anos que ficaram impedidos de lecionar na Cantuta. 

 Sim. Acho que Hugo (Quintana) lhe explicou que a docência está 

dividida em três categorias: os principais, que são a categoria mais alta, os 

professores associados, como a seguinte categoria, e os auxiliares, que é 

como se ingressa na profissão docente universitária. Antes disso, há chefes de 

prática, mas que ainda não são considerados como docentes universitários. 

Um professor auxiliar ingressa por meio de concurso. 

Entrevistador – É nomeado.  

 Sim. O chefe de prática já é nomeado também.  

Entrevistador – E o contratado? 

 Há dois grupos econômicos: o nomeado e o contratado. Há uma 

diferença econômica. O nomeado, além de ter maior segurança no trabalho, 

ganha melhor que o professor contratado. Paga-se menos ao professor 
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contratado. Paga-se mais ao professor nomeado. Por exemplo, um professor 

auxiliar, ganha mil e seiscentos soles (aproximadamente quatrocentos e 

cinquenta dólares). 

Entrevistador – Por quantas horas? 

 Por quarenta horas. Um professor auxiliar de tempo completo nomeado 

por quarenta horas dita aulas por dezesseis horas. Um professor auxiliar 

contratado para trabalhar por vinte horas, dita vinte horas de aula. E há 

diferenças nos direitos, por exemplo, um nomeado recebe o “aguinaldo”  

(décimo-terceiro salário). 

Entrevistador – O “Aguinaldo” é como um décimo terceiro salário no fim 

do ano? 

 Mas o Estado paga pouquíssimo aqui. Não chega a um salário. Uns 

noventa dólares. A todos. É muito baixo. Diferente do setor privado que varia 

conforme a empresa. Nas universidades privadas, por exemplo, há categorias 

ou hierarquias que possuem salários muito altos como a [Universidade] 

Católica, e [Universidade de] Lima.  Outras já é quase um insulto, trinta soles 

(menos de dez dólares). Por isso eu não vou. Significa um insulto. Prefiro ficar 

em casa, mas as pessoas precisam.  

 Eu trabalhei como professora contratada na Universidade Villarreal, na 

época do governo Fujimori, mas havia uma situação especial. Fui contratada 

como principal. Porque era principal na Cantuta, não poderiam me contratar 

como auxiliar em uma universidade nacional (pública), mas hoje já não é 

assim. Outro dia encontrei um professor que era principal em uma 

universidade, foi demitido e foi contratado em outra como auxiliar.  

Entrevistador – Alteraram a lei.  

 O governo Fujimori acabou com a legislação trabalhista em todos os 

sentidos. Dinamitou absolutamente todas as conquistas dos trabalhadores, dos 

professores de escolas e colégios, dos docentes universitários. 

Entrevistador – Quantos professores foram demitidos da Cantuta em 

1997? 
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 De quatrocentos professores, foram demitidos uns duzentos e quarenta.  

Entrevistador – A metade. E estudantes? Também foram expulsos?  

 Muito poucos. Em outras universidades sim.  

Entrevistador – E qual era a justificativa para a demissão ou expulsão?  

 No caso da Cantuta e das universidades que sofreram intervenção, 

Villarreal e San Marcos. Na Cantuta nos submeteram a um processo de 

avaliação. Dizia-se que havia que avaliar os professores. O governo nomeou 

uma comissão, diretamente nomeado por Fujimori, mas qual era seu objetivo? 

Justificar as demissões, sob o pretexto de que você não havia sido aprovado 

na avaliação.  

Entrevistador – Já estavam relacionados os que deveriam ser demitidos.  

 Exato. Para eles os de esquerda, ou os contestadores de qualquer lado 

foram demitidos.  

Entrevistador – E como sabiam quem era de esquerda? Já tinham 

informações.  

 Claro. E ademais, aqui como em toda universidade a situação é muito 

politizada.  Nosso sindicato propôs não nos apresentarmos ao concurso de 

avaliação. Nós tínhamos como referência a experiência na escola secundária, 

onde o governo também havia estabelecido uma avaliação dos professores e o 

Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação do Peru (SUTEP), dirigido 

pelo grupo político de Pátria (Vermelha) disse “não vamos à avaliação”. Não 

compareceram.  

 Pátria não dirigia nosso sindicato, mas um companheiro trotskista, que 

era secretário geral do nosso sindicato, influenciado por essa situação disse 

“não nos apresentaremos ao concurso”. Houve uma divisão. Nós dissemos, 

“Não. Vamos participar do concurso e mostrar quem somos”. Então a 

Comissão de Avaliação colocou: ou se apresentam ou não se apresentam. Os 

que não se apresentaram, automaticamente foram desligados. Muitos 

companheiros foram demitidos. Esse foi o primeiro grupo.  
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 O segundo grupo foi o nosso. O que se apresentou. Aprovaram quem 

quiseram. E o que era a avaliação? Um exame escrito e uma entrevista 

pessoal. E a alguns disseram que eram opcionais porque faltava uma ou outra 

coisa. Uma relação condicional.  

 Então saiu o primeiro grupo, dos que não se apresentaram. Não sei 

exatamente quando. Saíram depois o segundo grupo, que não foram 

aprovados e o terceiro grupo, os condicionais. Estes ficaram um ano mais. Saiu 

um grupo em 1996 e em 1997 outro. E os cargos, imediatamente o governo 

convocava professores.  

Entrevistador – Nesse contexto devia ser difícil uma mobilização.  

 A Cantuta havia acabado de perder dez membros.  

Entrevistador – Li sobre isso. O assassinato de um professor e nove 

alunos.  

 Os haviam assassinado e era uma situação muito difícil, nós 

trabalhávamos com uma intervenção militar, com o Exército metido desde os 

noventa. E antes disso o serviço secreto, a inteligência, como em toda 

universidade.  

Entrevistador – Então a intervenção já existia antes do golpe?  

 Não. A intervenção é de 1995. Nós tínhamos eleição, mas com militares.  

