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O número 47 da Revista Universidade e Sociedade, lançado por ocasião do 30º Congresso do 
ANDES-SN, constitui-se em um número especial, composto por artigos oriundos de chamada pública 
e de autores convidados de maneira a possibilitar aos leitores uma aproximação da totalidade desses 30 
anos de lutas do Sindicato Nacional, mediado por particularidades marcadas pelos desafios impostos em  
diferentes conjunturas, das lutas que travamos, das derrotas e vitórias que tivemos e dos enfrentamentos 
que, certamente, virão! 

Como conjunto, as escritas tecem o resgate afetivo da memória de militantes que construíram a 
ANDES, passam pela análise criteriosa dos embates travados na história do Movimento Docente nas 
IES, explicitando as diferenças entre concepções de sindicato, a relação da categoria docente com os de-
mais servidores públicos e sua inserção como classe trabalhadora, para expor a contemporaneidade do 
ANDES-SN, que, pelas posições forjadas majoritariamente na democracia do movimento, produz-se 
como caso exemplar de autonomia e independência sindical frente a patrões, governos e partidos políticos. 
Independência e autonomia conquistadas como expressão das lutas e contradições que demarcam cri-
térios para a democracia sindical, em diferentes tempos da política e da educação brasileiras. Neste esco-
po, inserem-se os debates e decisões quanto à construção, filiação e desfiliação à CUT, bem como as 
discussões e deliberações no que tange à necessidade de contribuir para a unidade da classe em luta, por 
intermédio da criação e consolidação de uma nova Central, sindical e popular, como instrumento de re-
organização da classe trabalhadora.  

Apreendemos, nessa leitura, sobre os movimentos feitos ainda como ANDES na perspectiva de 
consagrar o Art. 207 da Constituição Federal como eixo norteador da Universidade Pública, inscrevendo 
os princípios (a) da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, articulador da produção do co-
nhecimento socialmente referenciado, e (b) da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial que fortalece a democracia de gestão pela comunidade universitária. A escrita 
dessa história passa pelos embates que o ANDES-SN travou junto com o Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública para produzir a proposta de Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional da Educação da 
Sociedade Brasileira, chegando à contemporaneidade. 

Outra vez, os artigos nos armam com os subsídios da teoria marxista para os enormes desafios atuais: 
o produtivismo como marca desagregadora do trabalho, da carreira e da vida de docentes; o pacote 
da autonomia que, de fato, fere a autonomia universitária e, articulado ao PL da Carreira, radicaliza 
a forma do desenvolvimento desigual e combinado, nesse caso, entres as IFES – escolões e centros de 
excelência – e, também, entre áreas e unidades, uma vez que o produtivismo (quantidade travestida, 
segundo a lógica do capital, em qualidade) torna-se critério para aporte de recurso público. Conjunto 
regulatório que potencializa a desconstituição da Dedicação Exclusiva (DE), em nome de projetos ins-
titucionais com captação de recurso externo e, portanto, contrapõe-se à indissociabilidade como crité-
rio de trabalho docente e formação discente na produção do conhecimento de qualidade socialmente 
referenciada, avançando, definitivamente, para a forma de conhecimento-mercadoria. 
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Tais questões remetem para a reflexão sobre as perspectivas do novo Plano Nacional de Educação e 
trazem elementos para pensarmos o papel do ANDES-SN, nessa luta, no tocante à forma e ao conteúdo. 
A forma, nada autônoma, estabelecida para a Conferência Nacional de Educação e referendada exem-
plarmente na composição do Fórum Nacional da Educação; e o conteúdo expresso na precariedade de 
propostas dessa Conferência para o ensino superior, e reforçado no silenciamento do atual Ministro da 
Educação, sobre o tema, em sua primeira entrevista.  

O conjunto dos artigos avaliam nossas lutas e expressam a produção do intelectual coletivo que o 
ANDES-SN vem sendo capaz de forjar-se. Instigam a seguir peleando no campo teórico e prático, a 
combater a subsunção do trabalho intelectual à lógica do capital e a valorizar o trabalho docente pela 
reafirmação da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e da DE como regime preferencial 
de nosso trabalho.

Ainda três outras matérias: (1) a seção tradicional Memória do Movimento Docente – entrevista 
com o Professor Ciro T. Correia, Presidente do ANDES-SN na gestão 2008-2010 – e duas especiais 
desse número, (2) a trajetória do Sindicato na visão dos presidentes do ANDES-SN – escrita pela jor-
nalista Lígia Coelho a partir da seção Memória do MD das revistas anteriores – e (3) um registro de 
imagens resgatando reuniões, congressos nacionais, conselhos nacionais de associações docentes, gre-
ves, atos públicos, audiências, a transformação em Sindicato Nacional, grandes marchas nacionais pela 
terra, pela educação, contra a reforma da previdência. Também estão presentes nas imagens os em-
bates com o governo recém-findado e a solidariedade de movimentos sociais com o ANDES-SN, na 
criminalização desferida pelo golpe da cassação do registro e seus desdobramentos. Lutas que travamos 
em defesa do Sindicato Nacional, da Universidade Pública, de pautas dos servidores públicos e da classe 
trabalhadora. 

O número 47 traz ainda manifestações de entidades com as quais convivemos nesses 30 anos, reco-
nhecendo a importância do nosso sindicato na luta para uma sociedade efetivamente justa e igualitária, 
livre da pressão e da exploração capitalista. E brinda-nos com uma instigante poesia. 

Nesse número comemorativo dos nossos 30 anos e lastro para novas lutas, trazemos a palavra da 
atual diretoria nos convocando...

Defender esse patrimônio e ampliá-lo, dá-lo a conhecer e fazê-lo avançar entre os professores, 
é o nosso maior desafio. O que vem a seguir será pequeno se alcançarmos o significado da 
grandeza que é o ANDES-SN. Depende de nós a continuação dessa história. Sigamos em 
frente!

As Editoras
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otaviano Helene; Lighia B. Horodynski matsushigue 
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Juliana fiuza Cislaghi
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MEMÓRIA DOCENTE 
Entrevista com o Professor Ciro T. Correia

ANDES: 30 anos de resistência, lutas e conquistas 
Presidentes falam das experiências vividas à frente da entidade em três décadas, 
por Lígia Coelho
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Em algumas imagens, parte dos 30 anos do ANDES-SN
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POESIA
QUANDO OS TRABALHADORES PERDEREM A PACIÊNCIA (mauro iasi)

Andes 47xx.indd   5 22.01.11   10:19:20



6 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

DIRETORIA DO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES 
DAS INSTITUIçõES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES-SN 

Gestão 2010 - 2012
PresidenTe – marina Barbosa Pinto (AdUff ssind) 
1º viCe-PresidenTe – Luiz Henrique schuch (AdUfPeL ssind) 
2º viCe-PresidenTe – Luís mauro sampaio magalhães (AdUrrJ ssind) 
3º viCe-PresidenTe – osvaldo Luiz Angel Coggiola (AdUsP ssind) 
seCreTÁriA GerAL – márcio Antônio de oliveira (APes Jf ssind) 
1ª seCreTÁriA – Zuleide fernandes de Queiroz (sindUrCA) 
2º seCreTÁrio – César Augusto minto (AdUsP ssind)
3º seCreTÁrio - milton vieira do Prado Júnior (AdUnesP ssind)
1º TesoUreiro – Hélvio Alexandre mariano (AdUniCenTro ssind) 
2º TesoUreiro – Almir serra martins meneses filho (AdUrn ssind) 
3ª TesoUreirA– maria suely soares (APUfPr ssind) 
REGIONAL NORTE I 
1º viCe-PresidenTe reGionAL norTe i – Jorge Luiz Coimbra de oliveira (AdUnir ssind) 
2º viCe-PresidenTe reGionAL norTe i – francisco Jacob Paiva da silva (AdUA ssind) 
1ª seCreTÁriA reGionAL norTe i – ediraci Guedes Barros da silveira (AdUA ssind)
2ª seCreTÁriA reGionAL norTe i – ricardo Lima serudo (sind-UeA) 
1º TesoUreiro reGionAL norTe i – Amecy Gonçalves Bentes de souza (AdUA ssind)
2º TesoUreiro reGionAL norTe i – Ana fanny Benzi de oliveira (AdUnir ssind)
REGIONAL NORTE II 
1ª viCe-PresidenTe reGionAL norTe ii – sandra Bernadete da s. moreira (AdUfPA 
ssind)
2º viCe-PresidenTe reGionAL norTe ii – Alexandre Adalberto Pereira (sindUfAP) 
1º seCreTÁrio reGionAL norTe – Arley José da silveira da Costa (sindUfAP) 
2ª seCreTÁriA reGionAL norTe - maria da Conceição rosa Cabral (AdUfPA ssind)
1º TesoUreiro reGionAL norTe - José Queiroz Carneiro (AdUfPA ssind)
2º TesoUreiro reGionAL norTe – roberto Cezar Lobo da Costa (AdUfPA ssind)
REGIONAL NORDESTE I 
1º viCe-PresidenTe reGionAL ne i – marcone Antônio dutra (APrUmA ssind)
2º viCe-PresidenTe reGionAL ne i – Geraldo do nascimento Carvalho (AdUfPi ssind)
1ª seCreTÁriA reGionAL ne i – raquel dias Araújo (sindUeCe) 
2º seCreTÁrio reGionAL ne i - daniel vasconcelos solon (AdCesP ssind)
1º TesoUreiro reGionAL ne i - franquiberto s. Pessoa (AdUfC ssind)
2ª TesoUreirA reGionAL ne i - Lucelma silva Braga (APrUmA ssind)
REGIONAL NORDESTE II 
1º viCe-PresidenTe reGionAL ne ii – Josevaldo Pessoa da Cunha (AdUfCG ssind)
2º viCe-PresidenTe reGionAL ne ii– João Wanderley rodrigues Pereira (AdUrn ssind)
1º seCreTÁrio reGionAL ne ii– marcos Aurélio montenegro Batista (AdUfPB ssind)
2º seCreTÁrio reGionAL ne ii – emerson Azevedo de Araújo (AdUfePe ssind)
1º TesoUreiro reGionAL ne ii– Levy Paes Barreto (AdUferPe ssind)
2º TesoUreiro reGionAL ne ii– Geraldo marques Carneiro (AdUern ssind)
REGIONAL NORDESTE III 
1ª viCe-PresidenTe reGionAL ne iii– maria do socorro soares ferreira (AdUneB ssind)
2º viCe-PresidenTe reGionAL ne iii– Alexandre Galvão Carvalho (AdUsB ssind)
1ª seCreTÁriA reGionAL ne iii – maslowa islowa Cavalcanti freitas (AdUfs-Ba ssind) 
2º seCreTÁrio reGionAL ne iii– maximiano Antônio C. filho (AdUCsAL ssind)
1ª TesoUreirA reGionAL ne iii - neilson santos meneses (AdUfs ssind)
2º TesoUreiro reGionAL ne iii– menandro Celso de Castro ramos (APUB ssind)
REGIONAL PLANALTO 
1º viCe-PresidenTe reGionAL PLAnALTo– maurício Alves da silva (sesdUfT) 
2º viCe-PresidenTe reGionAL PLAnALTo– Wilson mozena Leandro (AdUfG ssind)
1º seCreTÁrio reGionAL PLAnALTo– Joel moisés silva Pinho (APUG ssind)
2ª seCreTÁriA reGionAL PLAnALTo– Helvia Leite Cruz (AdUnB ssind)
1º TesoUreiro reGionAL PLAnALTo– Cláudio Lopes maia (AdCAC ssind)
2º TesoUreiro reGionAL PLAnALTo– enoch José da mata (AdUfG ssind)
REGIONAL PANTANAL 
1º viCe-PresidenTe reGionAL PAnTAnAL– Carlos roberto sanches (AdUfmAT ssind)
2ª viCe-PresidenTe reGionAL PAnTAnAL– maria José m. da silva Calixto 
(AdUfdoUrAdos ssind)
1ª seCreTÁrio reGionAL PAnTAnAL– Josete maria Cangussu ribeiro (AdUnemAT ssind)
2ª seCreTÁrio reGionAL PAnTAnAL– marina evaristo Wenceslau (AdUems ssind)
1º TesoUreiro reGionAL PAnTAnAL - Pedro de Assis e silva filho (AdUfmAT ssind)
2º TesoUreiro reGionAL PAnTAnAL– vitor Wagner neto de oliveira (AdLesTe ssind)
REGIONAL LESTE 
1º viCe-PresidenTe reGionAL LesTe– Luís Antônio rosa seixas (AdUfoP ssind)
2º viCe-PresidenTe reGionAL LesTe– ricardo roberto Behr (AdUfes ssind)
1ª seCreTÁriA reGionAL LesTe - maria Alice vieira (AdUfU ssind)
2º seCreTÁrio reGionAL LesTe - Antônio maria Pereira de resende (AdUfLA ssind)
1ª TesoUreirA reGionAL LesTe - valéria maria P. v. Gussen (AdfUnrei ssind)
2º TesoUreiro reGionAL LesTe - francisco mauri de C. freitas (AdUfes ssind)
REGIONAL RIO DE JANEIRO 
1º viCe-PresidenTe reGionAL rJ– frederico José falcão (AdUr-rJ ssind) 
2ª viCe-PresidenTe reGionAL rJ – sônia Lúcio rodrigues de Lima (AdUff ssind) 
1ª seCreTÁriA reGionAL rJ– elisabeth Carla vasconcelos Barbosa (AdUff ssind)
2º seCreTÁrio reGionAL rJ - Wilson Paes de macedo (AsdUerJ ssind)
1º TesoUreiro reGionAL rJ - maria Luiza Testa Tambellini (AsdUerJ ssind)
2ª TesoUreirA reGionAL rJ - José Glauco ribeiro Tostes (sesdUenf) 
REGIONAL SÃO PAULO 
1º viCe-PresidenTe reGionAL sP– francisco miraglia (AdUsP ssind)
2ª viCe-PresidenTe reGionAL sP– marco Aurélio de C. ribeiro (AdUnimeP ssind) 
1º seCreTÁriA reGionAL sP – João da Costa Chaves Júnior (AdUnesP ssind)

2ª seCreTÁriA reGionAL sP– Clelia rejane Antonio-Bertoncini (AdUnifesP ssind)
1ª TesoUreirA reGionAL sP– soraya soubhi smaili (AdUnifesP ssind)
2º TesoUreiro reGionAL sP– rubens Barbosa Camargo (AdUsP ssind)
REGIONAL SUL 
1ª viCe-PresidenTe reGionAL sUL– Bartira C. silveira Grandi (ssind na UfsC)
2º viCe-PresidenTe reGionAL sUL– Cláudio Antônio Tonegutti (APUfPr ssind)
1ª seCreTÁriA reGionAL sUL– sirley Laurindo ramalho (sindUTf-Pr)
2º seCreTÁrio reGionAL sUL– Carlos Henrique Lemos soares (ssind na UfsC)
1º TesoUreiro reGionAL sUL– denny William da silva (AdUniCenTro ssind)
2º TesoUreiro reGionAL sUL– João francisco ricardo K. negrão (APUfPr ssind)
REGIONAL RIO GRANDE DO SUL 
1º viCe-PresidenTe reGionAL rs – Laura souza fonseca (ssind na UfrGs) 
2º viCe-PresidenTe reGionAL rs– Carlos Alberto da fonseca Pires (sedUfsm)
1º seCreTÁrio reGionAL rs– Billy Graeff Bastos (AProfUrG ssind)
2º seCreTÁriA reGionAL rs– elmo swoboda (AProfUrG ssind)
1º TesoUreiro reGionAL rs– Cândido silveira de souza (ssind na UfrGs) 
2º TesoUreiro reGionAL rs– sérgio Barum Cassal (AdUfPeL ssind)
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Retrato de um (não tão) Velho Militante

Saudações aos colegas que não tive o prazer de 
conhecer, ou que não se lembram mais de mim. 
Afinal, faz já quase 30 anos.

Sou Sydney Sérgio Fernandes Solis, professor 
universitário, pesquisador e servidor público, sócio-
fundador da ANDES e docente tanto da rede pública, 
quanto da rede particular de ensino superior.

Sou servidor público aposentado em razão de uma 
grave deficiência visual que me tirou da linha de frente 
da luta pela liberdade, justiça social e democracia.

Já passei dos 60 anos e sou também egresso das 
lutas de resistência contra a ditadura militar, que in-
felicitou o país.

Aos 16 anos fazia parte da Juventude Comunista, 
em 1961, e fiquei no Partido até a dissidência da Seção 
Guanabara, em 1966.

Militei no processo de luta armada contra a dita-
dura junto ao MR-8, até ser preso em 1969, durante 
a junta militar. Quando fui preso, cursava o quinto 
ano de Engenharia da então Escola Nacional de En-
genharia – ENE. Como lidava, também, com jorna-

ANDES autônoma e democrática

Sydney Sérgio Fernandes Solis

Professor da Universidade santa úrsula – aposentado
E-mail: dssolis@gmail.com

“Pra você que me esqueceu... aquele abraço”
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lismo e cinema, tinha começado a cursar a Escola de 
Comunicação da UFRJ, a qual a prisão e o Decreto-
Lei 477 me impediram de concluir.

Após retornar da prisão e após ser impedido 
também de cursar o curso de Comunicação da UFRJ, 
pelo Decreto-Lei 477 – cuja abrangência, esperavam 
os militares, fosse de âmbito nacional, mas que no 
meu caso não resistiu à “poça d’água”. Transpus, en-
tão, a Baía de Guanabara e passei no vestibular da 
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde 
consegui me formar (finalmente) em Ciências Soci-
ais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
– o ICHF da UFF. Em 1975, recém-formado, fui 
aprovado no concurso para Professor Colaborador 
desse mesmo Instituto. Já havia trabalhado como do-
cente em cursos pré-vestibulares, mas a minha pri-
meira experiência como docente do ensino superior 
deu-se na minha querida UFF.

Afetividades à parte, fui obrigado a complementar 
o meu salário – que neste caso levou um ano para ser 
pago – buscando lecionar em universidades da rede 
particular. Começava aí a minha experiência como 
professor da rede particular de ensino do Rio de Ja-
neiro. Não posso considerar que essa experiência te-
nha sido frustrante.

Lecionei em uma instituição católica em Nova 
Friburgo, interior do Rio de Janeiro, que me colocou 
em contato com uma população tida como “caipira” 
pelo meu Estado, alunos estes que, apesar de muito 
simples, eram também extremamente sequiosos de in-
formação e saber. Pessoas extremamente simpáticas 
e amigáveis, forneceram-me uma base inestimável 
para minha experiência docente. Se outro benefício 
não tivesse, informo, à guisa de esclarecimento, que 
foi em Friburgo que conheci a minha atual compa-
nheira, professora Dirce Eleonora Nigro Solis, que 
me deu dois filhos, Victor, também professor, e Ma-
riana, futura designer. Atualmente Dirce é chefe do 
departamento de Filosofia na UERJ, mas, naquela 
época, complementava como eu, na Faculdade de 
Filosofia Santa Dorotéia, de Nova Friburgo, o seu sa-
lário (minguado) de professora da PUC-RJ.

Em 1976 fui convidado para lecionar na Univer-
sidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, onde, junto 
com outros companheiros egressos das lutas de resis-
tência contra a ditadura, lideramos a greve da rede 

particular de 1978 e fundamos a Associação de Do-
centes da Universidade Santa Úrsula, a ADUSU.

Ainda em 1978 fui aprovado no concurso para pro-
fessor Assistente do ICHF-UFF, onde me mantive até 
me transferir, a convite, para o IPHAN, em razão de 
já ser servidor público concursado.

Permaneci como docente do ensino superior até 
fins de 1988, quando segui carreira na Administração 
Pública Federal. Daqui em diante, passo a explanar a 
minha experiência com a Associação Nacional, sem 
antes bradar: Viva a ANDES!

 
Uma Associação Nacional de Docentes: 
iniciativa que não deveria ser tentada

Certo dia, em 1978, um velho amigo e professor 
encontrou-me em um bar – aliás, como sempre acon-
tece no Rio de Janeiro – e me sentenciou enfático:

– Vamos constituir uma associação nacional de do-
centes.

Faz-se necessário contextualizar a pretensão do 
meu antigo mestre. Nesse ano os professores do En-
sino Superior da rede particular do Rio de Janeiro 
haviam realizado sua primeira tentativa de greve por 
melhores condições de trabalho e salário, e por um 
ensino de qualidade. Esse movimento teve como pro-
tagonista o Sindicato de Professores do Município 
de Rio de Janeiro – SINPRO-RJ, sindicato esse que 
tinha preponderante atuação junto aos professores 
de Ensino Médio da capital. O movimento grevista 
dos professores do então 3º Grau, não só não era bem 
visto pelas diretorias sindicais, como também não 
recebia nenhum apoio efetivo da entidade. Diga-se 
assim, que a greve dos professores do Ensino Superior 
da rede particular do Rio de Janeiro se fez por total 
iniciativa das bases. Os professores militantes, de um 
modo ou de outro, tinham relação com o famoso 
movimento das oposições sindicais que buscava um 
novo tipo de sindicalismo, não atrelado ao Estado e 
ao “peleguismo”, e por canais de manifestação mais 
democráticos. Lembremos que em 1978 ainda vigia 
o violento regime autoritário, que desde 1964 infeli-
citava o país.

 De forma espantosa e contra a direção do SIN-
PRO-RJ, o movimento grevista ganhou as assembleias 
e conseguiu ser deflagrado dentro do espaço sindical. 
Diga-se a bem da verdade que, uma vez decretada a 
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greve pela assembleia dos professores, a diretoria do 
Sindicato encampou o movimento, mesmo que a re-
boque do comando de greve.

A diretoria do Sindicato acreditava que a “radicali-
zação das assembleias” prejudicaria o processo de 
negociação, e prejudicaria, principalmente, o acordo 
tácito com os patrões por um contrato que se limitava 
a conseguir para os docentes “um prato de lentilhas” 
pela sua aceitação. Para surpresa geral, a aceitação 
ao movimento grevista foi geral e irrestrita, e as de-
mandas dos professores eram tão justas que, apesar 
do bloqueio patronal que levou a demanda ao dissídio 
coletivo, a vitória dos docentes se deu em todas as li-
nhas, inclusive no Tribunal Regional do Trabalho.

Havíamos demonstrado que, para além de um 
contrato de trabalho um pouco mais 
digno, a vitória fora conquistada pela 
mobilização autônoma e democrática 
da categoria, o que também demonstrou 
como a estrutura sindical vigente poderia 
ser alargada e convertida em nosso favor 
através do movimento de massas. Havia 
se tornado evidente a transformação da 
estrutura organizacional do movimento 
para além da estrutura sindical, atrelada 
ao Ministério do Trabalho.

 A tarefa que se impôs a todos nós 
foi a criação de uma estrutura que, em 
primeiro lugar, propiciasse uma iden-
tidade ao movimento dos docentes do 
terceiro grau – negligenciada pelo Sindi-
cato – e, em segundo lugar, estivesse li-
vre das imposições da legislação sindical. Foi a época 
do florescimento das associações de docentes em cada 
instituição de ensino superior particular.

Essa forma de organização por local de trabalho, 
inspirada nos conselhos de fábrica propostos pelos 
operários de Turim, de que nos falou Antonio 
Gramsci, já vinha sendo discutida pelo movimento 
das oposições sindicais como forma de se bypassar os 
limites impostos pela legislação sindical da ditadura e 
as conveniências dos “pelegos” de plantão.

No Rio de Janeiro existia a ADPUC, Associação de 
Docentes da PUC-RJ, na rede particular e a ADUFRJ 
entre as Universidades Federais. O movimento grevista 
deu origem à ADUSU – Associação de Docentes da 

Universidade Santa Úrsula; à APROCAM – Associa-
ção de Professores do Centro Universitário Cândido 
Mendes; à ADNOTRE DAME; à ADCUP – Asso-
ciação de Docentes do Centro Profissionalizante 
(atual UniverCidade – que não é uma instituição 
de ensino, mas um erro de grafia); ADBENNETT 
– Associação de Docentes do Instituto Metodista 
Bennet, ADGAMA – Associação de Docentes da 
Universidade Gama Filho. A movimentação docente 
havia incluído também os professores da UERJ, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que apesar 
de ser uma instituição pública tinha os seus contratos 
de trabalho negociados pelo SINPRO-RJ. Por essa 
razão, o movimento foi o responsável também pela 
criação da ASDUERJ.

Voltemos, porém, – como bom ca-
rioca –, ao bar. É conhecido que os 
cariocas tiram prazer até da política. 
A proposta do meu velho amigo, o 
professor José Nilo Tavares (professor 
de Ciência Política da PUC e da UFF), 
de se formar uma associação nacional 
de docentes, parecia estar na ordem do 
dia, ali colocada pela extensão vitoriosa 
do movimento dos professores do Rio 
de Janeiro. Contudo, a nós que havía-
mos constituído as AD a partir da 
musculatura que o movimento social 
de greve havia trazido aos professores 
da rede particular, não parecia que as 
condições sociais e políticas que emba-
sariam o movimento docente a nível 

nacional estavam dadas, ou seja, ainda eram condi-
ções a serem construídas. Considerávamos que, se 
constituída uma associação nacional sem aquelas con-
dições pré-requeridas, estaríamos construindo mais 
um grande “aparelho” a ser tomado por tendências 
políticas.

Aquela que viria a ser a ANDES não deveria ser 
constituída naquele momento. É evidente que todos 
nós que integrávamos o movimento docente na rede 
particular, e aqueles que como eu, também trabalhavam 
na rede pública, aspirávamos a uma entidade nacional 
nos moldes e nos princípios das associações de do-
centes organizadas por local de trabalho. Porém, per-
cebíamos que deveria ser formado ao mesmo tempo 
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o grande movimento nacional de docentes que cor-
porificasse a tal associação nacional.

Contagiante qual um vírus
Pode parecer pretensão, mas o movimento grevista 

da rede particular de ensino superior colocou fogo no 
rastilho da mobilização da categoria dos docentes 
universitários do Rio de Janeiro.

Considerando-se que muitos dos professores da 
rede pública federal e estadual também lecionavam 
em escolas particulares e que as condições de trabalho 
nas instituições do Estado pouco se diferenciavam 
daquelas de natureza privada, parecia óbvio que o 
exemplo do movimento grevista de 1978 (que se re-
petiu também em 1979) agisse como demonstração de 
possibilidades, abertas aos colegas da rede pública.

Considerando-se ainda que estavam no Rio de Ja-
neiro as quatro instituições federais de ensino supe-
rior – UFRJ, UFF, UniRIO, UFRRJ – Federal Rural 
do Rio de Janeiro, sem esquecer a Universidade do Es-
tado – a UERJ, tornou-se patente que o movimento 
docente na antiga capital do País atuaria como um 
vírus “contagiante” para a mobilização nacional dos 
docentes.

 A maioria desses professores era também de 
pesquisadores atuantes nas associações de pesquisa-
dores como a SBPC, etc. e um grande número deles 
era ligado ao movimento das oposições sindicais já 
citado, mas não possuía qualquer instituição sindical 
que desse conta de seus interesses.

Esse conjunto de condições encontrou terreno 
fértil na crise da ditadura militar – a qual não sabia 
como gerir a transição para a democracia – e se espa-
lhou na mobilização por todo o País por uma nova 
universidade e por melhores condições de trabalho.

 Havíamos aprendido que a pressão funcionava. Em 
1979 ficou demonstrado que poderíamos, todos nós 
docentes, reivindicar e pressionar unidos o Estado e 
que, do alto de nossa dignidade professoral, poderíamos 
arrancar dos ditadores uma Universidade autônoma e 
mecanismos democráticos de participação universitária. 
Havíamos nos constituído como força social importante 
e indispensável no campo do trabalho. A consagração 
desse estatuto foi obtida pela greve geral nacional das 
universidades federais, a primeira greve geral nacional 
acontecida no país desde 31de março de 1964.

A grande greve das universidades federais inseriu-
se no espírito de mobilização grevista que uniu em 
um único movimento os docentes do ensino superior, 
fosse onde fosse que eles exercessem suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Qualquer professor veria 
no movimento nacional, não apenas a mobilização 
dos professores das universidades federais, mas a ex-
pressão do movimento docente como um todo.

Estavam dadas as condições para o processo de 
constituição de uma associação nacional de docentes 
do ensino superior. Essa associação aparecia naquele 
momento como a expressão de um amplo movimento 
social da categoria e com a musculatura temperada pe-
lo conflito com os agentes da ditadura.

A Associação Nacional de Docentes era uma ini-
ciativa a ser levada a cabo. Uma empreitada a ser levada 
a cabo com urgência.

A Concretização de um Sonho: o Congresso 
de fundação da ANDES em Campinas

Dissemos que a constituição da Associação Nacio-
nal de Docentes do Ensino Superior tinha-se tornado 
premente no curto espaço de tempo decorrido entre a 
greve de 1978 das IES particulares e a greve nacional 
das IES federais autárquicas, em 1979. A urgência, po-
rém, não excluía o processo de uma preparação densa 
e complexa.

Participei das reuniões preliminares ao Congresso 
de fundação da entidade como Secretário Geral da 
Associação de Docentes da Universidade Santa Úrsula. 
Como informei nas notas de apresentação deste artigo, 
trabalhava também como docente no ICHF, da UFF, 
na qualidade de professor colaborador concursado de 
Ciência Política; mas como também deixei claro na 
apresentação, havia sido obrigado a trabalhar na rede 
particular em função da demora do pagamento da 
Universidade Federal (meu primeiro salário demorou 
um ano para ser pago). Como professor da USU, aca-
bei participando da greve de 1978 e da fundação da 
Associação de Docentes (ADUSU), que se seguiu ao 
movimento, de modo que, quando das reuniões pre-
liminares ao Congresso de fundação da Associação 
Nacional, estive presente como representante oficial 
do movimento docente naquela universidade.

As reuniões preliminares ocorridas em Campinas, 
São Paulo e no Rio de Janeiro foram difíceis, uma vez 

Andes 47xx.indd   11 22.01.11   10:19:27



12 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

30 anos de Andes-sn

que estavam permeadas por todo tipo de 
desconfianças recíprocas quanto à par-
ticipação de docentes de um conjunto 
tão díspar de instituições de ensino su-
perior. A maior dificuldade, entretanto, 
devia-se ao proverbial sectarismo das 
correntes de esquerda presentes no mo-
vimento, do qual era voz corrente na 
época – e não apenas naquela época – que 
a esquerda só se unia na cadeia. Tratava-
se, portanto, de tentarmos demonstrar 
que setores do movimento tão parceiros e próximos 
no tocante à visão de mundo e objetivos, poderiam 
conviver democrática e cordialmente no interior de 
uma associação que se propunha tão grande quanto o 
tamanho da diversidade do Brasil.

Foi difícil, duro e desgastante, mas quando chegamos 
ao Congresso de fundação, realizado em Campinas, 
havíamos conseguido um grau de conhecimento e res-
peito mútuo que nos permitiu concretizar a fundação 
da Associação Nacional de Docentes, que, naquele 
Congresso, foi batizada como Associação Nacional de 
Docentes do Ensino Superior – ANDES.

Não temo dizer que o que construímos no auditó-
rio do Centro de Convivência de Campinas foi mais do 
que uma entidade associativa profissional. A primeira 
coisa que construímos, naquele início de 1980, foi a 
unidade do movimento docente nacional. Unidade es-
sa que não se constituiu sem atribulações e conflitos 
de todo tipo, mas prevaleceu o respeito e a confiança 
mínima para caminharmos juntos na adversidade e 
para construirmos a musculatura do maior movimento 
nacional de então: o Movimento Docente.

O que construímos em 1980
Como disse anteriormente, construímos a unidade 

do movimento dos docentes do ensino superior, os 
quais estavam separados por sua vinculação profis-
sional, pois as IES estavam organizadas de formas mui-
to diversas: como as Universidades Federais autár-
quicas (tais como UFRJ, UFBA, UFCE, UFRGS 
etc.); Universidades Federais fundacionais (tais co-
mo UnB, UniRIO, por exemplo); Universidades 
Estaduais autárquicas (como a USP, UNICAMP e 
UERJ); grandes Universidades Particulares (como a 
PUC-SP, PUC-Campinas, UNIMEP de Piracicaba, 

ou a PUC-RJ, Santa Úrsula, Cândido 
Mendes, BENNETT, ou ainda, UNI-
SINOS); fundações municipais, facul-
dades isoladas, entre outras.

Com a fundação da ANDES, nós 
construímos a categoria dos docentes 
brasileiros do ensino superior, indepen-
dente da localização geográfica em que 
exercessem sua função. No entanto, o 
fundamental a se afirmar é que, com a 
ANDES, construímos uma associação 

profissional de novo tipo, ou seja, não atrelado ao Es-
tado, não atrelado também a organizações políticas de 
qualquer matiz. Uma associação profissional que repre-
sentasse os docentes em qualquer uma de suas variadas 
atividades, fossem elas a docência, a pesquisa, ou a co-
ordenação de projetos de extensão universitária.

Não poderíamos deixar de lembrar, porém, que a 
unidade do corpo docente poderia ter sido perdida 
antes do encerramento do Congresso de fundação da 
ANDES. Esse risco não era em função da diversidade 
estrutural do movimento docente, mas, infelizmente, 
pelos ecos do sectarismo político que permeava a 
organização dos professores. A manifestação desse 
sectarismo ameaçou despedaçar a entidade já no pro-
cesso de eleição da sua primeira diretoria.

Concorreram duas chapas organizadas a partir de 
aglutinações preexistentes, considerando as afinida-
des políticas entre as correntes do movimento que 
constituiu a ANDES. Um deles, entendido como “re-
formista” e “vacilante”, era encabeçado pela grande 
liderança do movimento grevista das autarquias fe-
derais, prof. Luiz Pinguelli Rosa; físico de renome 
nacional, criador e dirigente da COPPE-UFRJ e 
ex-presidente da associação de docentes daquela 
Universidade. Essa chapa era apoiada também pelas 
principais lideranças da greve de 1978 do setor das 
IES particulares do Rio de Janeiro e por ADs das au-
tarquias federais próximas ao Rio de Janeiro.

A outra chapa, definida pelos adversários como 
“xiita”, era composta de professores de Universidades 
Federais do Norte e Nordeste, de Estados do Sul, por 
setores das autarquias federais e das grandes estaduais 
paulistas. Essa chapa, que na prática não fazia jus ao 
epíteto, era encabeçada pelo saudoso prof. Osvaldo 
Maciel, da UFSC.
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Evidenciou-se, alguns poucos anos depois, o quanto 
rançosos eram esses pré-julgamentos. Nem a chapa 
do Rio de Janeiro era reformista ou vacilante, nem os 
companheiros da chapa encabeçada por Maciel eram 
xiitas. A AD que eu representava apoiou a chapa de 
Pinguelli, mas não tenho nenhuma dúvida em afirmar 
que todos aqueles que lá estavam faziam parte dos mais 
valorosos companheiros que conheci. Felizmente, no 
momento crucial, quando o movimento poderia ter se 
rachado provavelmente para sempre, o ato de grandeza 
ocorrido pela visão estratégica de ambos os lados per-
mitiu que a unidade fosse encontrada em uma chapa 
encabeçada pelo prof. Maciel, tendo o prof. Pinguelli 
como Secretário Geral e o prof. Newton Lima Neto, 
da ADUFSCar (de quem tive a honra de ser 1º Vice-
Presidente, em 1986), como Primeiro-Secretário.

Com esses movimentos de bom senso no xadrez 
político da entidade, os docentes do ensino superior 
iniciaram o processo de blindagem da ANDES às in-
fluências do sectarismo político e começaram a forjar 
um dos seus orgulhos: a autonomia e a democracia.

O Congresso de Campinas criou também um novo 
tipo de associação sindical: autônoma, desatrelada do 
Estado e criada pela base.

A ANDES, sem ser um sindicato, reivindicava 
para si o direito de representação nacional da categoria 
docente, seja nas lides sindicais, ou nas atividades de 
qualquer outro tipo referentes aos interesses da ca-
tegoria dos docentes do ensino superior: na gestão da 
universidade, na formulação e desenvolvimento de 
projetos educacionais, ou, ainda, na luta pelo estabe-
lecimento de políticas de pesquisa e 
extensão condizentes com a atividade 
docente.

É evidente que, do ponto de vista 
sindical, a ANDES cumpriria a função 
de representação para toda e qualquer 
parcela do movimento que não tives-
se ainda representação nacional. Nes-
se sentido, a ANDES cumpriu o papel 
de uma central sindical para o mo-
vimento docente, mas uma central 
sindical constituída pela base, a partir 
das associações de docentes por local 
de trabalho. A entidade também era 
sustentada financeiramente por seus 

próprios associados, não tendo aceitado, nunca, qual-
quer manutenção do Estado ou de qualquer imposto 
sindical, o que rompia de fato com a legislação sindical 
vigente.

Enfatizo esse aspecto para lembrar que a ANDES 
era muito maior do que um simples sindicato nacional. 
Ela representava todas as questões de interesse dos 
professores, entre elas, e especialmente, a de Central 
Sindical Nacional.

Não custa lembrar, porém, que a ANDES interveio 
decisivamente nos processos de reforma universitária 
levados a cabo nesses últimos trinta anos. Lembremos 
que o primeiro projeto para a reforma universitária no 
país emergiu do encontro de Olinda, promovido pela 
ANDES – o X CONAD –, em 1985.

É importante enfatizar, também, que o movi-
mento docente representado pela ANDES teve um 
papel importantíssimo na unificação das Universi-
dades Federais, autárquicas e fundacionais, no esta-
belecimento de uma carreira unificada para as uni-
versidades federais públicas e para o debate de uma 
carreira nacional de docentes, independente de a que 
estrutura estivesse submetido o professor. A luta pela 
isonomia salarial dos professores do ensino superior 
foi outra bandeira defendida vitoriosamente pela AN-
DES e que se tornou referência para o movimento 
docente: trabalho igual, salário igual.

A ANDES participou ativamente de debates com 
autoridades do Estado sobre política educacional, po-
líticas de pesquisa, bem como realizou e convocou, em 
1986, o recém-eleito Presidente da República, Tancredo 

Neves, para um debate nacional com a 
categoria, o qual aconteceu na UnB, em 
Brasília.

Ao final da gestão da professora 
Maria José Feres – a nossa Zezé –, 
gestão em que fui, com muita honra, 
Primeiro Secretário da ANDES, a As-
sociação conquistou formalmente a 
representação sindical nacional dos 
docentes do ensino superior. A partir 
desse momento, a ANDES, a nossa 
Associação Nacional de Docentes, 
agregou à sua denominação o epíteto de 
Sindicato Nacional.

Ainda sobre o caráter sindical da 

A luta pela isonomia 

salarial dos 

professores do ensino 

superior foi outra 

bandeira defendida 

vitoriosamente pela 

ANDES e que se tornou 
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movimento docente: 
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salário igual.
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ANDES, gostaria de chamar a atenção para a carac-
terística inusitada e inovadora de sua organização. 
Aos novos companheiros que não me conhecem, devo 
esclarecer que tenho formação profissional em Ciência 
Política, especializado na análise da estrutura sindical 
brasileira. Estudei profundamente as intersindicais 
durante os governos Juscelino Kubistchek e João 
Goulart, quando o movimento dos trabalhadores se 
debatia contra as limitações da estrutura sindical bra-
sileira atrelada ao Estado.

Foi a época dos pactos de unidade intersindical e 
da formação do Comando Geral dos Trabalhadores-
CGT. Por esse modo avalio que a estrutura sindical, 
piorada pela ditadura militar, limitava a ação dos sindi-
catos a partir da sua verticalização, pela sua estrutura 
de sindicatos, federações e confederações de caráter 
antidemocrático e elitista. Assim, devo ressaltar que a 
ANDES, em sua estrutura organizacional, 
informada pelos debates ocorridos junto 
às oposições sindicais que negavam o sis-
tema, inaugurou um tipo totalmente novo 
de associação sindical.

A Associação Nacional de Docentes 
do Ensino Superior era, em essência, um 
“sindicato” organizado pela base, leia-se, 
por local de trabalho, o qual mantinha re-
lações apenas políticas com a estrutura 
sindical oficial, não se subordinando a 
ela. Além disso, a sua estrutura organi-
zativa diferia qualitativamente do sin-
dicalismo oficial.

A entidade combinava aspectos de federação, con-
federação e de união sindical. Sua instância máxima 
era o Congresso de todos os associados, o qual definia 
a linha política de ação da Associação. Por outro la-
do, a ANDES atuava também como federação das 
AD, cuja instância representativa era o CONAD 
– Conselho Nacional de Associações de Docentes – 
cuja finalidade era acompanhar e viabilizar as políticas 
definidas no Congresso. Até aqui, no entanto, reve-
lava-se o seu caráter não elitista e privilegiava-se a re-
presentação de base. A representação no CONAD 
garantia, ao mesmo tempo, um representante da dire-
toria das AD e um representante eleito na Assembleia 
de cada Instituição de Ensino.

Finalmente, a escolha da diretoria era – e o é até 

hoje – feita de forma direta por todos os associados 
filiados a ela. Essa característica, própria das Uniões 
Sindicais, impede a cristalização de uma elite de diri-
gentes apartados das bases, que se reproduz a partir 
de acordos internos. Na ANDES a diretoria é eleita 
diretamente pela base, o que deixa bem claro o seu 
sentido inovador e revolucionário ao subverter na 
prática a estrutura sindical vigente. Essa estrutura 
inovadora foi copiada posteriormente pelas centrais 
sindicais construídas no país, o que atribuiu à ANDES 
um papel de inelutável pioneirismo.

O Acervo de lutas da ANDES
O colega professor deve reparar que me refiro 

constantemente, e ainda agora, a ANDES e não ao 
ANDES. Isso não se deve a um costume de um não 
tão velho assim militante, sócio-fundador da ANDES 

e diretor nacional da Instituição. Não 
denomino a Associação desse modo 
apenas por me agradar mais (e mui-
to mais) do gênero feminino, com 
todo o respeito para com os colegas 
professores. Não me agrada limitar a 
Associação à sua vertente sindical, pois, 
como demonstrei, a ação da associação 
profissional desenvolveu-se em todo 
o âmbito de atividades que interessam 
aos docentes do ensino superior do 
Brasil. E para mim, que sou especialista 
na estrutura sindical, o sindicato é um 

conceito fundamental, porém, preciso: refere-se, 
principalmente, à gerência das condições de trabalho e 
exercício profissional na órbita do sistema capitalista. 
Não é por acaso que o termo “sindicato” (relativo 
ao italiano sindacato) refere-se à gerência, ou seja, a 
gerência da força de trabalho, no campo e no limite 
de uma instituição empresarial. Trata-se da mesma 
raiz que está presente no termo “síndico”, isto é, 
administrador, aquele que administra submetido ao 
regulamento do condomínio.

Limitar as ações da ANDES às atividades sindi-
cais é o mesmo que circunscrevê-la aos limites im-
postos pela organização do trabalho capitalista e pela 
organização burguesa do ensino existente no Brasil. 
Significa também, de certa maneira, esmaecer a am-
plitude da ação histórica da ANDES.
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Disso não se depreenda, no entanto, que quero 
negar o papel da ANDES como Sindicato Nacional 
dos Docentes do Ensino Superior. Se assim o fizes-
se, negaria a minha própria prática e militância no 
interior da Associação, pois foi durante uma das mi-
nhas gestões, junto com outros valorosos colegas, à 
frente da ANDES, que a representação sindical foi 
caracterizada.

Para falar no acervo de lutas da ANDES, portanto, 
devo ressaltar a constituição de um sindicato nacio-
nal de novo tipo – a ANDES-SN –, que abriu ao 
movimento docente, apesar de sua diversidade, o es-
paço de sua representação sindical eleita pela base: a 
ANDES-SN Autônoma e Democrática.