Entrevistador – Mas as autoridades universitárias eram eleitas por vocês 

ou não?  

 Eleitas por nós, mas os militares estavam aí.  

Entrevistador – A intervenção vinha já da época do governo de Alan 

Garcia? 

  Não. A partir de Fujimori. Então, na porta da sua sala havia, por 

exemplo, um ou dois militares, e entre os alunos, algum membro do serviço 

secreto. Criou-se uma situação de medo. As pessoas protestavam, mas com 

medo. Não havia a força que tivemos em 1989 e não só em 1989. Nós, a 
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Cantuta, éramos um dos sindicados docentes universitários mais fortes aqui 

em Lima.  

Entrevistador – E por que Cantuta?  

 Por causa do lugar. O lugar se chama Cantuta. A Cantuta é uma flor 

muito bonita. Um símbolo nacional do Peru. É também o símbolo da Frente 

Ampla. Tem oito cores. A mais famosa é a vermelha. O Peru tem essa tradição 

de dar os nomes aos lugares, por exemplo, este lugar onde estamos chama-se 

“Horta”, porque na época do vice-reinado era a horta dos franciscanos. 

Possivelmente o lugar Cantuta produzia a flor, mas o nome da universidade é 

Enrique Guzmán e Valle que foi um dos professores da universidade que fez 

muito pela educação.  

Entrevistador – De que ano é a fundação da universidade? 

 Quem fundou esta universidade foi o libertador dom José de San Martin. 

Não como universidade. Em 1822, dom José fundou uma escola para a 

formação de professores. De primeiro grau. Depois foi uma escola normal. 

Depois uma escola normal superior e no ano 1965, o Congresso Nacional da 

República criou a universidade nacional. Daqui saiu gente muito boa.   

Entrevistador – E possui quantos professores? 

 Não sei ao certo. Uns quatrocentos.  

Entrevistador – E na década de 1990 já eram quatrocentos? 

 Sim.  

Entrevistador – E não se ampliou neste período o número de docentes?  

 Pouco, muito pouco. Há poucas vagas. Muita concorrência e não há 

muitas turmas. Precisa morrer alguém para surgir vaga. Depende do número 

de alunos. A educação no Peru tem sido muito maltratada para formação 

docente. Essa faculdade (referindo-se à Faculdade de Ciências Empresariais, 

no campus Rimac, da Cantuta, em Lima) surgiu em 1979 ou 1969. Não lembro. 

Essa faculdade se cria com administração educativa para diretores, para 

gestão. Agora é outra coisa. Há economia, engenharia, comércio internacional, 
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administração de empresas. Antes a Cantuta tinha um roteiro curricular. Nos 

distinguíamos por uma especialidade ou outra conforme os cursos, por 

exemplo, Didática. Tínhamos “Didática” para professores do primário, do 

secundário.  

 Eram de organização piramidal. Na base da pirâmide sempre estavam 

os cursos de formação geral como Filosofia e pouco a pouco iam 

especializando. E funcionava bem. Então eles agora vieram com isso. Por que 

Filosofia?  

Entrevistador – Mais voltado para o mercado. Para formação de mão de 

obra.  

 Assim é.  

Entrevistador – Professora, a entidade de vocês é um sindicato ou uma 

associação?  

 Em 1982 fomos um dos primeiros que fundamos um sindicato. Éramos 

contratados e éramos muito maltratados. Não nos pagavam. Pagavam-nos 

quando podiam. Então formamos nosso primeiro sindicato, dos contratados da 

Universidade Nacional de Educação (UNE).  

Entrevistador – Só dos contratados ou dos nomeados também? 

 Só contratados. Era um sindicato poderoso.  

Entrevistador – Por que havia mais contratados que nomeados?  

 Não. Havia bastante contratados e também nomeados. E eu já havia 

sido dirigente sindical na escola secundária antes da Cantuta. Eu trabalhei em 

Cerro del Paso a quatro mil e quatrocentos metros acima do nível do mar. A 

maioria dos contratados vinha da escola secundária, ligada ao SUTEP. Já os 

docentes universitários tinham outra forma de pensar. Tinham uma associação 

de docentes. Sempre tiveram uma associação de docentes. [Neste momento a 

entrevista foi interrompida por uma ligação de celular]  

 Nós tínhamos um sindicato, um sindicato de contratados e os docentes 

nomeados uma associação.  
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Entrevistador – Os docentes não se viam como trabalhadores? 

 Não. Eles viam-se como docentes. Os trabalhadores da educação 

éramos nós. Olhavam-nos com desprezo. [Novamente o celular tocou].  

 Bem. Pensávamos que um sindicato na universidade era uma coisa 

possível. Também na educação básica, nos anos 1970, havíamos tido uma 

discussão se devíamos nos organizar em um sindicato ou em outro tipo de 

entidade. Nós fundamentamos que nós éramos trabalhadores explorados, que 

nossa relação era com o Estado, que nós deveríamos ganhar mais e essas 

coisas. Então eles reconheceram nosso sindicato e ficaram duas entidades, o 

sindicato de contratados e a associação de docentes. Eles pertenciam a 

Federação Nacional de Docentes Universitários do Peru (FENDUP) e nós não.  

 No final dos anos 1980 o sindicato se fortaleceu. E nos inteiramos de 

que na Universidade de Villarreal haviam nomeado professores que tinham 

contrato de três anos, sem necessidade de concurso. Nós pleiteamos o 

mesmo. Neste momento mudou todo o panorama.  

Entrevistador – No Conselho Universitário os contratados votavam?  

 Não. Os docentes nomeados sim. Realizamos uma grande luta e 

conseguimos ingressar inicialmente com quarenta e cinco professores. Foi uma 

luta à morte, com apoio de estudantes e depois criamos um sindicato único de 

docentes.  

Entrevistador – Como se chama?  

 Sindicato Único Docentes da Universidade Nacional de Educação 

(SUDUNE) e nos filiamos à FENDUP. E por que era importante estar no 

sindicato? Porque tínhamos uma representação no Conselho Universitário, na 

Assembleia Universitária onde se tomavam decisões importantes. 

Conseguimos, mas muita gente não entrou no sindicato. Muitos professores 

universitários.  

Entrevistador – Ainda existe a associação?  
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 Praticamente só existiu o sindicato por muito tempo, mas 

aproximadamente em 2010 a autoridade universitária se corrompeu, a direção 

do sindicato atacou essa autoridade e foi cortado a contribuição do sindicato.  

Entrevistador – Quanto é a contribuição? Um por cento do salário? 

 Sim. Uma porcentagem. Então a autoridade consegue quebrar o 

sindicato. E muitos professores que apoiam a autoridade. Essa autoridade vê a 

possibilidade de controlar o sindicato, mas não conseguiu apesar de nossa 

debilidade e logo formam uma associação de docente. E poderosa. Por que? 

Porque era um sindicato da autoridade universitária. Houve eleições na 

semana passada.  

Entrevistador – Para a associação.  

 Para o sindicato. Transformaram. Então fomos votar, mas quando 

chegamos, nos disseram que não estávamos inscritos. E por que se 

transformaram em sindicato? Porque o regime trabalhista permite. Pode formar 

quantos sindicatos queira com vinte pessoas. Isso é de Fujimori. Para quebrar 

muitos sindicatos.  

Entrevistador – Então, para ver se entendi. Há dois sindicatos. Em 2010 a 

autoridade criou uma associação.  

 Sim. Criou uma associação que durou três ou quatro anos. Nós 

queremos apenas um sindicato. Por que nos interessa só um sindicato? 

Porque negocia sobre avaliação, sobre vagas, sobre investigação uma série de 

coisas que correspondem à docência universitária.  

Entrevistador – E os contratados votam?  

 Isso é o que temos pleiteado, porque dizemos que o sindicato é único, 

mas há a burocracia. Quando está controla a junta diretiva, impõe condições. 

Por exemplo, em 2006 ou 2007 houve um concurso controlado pela autoridade. 

Então o sindicato diz que não vai reconhecer os docentes contratados. Estes 

professores não puderam entrar no sindicato.  

Entrevistador – E estes professores eram contratados ou nomeados?  
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 Nomeados. Eles prestaram o concurso.  

Entrevistador – Um pouco sectária a posição do sindicato.  

 Sectarismo burocrático. Então é nestas condições que surge com maior 

força o apoio à autoridade. E há outras coisas. Aqui na Cantuta há cursos nas 

províncias. Então te enviam a um curso de fim de semana e ganhas 

praticamente mil e quinhentos soles em dois dias. E a autoridade corrupta 

começou a ver que essa era a melhor maneira de obter apoio. E aí entra a lei 

da oferta e demanda. A lei de mercado. A gente com o pouco que ganha tem 

de ir. E ainda não há a homologação.  

Entrevistador – Eu queria te perguntar sobre a lei 30.220. Há dois artigos 

que se discute. Fui ao congresso da FENDUP. Você conhece Julio Lazzo? 

Faleceu.  

 Inteirei-me está noite quando cheguei da universidade. Eu queria ter ido 

ao congresso. Ele foi secretário geral de Arequipa. Muito combativo. Era de 

Pátria Vermelha.  

Entrevistador – Estava presente ao congresso o professor Hugo 

Quintana.  

 Foi vice de Julio. Eles romperam a FENDUP.  

Entrevistador – Essa divisão da FENDUP. Como aconteceu? Foi por conta 

da lei?  

 Não havia lei. A lei é do ano passado.  

Entrevistador – E por que se rompeu? Porque todos tinham um discurso 

pela unificação.  

 Claro. Eu no ano 2013 tive um ano sabático. Em 2014 surge a lei. Entre 

2012 e 2013 surge um movimento contra as autoridades universitárias 

corruptas. Para trazê-las abaixo. Nessa circunstância surge a lei.  

Entrevistador – Com o deputado Mora.  

Sim. E na discussão da lei havia muitos dirigentes da FENDUP, 

professores da FENDUP. E muitos o apresentavam como “companheiro” Mora. 
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Surge uma comissão transitória interventora na Associação Nacional de 

Reitores (ANR) e neste processo se dá a aprovação da lei.  

A lei diz que as autoridades universitárias devem nomear um comitê 

transitório para a elaboração de um novo estatuto universitário através de uma 

assembleia estatutária, mas na Cantuta, os membros da assembleia estatutária 

são gente do grupo que está dirigindo a universidade. Fazem um estatuto para 

mantê-los até o ano 2019. Então, nós organizamos um grupo de professores e 

dissemos, “Não. Há que se cumprir a lei”. Nosso estatuto está muito mal feito.  

Entrevistador – E os estudantes também participam?  

 Muito pouco.  

Entrevistador – Diferente dos estudantes da Universidade de Villarreal, 

que estão mobilizados contra a autoridade universitária. Tentamos falar 

com os dirigentes sindicais docentes de Villarreal. Marcaram uma 

entrevista, mas depois cancelaram. Tentamos várias vezes, mas não 

obtivemos sucesso.  

 Típico. Há partidos políticos que controlam as universidades, mas 

retornemos à Cantuta. Os estudantes participam muito pouco. Nosso sindicato 

vinha lutando contra a corrupção, mas durante o processo se propõe que 

assuma o controle da universidade. E assumem. Então o sindicato passa a 

fazer parte do governo. Muitos dirigentes sindicais são diretores universitários. 

Então o sindicato acaba apoiando um setor da Assembleia Nacional de 

Reitores (ANR).  

Entrevistador – Professora, e a homologação entre os salários dos 

docentes universitários e os magistrados? É algo positivo da lei.  

 Claro, mas não desta lei. A homologação estava na lei universitária 

anterior. Ela vem do ano 1983. Homologam os docentes. No segundo governo 

de Belaúnde (Terry). Nós na década de 1990 lutamos para que a homologação 

se fizesse realidade. E no governo de (Alejandro) Toledo. 
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Entrevistador – Pelo que li, parece que fizeram uma manobra. Tomaram o 

básico do juiz e consideraram o salário do professor conjuntamente com 

as gratificações.  