Não posso limitar-me, porém, ao rever o acervo 
de lutas da ANDES, apenas à construção de um novo 
tipo de sindicato. Antes de tudo, devo considerar a 
luta da Associação Nacional pela própria constitui-
ção da categoria dos docentes de ensino superior em 
nível nacional. Antes do surgimento da ANDES, os 
professores de nível superior exerciam sua função em 
condições de trabalho muito diversificadas, e à vezes 
contraditórias, estavam sujeitos a políticas educacio-
nais desarticuladas e que apontavam para diversas fi-
nalidades – quando as tinham, estavam submetidos a 
regimes de carreira e progressão quase sempre desco-
nexos – quando os havia.

 Podia-se afirmar que a atividade docente obedecia 
à famigerada “lógica de mercado”, quando não à sim-
ples lógica do lucro ou do menor custo, o que dá no 
mesmo.

Apenas em alguns centros de excelência a ativida-
de de ensino vinculava-se à de pesquisa e à de exten-
são. Na maioria das vezes, as IES reproduziam o mo-
delo “colegião”, no qual o ensino de qualidade não 
“passava de um detalhe”.

 O acervo de lutas da ANDES incluiu a luta, que 
repercutiu em todas as áreas do ensino superior, por 
condições de trabalho que se submeteriam às condições 
da produção e difusão do conhecimento de melhor 
qualidade e de forma mais generalizada possível.

 Nasceu das instâncias internas da ANDES a in-
sígnia que ganhou o conjunto da categoria: ensino pú-
blico, gratuito e de qualidade – direito de todos, dever 
do Estado.

A ANDES lutou vitoriosamente pela homogenei-

zação da estrutura universitária do país. Nesse embate, 
articulou-se com a Federação das Associações de Ser-
vidores das Universidades Brasileira-FASUBRA e 
também com o Conselho de Reitores-CRUB na de-
fesa de melhores salários para os servidores das Uni-
versidades Federais, apoiou decisivamente a unificação 
de carreira nas Universidades Federais Autárquicas 
ou Fundacionais, atuou com vigor no apoio às lutas 
sindicais dos docentes das universidades estaduais e 
particulares e na expansão das associações de docentes 
em todo o espectro das universidades brasileiras.

 Agregou setores que eram, geralmente, relegados 
a segundo plano pela estrutura sindical oficial, como, 
por exemplo, fundações municipais e privadas, facul-
dades isoladas e outras tidas como de menor impor-
tância, embora realmente não o fossem.

Nesse caso gostaria de relembrar a luta de uma 
pequena faculdade em São Gonçalo – área metropo-
litana do Rio de Janeiro –, a Faculdade de Formação 
de Professores vinculada à FAPERJ. Essa pequena 
Faculdade, mantida pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro, portanto uma 
fundação estadual, enfrentou uma greve contra o Es-
tado do Rio de Janeiro e contra o seu ícone maior na 
educação, o professor Darcy Ribeiro. O professor 
Darcy – o maior gênio inventivo que conheci no 
campo da educação –, havia trazido de Paris, em seu 
fervilhante cérebro, a ideia de implantar no Rio de 
Janeiro, onde era Secretário da Educação, um centro 
de pesquisas educacionais, qual aquele que conhecera 
na Sorbonne. Acontece que o projeto pedagógico 
aprovado por todo o corpo docente da Faculdade – 
no caso a FFP-FAPERJ – havia se definido pela for-
mação de docentes de primeiro e segundo graus, e 
não desejava transformar-se em Centro de Pesquisas 
Intelectuais, mesmo que pela intenção de um gênio 
como Darcy Ribeiro. Os docentes, apoiados pelo 
alunato, entraram em greve e o governo democrático 
do Sr. Leonel Brizola cortou-lhes o pagamento e 
ameaçou-lhes de demissão sumária, caso não encer-
rassem a greve.

 A ADFFP-FAPERJ não era filiada à ANDES, mas 
fomos conclamados pelos docentes a representá-los 
junto à Secretaria de Administração do Estado, pois 
não contavam com o apoio de nenhuma representação 
sindical. A ANDES forçou uma reunião do Comando 
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de Greve com o Secretário de Administração, Sr. 
Carlos Alberto de Oliveira (Caó). A Associação foi 
representada pela ANDES na figura do Vice-Presi-
dente da Secretaria Regional Rio de Janeiro, prof. 
Antonio Constantino de Campos, e do 1º Secretário 
Nacional, que, na época, era eu. O governo endureceu, 
ameaçando de demissão e apenas considerando re-
tomar o pagamento caso a greve fosse encerrada. 
Nem uma palavra sobre a pauta de reivindicações. A 
ANDES manteve a posição pelo condicionamento 
do retorno às atividades docentes ao atendimento da 
pauta de reivindicações dos docentes, deixando bem 
claro que mantida a negativa, o governo Brizola seria 
denunciado nacionalmente.

De repente, não mais que de repente, tocou o 
telefone e do outro lado da linha ouviu-se a voz 
do professor Darcy Ribeiro querendo falar com a 
ANDES. A partir da intervenção da ANDES desfez-
se o “nó górdio” e a solução para o término da greve 
foi negociada com sucesso. Esse entrevero mostra co-
mo o acervo de lutas da ANDES havia conquistado 
respeito até mesmo de um dos maiores educadores de 
nosso tempo. Para Darcy Ribeiro não importava quem 
eram os negociadores do conflito; importava, isto sim, 
que de um lado da mesa estava o movimento nacional 
dos docentes do ensino superior – do qual a história do 
grande educador fazia parte. O movimento docente era 
a ANDES e a ANDES era o movimento docente.

 Informo que a FFP ainda existe em São Gonçalo e, 
como resultado da determinação de seu corpo docente, 
está integrada hoje à UERJ e ao seu projeto acadêmico. 
A ADFFP filiou-se à ANDES, tendo integrado com 
muito valor o movimento docente nacional.

Para não estender demais este breve artigo, quero 
remarcar o fato de que as lutas da ANDES que-
braram o preconceito existente entre os grandes 
pesquisadores brasileiros, vinculados a tradicionais 
centros de pesquisa nacionais – SBPC, CBPF, COP-
PE, Associação Nacional dos Geógrafos etc. – e os 
docentes do ensino superior organizados em torno da 
entidade.

 A ANDES interveio nas diversas lutas pela defi-
nição das políticas nacionais de ciência e tecnologia, 
sendo reconhecida desse modo como interlocutora 
privilegiada nos debates com o Estado para a formu-
lação dessas políticas.

Um dos momentos mais importantes ocorreu no 
debate por nós promovido, com o Presidente já eleito, 
Tancredo Neves, na UNB em Brasília. Nesse debate 
foram apresentadas as reivindicações do movimento 
docente, e também as dos cientistas (vinculados à 
ANDES), para a reforma universitária, e sobre o que 
todos esperavam do Governo Federal.

O que tentei demonstrar neste artigo foi como a 
construção da ANDES-Sindicato Nacional propor-
cionou a consolidação da categoria dos docentes do 
ensino superior, evitando, a todo o tempo, quaisquer 
movimentos burocráticos destinados a seu controle e 
manipulação; e mais ainda, como esta consolidação se 
deu respeitando intrinsecamente as decisões das ba-
ses da categoria: as AD. Somos herdeiros das lutas es-
tudantis dos anos 1960 contra a ditadura; herdeiros do 
movimento de reconstrução do sistema político bra-
sileiro que derrotou o sistema em 1974 e seguimos os 
passos do movimento das oposições sindicais que re-
escreveram o sindicalismo brasileiro e desmontaram 
o “peleguismo”.

 A ANDES Autônoma e Democrática, criada da 
vontade do corpo docente do Ensino Superior e de suas 
lutas, não deve, não pode ser substituída por qualquer 
estrutura sindical que divida a categoria ou esteja vin-
culada aos interesses do Estado, seja ele qual for.

ANDES Autônoma e Democrática sempre.
PS: Um abraço na nossa ZEZÉ, no querido amigo CAR-

LOS MARTINS, no “grande” WOLFGANG. Nos outros 

“grandes” RAUL GHENTER; EMMANUEL JOSÉ AP-

PEL; BENEDITO TADEU; JOSÉ GABRIELLI; JOSÉ RI-

BAMAR BESSA; MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA. 

Um abraço também para WAGNER BRAGA, o passarinheiro, 

criador do “conto da Mme Constance”; no ANTÔNIO 

CONSTANTINO DE CAMPOS (Mme Constance) e no 

LUIS AFONSO MONTINI (que acreditou na história); 

outros para NADER WAFAE; SADI DAL ROSSO; NEW-

TON LIMA NETO (Newtão); ELIANE BRÍGIDA; ARI 

VICENTE FERNANDES; RENATO DE OLIVEIRA; 

ILDEU CASTRO MOREIRA; RUBENS PINTO LYRA; 

SILVIA HELENA SIMÕES BORELLI (Silvinha); FRAN-

CISCO (Chico) MIRÁGLIA. Um beijo na Rosangela, a nossa 

musa. Um abraço especial no PINGUELLI.

Saudade eterna: ao querido amigo, irmão, JOÃO FERREI-

RA DA SILVA FILHO; ao grande companheiro PEDRO CE-

CATO e ao grande Presidente OSVALDO MACIEL.
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Universidade, socialismo e consciência social:
Florestan Fernandes na revista Universidade e Sociedade

Roberto Leher
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Resumo: O artigo analisa a interlocução de Florestan Fernandes com o principal veículo de difusão de estudos, 
análises e ensaios teóricos do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-
SN): a revista Universidade e Sociedade. O estudo sintetiza algumas das nervuras da argumentação do sociólogo e 
militante socialista sobre a função social da universidade em um país capitalista dependente. Para tornar inteligíveis 
suas ideias colocadas em circulação na Universidade e Sociedade, no período 1991-1995, o artigo busca em seus 
textos anteriores contribuições que permitam uma melhor compreensão de algumas das categorias chaves por ele 
utilizadas. Inicialmente, o estudo faz apontamentos sobre o seminal conceito de capitalismo dependente e os nexos 
desse conceito com o de heteronomia cultural. A partir desse aporte, discute as proposições florestanianas para a 
educação, a formação da consciência e a função da universidade no capitalismo dependente. O seu diálogo com 
o mencionado periódico é então examinado, colocando em relevo a luta pela LDB, os desafios da universidade 
pública, os problemas teóricos, por meio do diálogo com Mariátegui, e os dilemas do socialismo. Em uma última 
seção, discute as aproximações das proposições de Fernandes com a agenda política do ANDES-SN.

Palavras-chave: Florestan Fernandes; ANDES-SN; Capitalismo Dependente; Socialismo; Educação Pública; 
Universidade; Lei de Diretrizes e Bases.
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Introdução

A revista Universidade e Sociedade (US) é o 
principal veículo de difusão de estudos, aná-
lises e ensaios teóricos do Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 
(ANDES-SN). Em sua apresentação de lançamento, 
a Revista é concebida como “um instrumento de ação 
política” em um contexto de “refuncionalização da 
universidade” e de “crise do Estado capitalista” (US, 
n.1, p.5).

Fundada em fevereiro de 1991, mantém circulação 
regular, com 46 números publicados. No período em 
que Florestan Fernandes foi contemporâneo da US, 
de fevereiro de 1991 até a sua morte, em 1995, fo-
ram publicados nove números da revista. Fernandes 
participou intensamente desse periódico. Já no pri-
meiro número publicou “Diretrizes e Bases: conci-
liação aberta” (US,  n.1, p. 33 a 36). Pouco mais de 
um ano depois, no número 3, em junho de 1992, foi 
publicada a entrevista “Crise da universidade, LDB 
e Socialismo Hoje” (p.43-47). Em junho de 1994, no 
número 7, publicou o artigo “Significado atual de Jo-
sé Carlos Mariátegui” (p.4-9) e, postumamente, no 
número 9, outubro de 1995 (p. 50-54), foi difundida 
uma nova entrevista de Fernandes, realizada em maio 
do mesmo ano, e que provavelmente fora editada an-
tes do seu falecimento, em agosto de 1995.

O presente texto pretende examinar as reflexões 
de Fernandes sobre a universidade em um período 
importante da história do ANDES-SN, dez anos 
após a sua criação, justo quando a entidade aprofun-
dava seu caráter sindical e tinha de enfrentar o neoli-
beralismo duro de Collor de Mello. Cabe lembrar 
que na primeira metade da década de 1990, todo o 
sindicalismo estava em transformação, em especial 
pelas mudanças radicais que se processavam na CUT. 
Em detrimento da perspectiva classista, a Central 
direcionava, cada vez mais, sua ação para espaços 
institucionais propostos e dirigidos pelos governos, 
como “o ‘entendimento nacional’ no governo Collor, 
o ‘acordo da previdência’ de 1996 e as ‘câmaras se-
toriais’, 1991-1994” (MATTOS, 2009, p. 30), reposi-
cionando sua perspectiva internacional com a filiação 
à Confederação Internacional de Organizações Sindi-
cais Livres (CIOLS), em 1994.

Em virtude da posição majoritariamente crítica 

do ANDES-SN diante dessas iniciativas da Central, 
os setores do PT mais estreitamente vinculados à 
Articulação iniciaram um movimento de crescente 
afastamento do Sindicato. Nessa perspectiva, o diálogo 
de Florestan Fernandes com o ANDES-SN é pleno de 
significado: ele reconhece no ANDES-SN um espaço 
legítimo e importante para levar adiante sua luta pelo 
socialismo e pela reforma radical da educação pública 
e, ao mesmo tempo, o mais importante e vigoroso 
sindicato dos docentes das instituições de ensino su-
perior do País reivindica a sua voz.

Quais as proposições desenvolvidas por Florestan 
que motivaram o ANDES-SN a considerá-lo um in-
terlocutor privilegiado em sua formulação teórica a 
propósito da educação e da universidade? O presente 
estudo pretende contribuir com essa indagação, sinte-
tizando algumas das nervuras da argumentação do 
autor sobre a função social da universidade em um país 
capitalista dependente. Para tornar inteligíveis suas 
ideias, colocadas em circulação na US, o artigo busca 
em seus textos anteriores contribuições que permitam 
uma melhor compreensão de algumas das categorias 
chaves por ele utilizadas. Inicialmente, o estudo faz 
apontamentos sobre a concepção de Fernandes a 
respeito da educação, a formação da consciência e a 
função da universidade no capitalismo dependente e, 
a seguir, discute seu diálogo com a US.

Capitalismo dependente, universidade e 
consciência crítica

Fernandes (1920-1995) foi um dos mais profun-
dos pensadores do Brasil e da América Latina. Entre-
tanto, ainda é pouco conhecido na academia latino-
americana e entre os movimentos sociais. Isso se deve 
a fatores diversos, como a pouca circulação de suas 
obras nas universidades da região, em virtude do si-
lenciamento imposto a ferro e fogo pelas ditaduras 
civis-militares e, mais recentemente, pela difusão da 
“nova” ciência social antimarxista, auspiciada pela 
Fundação Ford e congêneres e, também, pelo aparato 
de ciência e tecnologia do Estado, este influenciado 
por setores antimarxistas presentes na pós-graduação. 
No período em que foi deputado federal (1987-1990; 
1991-1994), destacou-se mais como defensor da es-
cola pública e por seu excepcional protagonismo no 
projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional do que por seus trabalhos teóricos, que a 
academia institucionalizada seguiu ocultando.

A sua forma original de abordar o capitalismo, real-
çando o protagonismo das frações burguesas locais, 
e suas proposições sobre a impossibilidade de que 
essas frações desempenharem um papel democrático e 
reformador, o coloca como um intelectual sui generis 
da classe trabalhadora e do socialismo. Quando todos 
os males do capitalismo são atribuídos a (abstratos) 
fatores externos, é possível transacionar com as fra-
ções burguesas locais, atribuindo-lhes um sentido 
positivo, reformador e até mesmo progressista, ve-
ja o debate sobre a ideologia do desenvolvimento 
(BIELSCHOWSKY, 1988). Florestan 
Fernandes, distintamente, aponta que 
a dominação externa necessita da parti-
cipação de frações burguesas locais. 
Embora as frações locais sejam subordi-
nadas, os nexos que as vinculam com 
as frações hegemônicas do capital são 
imprescindíveis para o capitalismo e, 
por isso, conceber as frações burguesas 
locais como progressistas é uma forma 
de aderir ao padrão de exploração e 
de expropriação dominantes. Essa in-
terpretação colidia com a leitura de 
grande parte da esquerda e, em função 
dos vínculos diretos ou indiretos das 
universidades, grupos de pesquisa e mes-
mo de professores individuais, com as 
frações burguesas locais, a análise flores-
taniana é considerada inaceitável pelo es-
tablishment acadêmico.

Entretanto, concebidas na ótica do socialismo, as 
suas proposições sobre a educação e a formação da 
consciência crítica podem contribuir imensamente 
para pensar a questão da produção do conhecimento 
pelos subalternos e para a problemática, não menos 
importante, dos intelectuais orgânicos da classe traba-
lhadora, temas que estão no centro das preocupações 
estratégicas dos principais movimentos anticapitalistas. 
Em sua produção, a partir dos anos 1970, a educação 
e a formação política são dimensões da luta social for-
temente imbricadas com a concepção de organização 
política e com o próprio projeto civilizatório defendido 
pelos movimentos anticapitalistas.

A universidade tem um importante papel nesse 
processo. Para que a educação possa fermentar a cons-
ciência crítica e vice-versa, é crucial que estudantes 
e professores se empenhem na luta pela reforma da 
universidade. Fernandes lembra o movimento refor-
mista de Córdoba, na Argentina, 1918, sustentando 
que, na América Latina, desde a segunda década do 
século passado, “foi em torno da reforma universitária 
que se condensou a efervescência intelectual que con-
duziu à mais franca e aberta discussão das demais 
reformas sociais, das debilidades orgânicas das ‘bur-
guesias nacionais’, da essência da democracia etc.” 
(FERNANDES, 1979, XVIII) e, ademais, a partici-

pação da juventude nas lutas pela refor-
ma as prepara para um novo estilo de 
vida política. Desprovidos dessas lutas, 
os universitários pouco ou nada se dife-
renciam do senso comum reinante: “é 
a sua réplica, frequentemente piorada, 
porque se representa como um ser à parte 
e imune à contaminação do atraso geral” 
e conformado a “uma sociedade que não 
tenta tomar em suas mãos a solução dos 
seus dilemas mais aterradores, que se 
acomoda a eles, que transaciona com o 
passado em vez de construir o futuro” 
(FERNANDES, 1979, XX).

Nos países europeus industrializados, 
as universidades operaram técnica e po-
liticamente em prol da reconstrução na-
cional, caso particularmente evidente 
no pós-II Guerra. Nesse contexto, as 
soluções técnicas se coadunam com a 

história real, desencadeando “uma espiral de altera-
ções entrelaçadas incontroláveis, lançando o poder 
conservador no abismo”. No caso brasileiro, no con-
texto da ditadura civil-militar, a reforma universitária, 
salienta Fernandes, “tem de enfrentar e vencer uma tra-
dição cultural pré e anti-nacional para que possamos 
entrar em uma era de mudança institucional regulada 
por dinamismos políticos propriamente nacionais”. 
A reforma universitária poderá “ensinar os caminhos 
intelectuais e políticos que permitirão conquistar a pró-
pria liberdade intelectual e política, condição moral 
para extinguir todas as formas de servidão, internas e 
externas que metamorfoseiam uma terra radiosa e um 

A sua forma original 

de abordar o 

capitalismo, realçando 

o protagonismo das 

frações burguesas locais, 

e suas proposições 

sobre a impossibilidade 

de que essas frações 

desempenharem um 

papel democrático e 

reformador, o coloca 

como um intelectual 
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trabalhadora e do 

socialismo.
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povo alegre numa realidade triste” (Idem, p. XXII). 
Para tanto, segue Fernandes, “poderemos reconstruir 
a universidade, convertendo-a numa realidade histó-
rica nova, como patamar da conquista da ciência e 
da tecnologia cientifica, e como inicio de uma nova 
fase da era nacional e da consolidação da democracia 
como concepção do mundo e estilo de vida”. (Idem, 
p. XXIII)

Como pensar os obstáculos à reforma universitária 
esboçados por Fernandes? A partir de Sociedade de 
classes e subdesenvolvimento (1968), Capitalismo de-
pendente: classes sociais na América Latina (1973) e 
Revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica (1974), o problema da heteronomia cultural 
adquire novos contornos e novos determinantes para 
Florestan Fernandes. Como sugere Miriam Limoei-
ro Cardoso (1996), nessas obras ele desenvolve uma 
nova problemática científica, motivada pelos dilemas 
políticos e estratégicos colocados para os socialistas 
que estavam sendo esmagados pela ditadura civil-mi-
litar. Indagando sobre as determinações da heterono-
mia que caracteriza o pensamento social, científico e, 
mais amplamente, cultural no Brasil – heteronomia ob-
servada também por Linera (2008) – que argumentou 
que o marxismo primitivo provocou um bloqueio 
cognitivo e uma impossibilidade epistemológica para 
a compreensão do movimento do real –, Fernandes 
conclui que essa heteronomia deve-se à condição ca-
pitalista dependente do País.

Para chegar ao conceito de capitalismo dependente, 
Fernandes se vale do método de Marx (1857) segundo 
o qual não é o passado que explica o presente, mas, 
antes, o contrário. Para entender o presente, segue o 
autor, é preciso compreender as forças produtivas e as 
relações de produção vigentes, em especial estudando 
os conflitos de classe internos e externos advindos 
do padrão de acumulação em curso. E esse padrão de 
acumulação, embora possua particularidades, é mun-
dializado. Assim, a autonomia do chamado desenvol-
vimento brasileiro é uma proposição ideológica in-
compatível com a expansão capitalista e, mais precisa-
mente, com o imperialismo.

A originalidade de Fernandes reside, entre ou-
tros aspectos, no fato de que ele recusa a análise 
dogmática e evolucionista do marxismo então em 
voga (industrialização = modernização ou desenvol-

vimento), compreendendo o alcance do desenvolvi-
mento desigual do capitalismo. No contexto imperia-
lista da segunda metade do século XX, as formas bru-
tais e arcaicas de expropriação e de exploração não 
são resquícios de um passado que a modernização 
capitalista apagará. A consideração do capitalismo 
dependente permite constatar que o controle não é 
mais de natureza colonial, externo, tal como pensava 
uma grande parte da esquerda nacionalista, ou mesmo 
do PCB, levando-os a defender uma estratégia que 
privilegia o “inimigo externo”, justificando alianças 
com as frações locais da burguesia “mais avançadas”, 
a saber, industriais. A dominação é, dialeticamente, 
externa e interna.

Fernandes compreende que no início dos anos 
1960 os nexos do setor bancário com o industrial já são 
estruturais e, sobretudo, que o capitalismo realmente 
existente conjuga complexas interações entre as fra-
ções burguesas locais, subordinadas e associadas, e as 
frações burguesas hegemônicas, por meio do capital 
multinacional. Desse modo, conceber o ramo industrial 
como um aliado estratégico dos trabalhadores expres-
sa uma estratégia de fortalecimento do capital, e nun-
ca o contrário. Não existe, por conseguinte, “duas bur-
guesias, mas uma hegemonia burguesa duplamente 
composta” (FERNANDES, 1973).

Essa interpretação florestaniana possui enorme 
significado teórico e político: o arcaico (econômico, 
social, cultural) não resulta apenas da ação externa 
da burguesia hegemônica, visto que foram as frações 
burguesas locais – justo por serem dependentes e asso-
ciadas – que se revelaram incapazes de realizar uma 
verdadeira revolução burguesa e, por isso, as reformas 
fundamentais (reformas agrária, urbana, educacional 
e sanitária, bem como a universalização do trabalho 
regulado pela legislação trabalhista) precisam ser rea-
lizadas pelos trabalhadores na forma de “revolução 
dentro da ordem” (FERNANDES, 1981). O sentido 
da luta pela educação pública no início dos anos 1990 
é, por conseguinte, completamente distinto daquele 
praticado nas campanhas liberais em prol da educação 
pública no final dos anos 1950, que contou com a par-
ticipação do próprio Fernandes.

Como salientado, no período que abrange o final 
da década de 1950 até a década de 1970, a ideologia do 
desenvolvimento era dominante (BIELSCHOWSKY, 
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1988) e, conforme a noção em voga, o atraso educa-
cional poderia ser superado como parte do processo 
de desenvolvimento. A modernização carrearia as 
instituições de ensino e pesquisa rumo ao progresso. 
O governo empresarial-militar abraçou esse esquema 
evolucionista de Rostow (1964) e as ideias do capital 
humano ganharam força na alta burocracia do Esta-
do. Fernandes (1975), ao contrário, sustenta que 
essa ideologia degrada as instituições educacionais e 
provoca erosões no pensamento crítico, em especial 
na universidade que, além da repressão sistemática, é 
crescentemente induzida a um ethos tecnocrático que 
posteriormente se encarrega de bloquear a crítica, em 
nome de uma suposta racionalidade tecnocientífica.

Isso não quer dizer que a luta pela educação pú-
blica seja inócua. Desde seus ensaios sobre a socio-
logia “engajada” no processo de transformação social, 
como em “O dilema educacional brasileiro” (1976; 
originalmente publicado em 1960), Fernandes (1975) 
teoriza sobre a importância da educação básica e, 
em especial, da universidade pública para superar a 
heteronomia cultural que realimenta o capitalismo 
dependente, mas o faz a partir do foco central das con-
tradições do referido capitalismo dependente. É quase 
um truísmo que a condição de dependência vis-à-vis 
aos centros hegemônicos agrava os obstáculos e os en-
traves à consolidação de uma economia socialmente 
regulada, à distribuição da riqueza e à edificação de 
um sistema educacional autônomo, público, de qua-
lidade unitária e universal. A originalidade de Fernan-
des consiste nos novos elementos analíticos sugeri-
dos por ele, como a caracterização substantiva da 
dependência e a consideração das deformações pro-
vocadas pelo capitalismo no território e na vida dos 
povos originários, dos camponeses, dos migrantes, 
dos moradores das periferias, enfim, na constituição 
das classes.

Em face da natureza profunda da dependência, Flo-
restan Fernandes avança na reflexão da heteronomia 
ao propugnar que o problema não é só o consumo de 
ideias exógenas, mas antes a internalização de esque-
mas ou disposições de pensamento:

A tendência a procurar na Europa ou nos EUA a 

satisfação de conjunto de centros de interesses e de 

valores alimenta um processo de alienação intelectual 

e moral de imensas proporções. Ao contrário do que 

se supõe comumente, o fato crucial não está, aqui, na 

procedência externa de categorias de pensamento e 

dos modos de agir, mas na maneira de interligá-los, 

que toma como ponto de referência permanente os 

núcleos civilizatórios estrangeiros, em que eles foram 

produzidos. Daí resulta um estado de dependência 

fundamental. Com isso, o processo de desenvolvimento 

interno se entrosa com valorizações e disposições sub-

jetivas que concorrem, diretamente, para perpetuar 

e fortalecer a condição heteronômica da sociedade 

brasileira (FERNANDES apud CARDOSO, 1996, 

p.106, grifo no original).

A questão da heteronomia passa a estar inserida na 
problemática ideológica, na determinação material, 
nas formas de funcionamento das categorias de pen-
samento e, mais amplamente, nos processos sociais. O 
eurocentrismo – a internalização de valores e dispo-
sições subjetivas de núcleos civilizatórios que nos 
dominam – está no âmago do que Therborn (1991) 
denominou de disposições de pensamento. Na ótica 
eurocêntrica, a história “tende” para o Ocidente: 
capitalista, liberal, branca, moderna, civilizada e de-
senvolvida. Cabe aos subdesenvolvidos praticar o que 
os dominantes afirmam ser a prática dos países mais 
adiantados e civilizados, em todas as esferas, até mes-
mo étnica. No novo esquema explicativo:

[...] é recolocada sob a forma de alienação intelectual e 

moral. Uma coisa é apreender categorias de pensamento 

produzidas no exterior e utilizá-las para pensar nossa 

realidade, ainda que esta seja uma realidade diferente 

daquela onde tais categorias se originaram, embora per-

tençam ao mesmo conjunto civilizatório. Nesse caso, 

a relação com essas categorias pode ser instrumental e 

esse caráter instrumental pode ser racional. Outra coisa 

é internalizar valores e disposições subjetivas de núcleos 

civilizatórios que nos dominam. Esta é uma forma de 

domínio (cultural), que é fortalecedora do outro lado 

desse mesmo domínio (econômico). É para essa alie-

nação, que é cultural e também moral, que Florestan 

chama a atenção. Já não se trata apenas de encontrar 

razões da dependência cultural numa incapacidade de 

produção cultural autônoma, que derivaria de formas 

patrimonialistas de dominação (CARDOSO, 1996, 

p.106).

Na nova formulação florestaniana, a heterono-
mia cultural deixa de ser a causa do impedimento 

30 anos de Andes-sn

Andes 47xx.indd   21 22.01.11   10:19:28



22 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

do desenvolvimento autônomo, mas é, antes, conse-
quência da condição capitalista dependente. A hete-
ronomia é econômica, política, social, ideológica e 
moral. “A integração econômica satelizada se desdo-
bra culturalmente, na construção das mentalidades e 
das aspirações, de tal modo a criar comportamentos, 
expectativas e laços que reforçam a condição hetero-
nômica” (idem, p.109).

O problema que Fernandes se coloca, então, é o 
rompimento com essa condição de dependência, em 
favor do desenvolvimento autônomo, tematizando a 
questão das classes, das lutas de classes e da revolução 
social. Impõe-se, nesse escopo, o problema da ideo-
logia, notadamente relacionado ao descompasso 
entre a representação da realidade econômica e so-
cial do País e sua condição capitalista dependente. 
Ao examinar o desenvolvimento, Fernandes propõe 
que, mais do que os indicadores de crescimento, é 
preciso verificar se eles correspondem, estrutural e 
dinamicamente, ao padrão de integração econômica 
da civilização vigente. Em meados da década de 1960 
está claro que não há integração, em escala nacional, 
da produção (cadeias produtivas), da circulação e do 
consumo: a economia brasileira é diferenciada, mas 
periférica e dependente.

Depois de mais de duas décadas, já no contexto 
neoliberal, Fernandes retoma a problemática da he-
teronomia cultural e reitera a persistência da subordi-
nação desta ao capitalismo dependente. Nesse con-
texto, o aparato do Estado, apesar de:

[...] situado no pólo mais dinâmico do quadro mundial 

da cultura e das profundas revisões, redefinições e re-

configurações da ‘civilização ocidental’ em efervescên-

cia […] ele não quebra os grilhões da dependência cul-

tural – como não poderia, sem rebentar as cadeias da 

dependência econômica e política (FERNANDES, 

1990, p. 2).

Com essa formulação, Florestan faz uma profunda 
revolução teórica no campo da educação. O problema 
da educação está imbricado com a problemática do 
capitalismo dependente. Essa revolução é tão radical 
que poucos educadores a compreendem em toda a 
sua extensão ou, talvez, mais adequadamente, poucos 
educadores se dispõem a colocá-la no debate estra-
tégico da educação. Muitas vezes o pensamento edu-
cacional de Florestan é lembrado e celebrado, mas 

circunscrito ao seu destacado papel na campanha em 
defesa da escola pública, de 1959-61, ou ao seu papel 
como deputado constituinte, militante de uma LDB 
mais avançada para o País, mas, neste caso, desvinculado 
de sua elaboração política e macrossociológica. A luta 
pela educação pública, como se depreende dos escritos 
políticos de Florestan, está inscrita no enfrentamento 
do capitalismo dependente, contra a superexpropria-
ção e a superexploração que lhes são inerentes e, tam-
bém, contra a dominação ideológica.

A hegemonia cultural da burguesia tende a se universa-

lizar. Isso torna mais difícil esclarecer muitas questões. 

O horizonte intelectual burguês penetra – através da 

educação, da aculturação e do inculcamento, das in-

fluências da televisão, da imprensa, do rádio ou das 

instituições-chave da ordem – todas as sociedades capi-

talistas do centro e da periferia. O universo mental bur-

guês se consolida, enquanto outros universos men-tais 

– como o dos operários e seus aliados orgânicos – se 

enfraquecem (FERNANDES, 1991a).

Por isso, a estratégia “revolução dentro da ordem” 
/ “revolução fora da ordem” não pode deixar de con-
ter um programa de educação para e no socialismo, a 
ser forjado nas lutas concretas, na prática militante, na 
autoformação permanente dos trabalhadores.

A consciência social independente e a emancipação dos 

trabalhadores são adquiridas pelos próprios trabalha-

dores nas condições concretas de trabalho e nas lutas 

de classes. [...] (É indispensável que) o socialismo conte 

como requisito para favorecer o livre desenvolvimento 

da personalidade e da imaginação inventiva, em todas 

as direções, e garanta aproveitamento real dos talentos, 

sem qualquer espécie de restrição ou constrangimento. 

(FERNANDES, 1991a; destaques RL). 

A formação política dos trabalhadores, gramscia-
namente, requer a real universalização da educação 
pública para generalizar a “consciência critica” do 
povo, no bojo da revolução dentro da ordem e de 
seus nexos estratégicos com a revolução fora da or-
dem (Fernandes, 1981). Não se trata apenas de uma 
educação capaz de criticar as ideologias dominantes. 
É muito mais do que isso. É uma educação para fo-
mentar a “imaginação inventiva”, para “educar para 
o socialismo radical”, formar a mulher e o homem 
novos, nos termos de Che Guevara, revolucionário 
admirado por Florestan (Fernandes, 2007). Por isso, 
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no mencionado manifesto para o programa do PT, 
Fernandes concebia que o projeto do PT deveria ob-
jetivar:

A constituição dos proletários em classe, derrubada 

da supremacia burguesa, conquista do poder político 

pelo proletariado. E que se propunha a educar para 

o socialismo radical os operários, os trabalhadores da 

terra, os trabalhadores intelectuais pertencentes aos es-

tratos assalariados da pequena burguesia e das classes 

médias, unindo-os solidária e revolucionariamente 

na construção da “sociedade nova” (FERNANDES, 

1991a, destaques RL).

Na ausência de uma educação para o socialismo, “A 
educação para o socialismo continua a ser uma esfera 
pobre e secundária” (FERNANDES, 1991a), e na vi-
gência de estratégias que cada vez mais privilegiam o 
terreno institucional, Florestan destaca algumas das 
tensões no PT que, de certo modo, estão na gênese de 
suas inflexões mais recentes:

No PT prevalece uma predisposição muito forte por 

realizações e ganhos relativos na competição pelo mi-

cropoder, o poder pequeno que nasce na estrutura 

hierárquica do partido e das probabilidades de mando 

que ela confere. Há também uma ambição clara de 

chegar ao poder institucionalizado, intrínseco à ordem 

social vigente, o que envolve a instrumentalização do 

partido para a satisfação de objetivos pessoais e de 

grupos congeniais. A retórica socialista apura sua su-

premacia sobre a preocupação de dar primazia à edu-

cação para e pelo socialismo. A denúncia nua e crua 

de realidades pungentes, de que é tão rica a sociedade 

brasileira, ajuda o uso dessa retórica e a sua propagação. 

O PT concorre, assim, com o populismo dos partidos 

tradicionais e corre o risco de se perder, como eles, numa 

variante do politicismo à esquerda (FERNANDES, 

1991a destaques RL). 

A autoformação da classe não se esgota na escola ou 
no ato pedagógico estrito senso. Não basta, portanto, 
um conteúdo educacional capaz de contribuir para a 
conscientização, visto que a formação política própria 
da classe é indissociável da práxis política:

Por isso, combater na arena das reivindicações concretas 

adquire um significado pedagógico-estratégico decisivo. 

É essa arena que prepara os de baixo para a aprender o 

que é a auto-emancipação coletiva e cidadania, numa 

sociedade de classes que esconde praxes coloniais atrás 

de uma muralha de “superstições democráticas”. E os 

ensina a organizar disciplinadamente o inconformismo 

e o repúdio a manifestações circunscritas de iniqüi-

dades econômicas, sociais, raciais, regionais, ecológicas, 

culturais e políticas. Eles se armam, assim, para o en-

volvimento direto na luta de classes com seus meios 

ideológicos e políticos de contraviolência, desmoro-

nando a ordem existente onde ela é mais vulnerável e 

indefensável, bem como construindo, a partir de outros 

alicerces, a fabricação de ordens sociais eqüitativas1 

(FERNANDES, 1991a; destaques RL).

 Essa educação política não se confunde com a 
pedagogia jesuítica praticada por setores da esquerda, 
e criticada por Gramsci em seus estudos sobre as ex-
periências das universidades populares, na forma de 
manuais e pacotes fechados de conhecimentos dog-
máticos:

Não basta um ABC do socialismo (ou do comunismo) 

para arrancar da natureza humana do militante ou do 

simpatizante o aburguesamento em que ele está engol-

fado e no qual apodrece. É necessário avançar muito 

mais e engendrar nele uma segunda natureza humana, 

socialista, aferida para que ele se liberte do passado e do 

presente e aspire a erigir, para si e para os outros, uma 

sociedade socialista aberta para o advento do comunis-

mo. (FERNANDES,1991a, destaques RL)

A expressão de que a educação política deve cons-
tituir uma “segunda natureza” traduz uma inspiração 
gramsciana. Saviani (1996) cita um excerto da obra 
de Florestan para sublinhar como essa elaboração é 
profunda em sua obra:

O ensino de sociologia e a pesquisa sociológica dobraram o 

meu rude individualismo, forçando-me a travar as últimas 

batalhas que assinalam o aparecimento de uma segunda 

natureza humana dentro de mim, a qual se confunde 

com o ‘professor’ e o ‘sociólogo’ em que me converti, 

inteiramente voltado para fora, para os ‘problemas dos 

outros’, os ‘dilemas de nossa época’ e o ‘controle racional 

da mudança social’ (Ibid.:171). Nesse ponto atinge-se o 

núcleo constitutivo da natureza da educação.

A proposição de que a educação “voltada para a 
vida social” deve se constituir como uma “segunda 
natureza” expressa muito da concepção pedagógica 
de Florestan. Seguindo a linha de argumentação de 
Saviani (1996):
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Ao considerar que o ensino da sociologia e a pesquisa 

sociológica provocaram “o aparecimento de uma se-

gunda natureza humana dentro de mim”, Florestan 

está apontando para a essência da educação, isto é, um 

processo que visa à transformação interna dos sujeitos 

pela incorporação de elementos que não são dados na-

turalmente e nem adquiridos espontaneamente, mas 

que, uma vez incorporados pela mediação da ação edu-

cativa, passam a operar como se fossem naturais.

Entretanto, essa segunda natureza que nos tor-
na seres sociais, que almejam uma sociedade de 
trabalhadores livremente associados, não pode ser 
assegurada pela educação liberal-burguesa, mas co-
mo uma educação que possa servir “como meio de 
autoemancipação coletiva dos oprimidos e da con-
quista do poder pelos trabalhadores” (Fernandes, 
1989). Nesse prisma, a educação é parte da estratégia 
política dos trabalhadores, envolvendo a construção, 
no presente, de valores socialistas:

Em sua versão operária radical, o socialismo significa 

superação e supressão [...] do uso mercantil ou 

destrutivo da ciência e da tecnologia científica, da 

deformação da educação para servir à hegemonia 

ideológica das classes dominantes (e) do preconceito, 

discriminação e segregação, com motivos econômicos 

ou não, de classe, de raça, de etnia, de nacionalidade, de 

sexo, de idade, de religião ou de convicções filosóficas 

(FERNANDES, 1991a).

Nessas mediações educativas, o marxismo é crucial. 
No início dos anos 1990, frente ao revisionismo, ao 
paulatino abandono do marxismo e à pasteurização 
da agenda socialista, eclipsada pela institucionalização 
das lutas sociais, da busca a qualquer custo da elei-
ção para o parlamento e para os diversos níveis gover-
namentais, Florestan recoloca os fundamentos do 
problema frente a desconcertante atualidade:

1) Qual é a consciência teórica e a firmeza da identidade 

operária da prática reformista ou revolucionária 

dissociada do marxismo? 2) O imperialismo – enten-

dido na sua versão mais avançada, sob o capitalismo 

oligopolista – oferece perspectivas de conduzir a 

descolonização até o fim, de inspirar uma revolução 

nacional que assegure a soberania do Brasil como 

Povo, Estado e Nação? 3) O que ganha a periferia 

eliminando a alternativa socialista, além de satisfazer 

as nações capitalistas centrais, sua superpotência (por 

enquanto...) e a minoria privilegiada que se contenta 

em ser uma burguesia dependente e associada no pla-

no internacional? 4) Estamos condenados à pilha-

gem interna e externa e a reproduzir um padrão de 

civilização que confunde progresso com barbárie? 

(FERNANDES, 1991a).

O diálogo com Universidade e Sociedade: 1991-1995
No ano da fundação da revista US, 1991, tornou-

se evidente que a tramitação da LDB já não poderia 
ser elaborada sob a mesma correlação de forças do que 
a vigente no período constituinte. A combinação do 
desmoronamento do socialismo dito real, da vitória 
de Collor de Mello, das mudanças na CUT – rumo 
ao chamado sindicalismo cidadão, e do incipiente, 
mas orientado (pela agenda neoliberal) movimento 
de recomposição de um novo bloco de poder, afetou 
fortemente as lutas sociais, o que se refletiu na luta 
pela LDB. Fernandes (1991b) analisa a nova conjun-
tura advinda da eleição de Collor, explicitando suas 
consequências para a produção do conhecimento e 
para o aprofundamento da heteronomia cultural:

Trata-se de um novo ciclo da associação dependente 

do Brasil com as nações centrais e especialmente com 

os Estados Unidos (em vias de centrar o seu “império” 

nas Américas), no qual as classes dominantes e suas 

elites sofrem uma redução de autonomia (apesar 

das exterioridades em contrário). O capitalismo oli-

gopolista (ou monopolista) impõe à periferia cer-

tos elementos neocoloniais, que pressupõem uma 

redefinição da dependência (em comparação com 

o capitalismo competitivo e o modelo anterior de 

capita-lismo monopolista). A ampliação do grau de 

modernização controlada de fora exige uma larga 

privatização das empresas públicas ou semi-públicas, 

que desempenharam papéis fundamentais na elaboração 

da infra-estrutura de um sistema ultrapassado de pro-

dução, de finanças e de trabalho, a internalização de 

decisões “globais” tomadas inevitavelmente fora do país 

em larga escala, e a presença de uma massa de trabalho 

altamente qualificada e de “fundos de cérebros” durante 

períodos prolongados. Nesse sentido, a “incorporação” 

reduz a soberania nacional em diversas direções e requer 

uma “modernização” avassaladora, mais características 

de uma situação neocolonial que de uma situação de 

dependência (FERNANDES, 1991b, p.33).
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Diante desse quadro, Florestan Fer-
nandes preconiza a revisão do método 
de luta do Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública. O uso de telegramas, 
visitas a gabinetes e abaixo-assinados, 
diz, “patenteia os meios de ação política 
dos fracos”, recomendando a retomada 
de mobilizações de diversos tipos e na-
turezas, desde massivas, até a presença 
nas galerias, nos debates das comissões. 
Recomenda, ainda, que o referido Fó-
rum tenha duas Comissões: uma de Ela-
boração Pedagógica (para disputar o 
projeto de educação) e outra de Agitação 
e Propaganda, para tornar a luta mais 
ampla do que a usualmente praticada 
pelos educadores. Objetivamente, Fernandes está 
propugnando o uso de formas de lutas próprias da 
classe trabalhadora.