 O problema salarial é um grande problema. Estou falando de 1983. Nós 

tínhamos um salário básico. O governo militar havia rebaixado muito os 

salários.  

Entrevistador – Então para os docentes o governo militar foi negativo. 

 Sim.  

Entrevistador – Quando se lê sobre esse período, na década de 1970, 

costumam apresentar como um governo militar mais à esquerda, que fez 

a reforma agrária.  

 Foi a melhor reforma educativa do mundo. Dito não por nós, mas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

mas o que aconteceu? Nós, professores não entendemos a reforma. Fomos 

uma das primeiras categorias que lutou contra a reforma educativa, mas agora 

vemos que precisamos resgatar alguns pontos desta reforma. Esta reforma 

criou pela primeira vez um Instituto Nacional de Investigação e Educação, que 

estava formado por professores e investigava sobre a educação. Este foi o 

governo de Velasco, mas o que aconteceu? Seu ministro da guerra deu um 

golpe a assume um governo que desfaz tudo que fez Velasco e seus generais. 

Por isso houve a paralisação de 19 de julho.  

Entrevistador – Você participou?  

 Claro. Não estava na FENDUP. Estava no colégio. 

Entrevistador – A FENDUP participou da paralisação? 

 Claro. A FENDUP esteve em muitas paralisações. Ela encabeçou a luta 

pelo cumprimento do artigo 53 da lei da homologação. E conseguimos.  

Entrevistador – Sabe onde posso encontrar algum estudo ou registro 

dessa trajetória? Entrevistei o professor Anicama e ele me disse que 
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durante o governo Fujimori muito dos materiais e registros da FENDUP 

foram incinerados.  

 A FENDUP tinha seus jornais, suas revistas. Outro problema é que a 

FENDUP não tinha um lugar para guardar suas bandeiras, seus cartazes nem 

nada. Então quando havia reunião se perguntava, “Onde vai ser a reunião?”. 

Éramos a FENDUP.  

Entrevistador – Muito movimento, pouca organização (risos). 

 Isso é muito peruano. Não pudemos fazer muitas coisas porque não 

temos uma sede. O único sindicato que tinha sua sede era a SUTEP.  

Entrevistador – Conhecemos a sede da SUTEP. É um espaço grande e no 

centro. Tem um restaurante no fundo.  

 Eu me aposentei no magistério nacional em 1995. Trinta anos e meio de 

serviço. Fui dirigente de sindicato. Comecei a trabalhar na Cantuta em 1982. 

Era um sindicato que tem sua sede.  

Entrevistador – Perguntamos na SUTEP como o sindicato se sustenta. 

Disseram que não cobram mensalidade do sindicato.  

 Eles têm uma instituição financeira que realiza empréstimos. Chama-se 

“Derrama Magisterial”. O governo Fujimori quis tomar-lhes a Derrama. Nós não 

somos muito amigos dos dirigentes, que são de Pátria Vermelha, mas não 

dava para aceitar. Quando os professores precisam de um empréstimo 

solicitam sem burocracia. Então se o professor chega e pede três mil dólares, 

em meia hora de emprestam. E os juros são mais baixos.  

Entrevistador – Professora, qual questão considera mais inquietante para 

os docentes universitários atualmente?  

 Há duas coisas importantes. A primeira a homologação. Cumprir a lei. 

Isso permitiria investigar melhor, trabalhar com mais dedicação e não estar 

correndo de um lugar a outro. O docente universitário ganha pouco. Mereceria 

uma aposentadoria digna. Uma vida digna. Aqui se faz investigação e depois 

não há dinheiro para divulgação.  
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Entrevistador – Na pós-graduação há alguma agência ou verba para 

financiamento da investigação? Disseram-me que a pós-graduação é 

paga, mesmo nas universidades públicas e que estão exigindo que os 

docentes cursem mestrados, doutorados.  

 Com seu próprio recurso. Não há uma política sustentável de 

investigação. Eu vejo o México. Inicia uma investigação e querem seus 

resultados. Pagam para que investigues. E que fazem com os resultados? 

Publicam-se. Aqui não. Em saúde, em educação, na mineração. 

Entrevistador – De onde provém o financiamento das universidades?  

 Do Estado.  

Entrevistador – É suficiente?  

 Não. Agora estão condicionando o financiamento à apresentação de 

resultados ou geração de recursos próprios.  

Entrevistador – E como vão gerar recursos próprios? 

 Ah. Aqui na Cantuta são muitos inteligentes. Circulam todo o país. 

Fazem convênios com instituições, com igrejas, com livrarias. Por exemplo, 

com qualificações. Um grupo de professores formado em um instituto 

pedagógico. Eu posso dar uma formação e um título pela Cantuta. Então há 

mestrados itinerantes e cada aluno paga um valor. Por que? Porque a 

educação é um negócio. Isto tudo deveria ser feito com financiamento do 

Estado. 
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Entrevista com a professora Norma Concepción Verástegui Gonzáles da 

área de Assistência Social (Trabalho Social no Peru) da Universidade San 

Marcos, concedida em sua casa em 26 de julho de 2016, Lima, Peru.  

Entrevistador – Por favor, professora, gostaria que dissesse seu nome, 

formação acadêmica e como se envolveu na militância sindical da 

docência universitária? 

 Como iniciou minha vida sindical participativa? Foi quando ingressei na 

Universidade San Marcos como docente em 1978. Isso depois de haver sido 

delegada estudantil. Eu sou Assistente Social (Trabalho Social) formada na 

San Marcos e paralelamente estudei a carreira de psicologia educativa, ou 

seja, psicopedagogia clínica.  

Entrevistador – Também na San Marcos?  

 Não. Esta graduação foi em uma instituição privada. Neste período 

estudantil também fui docente de colégio secundário, mas na disciplina de 

Inglês. Porque para Inglês não exigiam uma formação longa e eu fazia três 

coisas por vez e consegui cumprir. Fui líder na minha carreira e assim que nos 

formamos, criamos uma associação de formados de Assistência Social. 