Já no contexto de lutas pelo impeachment de Col-
lor, em junho de 1992, Florestan é entrevistado pela 
UeS e, indagado sobre as causas recentes da crise 
da universidade, afirma: “o foco principal delas é a 
intervenção desastrada da ditadura militar na vida 
universitária brasileira” (FERNANDES, 1992). 
Entre as medidas nefastas da reforma universitária 
consentida, destaca a sua burocratização, a redução 
dos investimentos e a “inundação” da universidade 
por meio da enorme ampliação de estudantes sem se-
rem criadas condições mínimas. E o setor privado se 
expandiu: “surgiram os empresários na área da educa-
ção e a expansão do ensino superior se fez através 
da grande empresa [...] descompromissada com a 
pesquisa pura (e de ponta), ou com pesquisa aplicada, 
indispensáveis para acelerar o desenvolvimento eco-
nômico”. Essa crise afeta os docentes e estudantes 
que, em virtude do arrocho salarial e das precárias 
condições de trabalho se vêem frustrados por não 
verem “sua capacidade inventiva e criativa valorizada 
e aproveitada pela sociedade.” Florestan identifica, 
ainda, um ponto nevrálgico dramaticamente atual: “a 
mobilização em defesa da universidade tem saído de 
sua própria comunidade interna”.

Nessa entrevista Florestan retoma a questão da 
forma de luta em defesa da universidade, já discu-
tida em seu primeiro texto sobre a LDB: “[...] os 

professores, estudantes e demais fun-
cionários, agem muitas vezes no interior 
das instituições universitárias como 
se fossem um grupo que existe em si e 
para si. [...] é preciso mobilizar [...] os 
sindicatos e os trabalhadores”. Mais 
adiante, retoma o problema: “é preciso 
romper este isolamento relativo para 
que se obtenha uma plena vitalidade 
para exercer uma influencia inovadora 
e construtiva em toda a comunidade e 
sociedade nacional” objetivando uma 
“revolução educacional”. Nesse escopo, 
está inscrita na revolução dentro da or-
dem, pois não existe, na avaliação de 
Florestan, “um movimento político, uma 

rebelião que sustentasse o facho revolucionário, e sim 
uma transformação estrutural e funcional da educação 
brasileira”. Florestan Fernandes argumenta, pois, 
que o problema da universidade e, mais amplamen-
te, da educação, exige a consciência da necessidade 
estratégica de enfrentar os fundamentos do capitalis-
mo dependente, mesmo que no contexto da revolu-
ção dentro da ordem. Essa orientação requer o alarga-
mento dos sujeitos dispostos a fazer luta em prol da 
causa da educação pública.

O que impede o trabalho político em favor dessa 
estratégia? Evidentemente, as condições objetivas são 
profundamente adversas para tal ampliação do arco 
de forças em prol da educação, mas a luta pela trans-
formação dessas condições objetivas exige trabalho 
deliberado que envolve embates no plano teórico, no-
tadamente na forma de apropriação do marxismo que, 
parafraseando Mariátegui, não pode ser nem decalque, 
nem cópia.

Por isso é muito significativo que a problemática 
da teoria crítica tenha sido trabalhada de forma sis-
temática na terceira intervenção de Florestan na 
revista. Em “Significado atual de José Carlos Ma-
riátegui” (FERNANDES, 1994), dialoga com a obra 
de Mariátegui para sustentar a atualidade de seu 
pensamento para enfrentar os maiores desafios co-
locados aos socialistas no contexto neoliberal dos 
anos 1990: o “desaparecimento do socialismo”, o “fim 
das ideologias” ou a “morte do comunismo”. O que 
faz de Mariátegui “um farol que ilumina o horizonte 
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intelectual e político dos que querem conferir aos la-
tino-americanos a opção pelo marxismo”?

Nesse ensaio Fernandes retoma um tema impor-
tante em sua apreciação sobre a produção do conhe-
cimento crítico, colocando em relevo que a obra de 
Mariátegui não foi submetida ao isolamento porque 
o intelectual peruano foi “mais do que um ‘fermento 
radical’ da ordem – um autêntico revolucionário que 
exerceu influências pioneiras com raízes profundas 
na realidade americana”. Cabe destacar que Florestan 
reconhece, na crítica de Mariátegui ao eurocentrismo, 
coerência com o marxismo e com a defesa deste em 
7 ensaios de interpretação da realidade peruana. “O 
marxismo não compendia receitas, seja da ‘sociedade 
ideal’, seja dos meios para chegar à transição pro-
priamente dita e ao comunismo”. Florestan, em 
consonância com Mariátegui, reitera que “as ilusões 
eurocêntricas difundiram uma ótica 
revolucionária que não procede nem de 
Marx, nem de Engels”. O “marxismo” 
eurocêntrico, segue Fernandes, esqueceu 
“a afirmação essencial de Marx sobre 
os diversos graus do desenvolvimento 
capitalista e seus impactos ‘naturais’ so-
bre o curso das revoluções capitalista e 
socialista”.

Em 7 ensaios de interpretação da 
realidade peruana, assevera Fernandes, 
Mariátegui “se propôs a enriquecer o 
marxismo fora e acima dos eixos euro-
cêntricos”, buscando “observar, repre-
sentar e explicar processos históricos 
de longa duração e de uma proposta re-
volucionária concomitante, que vincula 
dialeticamente passado, presente e futu-
ro”. Entrecruzadas nessas temporali-
dades, “colonização e descolonização, 
revolução social e ser peruano e latino-
americano, entrelaçavam-se irreversivel-
mente”.

Florestan apresenta, como anexos, 
seis excertos da obra de Mariátegui, 
entre os quais um dedicado ao sentido 
da educação socialista, localizada em J. 
C. Mariátegui, apud A. Quijano, Textos 
Básicos:

Só o socialismo pode resolver o problema de uma edu-

cação efetivamente democrática e igualitária. [...] O 

regime educacional socialista é o único que pode aplicar 

plena e sistematicamente os princípios da escola única, 

da escola do trabalho, das comunidades escolares e, em 

geral, de todos os ideais da pedagogia revolucionária 

contemporânea, incompatível com os privilégios da es-

cola capitalista, que condena as classes pobres à infe-

rioridade cultural e faz da instrução superior o mono-

pólio da riqueza (1991, p. 155).

Em maio de 1995, Florestan concede uma longa 
entrevista à US. Apesar de estar debilitado fisicamente, 
discute com profundidade temas cruciais para o porvir 
da universidade, como a relação público-privado, em 
uma perspectiva histórica, ressaltando que o espaço 
aberto pela sociedade civil no passado era muito 
restrito, dizendo respeito apenas aos “de cima”, em 

virtude da particularidade das transições 
Colônia-Império, Império-República, 
nas quais a repressão aos movimentos 
“de baixo” sempre foi sistemática e bru-
tal. Assim, segue Florestan, “o ensino 
da Primeira República [...] era parte do 
controle do poder público pelo setor 
privado”. As alterações nesse quadro 
foram mais visíveis, conforme o autor, 
a partir da industrialização, do apare-
cimento do trabalho como categoria his-
tórica e da expansão urbana.

É graças ao trabalhador, algo relacionado 

com o movimento operário, que se dá 

o aparecimento do trabalho como ca-

tegoria histórica, e é em torno desse 

eixo que vai dar-se a liberação de dina-

mismos típicos de uma sociedade de 

classes, porque é ai que surge uma so-

ciedade civil desvinculada do passado 

escravista (FERNANDES, 1995, p.52).

Entretanto, segue Florestan, nos pós-
II Guerra, “o grau de consciência [...] 
atinge a maturidade, mas a rebeldia, a 
radicalidade popular, não se corporifica 
de maneira a corresponder ao grau 
de consciência”, a despeito dos novos 
partidos criados “não há uma força so-
cial organizada suficientemente forte 
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para impor mudanças propriamente radicais”. E 
quando, já no contexto pós-ditadura civil-militar, 
os trabalhadores passam a ter maior autonomia de 
percepção e explicação da realidade, seguiram sem 
lograr “organizações convergentes”. Mesmo com o 
Partido dos Trabalhadores, segue Fernandes, os se-
tores dominantes vêm sendo capazes de provocar 
mudanças para que tudo permaneça igual, mantendo 
“neutralizados os excluídos como força cívica e 
classe social”. A alternativa, conforme Fernandes, 
requer que os subalternos possam “remover esses 
obstáculos”, mas, para isso, é preciso movimento 
autônomo, independente e com estratégia própria. 
O drama, de acordo com Florestan, é que “a falta de 
polarizações utópicas dos setores subalternos faz com 
que esses setores acabem se rendendo à consciência das 
classes dominantes, ao invés de ter uma 
consciência social independente atuante”.

Florestan Fernandes e o ANDES-SN: 
horizonte compartilhado

As quatro intervenções de Fernandes 
na UeS estão imbricadas com a história 
do ANDES-SN. Um dos eixos que 
percorre todos os textos é o da natureza 
da luta pela educação pública, então 
concentrada nos embates pela nova 
LDB. Como exposto, para Florestan não 
basta empreender lutas protagonizadas 
apenas pelos educadores e estudantes 
e, ademais, o método de luta de muitos 
setores acadêmicos e sindicais é inapro-
priado, pois incapaz de promover o en-
frentamento objetivo aos interesses dos setores domi-
nantes no terreno educacional.

Essa foi uma tensão que o ANDES-SN, ainda 
que de forma molecular, tentou enfrentar, adotando 
métodos da classe trabalhadora, como as greves, ma-
nifestações e a disputa de projetos, elaborando suas 
próprias referências políticas – por meio de análise 
de conjuntura própria – e educacionais – por meio 
de seu projeto para a universidade – e, também, 
pela elaboração do que deveria ser a nova LDB. En-
tretanto, nas condições vigentes na primeira metade 
dos anos 1990, essas lutas ainda gravitaram em torno 
do protagonismo dos educadores e estudantes. As 

primeiras aberturas para alargar o momento econô-
mico-corporativo foram a construção da Coordena-
ção das Entidades Nacionais dos Servidores Públi-
cos Federais (CNESF, 1990) e a luta pela criação e 
consolidação do Departamento Nacional dos Tra-
balhadores da Educação (DNTE, 1987), no âmbito da 
CUT (FASUBRA, ANDES, SINASEFE e CNTE), 
espaço que potencialmente poderia tirar a luta pela edu-
cação pública do isolamento intracampo. Mas aqui os 
obstáculos ultrapassaram o raio de ação autônoma do 
ANDES-SN, pois as forças majoritárias na CNESF e 
na CUT insistiram na estratégia das lutas específicas 
e, no caso do DNTE, em disputar a estrutura sindical 
oficial, verticalizada, alternativa que pressupunha o 
esvaziamento do próprio Departamento, o que aca-
bou se concretizando posteriormente.

Desse modo, as lutas pela educação 
não lograram radicalizar a luta pelo pú-
blico, pois, além de não conseguirem 
concretizar a bandeira da universaliza-
ção da educação, pouco avançaram 
nos requisitos do público, apontados 
por Marx na Crítica ao Programa de 
Gotha: o público não significa atribuir 
ao Estado o papel de educador, é a edu-
cação pública que interessa à classe 
trabalhadora enquanto classe para si. De 
acordo com Florestan Fernandes a partir 
de Mariátegui, a educação unitária, a 
escola do trabalho, tese defendida pelo 
ANDES-SN, não logrou forte apoio 
sindical, em parte pela escassa elaboração 
do Sindicato sobre a universidade e o 

capitalismo dependente, mas em particular pelo giro 
ideológico da CUT, já associando formação profis-
sional e empregabilidade, o que levou a Central a 
mergulhar sem reservas na teoria do capital humano e 
na ideologia de que o desemprego era uma decorrência 
da falta de qualificação adequada dos trabalhadores.

Outro eixo importante das proposições de Flores-
tan Fernandes, mais claramente exposta em seu ensa-
io sobre Mariátegui, diz respeito ao eurocentrismo e 
à problemática da heteronomia cultural. Em que pese 
que a problemática epistemológica esteve presente  
nos debates internos do ANDES-SN, a discussão não 
foi mais que periférica, expressando o grau de refle-
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xão presente na esquerda marxista brasileira. Como 
pensar os nexos do desenvolvimento desigual do ca-
pitalismo com a função social da universidade? O 
padrão de acumulação do capital seguiu produzindo 
expropriações, a questão agrária tornou-se ainda mais 
aguda, movimentos sociais importantes foram for-
jados, como o MST, ademais, mobilizações indígenas 
ganharam força pontual. Contudo, a universidade 
pública, em decorrência de seus frágeis vínculos 
com as lutas populares, pouco teorizou sobre o sig-
nificado concreto do neoliberalismo na vida dos po-
vos e, consequentemente, raramente se vinculou às 
lutas populares. Somente a partir dos anos 2000 é que 
o Sindicato se aproximou mais estreitamente desses 
movimentos, mas já em um contexto 
em que, pouco mais tarde, propiciaria 
ao MST manter uma relação ambígua 
com o Sindicato Nacional em virtude  
das contradições operadas pelo governo 
de Lula da Silva.

No escopo desses dilemas, é possível 
sintetizar a preocupação florestaniana 
sobre o sentido da luta pelo público. 
Em suas intervenções no debate da 
US Fernandes sustentou que as lutas 
pelas reformas deveriam ser pensadas 
no contexto da “revolução dentro da 
ordem” como expressão da estratégia 
de luta em prol da “revolução contra a 
ordem”. É indubitável que o ANDES-
SN se engajou nas lutas da classe 
trabalhadora, participando com algum 
protagonismo da criação da CUT 
e atuando no sentido de que a Central deveria 
manter-se firme na trilha da autonomia frente ao Es-
tado e aos patrões e, posteriormente, construindo 
novas ferramentas de lutas, como a Coordenação 
Nacional de Lutas. É forçoso reconhecer que es-
ses debates tiveram escassa capilarização na ba-
se. Muitas determinações contribuíram para is-
so: o avanço do neoliberalismo, a hipertrofia do 
capitalismo acadêmico, a lógica produtivista, o 
controle do Estado sobre a produção do conheci-
mento, por meio da política de editais e da avalia-
ção da pós-graduação pela CAPES. Contudo, não 
seria despropositado afirmar que o método de dis-

cussão com a base, pela vanguarda do Sindicato, 
não foi particularmente fecundo para alcançar esse 
objetivo.

A experiência que mais se aproximou da neces-
sidade de um “novo ponto de partida” para as lutas 
educacionais foi a construção do Congresso Nacio-
nal de Educação (CONED), tema que contou com 
o apoio entusiasmado de Florestan, mas que ele não 
chegou a vivenciar, em virtude de sua prematura 
morte em 1995. No I CONED (1996) houve grande 
participação de professores e estudantes de base e o 
protagonismo mais relevante foi das entidades sin-
dicais, distintamente das anteriores Conferências 
Brasileiras de Educação, que foram lideradas pelas 

entidades acadêmicas dos professores. 
Quando o IV CONED (2002) começava 
a esboçar sua ampliação para fora do 
campo educacional, agregando outros 
segmentos da classe trabalhadora, como 
o MST, a preocupação com o manejo 
da governabilidade do governo Lula 
da Silva se sobrepôs ao projeto da clas-
se trabalhadora, situação que levou ao 
desmonte do Fórum Nacional em De-
fesa da Escola Pública em 2005.

As convergências das preocupações 
teórico-práticas de Fernandes com o 
ANDES-SN, e vice-versa, foram fortes 
nos pontos fundamentais. Certamente 
Florestan instigou o Sindicato a pensar 
suas lutas como lutas de trabalhadores, 
como lutas classistas e como lutas anti-
capitalistas. O ANDES-SN seguiu esse 

caminho ao longo de sua história. Outros desafios 
ainda não puderam ser aprofundados, mas seguem 
como centrais no contexto das três décadas que es-
tão por se completar: a articulação do projeto de uni-
versidade com profundas revisões epistemológicas 
capazes de tornar pensáveis os problemas dos povos 
e sua autoemancipação coletiva.
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Resumo – A criação de uma associação ou sindicato envolve a superação de problemas teóricos e políticos. 
Respostas dadas em determinado momento produzem consequências em longo prazo. A restrição da filia-
ção a determinado grupo de trabalhadores pode implicar em fortalecimento de modelos de sindicatos extre-
mamente fragmentados. A fragmentação sindical é uma tendência que está ocupando muito espaço no Brasil. 
Além da questão organizativa e da recuperação de lutas específicas da categoria, o artigo restaura o papel 
de protagonismo intelectual do ANDES-SN: na criação de uma revista para debater ideias e propostas, na 
construção de projeto para o conjunto da universidade e de projeto de diretrizes e bases para a educação, na 
construção de eventos reunindo representantes do ensino superior das Américas e outras iniciativas. Alguns 
episódios, com tons hilários, temperam a sisudez do discurso.

Palavras-chave: Associação; Sindicato; Organização; Trabalhadores da Educação; Protagonismo Intelec-
tual.
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Introdução

A criação de uma organização de luta para os 
trabalhadores envolve apresentar soluções 
e respostas para questões políticas práticas, 

assim como para questões teóricas. O ANDES nas-
ceu associação e é sindicato. A seguir, faz-se relato, 
análise e avaliação de respostas que o movimento 
docente deu para a constituição de uma organização 
de lutas a seu favor e escolhas que realizou com a 
fundação do Sindicato Nacional. Escolhas realizadas, 
como as referentes ao de tipo de organização e de 
base de trabalhadores projetam-se no tempo e têm 
consequências para dentro do movimento docente 
e para o conjunto dos trabalhadores. No momento 
em que efetuou a transição de associação a sindica-
to, o ANDES mantinha uma altíssima capacida-
de elaborativa. Foram apresentadas dezenas de 
proposições – isoladamente ou em conjunto com 
outras entidades – para o Congresso Nacional Cons-
tituinte, de 1986-1988, tocantes à constituição de um 
sistema nacional de educação pública, à publicidade 
e à gratuidade da educação. O movimento elaborou, 
nos anos subsequentes à Constituinte, um projeto 
completo de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fato 
desconhecido da quase totalidade dos sindicalizados 
aos dias de hoje, divulgando-o no primeiro número 
da revista Universidade e Sociedade. A definição da 
ANDES como Sindicato Nacional faz parte de um 
movimento maior de organização da classe trabalha-
dora brasileira. A filiação do ANDES à CUT foi parte 
da rejeição do sindicalismo de negócios, de resultados 
ou de formas ainda mais tradicionais de organização 
sindical. Nessa mesma época, o ANDES estimulou a 
organização em nível continental e realizou o I En-
contro latino-americano de entidades sindicais no Rio 
de Janeiro. Esses fatos são tratados a seguir sem, no 
entanto, deixar de assinalar que a criação do ANDES-
SN é antes de tudo um ato democrático, com a par-
ticipação das bases nas decisões mais cruciais, em fun-
ção de uma estrutura que consegue ligar a base com a 
direção do Sindicato.

1. Questões teóricas e políticas
A criação de uma organização de lutas constitui 

uma aventura formidável. Muito mais formidável 
é a empreitada, por se tratar de uma categoria de 

trabalhadores que operam com conhecimentos e 
exercem o papel de formar cidadãos. A categoria de 
trabalhadores que se dedica à produção do conheci-
mento e à formação de cidadãos, ainda que mantenha 
laços estreitos com os demais segmentos, diferencia-
se pelo papel que exerce e pelo potencial político 
que lhe é fartamente reconhecido. O que há no papel 
do professor, do pesquisador e do formador com 
tanto potencial subversivo para os poderes públicos 
constituídos e para os proprietários de negócios em 
educação? O formador atua diretamente com pessoas, 
com seu crescimento, ideologia e posicionamento 
político, possibilitando o exercício da crítica radical 
e da análise desprovida de preconceitos. O caráter 
político do papel dos professores representa uma 
questão tão formidável que todas as esferas dos po-
deres sociais tentaram exercer controle sobre a ati-
vidade docente. Em determinados casos, esse tipo de 
controle assumia a forma de completa proibição de 
organizar-se coletivamente. Os professores do serviço 
público são fortemente controlados pelos governos 
em exercício; os professores do setor privado da 
mesma forma são vigiados e coibidos de organizar-
se em estruturas de lutas por mais defensivas que 
sejam. Instituições empresariais mantenedoras de 
escolas e universidades são tão truculentas quanto 
instituições confessionais que exercem o mesmo 
poder de degola, para evitar o surgimento de estru-
turas defensivas e pró-ativas entre os docentes. O 
reconhecimento do potencial político da categoria 
está no coração da prática repressiva e controladora 
exercida pelos Estados, contra os docentes, ao longo 
do tempo. Segundo historiadores, o reconhecimento 
desse fato promoveu um controle tal sobre o trabalho 
docente que conteve, por décadas, o desenvolvimento 
de formas organizativas de docentes. Em relação ao 
ensino superior, o impacto da contenção não foi me-
nor como se poderia deduzir do caráter ilustrado da 
categoria. Medidas tomadas pelos governos e pelos 
administradores de instituições privadas – carreiras 
e níveis salariais melhores, condições de trabalho 
igualmente diferenciadas – indicam para o sentido in-
trínseco de tais medidas, que é a captura do espírito e 
das subjetividades dos docentes, afastando-os, dessa 
forma, da tentação de recorrer a práticas organizativas 
disruptivas.
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Ademais, o magistério constitui uma categoria 
numericamente significativa aos dias de hoje e com 
grande capilaridade. Seu tamanho depende de especi-
ficidades históricas, do nível de desenvolvimento só-
cio-econômico, da amplitude e cobertura do siste-
ma educacional por nações, entre outros fatores. É 
difícil encontrar um país em que o magistério não 
constitua um grupo expressivo entre os trabalhadores 
assalariados. No Brasil, a categoria dos professores 
de primeiro e segundo graus compreende dois mi-
lhões e meio de pessoas. O número de professores 
universitários aproxima-se a trezentas e cinquenta 
mil pessoas, incluídos docentes do setor público 
e privado. Aos docentes é necessário acrescentar 
os servidores técnico-administrativos, que tornam 
possível a atividade educativa nas escolas e nas uni-
versidades, e cujo número também é muito grande. A 
capilaridade da categoria dos docentes 
é um fato extraordinário. Os profes-
sores de primeiro e segundo graus es-
tão presentes nas mais remotas áreas. 
Nos mais distantes municípios, onde 
pouquíssimas profissões conseguem 
radicar-se, o magistério viceja. Consi-
derando a cobertura do território, a 
capilaridade dos professores universi-
tários é mais restrita. Todavia, ocupam 
espaço incomparável como intelectu-
ais ativos. Dessa forma, organizar os 
trabalhadores que atuam no campo educacional, con-
siderando docentes de todos os níveis e servidores 
técnico-administrativos, representa uma ação de en-
vergadura e de longo alcance, a depender das decisões 
e escolhas que são feitas a respeito da forma da or-
ganização. Organizar-se? Por que se organizar? A 
quem organizar? Como se organizar? Com quem se 
organizar? Que organização construir? São questões 
teóricas respondidas em um determinado momento 
político, onde as definições políticas dos grupos já es-
tavam, em muitos casos, tomadas.

Não apenas no Brasil a organização sindical dos 
docentes ocorreu quando o curso da organização em 
outras categorias florescia durante décadas, fruto de 
medidas de contenção e de repressão à organização do 
magistério por parte dos governos e das instituições 
empregadoras. Por essa razão, a organização dos 

docentes não aconteceu em um terreno livre de 
definições e de ações dos grupos políticos. Ao 
contrário, ela pode ser entendida no interior das 
definições políticas vigentes para os assalariados 
em geral e para os docentes em particular. Entre 
docentes de primeiro e segundo graus, os estudos 
das organizações sindicais mostram a presença, em 
vários casos, de lideranças mais conservadoras, mas 
que de alguma forma atuavam em favor dos direitos, 
especialmente individuais, pelo emprego da via ju-
rídica. No início da organização dos docentes do 
ensino superior é notória a participação de grupos 
de esquerda, cuja politização havia sido obtida du-
rante as ações do movimento estudantil dos anos 
1968-1970. Por outro lado, entraram nesse campo 
de luta as organizações dos partidos comunistas 
Brasileiro e do Brasil. Organizações sindicais pré-

existentes, principalmente no setor pri-
vado da educação superior, também 
lutaram por controlar espaços. No fi-
nal da década de 1970 e o começo dos 
anos 1980, anos em que se começava a 
visualizar o ocaso da ditadura militar, 
surgiram muitas outras organizações 
em luta pela autonomia universitária, 
pela democracia e outras bandeiras 
universitárias ou cidadãs. Não foram 
poucas as organizações que surgiram 
como resultado das lutas contra regi-

mes despóticos de determinados nomes impostos 
à frente das universidades. De Norte a Sul, prati-
camente toda a universidade brasileira conheceu 
exemplos dessas lutas pela democracia e em favor 
de uma universidade mais engajada, mais cidadã. 
Nesse movimento, entraram também em ação seg-
mentos mais conservadores dentro das institui-
ções de ensino e pesquisa. Em síntese, as forças em 
disputa pelo campo da organização dos docentes 
universitários eram numerosas e com posições polí-
ticas diversificadas.

Cabe, pois, analisar as opções de organização to-
madas diante de um rol de possibilidades. De partida, 
destaco o fato de que o terreno já estava habitado por 
inúmeras correntes políticas que se entrecortavam 
dentro do chamado movimento docente, e na socie-
dade como um todo.
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2. Associação
A Associação Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior (ANDES) foi criada em 1981. A assim cha-
mada Associação voltava-se para organizar a cate-
goria dos professores do ensino superior público e 
privado. Há duas questões a considerar: i) a entidade 
nasceu como associação; ii) voltada para o trabalho 
organizativo do segmento dos docentes de ensino 
superior. Porque nasceu como associação e porque 
se restringiu aos docentes do ensino superior? Na 
história do sindicalismo universal, associação é uma 
forma organizativa pela qual passou um grande 
número de sindicatos que contavam com longa tra-
jetória. Associação visa à agregação 
de pessoas que possuem algumas ca-
racterísticas em comum e atua como 
meio de reunir trabalhadores para 
defesa dos seus interesses e direi-
tos. Entretanto, o fundamento do 
princípio do associativismo é dado 
pela possibilidade de os indivíduos 
reunirem-se para levar avante ativida-
des de seu interesse. Esse princípio 
geral de associar-se não se restringe 
às atividades de defesa do salário, do 
contrato e das condições de trabalho, 
mas traz, também, a possibilidade de 
organizar-se para fins econômicos, 
como para constituir empresas. Os 
mesmos princípios que se aplicavam 
para os trabalhadores, aplicavam-se da mesma forma 
para os empreendedores. Mas na história da educação 
e na história do sindicalismo, associação é um conceito 
que caracteriza uma forma iniciante de organização dos 
interesses, de defesa de direitos por meio da reunião 
de pares. Na historiografia sindical brasileira, as as-
sociações de defesa mútua antecederam a forma de 
organização sindical. O conceito de associação, ainda 
que contenha esse sentido histórico de formas iniciantes 
de organização, não se restringe a elas. Associações são 
formas organizativas que se adaptam à vida moderna. 
Por exemplo, grupos que não desejam as amarras típicas 
da estrutura sindical, ou de outro tipo de organização 
formal, organizam-se sob a forma associativa.

O ANDES nasceu como associação, forma de 
organização prevista constitucionalmente. As pes-

soas podiam reunir-se, associar-se para alcançar deter-
minados fins e objetivos. Tal previsão constitucional, 
válida para atividades culturais, econômicas, políticas, 
dentro de um regime ditatorial, foi válida também para 
a organização e defesa dos interesses de uma categoria 
profissional. A primeira grande razão que conduziu 
a essa escolha, da forma organizativa associativa, foi 
de Estado: no Estado brasileiro, servidores públicos 
eram proibidos de organizar-se em sindicatos. Os 
argumentos que sustentavam a juridicidade dessa 
conduta partiam da interpretação de que o Estado não 
negocia salários com servidores públicos, estabelece-
os. Aos servidores, entretanto, importava organizar-

se para negociar salários, defender 
direitos e condições de trabalho, para 
participar de políticas públicas de 
educação, ciência e tecnologia, enfim, 
ocupar espaços políticos na sociedade 
que cabiam aos docentes universitários, 
inclusive, em relação aos destinos da 
sociedade. Certamente a decisão toma-
da no Congresso de Campinas, São 
Paulo, em 1981, por Associação em 
vez de Sindicato, continha o entendi-
mento implícito de que, uma vez 
possível a sindicalização, optar-se-ia 
por ela como forma de organizar os 
docentes do ensino superior. A base 
social dos professores que faria parte 
da Associação Nacional dos Docentes 

do Ensino Superior dividia-se entre docentes cujos 
contatos os vinculavam com o Estado, e docentes 
com contratos com organizações privadas, entidades 
confessionais, empresas que operavam com serviços 
educacionais, fundações e outras formas. Aos docentes 
que operavam no setor privado era permitida, cons-
titucionalmente, a organização por meio de sindi-
catos. Havia, portanto, sindicatos de professores que 
já organizavam os docentes do terceiro grau, antes 
da criação da ANDES. Noutras instituições pri-
vadas de ensino superior, simplesmente não existiam 
organizações docentes. A criação da ANDES como 
associação, em vez de sindicato, veio atender ao fato 
de que uma parte expressiva, senão a maioria, dos 
docentes de ensino superior era composta por pro-
fessores do setor público, aos quais a Constituição 
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do regime militar e de regimes anteriores vedava a or-
ganização sindical.

A Associação Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior definiu organizar um segmento dos docentes 
brasileiros, aqueles que operavam no ensino superior, 
universitário ou de faculdades. Docentes de primeiro e 
segundo graus que operavam no interior de instituições 
de ensino superior também foram admitidos, para 
não separar a categoria docente. Essa foi uma decisão 
crucial para as lideranças que conduziam o esforço 
organizativo. O argumento prático pesou muito. Es-
sas lideranças, que, como dito anteriormente, pro-
vinham do movimento estudantil universitário e do 
movimento sindical que combatia o regime militar e 
que então haviam assumido postos de trabalhos nas 
universidades, viam como primeiro 
horizonte a organização dos docentes 
universitários em uma entidade de luta. 
A decisão por criar uma organização dos 
docentes de ensino superior estabeleceu 
um laço de solidariedade entre eles. Os 
docentes do ensino superior comungam 
entre si da identidade de professores e 
pesquisadores e exercem perante a so-
ciedade o papel de intelectuais ativos. 
Portanto, nada mais justo do que re-
cortar a categoria-base da Associação 
e do futuro Sindicato em razão dessa 
identidade profissional, da solidariedade 
decorrente e do papel social. O lado 
excludente dessa decisão pode ser 
analisado por meio da dupla divisão 
que opera dentro dos trabalhadores 
que atuam nas atividades educativas. 
Com efeito, os docentes universitários 
organizam-se em uma entidade separa-
damente dos docentes de primeiro e segundo graus, 
e separadamente do segmento dos servidores téc-
nico-administrativos. Os docentes de primeiro e 
segundo graus também estavam em movimentos 
organizativos, à época da fundação da ANDES. Os 
servidores técnico-administrativos organizaram-se 
posteriormente, mas não muito tempo após o sur-
gimento do ANDES. As razões práticas e as razões 
políticas para tais definições são profundas e não cabe 
aqui discuti-las. Poder-se-ia, adicionalmente, aduzir a 

influência das chamadas regras do campo. Ou ainda, o 
argumento de que os docentes universitários operam 
com hábitos de trabalho e valores, especialmente quan-
do estes docentes exercem a função da pesquisa, que 
os distanciam daqueles que exercem o magistério e a 
formação de quadros. O fato é que a organização do 
magistério e dos servidores técnico-administrativos 
terminou acontecendo por meio de uma plêiade de 
entidades diversas, todas elas combativas, mas divi-
dindo o campo, parcelando-o. Se as divisões entre 
ensino superior e primeiro e segundo graus, entre 
docentes e servidores técnico-administrativos, já 
constituem problemas sérios na busca de objetivos 
comuns ao magistério e ao campo da educação, 
qual não será o nível de regressismo de propostas de 

organização sindical por instituição. 
Para que o voluntarismo teórico não 
prevaleça sobre a crítica justa, é preciso 
atinar para o fato de que, não poucos 
países do mundo, o magistério se orga-
niza segundo divisões sindicais por 
níveis da educação. Todavia, em muitos 
países da Europa encontram-se formas 
de organização dos trabalhadores do 
campo educacional como um todo, 
independentemente do nível em que 
estão os docentes. Talvez a Alemanha 
represente o caso mais extremado dessa 
tendência, dado o pequeno número de 
sindicatos nacionais que possui.

3. Sindicato
O ANDES constituiu-se como 

associação, embora almejasse a organi-
zação sindical. O termo sindicato 
não é uniformemente empregado no 

mundo das relações de trabalho para designar a for-
ma organizativa dos trabalhadores sob o regime ca-
pitalista. Nos países de fala inglesa, emprega-se a 
expressão “labor union”, já que a expressão sindicato 
preservou o sentido negativo de entidade organizada 
que operava à margem da lei. No Brasil, a expressão 
sindicato consagrou-se para designar a organização 
dos trabalhadores na defesa de seus interesses dentro 
do regime capitalista vigente.

Na Era Vargas, quando foi oficialmente libe-
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rada a organização sindical dos traba-
lhadores, e sob o regime militar, pre-
valeceu a concepção corporativa de 
sindicatos de trabalhadores e sindica-
tos de empregadores, acima deles vi-
gendo a figura do Estado, que decidia 
o certo e o errado, estabelecia regras 
de sustentação econômica e de proce-
dimentos e intervinha para controlá-
los, se desejado fosse. A aspiração da 
ANDES de transformar-se de asso-
ciação, um conceito provisório, em 
sindicato, o sonho desejado, confron-
tava-se com a concepção do sindicato 
atrelado e controlado pelo Estado. Pas-
sos importantíssimos para destruir a 
moldura dessa concepção já haviam sido 
dados durante os esforços de constituir 
a Associação Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior. A preservação da autonomia financeira 
e política da entidade talvez tenha sido o objetivo 
principal da luta organizativa. Seguindo essa direção, 
havia a preocupação de construir um sindicato autô-
nomo, democrático e de lutas, articulando sua luta 
com a da classe trabalhadora.

A transformação da ANDES em sindicato envolvia 
problemas políticos de enorme magnitude. De um lado, 
fazia-se necessário superar a concepção corporativa 
de sindicalismo, historicamente dependente da forma 
como o governo Vargas estruturou a constituição dos 
sindicatos no Brasil. A concepção de um sindicato 
autônomo fazia parte da prática anarquista, que tanta 
influência exerceu na organização operária no início 
da industrialização brasileira na virada do século XIX 
para o século XX. Por outro lado, a questão não se 
restringia ao ambiente interno. Havia que se levar em 
consideração fatores externos dos quais pelo menos 
dois devem ser aqui mencionados. Em primeiro lugar, 
trata-se da polarização internacional entre capitalismo 
e comunismo, que na organização dos trabalhadores 
se materializava na luta pelo controle organizativo das 
categorias profissionais. No capitalismo, prevalecia a 
concepção tripartite de distribuição de poderes en-
tre sindicatos de trabalhadores, sindicatos de em-
pregadores e Estado. Tal concepção predominava na 
Organização Internacional do Trabalho, cujas conven-

ções concebiam as relações de poder no 
mundo do trabalho, sob a forma dos três 
agentes, trabalhadores, empregadores e 
Estado. De outra parte, o socialismo 
disputava espaço internacional com o 
capitalismo. Dentro do socialismo, a 
concepção de sindicalismo autônomo, 
independente, pela base era algo dis-
tante das teorias prevalentes, a não 
ser por grupos anarquistas e outras 
contestações com base no princípio 
da autonomia. Predominava a noção 
de que o sindicato era, na melhor das 
hipóteses, uma escola de formação dos 
trabalhadores e, na pior, que ele deveria 
desempenhar o papel de “correia de 
transmissão” entre os trabalhadores e 
o partido, a quem competia a direção 

política máxima do Estado. O sindicato era colocado 
a serviço da causa maior da revolução. Externamente, 
o corporativismo, especialmente em sua variante ita-
liana, influenciou a organização oficial dos sindica-
tos no Brasil. A disputa entre tais concepções teóri-
co-políticas se refletia na prática da organização 
sindical dos docentes. Construir uma organização 
autônoma e inerentemente democrática como meca-
nismo decisório resultava em uma iniciativa da maior 
grandeza, como também da maior dificuldade política, 
uma vez que dentro do território nacional estavam 
presentes o corporativismo, o socialismo e, em me-
nor escala, o tripartidismo. Nesse interagir comple-
xo de forças políticas, docentes representantes de 
organizações de lutas estudantil; representantes das 
mais diversas organizações de esquerda, vinculados 
aos partidos comunistas no Brasil (PCB e PC do B); 
docentes de esquerda sem partido; docentes de centro; 
docentes com ideologia de direita, mas que tomavam 
como objetivo importante a organização dos docentes 
do ensino superior; e docentes que pretendiam a cria-
ção de novas forças políticas, como o Partido dos Tra-
balhadores e a criação de uma organização central sin-
dical, disputavam espaços e hegemonia política entre si.

A Constituição de 1988, dita cidadã, quando esta-
beleceu no caput do artigo 8º que “é livre a associa-ção 
profissional ou sindical” e no inciso I que “a lei não po-
derá exigir autorização do Estado para a fundação de 
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sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedado ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical”, abriu a possibilidade para a 
realização do desejo organizativo presente na gêne-
se da criação da ANDES: poder organizar-se como 
sindicato. Um sindicato de qualidade diferente, que 
rejeitasse a estrutura sindical herdada do getulismo e 
do regime militar, e que possuísse uma estrutura au-
tônoma e democrática, e esses elementos já estavam 
definidos desde sua criação, mas a assunção da forma 
sindical implicava questões novas como a unicidade 
ou pluralidade sindical e como os diferentes níveis or-
ganizativos previstos pela CLT: sindicato, federação e 
confederação. A questão da unicidade 
sindical permanece até hoje como polê-
mica dentro do movimento sindical  
brasileiro. A ANDES definiu sua  pos-
tura a favor do pluralismo sindical em 
termos legais, com a possibilidade da 
construção da unidade em termos con-
cretos. No que diz respeito à definição 
da estrutura hierárquica, (sindicato, 
federação ou confederação) a rejeição 
pelo movimento docente foi radical. 
Manteve-se a inovadora forma de uma 
entidade sindical nacional, com grande 
capilaridade de decisão democrática 
pelas bases, por meio das seções sindi-
cais locais. Unia-se dessa forma o na-
cional com o local, criando estreitos 
mecanismos de veiculação e tomada de 
decisão pelas bases.

O II Congresso Extraordinário da 
ANDES, realizado no Rio de Janeiro em 1988, to-
mou as decisões fundamentais concernentes à sua 
transformação em SINDICATO NACIONAL, 
concretizando a vontade inicial dos construtores da 
Associação de tê-la como organização sindical. Pre-
cedida por discussão nas bases das associações do-
centes por local de trabalho, a decisão do Congresso 
revigorou o caráter democrático de uma entidade que 
se rege pelas bases e não pelo voto de representantes de 
sindicatos e federações. A decisão final foi respaldada 
por ampla maioria, conforme constam das atas do II 
Congresso Extraordinário. Não unânime, entretanto, 
pois existiam aqueles colegas que preferiam manter 

a entidade como associação e não transformá-la em 
sindicato, com argumentos como a interferência 
estatal sobre o último e em função do elitismo dos 
docentes universitários que não se entendiam como 
trabalhadores, mas sim pesquisadores.

4. Movimento docente e sindical
A experiência do ANDES-SN introduziu uma 

estrutura nova de organização sindical no ambiente 
brasileiro: o sindicato nacional, sem a intermediação 
de federações regionais ou estaduais e confederações, 
possibilitando, em um mesmo movimento, criar uma 
estrutura organizativa em que a direção era mantida 

com decisões e controle pelas bases das 
seções sindicais por locais de trabalho. 
Criava também uma entidade autônoma 
ao constituir fundos de manutenção da 
organização sindical, conforme a decisão 
dos sindicalizados na base. Tal autonomia 
econômica possibilitava autonomia e 
independência política, seja diante dos 
governos, dos ministérios ou das insti-
tuições universitárias. O ANDES-SN 
recusou o imposto sindical, definindo 
sua sustentação por meio da contribuição 
voluntária e livre do sócio. Recusou ain-
da o registro sindical. Assim, quando a 
direção do ANDES-SN entregou seus 
documentos constitutivos à Ministra do 
Trabalho, Dorotéia Werneck, em 1989, 
estava deixando os documentos como 
depósito no Ministério do Trabalho e não 
como solicitação de registro, aspirando 

ao rol das entidades sindicais permitidas a funcionar 
pelo Estado.

A experiência realizada pelo ANDES-SN reper-
cutiu nas novas instituições que se organizavam 
sindicalmente. Assim, por exemplo, a organização 
sindical da EMBRAPA empregou o mesmo esquema 
organizativo de entidade nacional com o poder de de-
cisão nas mãos dos participantes das organizações  por 
locais de trabalho. Existem ainda outras influências 
que merecem destaque.

A ANDES, desde sua criação, estimulou a criação 
da organização central dos sindicatos brasileiros, a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada 
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em 28 de agosto de 1983, na cidade de São Bernardo 
do Campo, em São Paulo, durante o 1º Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat); esteve, 
também, presente nas primeiras tratativas para a criação 
de uma entidade de organização central sindical dos 
trabalhadores brasileiros, na I Conferência Nacional 
da Classe Trabalhadores, realizado em Praia Grande, 
São Paulo, em 1981, quando não foi possível a criação 
de uma entidade central única, dado os espaços po-
líticos ocupados pelos partidos e organizações, que 
não queriam, sob qualquer hipótese, perdê-los em 
favor da criação de uma organização coletiva nova 
e superior. Praia Grande resultou em um fracasso em 
termos do objetivo maior de construir uma organização 
central unificada para o movimento 
dos trabalhadores brasileiros. De Praia 
Grande e reuniões posteriores, resulta-
ram os germes de pelo menos três orga-
nizações, hoje conhecidas pela expres-
são sintética de centrais: a Central Úni-
ca dos Trabalhadores, a Força Sindical, 
e a organização para os trabalhadores 
rurais em torno da CONTAG, naquele 
espaço que conseguiu controlar, frente 
ao poder emergente do Movimento dos 
Sem Terra.

A experiência do ANDES-SN, de 
construir grandes estruturas sindicais 
autônomas com controle pela base, parece ter influ-
enciado a experiência inicial da Central Única dos 
Trabalhadores, como também no surgimento de 
grandes setores de estruturação dos trabalhadores 
brasileiros. Essa é uma hipótese que mereceria estu-
do mais aprofundado. Assim, o setor educacional 
dentro da CUT recriava a possibilidade de organizar 
os trabalhadores de forma conjunta, ainda que divi-
didos em distintos sindicatos. Tal experimento vi-
gorou durante alguns anos com relativo sucesso, 
posteriormente, no entanto, os setores dentro da 
CUT cederam espaço para as estruturas mais rígi-
das e menos democráticas das federações e confe-
derações.

5. A Revista Universidade e Sociedade
Formado por docentes universitários, o ANDES-

SN precisava de um veículo para discutir ideias teó-

ricas e propostas políticas. Durante cerca de dois 
anos, entre 1988 e 1990, foram debatidos princípios, 
forma de organização e outras questões relativas a 
uma revista para o Sindicato. A primeira proposta or-
ganizativa estabelecia que a revista contivesse diver-
sas seções, sendo a principal a seção de artigos para 
debate. Nessa seção, os autores teriam a mais ampla 
liberdade de expressão, não cabendo à entidade esta-
belecer quaisquer limites institucionais.