Assumimos a tarefa de seguir sendo universitários, ou seja, continuar 

participando das atividades da universidade. Fizemos capacitações e em um 

momento em que necessitavam docentes vim a trabalhar quando no setor 

pesqueiro ocorre um processo de fechamento das empresas. A privatização 

das empresas.  

Entrevistador – Você se formou em qual ano? 

 Em 1974. Eu comecei a trabalhar neste mesmo ano aqui em Lima. Nós 

iniciamos em mais ou menos cento e sessenta assistentes sociais. 

Trabalhávamos com pescadores. Havíamos sido formados em um período em 

que as lutas populares e sindicais eram muito fortes. Sempre havia contato 

com San Marcos por conta da associação de formados. Éramos de um grupo 

de cento e sessenta e uma amiga desse grupo de formando viajou ao Brasil e 

tornou-se membro do Partido dos Trabalhadores (PT).  
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Entrevistador – Ela vive no Brasil?  

 Não. Já faleceu148. A história dela é longa. Este grupo de formados foi 

muito consciente do seu papel político. Estudávamos Economia Política, cursos 

que são muito qualificadores. A trajetória das lutas populares, o materialismo 

dialético, a formação era muito mais reflexiva, analítica. Inclusive estávamos 

tão metidas na política, social, econômica que tínhamos uma visão mais 

completa da realidade. De tal modo, que minha tese de formação se intitulou “A 

estatização da pesca no Peru”.  

 Tese de formação em Assistência Social. Não era fácil fazer a tese. 

Todos tinham que entregar. Trabalhamos na pesca no Peru durante três anos, 

e depois com mais duas colegas, porque a tese podia ser coletiva, concluímos 

a tese. Fizemos uma análise social, econômica e política da pesca no Peru, 

que é enorme. Estávamos cada uma em um porto. Estou por publicar esta 

tese. Todos me pedem, porque não há mais ministério da pesca. Hoje está 

tudo privatizado.  

Entrevistador – Li que os pescadores de Piura149 estão em luta pela 

demarcação de uma reserva.  

 Exato. Estão em luta. Há uma depredação da pesca e ninguém faz 

nada. Como assistentes sociais, velávamos pelos direitos dos pescadores. 

Pelo seu bem-estar.  

Entrevistador – E ainda há a questão do meio ambiente.  

 A conservação dos nossos recursos naturais. Tudo isso. Uma dessas 

amigas saiu da assistência social e foi a Ayacucho trabalhar em uma 

universidade como docente. Vieram chamar-me, mas como eu estava 

trabalhando disse que era melhor alguém que não estava empregada e ela foi. 

As lutas vêm desta época. Essa amiga saiu como candidata às eleições para 

                                                             
148 Leonor Zamora – Professora universitária formada em Assistência Social, militante dos direitos 
humanos e prefeita (alcaldesa) na cidade de Ayacucho. Fundadora do Partido dos Trabalhadores do 
Peru. Foi assassinada em 21 de dezembro de 1991 por um grupo paramilitar de direita.  
149Pescadores denuncian campaña en contra de reserva Pacífico Tropical. Jornal La Republica. Edição 
impressa de 04 de maio de 2016. Disponível in: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/764890-
pescadores-denuncian-campana-en-contra-de-reserva-pacifico-tropical. Acessado em 26/12/2016. 
10:53h.  

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/764890-pescadores-denuncian-campana-en-contra-de-reserva-pacifico-tropical
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/764890-pescadores-denuncian-campana-en-contra-de-reserva-pacifico-tropical
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prefeitura por um agrupamento político que hoje eu qualificaria como de centro-

direita. Um grupo que se chamava “Padim”. Algo meio democrata.  

Entrevistador – Isso já na década de 1980? 

 Sim. No processo de privatização fui procurar aulas em San Marcos.  

Entrevistador – E quando ingressa é como contratada ou nomeada?  

 Contratada.  

Entrevistador – Como auxiliar? 

 Não. Como chefe de prática.  

Entrevistador – Chefe de prática também dá aulas? 

 Sim. Ensinei por uns três ou quatro anos e depois postulei ao cargo de 

auxiliar. Depois de cinco anos, de auxiliar para associado. Depois esperei vinte 

anos para ser principal. Muito tempo. 

Entrevistador – Estava ainda como contratada ou nomeada.  

 Não. Já nomeada. Eu ingressei em 1978. Havia um processo positivo. 

Um movimento pelas nomeações.  

Entrevistador – E como foi essa luta? 

 Essa luta foi muito forte.  

Entrevistador – Essa luta foi só na San Marcos ou conjuntamente em 

outras instituições? 

 Não somente na San Marcos, mas em todo o país porque era um 

momento de troca de governo, quando entrava Belaúnde (Terry). Havia um 

pouco mais de abertura para lutar pelas nomeações, por bonificações, por 

aumento de salários. Neste momento se coloca a equiparação salarial com os 

magistrados. Todos nós lutamos por isso, mas é algo que víamos como 

distante porque a diferença não era de mil ou dois mil soles, mas milhares de 

soles, mesmo propondo que fosse equiparado através de escalonamento. 

Exigíamos que o aumento fosse de acordo com a lei. Em base à lei, sempre.  
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Entrevistador – Escalonamento ao longo do tempo. 

 Claro. E a gente vai se dando conta de que não é possível seguir assim. 

Havia que formar a FENDUP. A FENDUP havia sido criada há muito tempo, 

ainda em 1970. Havia sido organizada por bons intelectuais como Alarcón. 

Este homem sempre foi muito respeitado. Era do grupo fundador. Esse 

processo foi muito lento, depois durante a época de Fujimori se acrescenta a 

necessidade de uma organização para que defesa dos interesses dos 

docentes. É quando ganha consistência política a FENDUP passando pelo 

processo de resistência e democratização. Mas também é o período em que 

surgiram graves problemas nas universidades. Foi quando demitiram mais de 

seiscentos docentes na San Marcos. 

Entrevistador – Em que ano foi? 

 Foi no ano 1995. O que se passou foi anedótico. Demitiram-nos em 

dezembro e estávamos procurando trabalho quando a reitoria da San Marcos 

mandou me chamar. Fui pensando o que poderia ser. Quando chego tratam-

me muito bem. “Professora, felicito-a. Fez um ótimo trabalho. Estamos aqui 

para apoiar-lhe. O município reconheceu seu trabalho”. Relatei minha situação 

e me disseram que não me preocupasse que no dia seguinte seria 

solucionado. Eu estava sem salário. Fui embora e no dia seguinte retornei. 

Procurei a secretaria que me pediu desculpas e fecharam a porta.  

Entrevistador – Já era com a intervenção militar na universidade? 

 Claro.  

Entrevistador – Mas o reitor era um civil.  

 Sim. O reitor era um professor. É anedótico, mas é bom escrever para 

que as pessoas saibam. Tive que ir procurar emprego em outra universidade. 

Trabalhei três anos e quando entrou o novo presidente dr. Valentín Paniagua 

Corazao começamos a lutar por nossa reposição à universidade nas ruas. 

Todos os docentes demitidos eram mais de mil. Lavávamos a bandeira na 

Praça de Armas.  

Entrevistador – Lavaram a bandeira? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Paniagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Paniagua


CLV 

 

 Sim. Porque estava suja. Eu tenho algumas fotos. Lavávamos a 

bandeira na Praça de Armas. Nós dormíamos nas casas dos companheiros 

para irmos às ruas. Tenho algumas fotos.  

Entrevistador – E quanto tempo duraram estas lutas? 

 Três ou quatro meses. Nesse período já era Paniagua. Conseguimos 

que fosse publicada uma resolução ministerial de que deveriam regressar 

todos os professores. Como se fosse uma lei. Que regressem os professores 

com seus direitos, mas eram “todos” menos nós, os líderes. E então quiseram 

impor uma avaliação argumentando que era “seguro que não estudaram nada, 

não fizeram nada e temos que avaliá-los”.  

 Criaram uma comissão com nomes de notáveis para avaliar. A nós nos 

deixam à parte. Tivemos que ir ao Congresso. Um grupo pequeno. Tivemos 

que contar com a solidariedade, mas há gente que é solidária. Quando fomos 

ao Congresso um professor, um congressista mandou uma carta ao reitor “Por 

que estes senhores não podem regressar?”. A reitoria viu que não havia como 

impedir e nos reintegrou. Fomos dispensados em 1995 e regressamos em 

2001. Foram seis anos.  

Entrevistador – E os salários referente a estes seis anos? Foram pagos?  

 Não. Deixaram-nos sem salário. Coloram-nos na rua. Não nos pagaram 

nada.  

Entrevistador – E vocês não judicializaram isso? Com processos contra o 

Estado?  

 Acreditávamos que seríamos ressarcidos, mas durante esse processo, o 

novo reitor da San Marcos ordena que haja um novo processo de avaliação. 

Havíamos regressado em 2001 e em 2003 queriam impor uma nova avaliação. 

E nós tínhamos o tempo completo para passar de cargo (evoluir). De auxiliar 

para associado tem de cumprir cinco anos e de associado para principal são 

mais sete anos.  

 Queriam avaliar-nos novamente. Dissemos que “não” e novamente nos 

demitem, mas desta vez não demitiram todos. Não somos rebeldes. Muita 
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gente se apresentou à nova avaliação. Então, nós que fomos demitidos 

entramos na Justiça. Depois de dois anos regressamos. Isso foi em 2003. Em 

2005 regressamos.  

Entrevistador – Foram processos individuais ou um coletivo? 

 Foi coletivo. E depois, alguns professores que não quiseram mover 

processo valeram-se de nossa sentença para também reingressar. Quando nos 

demitiram eu havia apresentado minha tese de mestrado ao Conselho Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica (CONSYTEC). O CONSYTEC 

a recebeu. Foram mais de quinhentos trabalhos apresentados e seriam 

escolhidos apenas trinta. Dentre os trinta estava minha tese. Então é publicado 

no jornal que fui premiada pelo CONSYTEC pelo meu trabalho. Mas eu estava 

demitida da San Marcos.  

Então fizeram uma cerimônia especial de todos os premiados e o reitor 

não compareceu porque estava envergonhado. Enviou um representante. 

Naquela época pagavam quinhentos soles para cada professor premiado. 

Agora são mais de dois mil soles. Eu senti meu trabalho ser reconhecido com 

essa premiação. O próprio reconhecimento do CONSYTEC à minha 

capacidade de estudo demonstrava que não poderiam ter me demitido. 

Entrevistador – E nesta época vocês tinham um sindicato ou associação?  

 Neste período sim. Ainda não havia um sindicato forte. Era uma 

associação de docentes sanmarquinos, mas por ser uma associação muito 

pequena não tinha muita dimensão. Esse grupo de contratados que lutou pela 

nomeação, como te falei, conseguiu isso por meio das lutas, mas depois decai. 

Soubemos que quem estava na direção da associação havia recebido algo 

para não interferir. Daqui também vem a ideia de criar um sindicato grande.  

 Essa premiação contribuiu para encurtar o processo jurídico pela 

reintegração, porque provava que eu realizava um bom trabalho.  Neste 

processo também, apesar de nós sermos os afetados, nos enviam uma 

denúncia de que faltamos com respeito à Universidade e exigem que 

paguemos por reparação à Universidade. Um valor em dólares: dois mil, 

duzentos e oitenta dólares.  
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Entrevistador – E quantos professores eram?  

 Quatro professores. Eu me senti muito sozinha. Fizemos uma 

contrademanda. Denomina-se reconversão, que garante que possa fazer uma 

contrademanda.  

Entrevistador – É muita perseguição.  

 Que maus. Assim sigo defendendo-me e esse caso segue ativo, porque 

nunca maltratei a universidade, senão que a universidade atacou-me, as 

pessoas. Tudo isso se superou, mas sigo com minha demanda por danos. 