O primeiro número da revista Universidade e 
Sociedade foi publicado em 1991. Na capa trazia a 
fotografia do pórtico de entrada da primeira univer-
sidade pública brasileira, a Universidade do Brasil, no 
Rio de Janeiro, hoje UFRJ. A capa vinculava a história 

do movimento docente à história da 
universidade pública brasileira. O pri-
meiro volume contém contribuições de 
nomes importantes na história da educa-
ção e do movimento social brasileiros, 
como Florestan Fernandes e Paulo Frei-
re. Em 1991, o movimento docente envi-
dou enormes esforços por uma lei de di-
retrizes e bases da educação com sentido 
universalista e com aporte democrático. 
Florestan, analisando a tramitação da 
LDB no Congresso Nacional, avalia-a 
como “conciliação aberta”. As relações 
entre Florestan Fernandes e o movimen-

to docente são mais profundas. A participação do 
deputado federal no Congresso Constituinte, entre 
1986 e 1988, foi a fim de encaminhar as propostas que 
o movimento docente e movimento social aspiravam 
para a educação. Há um terceiro fato que vincula 
Florestan Fernandes ao movimento docente do AN-
DES-SN. Durante a greve que os professores das 
universidades federais realizaram em 1989 contra o 
governo federal, por salário e condições de trabalho, 
a participação dos parlamentares teve papel decisivo 
no resultado da ação paredista. A realização de uma 
mesa de negociação com o Ministro Carlos Santana e 
autoridades do MEC, durante o governo do presidente 
José Sarney, foi possível pela presença marcante de 
parlamentares. Florestan Fernandes colaborou deci-
sivamente na convocação de parlamentares e na defesa 
da greve em Plenário. Essa, talvez, ficará na história 
como a maior mesa de negociação já instalada entre 
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Ministério de Educação e sindicato de professores e 
de servidores técnico-administrativos. Nada menos 
do que 50 pessoas, entre representantes do MEC, de-
putados, senadores, dirigentes sindicais de docentes 
e servidores, representantes dos comandos de greve 
e representantes estudantis, acotovelavam-se na sala 
adrede preparada no quarto andar do Ministério da 
Educação. Os parênteses abertos com a participação 
de Florestan Fernandes, na constituição da grande 
mesa de negociação em 1989, podem 
ser estendidos a inúmeros outros fatos 
ocorridos nas greves das federais, das 
estaduais paulistas e das estaduais do 
Paraná.

Aproveito para abrir outros parên-
teses e relatar um episódio inédito que, 
em ritmo de cordel, levaria o título 
“O Secretário Geral que quis aplicar 
uma surra pedagógica no presidente 
do ANDES”. Na época, a Secretaria 
Geral do MEC era ocupada por um 
remanescente do regime militar com 
grande habilidade de sobreviver no 
regime civil, pois além de Secretário 
Geral, ascendeu a Ministro de Ciência e 
Tecnologia do Governo Sarney. Os pro-
fessores de primeiro e segundo graus do ANDES-SN, 
especialmente a base de Uberlândia, cujos membros mais 
antigos lembram esse fato, organizaram significativa 
mobilização com o objetivo de estender a carreira única 
dos docentes do terceiro grau para o primeiro e segundo 
graus. A mobilização envolvia manifestação no MEC,  
em Brasília, em dia entre Natal e Ano Novo. Chegados ao 
MEC, cerca de 100 manifestantes foram entrando prédio 
adentro. O Ministério todo participava de um almoço 
comemorativo. No 7º andar, o gabinete do Secretário 
Geral estava completamente vazio. A secretária foi ins-
tada, então, a convocar o Secretário para atender aos ma-
nifestantes, retirando-o da mesa de almoço em algum 
restaurante da cidade. Deixar a mesa dos prazeres para 
atender manifestantes. Ora, ora! Chegou espumando 
e esbravejando, mas se dignou a receber a direção do 
movimento. Frente a frente com um dirigente do AN-
DES-SN, o Secretário tentou agredi-lo fisicamente, 
tentando, assim, resolver a manifestação com a aplica-
ção de surra exemplar. Não conseguiu realizar o in-

tento, segurado que foi por auxiliar da Secretaria Ge-
ral – bem fortinho, diga-se de passagem. Teve que 
curvar-se e receber os manifestantes, e não cumpriu 
nada do que falou. Nas atas da Nova República ficou 
registrada a truculência governamental para com os 
professores. Parênteses encerrados.

Outro grande expoente da educação nacional, 
Paulo Freire, fez parte também do primeiro número 
da Revista. O educador refletia sobre sua atuação 

à frente da Secretaria de Educação da 
Prefeitura de São Paulo em entrevista 
para Universidade e Sociedade, e falava 
sobre a “paixão de mudar, refazer e 
criar”.

 A periodização da história do movi-
mento sindical, elaborada por Silvio 
Frank Alen, e publicada no primeiro 
número da Revista Universidade e Socie-
dade, ganhou estatuto clássico para os 
estudos históricos e sociais do sindica-
lismo brasileiro. Com efeito, Silvio Alen 
criou a seguinte periodização do sindi-
calismo brasileiro: I. Fase heroica ou 
autônoma; II. Sindicalismo estatizado; 
III. Época contemporânea, nessa última 
parte, ansiava pelo surgimento de um 

sindicalismo autônomo.
Outro artigo da Revista discutia o direito de greve 

a partir dos novos critérios estabelecidos pela Cons-
tituição de 1988, especialmente com a introdução do 
conceito de abusividade, cujas consequências são sen-
tidas até os dias de hoje por grevistas de quaisquer 
setores.

Podem ser encontradas, ainda no primeiro número, 
discussões sobre a relação entre a universidade e o 
ensino de primeiro e segundo graus, a qualidade do 
ensino noturno oferecido ao trabalhador, concepções 
sobre avaliação do trabalho docente e autonomia uni-
versitária.

No Editorial desse primeiro número, o autor escre-
ve que “Universidade e Sociedade buscará combinar 
o necessário perfil político que a identifica com a or-
ganização sindical que patrocina sua publicação, com 
o também necessário estatuto científico”. E assim vem 
acontecendo nos quase cinquenta números que a Re-
vista está por completar brevemente.
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6. Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional

É reconhecida a capacidade do ANDES-SN de 
propor ideias e políticas para a educação como um 
todo, e para a educação superior em particular. Muito 
menos conhecido, talvez completamente ignorado por 
membros da organização, é o fato de que o Sindicato 
construiu uma proposta completa de diretrizes e bases 
da educação. O movimento docente discutiu nas 
bases, elaborou no Grupo de Trabalho sobre Política 
Educacional – integrado por uma dezena de seções sin-
dicais, que se reuniram em Brasília, João Pessoa, Floria-
nópolis e São Paulo, apenas para citar as principais –, 
votou em reuniões de Conselhos Nacionais (Porto 
Alegre e João Pessoa, ambos em 1988 e Uberlândia em 
1989) e definiu em Congresso, em 1990, em Londrina, 
Paraná, um projeto próprio para a LDB. É relevante 
destacar que o projeto foi objeto do I Seminário Na-
cional de Educação, realizado na Universidade de Bra-
sília, entre 1 e 4 de julho de 1989, reunindo cerca de 
400 representantes de organizações, além do ANDES-
SN; Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação; Federação das Associações e Sindicatos 
dos Servidores das Universidades Brasileiras; União 
Nacional de Estudantes; União Brasileira dos Estudan-
tes Secundaristas e outras organizações da sociedade 
civil. “Este projeto traz a marca do produto coleti-vo. 
Contém o desejo e a expectativa de milhares de do-
centes do ensino superior”, consta na 
apresentação do projeto. É a capacidade 
propositiva que o movimento sempre 
manifestou e que se materializou em um 
projeto para a Universidade Brasileira e 
uma proposta para a Constituinte.

Em encarte pode-se encontrar um 
documento histórico da maior relevân-
cia para o movimento docente: a pro-
posta elaborada pelo ANDES-SN para 
a LDB, fato que a maioria dos docen-
tes ignora que o movimento tenha pro-
duzido. Entretanto, é fato histórico. 
“Nosso projeto de LDB contempla a 
luta que sempre travamos pela escola 
pública, gratuita, laica, democrática, 
crítica e de qualidade”, está escrito na 
apresentação.

O projeto contém, na parte inicial, princípios e 
fundamentos (títulos I, II e III), e segue desenvolvendo 
a proposta do sistema nacional de educação – com-
posto da educação básica, educação superior, edu-
cação para clientelas especiais (títulos IV, V, VI e 
VIII) – e encerra com o tratamento da questão do fi-
nanciamento da educação e com o plano nacional de 
educação (títulos IX e X). As marcas características 
desse projeto são a publicidade, a gratuidade, a qua-
lidade e a democratização da gestão.

Desnecessário dizer que o projeto do ANDES-
SN para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
não foi acolhida na efetiva LDB, que levou o nome 
do senador que coordenou seus trabalhos, Darcy 
Ribeiro. Entretanto, também é verdade dizer que 
os quatro princípios acima explicitados constituem, 
desde sempre, os pilares de política educacional do 
movimento.

7. I Encontro Latino-americano de Organizações 
de Docentes de Instituições de Ensino Superior

A preocupação internacionalista, que sempre esteve 
presente no movimento docente, conduziu o ANDES-
SN a convocar, em conjunto com a FISE (Federação 
Internacional de Sindicatos de Educadores), esse en-
contro internacional, na cidade do Rio de Janeiro, em 
1990, contando com a participação de 26 en-tidades, 
representando 14 países. O Encontro concluiu-se com a 

Carta do Rio de Janeiro, na qual as ins-
tituições presentes se comprometiam 
a organizar um Fórum permanente, 
cujos objetivos não eram apenas de 
intercâmbio acadêmico, sindical e 
fortalecimento das lutas, mas “criar 
condições para a construção de uma 
organização permanente na direção de 
uma nova ordem organizativa mundial 
de educadores com a preocupação de 
que se fortaleça um sindicalismo inter-
nacional democrático, autônomo e in-
dependente”.

8. Pulverização sindical, uma 
preocupação

Recuperar a fundação do ANDES-
SINDICATO NACIONAL possibi-

30 anos de Andes-sn

É reconhecida a 
capacidade do 

ANDES-SN de propor 
ideias e políticas para 
a educação como um 

todo, e para a educação 
superior em particular. 

Muito menos conhecido, 
talvez completamente

 ignorado por membros 
da organização, é o 

fato de que o Sindicato 
construiu uma proposta 
completa de diretrizes e 

bases da educação.
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lita avaliar a fragmentação sindical em curso. Ao fi-
nal do regime militar, a oposição sindical ascendeu 
no campo da organização de lutas e criou algumas es-
truturas consideradas sólidas: apenas uma organiza-
ção central sindical e grandes organizações sindicais 
por setor de atividade. Nos últimos anos, o número 
de centrais sindicais ampliou-se grandemente, fican-
do patente a ocupação de espaços políticos por cor-
rentes ideológicas e partidos políticos. Por outro 
lado, verifica-se, dentro da organização sindical dos 
docentes do ensino superior, uma proposta para 
uma ainda maior pulverização. O ideal para esse 
segmento político parece ser um sindicato por insti-
tuição, a despeito de que as instituições tenham os 
mesmos níveis salariais e condições de trabalho (jor-
nada, contrato, carreira, aposentadoria). Avança a 
pulverização sindical. Além desses fatos institucionais, 
a chegada ao governo de um presidente proveniente 
da maior central sindical em número de filiados, criou 
um dilema para os sindicalistas: continuar atuando 
em defesa dos legítimos direitos sindicais ou aderir ao 
governo? O adesismo refreou o ímpeto da luta entre os 
cutistas e abriu um divisor de águas. Outras tendências 
ocuparam os espaços e agora disputam poderes. O 
adesismo constitui um problema seriíssimo para o 
movimento sindical.

A organização sindical construída para o setor da 
educação apresenta uma série de dificuldades. Em 
uma mesma instituição, coexistem duas, senão mais, 
organizações sindicais, de docentes e de servidores 
técnico-administrativos. Cada sindicato atua conforme 
as regras de seu campo e as decisões de sua organização 
central. As instituições são afetadas por ações subse-
quentes de greves, paralisações, movimentos. Isso 
conduz ao crescimento da força sindical? Não. Re-

tém apenas a divisão originária. Reproduz no tem-
po os preconceitos que se transformaram em barreiras 
insuperáveis. Parece chegado o momento de o AN-
DES-SINDICATO NACIONAL e FASUBRA-
SINDICAL repensarem suas formas de organização 
sindical. Por que ainda dois sindicatos em uma mesma 
instituição? Por que duas estruturas locais e nacionais? 
Por que ainda vários sindicatos e confederações no 
setor educacional?
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As origens do Sindicato Nacional 
Carlos Eduardo Malhado Baldijão

Professor da Universidade de são Paulo
E-mail: carlosbaldijao@uol.com.br

O Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino 
Superior – ANDES-SN teve suas origens a 
partir de iniciativas localizadas em cada insti-

tuição de ensino superior, através das associações de 
docentes, em resposta às condições incompatíveis 
com a vida acadêmica, impostas pelo regime militar 
às universidades, como ocorria em todos os setores 
da sociedade brasileira e no próprio cotidiano dos 
cidadãos, cuja vida democrática era rigorosamente 
impedida.

O movimento docente foi parte importante no 

processo de redemocratização do país somando forças 
com os mais diferentes setores da sociedade brasileira 
que se reorganizavam buscando não apenas os interes-
ses de seus próprios segmentos, mas, sobretudo, a re-
democratização da sociedade brasileira.  

Reproduzimos aqui texto de nossa autoria, publi-
cado na Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF, 
1980), que descreve, em detalhes, os passos iniciais 
que levam à organização nacional dos docentes do 
ensino superior. 

As Associações de Docentes (AD) de diferentes esta-
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dos reuniram-se pela primeira vez em julho de 1978 

durante a realização da SBPC. Foi um encontro in-

formal, convocado por cartaz colocado na secretaria 

do Congresso da SBPC, que reuniu 17 associações e 

no qual se discutiu a necessidade de realização de en-

contros nacionais com a finalidade de organizar a luta 

das AD a nível nacional, fortalecer as AD existentes e 

incentivar a criação delas onde não existissem.

Discutiu-se acaloradamente o caráter de um encontro 

nacional e sua representatividade. Decidiu-se que es-

ses encontros deveriam ser abertos à participação de 

qualquer docente, com direito a voz e que a votação 

seria por entidade, garantindo-se assim a participação 

ampla e a representatividade das AD. Decidiu-se ainda 

respeitar sempre a autonomia de cada AD dando cará-

ter consultivo ao encontro cujas decisões deveriam ser 

ratificadas ou não pelas bases (RBEF, 1980).

Assim, realizou-se o I Encontro Nacional de 
Associações Docentes, em São Paulo, no mês de fe-
vereiro de 1979, cuja pauta abrangeu temas como a 
democratização da Universidade, questões trabalhis-
tas e salariais, tiragem ideológica e problemas de en-
sino e pesquisa. Este primeiro encontro foi de grande 
valia, pois possibilitou a troca de experiências entre 
as diferentes AD. Neste encontro firmaram-se como 
temas gerais de luta:
1. Pelo ensino público e gratuito em todos os níveis.
2. Pela democratização da universidade.
3. Por melhores salários e condições de trabalho.
4. Contra o controle ideológico (RBEFD, 1980).

Em julho do mesmo ano, novamente durante a 
SBPC, em Fortaleza, as AD se reuniram no simpósio 
proposto pela ADUSP à SBPC. Nesta reunião, tomou-
se uma iniciativa importante: a criação da coordenação 
de nível nacional, distribuindo-se a responsabilidade 
por diferentes regiões do país (norte, nordeste, centro-
oeste, etc.), com a finalidade de facilitar o contato entre 
todas as AD. Marcou-se, nesta reunião, um Encontro 
Extraordinário em Salvador para o mês de setem-
bro. Neste Encontro Extraordinário, discutiu-se mais 
objetivamente o encaminhamento de campanhas sala-
riais em nível nacional, tanto para as universidades pú-
blicas como para as particulares. Aliás, pela primeira 
vez os docentes das universidades privadas se reúnem 
e levantam propostas contendo cinco pontos básicos, 
que incluem:

Campanha nacional para a criação de Associações de 1. 

Docentes em Universidades e Escolas Isoladas.

Campanha nacional de Sindicalização dos professores 2. 

universitários.

Luta pela democratização nas decisões da Univer-3. 

sidade com a participação das AD nos órgãos cole-

giados.

Unificação nacional da data base (1º de abril) das 4. 

convenções coletivas de trabalho contendo os seguin-

tes pontos mínimos: a) regulamentação e repouso 

remunerado semanal (4 semanas e meia, mais 1/6 do 

salário); b) instituições do contrato de trabalho com 

tempo reservado à pesquisa, à preparação de aulas e 

à correção de trabalhos e provas de alunos. Esse tem-

po deve ser remunerado com o mesmo valor da hora 

aula e deve ser no mínimo de ¼ de total de horas au-

la; c) garantia ao professor, durante o ano letivo, do 

recebimento de todos os salários, ainda que demitido 

(entendendo-se ano letivo como o período de março a 

fevereiro), d) garantia de um compromisso por parte 

das instituições de ensino com o aperfeiçoamento pro-

fissional dos professores.

Necessidade da existência de carreira docente em to-5. 

das as instituições de ensino (RBEF, 1980).      
Os docentes das universidades públicas, na maioria 

universidades federais, discutem também questões 
trabalhistas, manifestando-se pela absorção do profes-
sor, colaborador e do horista no quadro funcional das 
universidades. Não admitem a existência do profes-
sor horista sob nenhuma hipótese e definem as condi-
ções especiais em que se configura a necessidade de 
contratação de professor colaborador.

O “Pacotão” da educação é discutido também neste 
Encontro Extraordinário, que se manifesta contrário 
à forma como foi elaborado e encaminhado por ser 
eminentemente autoritário. Quanto ao conteúdo, 
considerou-se inaceitável a escolha e nomeação dos 
dirigentes universitários e os anteprojetos de regula-
mentação das Autarquias de Regime Especial.

Propõem uma reformulação do Anteprojeto de 
Reestruturação da carreira do Magistério Superior, 
incorporando-se às reivindicações das AD.

A plenária final propõe também a intensificação 
das lutas salariais e trabalhistas unificando estas cam-
panhas através de um Dia Nacional de Reivindica-
ções Salariais, Trabalhistas e de Carreira nas Institui-
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ções de Ensino Superior. Esse dia foi marcado para 26 
de setembro de 1979, no qual, nos locais onde fosse 
possível, deveria haver paralisações nos três períodos 
do dia para discussão.

Neste encontro, foi reafirmada a posição já apro-
vada no I Encontro:
1. Pelo ensino público e gratuito.
2. Pela democratização da universidade.
3. Por melhores salários e condições de trabalho.
4. Contra o controle ideológico nas universidades.

Entre várias resoluções, aprovou-se também:
1. Apoiar os movimentos de reivindicação salarial 
e melhoria das condições de trabalhos 
dos trabalhadores urbanos e rurais.
2. Solidarizar-se com os movimentos 
reivindicatórios dos professores de 1º e 
2º graus.

Neste Encontro Extraordinário, de-
fine-se a pauta para o I Encontro Na-
cional:
1. Perspectivas da Universidade Brasi-
leira (verbas, estrutura de poder e rela-
ções com a sociedade).
2. Questões salariais e trabalhistas (Campanha Salarial 
de 1980).
3. Formas de organização das Associações Docentes 
em nível nacional.
4. Formas de ação em relação à política educacional.

Os pontos de discussão aqui mencionados, é cla-
ro, não são a totalidade das discussões havidas, mas 
representam sua essência.

II Encontro
O breve relato feito a respeito das reuniões na-

cionais havidas é, a nosso ver, relevante para a com-
preensão da importância com que se revestiu o II En-
contro Nacional.

Em primeiro lugar, notamos que a parte definida 
para este encontro não difere das demais. Permanecem 
as preocupações levantadas desde a primeira reunião 
informal, em julho de 1978. Quanto teríamos nós, 
professores, avançado em nossas lutas? Durante este 
período, foram elaborados o “Livro Negro da USP” 
e também da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; diversas AD foram criadas por todo o país; 
travaram-se lutas em diversas universidades.  Mas, 

quanto avançamos em termos de efetiva concretização 
dos propósitos definidos? Teríamos conseguido uni-
ficar nacionalmente nossas lutas? 

Por ocasião do II Encontro, a política educacional 
continuava mostrando uma progressiva desobrigação 
por parte do Estado com o custeio da educação, 
e uma assustadora expansão do ensino privado. 
Mais de 70% do Ensino Superior no Brasil está nas 
mãos de particulares e a educação transformada em 
mercadoria. No Estado de São Paulo, o quadro é 
assustador: mais de 90% das Instituições de Ensino 
Superior são particulares. Em todo o país o ensino cai 

a níveis abaixo da crítica, desde o 1º grau. 
Apesar de o número de universitários 
haver atingido a casa de 1.500.000, a es-
colaridade média do povo brasileiro é 
cerca de 1,7 anos, caracterizando também 
uma incrível elitização do ensino.

Apesar das campanhas conduzidas 
pelas AD e das declarações do governo, 
de dissolução das assessorias de segu-
rança, a tiragem ideológica continua. Inú-

meros professores não são contratados por razões de 
ordem político-ideológica. O número de professores 
demitidos em todo o Brasil por participar ativamente 
nas AD é assombroso, principalmente nas instituições 
particulares – cerca de 300, segundo levantamento feito 
durante o II Encontro, somente em 1979/80.

A democratização das Universidades, dentro do 
exposto, acompanha o ritmo da abertura...

Diante deste quadro, as AD reunidas em João Pes-
soa demonstram uma disposição de fazer avançar, em 
termos nacionais, os diversos pontos amadurecidos 
em discussões das reuniões anteriores.

Assim, aprova-se: fazer uma Campanha Nacional 
pelo Ensino Público e Gratuito, apoiando-se a criação 
de Comitês de Defesa do Ensino Público em todo o 
país, com a participação de associações e sindicatos de 
professores de todos os níveis, das associações discentes 
(UNE, UEE, DCE etc.), setores democráticos e po-
pulares organizados (Movimentos pelo Custo de 
Vida, Comunidades de Base, Associações de Bair-
ro) e demais setores democráticos da sociedade ci-
vil; aproveitar sempre as campanhas salariais como 
momentos oportunos de denúncia da atual política 
educacional; exigir a imediata eliminação da cobran-

O número de 
professores demitidos 
em todo o Brasil por 
participar ativamente 
nas AD é assombroso, 

principalmente 
nas instituições 
particulares. 
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ça de taxas escolares nas instituições de ensino pú-
blico.