Dano moral, dano econômica, dano social. É uma forma de resistência. Veio a 

Comissão da Verdade depois de tudo isso e entrevistou muita gente.  

Entrevistador – E isso não resultou em uma reparação?  

 Não. Foram realizadas entrevistas a personalidades que eram 

convenientes. E as pessoas não queriam expor-se. O que me agradou da 

Comissão da Verdade é que ao término de seu informe afirma que a primeira 

ação de um governante, de um novo presidente seria fazer uma cerimônia em 

que possa ressarcir todos os professores demitidos e pedindo perdão. Um 

desagravo público.  

Entrevistador – Isso também deve ter se passado com SUTEP, não? 

 Também. Há muitos afetados aí. É da época de Fujimori, que deixou 

esses maus-tratos. 

Entrevistador – A FENDUP auxiliou vocês durante esse processo? 

 Procuramos FENDUP, para que nos auxiliasse, nos apoiasse, mas 

sentíamos que nos olhavam como algo já passado, que já havíamos 

regressado e isso era o suficiente. Algo assim. Passava a impressão de não 

ser muito lutadora, mas a partir de que regressamos, com a nova gestão que 

estava assumindo, com uma atitude mais de luta, sentimos que já era hora que 

todos lutemos pelo direito da homologação.  

 A luta pela homologação começa em 2004 e 2005. Este processo em 

que se coloca a homologação se inicia no governo de Toledo. Neste governo 
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se dá a abertura democrática e a FENDUP aparece como uma entidade forte, 

lutadora. Sangue novo. E os professores provincianos vinham com tudo. 

Lutavam mais que nós, os limenhos, porque se dedicam apenas à 

universidade. Não trabalham em duas ou três universidades como nós. Tem 

gente que podendo assumir dois ou três trabalhos o fez.  

Entrevistador – Não estavam vinculados pela dedicação exclusiva. 

 Não.  

Entrevistador – O Sindicato Único de Docentes da Universidade Nacional 

Maior de San Marcos (SINDUSM) surge neste período? 

 Neste momento. Durante este processo, como vimos, as associações 

não funcionavam. Quando vieram os professores das províncias para fazer a 

greve pela homologação, vieram a San Marcos e aqui montaram suas 

barracas. E os professores que não aderiram à greve iam dar aulas com os 

colegas acampados na sua frente. Então os grevistas iam de sala em sala e os 

tiravam de lá. Que vergonha para os professores. Assim foi a luta. E aí estava 

(Julio) Lazzo, de Arequipa. Um lutador.  

Entrevistador – Lazzo é de Pátria Vermelha, não? 

 Creio que estava mais ligado à Pátria Vermelha. Para nós não conta se 

é independente ou a que organização pertence. O que conta são os atos. Se, é 

solidário, se trabalha para o povo. É como minha colega que foi a Ayacucho. 

Não importa o grupo, mas se lutou pela gente que vivia ali. Se, vinha ao 

Congresso, denunciava. Se, ia à França, denunciava. Se, foi ao Brasil e ficou 

no Partido dos Trabalhadores. Os partidos nem sempre são corretos, mas as 

pessoas que os levam podem ser os melhores. Assim foi o caso de Julio. 

Apoiamos sua persistência. Por isso o apoiamos. Quando estava em greve de 

fome150 apoiamos.  

Entrevistador – Greve de fome?  

                                                             
150 Catedráticos en huelga de hambre. Jornal La Republica. Edição de 20 de nov/2009. Disponível in:< 
http://larepublica.pe/20-11-2009/catedraticos-en-huelga-de-hambre-0>. Acessado em 26/12/2016. 
11:35h.  
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 Fez greve de fome sim. Quantos dias...  

Entrevistador – Vários professores ou só ele?  

 Vários. Sim. Nós mulheres estávamos aí.  

Entrevistador – Isso foi durante o governo de Toledo?  

 Foi durante o governo de Toledo.  

Entrevistador – Quando foi essa luta? 

 Bem, primeiro foi aqui, na cidade universitária (San Marcos), e depois foi 

na Casona do Parque Universitário. Fizemos um pedido de falar no Congresso 

sobre a homologação. Bom, tudo isto estou pensando em escrever e te enviar. 

Isso me dá fé de reunir esta história. Tenho esperança de reunir um grupo que 

atuaram aí.  

Entrevistador – Na Argentina fizeram isso. A Federação Nacional de 

Docentes Universitários – Histórica (CONADU) reuniu vários depoimentos 

de docentes que militaram desde as primeiras organizações sindicais 

universitárias. Vou enviar-lhe. 

 Que lindo. Envie-me, por favor. O SINDUSM nasce durante o processo 

de luta pela homologação. As quatro associações que existiam uniram-se. A 

associação que te mencionei, que estava morrendo, uniu-se às demais. Eram 

quatro agrupamentos diferentes na mesma universidade. Todas queriam liderar 

até que eu, que estava de apoio, sempre pela base, disse: “Vamos à 

FENDUP”. E as quatro uniram-se, mas se destacou uma professora. Não me 

recordo de seu nome completo, era Dra.Lau.  

 Ela representou a San Marcos na FENDUP depois de uma luta intestina 

entre estes quatro grupos. Três grupos eram liderados por homens e um pela 

Dra.Lau. E aí começa a criar a ideia de que não pode ser que sigam lutando 

quatro quando deveria ser apenas uma organização. Hoje SINDUSM tem mais 

de mil e quinhentos sócios ou membros, enquanto que a associação que 

liderou a luta dos contratados tem vinte sócios.  
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Entrevistador – No congresso da FENDUP nós conhecemos uma 

professora da San Marcos que integra uma associação. Chama-se 

Lourdes.  

 Lourdes Carpio. 

Entrevistador – Disse que se dá muito bem com os membros do 

SINDUSM, mas prefere estar na associação.  

 É o grupo mais radical. Eu também estive aí quando era contratada e fui 

secretaria geral dos contratados. Lutávamos para que todos os contratados 

fossem nomeados, mas quando vi que não se solidarizavam com Leonor 

Zamora que era prefeita em Ayacucho, por não estar de acordo com sua forma 

de pensar, renunciei. Porque a solidariedade não tem cor.   

Entrevistador – Professora, estamos falando de vários períodos, mas há 

dois que gostaria de perguntar-lhe. Um é em 1977 e 1978, quando se 

derruba a ditadura militar. 

 Tem muita relação com a Argentina, Chile e Uruguai também. É uma 

etapa de enfrentamento com os militares e onde a luta se faz mais forte.  

Entrevistador – E depois há outro golpe. O de Fujimori. No primeiro 

enfrentamento o movimento sindical conquista inclusive uma 

Constituição. No segundo caso, não. Em sua opinião, o que há de 

diferente nestes dois períodos?  

 Eu diria que na época de Velasco há todo um momento político ideal. O 

governo se denominava como um governo revolucionário. Nós, por exemplo, 

quando saímos da universidade, fomos trabalhar no setor pesqueiro e aí 

fundamos o Movimento Laboral Revolucionário, o MLR.  Nessa época o 

militarismo estava adequando ao movimento histórico político do mundo.  Dizia-

se do camponês, do trabalhador, “ninguém comerá de sua terra”, ou seja, todos 

têm direito a terra, para semear, para comer, para viver. Um processo aparente 

de revolução.  

 Então, tínhamos essa ideia. De que deveríamos trabalhar para os 

sindicatos. Para os trabalhadores. Essa formação que recebemos estava na 
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realidade, mas quando chega Fujimori não. Corta toda essa formação. Então, 

entra outra formação, o neoliberalismo. São outros tipos de valores.   

 Analisando bem, percebemos que historicamente, vivemos menos 

períodos democráticos e mais períodos com governos autoritários. 

Historicamente fomos golpeados, estamos acostumados a ter governos dessa 

maneira. Um cair e levantar-se.  

Entrevistador – Percebi que uma questão muito cara ao sindicalismo 

docente universitário é o artigo 84 (Lei 30.220) sobre a aposentadoria 

compulsória. No congresso da FENDUP ouvi referência à outra lei de 

aposentadoria, que seria um pouco melhor. Poderia me falar um pouco a 

respeito? 

 Creio que a lei anterior era de 1982. Reconheciam-se todos os direitos 

dos professores e não se impunha nenhuma restrição. Agora esta nova lei, que 

nasce de uma comissão do Congresso e a consulta que fez a todas as 

universidades, mas esta consulta não foi realizada com os de baixo. Não teve 

uma participação dos debaixo. Tanto que quando se apresenta uma proposta, 

tratam de manipular como querem.  

 Eu recordo que na universidade queria apresentar algumas propostas, 

então queria fazer uso da palavra, assim como outros professores, mas não 

nos deixaram. Todas as questões tinham de ser encaminhadas por papéis, 

escritas. Tudo em papel. Eu questionei por que tínhamos de ter três vice-

reitores: um vice-reitor acadêmico, um de investigação e outro de progressão 

social. O de progressão social é muito importante porque é a ligação com a 

sociedade e com os problemas sociais do país, mas que talvez fosse melhor 

trabalhar diretamente junto às comunidades e trabalhávamos sem apoio social 

e econômico da universidade. Coloquei tudo isso e nos disseram que poderiam 

levar isso ao Congresso.  

 Nós cremos que esta lei pode ser melhorada. Não estamos totalmente 

contra a lei. A lei para nós foi um rompimento em um momento histórico em 

que havia muito clientelismo. Vinha um, levava sua gente. Vinha outro levava 

os seus. Não havia o que se podia chamar de meritocracia.  
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 Creio que deveria ter se estudado a lei e apresentar uma proposta 

sólida, mas nenhum dos dirigentes, lamentavelmente, teve essa ousadia.  

Entrevistador – Os dirigentes da FENDUP? 

 Não somente da FENDUP, mas também das bases. Nós somos bases 

da FENDUP. Então há o grupo que apoia a lei e o grupo que é contra. Ou tudo 

está bem, ou tudo está mal. Isso que me parece que é a intenção de Júlio 

(Lazzo), de uni-los. Dezoito universidades reuniram-se. Não é pouco. É mais 

que a metade. Penso que somos responsáveis de não termos discutido essa 

proposta. E por que? Porque tampouco a FENDUP tinha apoio econômico.  

Entrevistador – Disseram-me que a FENDUP havia apresentado 

anteriormente uma proposta de reforma universitária, mas que não a 

levaram em consideração.  

 Pode ser, mas neste momento nós estávamos com as comunicações 

muito pobres. Pode ter havido uma proposta, mas deveriam tê-la baixado às 

bases. Deveria haver um caderninho, para que todos pudessem ler, para que 

pudessem dar suas propostas, mas não. Isso faltou. E com essa divisão. Com 

divisão reinará. Isso não pode.  

 Agora com esse processo de reconstituição a ideia é... estamos de 

acordo com uma lei de reforma. Sim, mas com modificações e revisão de 

outros artigos para que se possa melhorar.  

Entrevistador – Vocês (o grupo vencedor das eleições para o SINDUSM) 

agora estão na direção do sindicato. As eleições foram no dia 14 de julho.  

 Sim. Recém ingressamos. São eleições que ocorrem um pouco antes da 

reitoria. A ideia é que a universidade entre em um processo de eleições. Então 

os termos, os prazos são curtos. A forma como foi o processo eleitoral em San 

Marcos foi muito conflituoso. Houve casos em que retiraram candidatos, depois 

disseram que não poderiam repor, depois deixaram repor. Havia muitas 

irregularidades. E nós, paralelamente achamos que era correto fazer as 

eleições para SINDUSM. São vinte delegados no total.  

Entrevistador – Cada faculdade tem um candidato?  
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 Sim. Um cargo.  

Entrevistador – A lista é por faculdade?  

 Sim. A atual direção não tinha como dar conta de sua gestão e encurtou 

seu mandato.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