Quanto às questões salariais e trabalhistas, fo-
ram aprovados diversos pontos relacionados com 
a campanha salarial, Projeto de Carreira e formas 
de luta. Estabeleceu-se o dia 17 de abril como Dia 
Nacional de Luta pelo Reajuste Salarial, quando se 
discutia a possibilidade de greve nacional. 

Outro ponto importante foi quanto à necessidade 
das AD unirem-se aos professores de 1º e 2º graus 
nas suas lutas, quer de instituições públicas, quer de 
instituições privadas.

As Instituições de ensino privado reafirmam as 
propostas aprovadas no Encontro de Salvador e 
avançam em algumas questões, como a dotação de 
verbas públicas para o ensino privado. Consideram 
que estas verbas vêm atender mais aos interesses dos 
proprietários das instituições e menos ao ensino, 
que as verbas já concedidas devem ser aplicadas es-
tritamente na melhoria do ensino e de melhores sa-
lários e que sua utilização seja fiscalizada pela Co-
munidade Acadêmica com a participação das AD. 
Propõem, ainda, que em reunião extraordinária das 
AD durante a SBPC de 1980, baseada em discussões 
prévias em todas as AD, se discuta a política para con-
cessão de verbas para as instituições privadas, bem 
como o processo de sua desprivatização dentro do 
princípio de que o ensino deve ser público e gratuito 
em todos os níveis.

Com relação à Organização Nacional das Asso-
ciações de Docentes, discutiu-se profunda e acalora-
damente sobre a necessidade de uma direção nacional 
e suas possíveis formas. 

Em primeiro lugar, considerou-se imprópria e 
antidemocrática a decisão neste encontro a respeito 
da criação de uma entidade nacional. No entanto, 
sentiu-se a necessidade da existência de uma direção 
a este nível, que por diversas razões a Coordenação 
Nacional se vê impossibilitada de exercer. A Coor-
denação Nacional foi criada em 1979 como alternativa 
a uma direção nacional, porque na época considerou-
se precipitada qualquer decisão a respeito, pois po-
der-se-ia correr o risco de criar apenas uma sigla, sem 
dar efetivamente um salto qualitativo ao movimento 
das AD. Por outro lado, a criação da Coordenação 
Nacional poderia servir de experiência para determi-

nar-se futuramente sobre a melhor forma de organi-
zar-se a direção nacional.

No entanto, o entendimento geral pode ser resu-
mido pelo documento dos colegas da Bahia, que afir-
mam:

A falta de funcionamento da Coordenação Nacional 

tirou-nos a oportunidade de obter a experiência dese-

jada. Contudo, não concluímos daí da inviabilidade 

de uma direção nacional, que agora já se está fazen-

do necessária, não apenas pelo grande número de AD 

atualmente existentes, como também pelos aspectos na-

cionais de muitas lutas ora encetadas pela comunidade 

universitária. Achamos porém, que a criação de uma 

Direção Nacional deva ser objeto de discussão am-

pla em todas as AD de forma a definir-se o tipo de 

organização desejada e os limites de sua competência 

enquanto órgão nacional, processo que, a nosso ver, 

ocupará todo o ano em curso (RBEF, 1980).

É consenso, também, a necessidade da manutenção 
da Coordenação Nacional até a criação da Direção 
Nacional, fortalecendo a Coordenação através da de-
finição de tarefas e apoio financeiro. 

Assim, após profunda discussão, a plenária do En-
contro aprovou por unanimidade duas propostas.

A primeira, relativa ao fortalecimento da Coorde-
nação Nacional com a criação da secretaria executiva, o 
estabelecimento de uma mensalidade de Cr$ 1.000,00 
por AD e atribuição das seguintes responsabilidades 
à secretaria da Coordenação Nacional:

Recolher e divulgar informações das AD e outras de 1. 

interesse geral (projetos de lei, decretos etc.).

Editar e distribuir o Boletim Nacional.2. 

Convocar reuniões.3. 

Organizar levantamento sobre as AD.4. 

Administrar o fundo financeiro da Coordenação Na-5. 

cional (RBEF, 1980).

A proposta estabelece, ainda, tarefas à Coordenação 
Nacional, tais como manter as AD informadas sobre 
os assuntos de interesse da comunidade universitária, 
coordenar as lutas a nível nacional, reunir-se duas ve-
zes ao ano ordinariamente, sendo que estas reuniões 
devam ser precedidas de encontros regionais e outras 
atribuições.

A plenária aprovou também a distribuição regio-
nal com o respectivo número de representantes na 
Comissão Nacional.
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Quanto às formas alternativas de Organização 
Nacional, deliberou-se por unanimidade:

1. Discutir nas Assembleias Gerais a serem realizadas nas 

várias AD, para encaminhamento das campanhas de 1980, as 

alternativas de organização a nível nacional.

2. Convocar uma reunião extraordinária das AD para a 

próxima reunião da SBPC, para deliberar sobre:

2.1. A conveniência de criação de uma Entidade Nacional, 

seu caráter e sua forma de criação.

2.2. A cronologia do esforço de organização.

2.3. A inclusão nas tarefas imediatas da Coordenação Na-

cional do estudo da criação de uma Entidade Nacional ou de 

uma Executiva Nacional das AD de caráter coordenativo, 

operando como instrumento de articulação e unificação das lu-

tas desenvolvidas pelas diferentes Associações de Docentes:

2.3.1. Cadastro de professores sócios das várias AD.

2.3.2. Esforço para a criação de novas entidades representa-

tivas de docentes.

2.3.3. Estudo de formas jurídicas sob as 

quais se possam organizar uma entidade de 

caráter Nacional ou uma Executiva Nacional, 

incluindo: formas de constituição; formas esta-

tutárias; atribuições legais (RBEF, 1980).

Assim, o encontro de João Pessoa 
estabelece propostas de luta, de caráter 
nacional, para todos os pontos de pauta.

Deste modo, dá-se passos firmes 
no sentido de unificação das lutas dos 
professores firmadas no I Encontro, 
realizado em São Paulo, e reafirmada no Encontro 
Extraordinário de Salvador.

No entanto, a concretização das propostas apro-
vadas depende fundamentalmente do trabalho exaus-
tivo em cada Associação Docente, a começar pela 
discussão profunda dos resultados do Encontro 
Nacional, de modo a tornar cada associado consciente 
da importância de sua contribuição no esforço co-
letivo a ser realizado. Neste sentido, as direções das 
Associações Docentes devem empenhar-se na mobi-
lização de seus colegas, mas somente uma ampla 
participação possibilita o exercício democrático, ab-
solutamente necessário em todas as decisões e abso-
lutamente imprescindível, quando se propõe uma ta-
refa de nível nacional.

O Encontro Extraordinário, a se realizar durante 
a SBPC, deverá avaliar o quanto se caminhou em cada 

associação durante este primeiro semestre, analisar o 
resultado das assembleias, reuniões que discutiram os 
resultados de João Pessoa.

O grau de mobilização obtido no semestre será 
uma boa medida para as decisões do próximo Encon-
tro Nacional.

O movimento das AD caminha, então, para a 
organização de um grande encontro nacional, a ser 
realizado em Campinas, sediado na Universidade 
Católica desta cidade, em fevereiro de 1.981.

O número de delegados por AD é definido de 
modo a garantir a representatividade da cada uma, 
proporcionalmente ao seu tamanho, e a evitar o sufo-
camento das entidades menores.

A participação foi muito expressiva e culminou 
com a decisão da criação da Associação Nacional 
de Docentes, seus critérios de funcionamento e uma 

pauta definida com os diferentes pontos 
que conduziriam as lutas da entidade a 
partir de seu nascedouro.

Com a aprovação da Constituição de 
1988, em que a ANDES teve participação 
ativa, particularmente nos capítulos da 
educação e da saúde, foi garantida a or-
ganização sindical dos servidores pú-
blicos.

Com sua tradição de organização de-
mocrática, a Andes realizou um gran-de 
debate nacional para definir sua trans-

formação em sindicato. Após longo e aprofundado 
debate, do qual emergiram diferentes propostas, o 
2º Congresso Extraordinário realizado no Rio de Ja-
neiro, em novembro de 1.989, sediado pela UERJ, 
delibera pela transformação da ANDES no sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior – ANDES-SN.
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A História do ANDES-SN na Bahia: um percurso
a partir da trajetória das Associações Docentes 

das Universidades estaduais baianas

Resumo: O presente artigo realiza uma análise inicial sobre a História do ANDES-SN no Estado da Bahia, 
a partir da trajetória das suas Seções Sindicais: Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira 
de Santana – ADUFS S. Sind; Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Bahia – ADUNEB S. 
Sind; Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz – ADUSC S. Sind.; e Associação dos 
Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – ADUSB S. Sind. Para isso tomamos como refe-
rência três sobredeterminações construídas historicamente ao longo do próprio processo de constituição do 
movimento docente das universidades estaduais baianas e que atualmente forjam a sua identidade. Tratam-se da 
sua organização política; as lutas que culminaram com a institucionalização e reconhecimento dos direitos sociais, 
além da experiência e da tradição elaboradas a partir de determinada condição de classe. Se é que podemos falar 
de uma tradição “andina” na Bahia, esta se traduz na experiência vivenciada pelas quatro Associações Docen-
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tes (ADs) supracitadas e se relaciona com o próprio processo de construção das universidades estaduais na 
Bahia, haja vista que as referidas ADs desempenharam um papel importante na luta pela consolidação daquelas 
universidades públicas. Tais lutas não se desenvolveram de forma linear ou sem contradições. Por um lado é 
possível registrar avanços em termos de carreira e negociações salariais. Por outro, tais vitórias parciais ainda 
estão longe de fazerem frente às necessidades de organização política e ideológica que ofereçam uma resistência 
mais ampla ao processo de precarização do trabalho; ao fenômeno de ataques à universidade pública, gratuita, de 
qualidade e socialmente referenciada; bem como ao avanço do individualismo e ao recrudescimento da ideologia 
meritocrática no seio da categoria, que coloca em segundo plano as possibilidades de organização coletiva em 
direção a uma sociedade mais avançada. As dificuldades de organização se tornam maiores na medida em que tal 
projeto se capilariza no seio do movimento docente. No entanto, apesar de tais dificuldades, as ADs continuam 
o seu esforço para manter forte a trincheira do ANDES-SN construída no Estado da Bahia ao longo das últimas 
três décadas de lutas. São vários os desafios que se apresentam para o movimento na fase atual. Para os docentes 
das universidades estaduais baianas, continuar avançado não significa apenas uma opção, mas sim a sobrevivência 
de um conjunto de práticas e princípios que se materializaram no cotidiano.

Palavras-Chave: História do ANDES-SN; Movimento Docente Baiano; Organização dos Trabalhadores; 
Sindicalismo.

1. Introdução

O objetivo deste artigo é analisar a história 
do ANDES-SN no Estado da Bahia, a par-
tir da trajetória do movimento docente nas 

Associações Docentes (ADs) das universidades esta-
duais baianas. O nosso recorte temporal tomará como 
referência a segunda metade dos anos 1980 até o presente 
momento. O foco será a análise das lutas e experiências 
organizativas do movimento docente em defesa de um 
projeto de universidade e de carreira docente gestado 
no seio do ANDES-SN. Abordaremos o assunto com 
base nos seguintes recortes temáticos, entendidos aqui 
como sobredeterminações relacionadas ao desenvol-
vimento de fenômenos políticos e culturais que forjam 
a história recente daquela categoria na Bahia:

A) a sua organização política ao longo das lutas 
travadas nos anos 1980 e o refluxo enfrentado pelo 
movimento nos anos 1990, já no contexto das políticas 
neoliberais no País e na Bahia;

B) a reorganização do movimento docente no Es-
tado nos anos 2000 e o avanço na institucionalização 
de direitos sociais;

C) a experiência e a tradição elaboradas a partir de 
determinada condição de classe.

2. Notas Teóricas para o Exame da História 
Recente do Movimento Docente Baiano

O contexto em análise no presente artigo coincide 

com o momento em que diversos estudos indicavam 
que as condições de trabalho no País se modificavam 
de forma importante. Tais alterações se originavam de 
mudanças estruturais no modo de produção capitalista 
a partir da crise orgânica que eclodira no começo dos 
anos 1970, inicialmente nos países capitalistas cen-
trais. Nos anos 1980, a crise se estendeu aos países 
periféricos e semiperiféricos do sistema interestatal e, 
mais uma vez, anunciava para os setores organizados 
da burguesia a necessidade de alteração no padrão de 
organização das forças produtivas e, por conseguinte, 
do processo de trabalho. Nas décadas de 1980 e 1990, 
nos países da periferia e da semiperiferia do sistema, o 
chamado “mundo do trabalho” começava a ser altera-
do de forma substantiva.

Em todo esse complexo de mudanças, há uma 
determinação intrínseca ao modo de produção capita-
lista, que é a necessidade de reorganização cíclica das 
forças produtivas, via elevação da produtividade do 
capital variável na composição orgânica do capital. 
Essa determinação estrutural impõe a intensificação 
das formas de manutenção ou ampliação da produção 
com uma quantidade relativamente menor de traba-
lhadores e de recursos destinados aos custos do tra-
balho, que vão desde os salários até a geração de fundo 
público, relacionados à proteção social do trabalhador. 
Caso a correlação de forças favoreça, quase sempre 
essa tendência é acompanhada por um movimento 
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de rebaixamento relativo dos salários e de retirada 
de direitos adquiridos. A Sociologia do Trabalho 
denomina por precarização do trabalho o processo 
contemporâneo que intensifica a exploração dos traba-
lhadores e retira-lhes direitos e proteção social.

Não existe automatismo no fenômeno de preca-
rização do trabalho, tão pouco o processo se realiza a 
margem das conjunturas sociais específicas. Dependen-
do de cada situação concreta, a determinação estrutural 
que produz a precarização do trabalho pode ficar a 
uma distância muito grande daquilo que demandam 
a burguesia e seus agentes. Denominaremos essas espe-
cificidades como sobredeterminações – aqui é direta a 
contribuição teórica da problemática althusseriana das 
determinações e sobredeterminações no processo his-
tórico (ALTHUSSER, 1968). Isso quer 
dizer que em alguns lugares e situações, 
ao tentar levar a cabo a determinação 
estrutural que supõe o aumento da 
exploração dos trabalhadores, a bur-
guesia e seus agentes, instalados na 
aparelhagem estatal, veem-se diante de 
algumas sobredeterminações que rea-
gem à tendência em questão. No caso 
em tela, podemos enumerar algumas 
sobredeterminações importantes que 
ajudam a entender porque o processo 
de precarização do trabalho não ocorre 
da mesma forma em todos os lugares e 
porque os trabalhadores reagem a ela de 
forma diferenciada.

A primeira sobredeterminação que 
destacamos é a organização política e 
sindical dos trabalhadores. Onde os 
trabalhadores têm condições de assumir uma postura 
de embate com os agentes do capital, na perspectiva 
de assegurar ou ampliar padrões de remuneração e de 
direitos já conquistados, a precarização do trabalho ou 
é impedida ou não avança como os agentes do capital 
gostariam. Onde os trabalhadores não se encontram 
organizados política e sindicalmente em um patamar 
parecido, não conseguindo oferecer resistência ao 
fenômeno, as mudanças pretendidas pela burguesia 
tendem a se concretizar: direitos são retirados, a ex-
ploração do trabalho é intensificada, a organização po-
lítica dos trabalhadores é minada, em síntese, avança 

ali o projeto político contrário aos interesses dos tra-
balhadores e se reafirma a tendência estrutural no ca-
pitalismo de potencializar a acumulação do capital a 
custa do proletariado.

Uma segunda sobredeterminação é o nível de 
institucionalização e reconhecimento dos direitos 
sociais, além de sua capilaridade no cotidiano dos 
trabalhadores e das comunidades em que vivem. Re-
baixar direitos que já se enraizaram na cultura local, 
ou em determinada categoria, é muito mais compli-
cado do que em situações onde não fazem parte da 
sociabilidade predominante.

A terceira sobredeterminação importante é o modo 
de vida. Trata-se da forma como os trabalhadores vi-
vem, que se realiza inclusive como expressão da cul-

tura e da tradição elaboradas a partir de 
determinada experiência de classe. Os 
trabalhadores podem atribuir sentidos 
diferentes aos fenômenos relacionados 
à sua condição de classe a depender 
da tradição que partilham de forma 
consciente ou não, muitas vezes herdada 
de modos de vida anteriores ao seu. 
Questões de ordem simbólica, como 
por exemplo, o sentido que atribuem à 
exploração do trabalho e à sua atividade 
profissional; aspectos objetivos relacio-
nados aos hábitos de consumo; as prá-
ticas políticas aceitas e a forma como se 
integram na sociabilidade do trabalho; 
as expectativas produzidas e mediadas 
pelo ambiente em que vivem etc. Tudo 
isso tende a atuar sobre a determinação 
estrutural que explica a precarização das 

condições de trabalho.
Vale dizer que tais sobredeterminações tendem a 

se desenvolver no curso das próprias lutas em que os 
trabalhadores se veem obrigados a empreender. Esse 
é o caso do movimento docente das universidades 
estaduais baianas, organizados em suas quatro ADs: na 
Associação dos Docentes da Universidade Estadual de 
Feira de Santana – ADUFS; Associação dos Docentes 
da Universidade Estadual da Bahia – ADUNEB; As-
sociação dos Docentes da Universidade Estadual de 
Santa Cruz – ADUSC e Associação dos Docentes 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
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ADUSB. Todas as ADs mencionadas são Seções Sin-
dicais do ANDES-SN bastante ativas e, ao longo de 
sua trajetória, têm se mantido firmes na defesa dos 
princípios e propostas do Sindicato Nacional, além 
de ocuparem cargos na diretoria do Sindicato e de 
contribuírem para a realização de eventos, sejam en-
contros de Setor, GTs, atos públicos, Congressos ou 
CONADs.

Vejamos agora como se construiu no movimento 
docente baiano uma trajetória que contribuiu para o 
desenvolvimento da luta contra o fenômeno da pre-
carização do trabalho e de defesa da universidade pública, 
mediada pelas suas formas de organização política, pelo 
processo de institucionalização e reconhecimento dos 
direitos sociais e pela experiência e a tradição elaboradas 
a partir de determinada condição de classe.

3. Movimento docente das universidades estaduais 
da Bahia: organização política e lutas nos 1980 e 
1990 do Século XX

Ao longo dos anos 1980, a esquerda baiana, em 
grande parte abrigada nos quadros das universidades 
estaduais, possuía uma avaliação histórica sobre os 
obstáculos, na Bahia, de um projeto de universidade 
mais avançado, amplamente defendido nos espaços de 
discussão e deliberação da então Associação Nacional 
dos Docentes do Ensino Superior – ANDES, fundada 
em 1981 e, posteriormente, em 1988, ANDES-SN, 
já como Sindicato Nacional. A avaliação da esquerda 
na Bahia era de que o bloco no poder, identificado 
com o carlismo1, seria um dos principais obstáculos 
à materialização de um projeto daquela natureza, em 
nível estadual.

Foi então, com grande esperança, que a categoria 
assistiu à derrota eleitoral do carlismo nas eleições de 
1986, quando Waldir Pires (à época PMDB) venceu o 
candidato Josaphat Marinho (PFL) e, em pleno clima 
de redemocratização, foi alçado ao Palácio de Ondina 
na condição de Governador. Acentuava o clima de 
esperança a vitória salarial conquistada junto ao go-
verno João Durval Carneiro (PFL), que, em virtude 
da mobilização do movimento docente, concedeu 
um aumento à categoria no final do seu mandato, 
elevando o salário-base do Professor Auxiliar Nível 
I (classe inicial) para 20 salários mínimos da época. 
Internamente, o movimento docente das estaduais 

baianas se encontrava em franco processo de unificação 
e realizava encontros para discutir a carreira e melhores 
condições de trabalho.

A esperança durou pouco. Logo após a posse, em 
março de 1987, Waldir Pires frustrou imediatamente as 
expectativas do movimento docente. O novo Gover-
nador revogou o piso salarial concedido pelo carlista 
João Durval, impôs à categoria um arrocho salarial 
sem precedentes, além de ter criado uma situação de 
caos administrativo no Estado e nas universidades esta-
duais. Frente a esse cenário, o movimento reavaliou a 
situação e rapidamente organizou a deflagração, em 
maio de 1987, daquela que foi uma de suas greves mais 
importantes. As atividades foram paralisaram por 100 
dias e os professores se mobilizaram em um acam-
pamento permanente na sede do Governo do Estado, 
em Salvador.

Salários cortados e repressão policial foi o saldo do 
movimento. A greve foi derrotada e o ponto cortado não 
foi pago, obrigando os docentes a não reporem os dias 
parados e a cancelarem o primeiro semestre letivo de 
1987. Embora tenha sido derrotada, aquela greve figura 
até hoje como um dos principais momentos de luta da 
categoria, professores mais antigos relembram-na com 
orgulho e os novos, muitas vezes, não imaginam que tal 
feito tenha sido realizado: professores universitários, 
de diversas partes do interior da Bahia, acampados em 
barracas e em condições precárias durante meses no 
Centro Administrativo do Estado, lutando contra um 
governo que muitos ali lutaram para eleger.

Apesar da derrota material sofrida pelos docentes 
na greve de 1987, a dinâmica do seu processo de cons-
trução e do seu próprio desenrolar deu condições 
para que as ADs das estaduais baianas começassem 
a se mobilizar em torno de um instrumento político-
organizativo que as unificasse no contexto da luta 
estadual. Foi a partir dali que surgiu o Fórum das 
Associações Docentes das Universidades Estaduais 
da Bahia – Fórum das ADs, entidade que nos anos 
seguintes simbolizaria a unificação do movimento 
no Estado e, enquanto, símbolo da unidade das ADs, 
se tornaria o principal interlocutor do movimento 
com o Governo do Estado. Em 1989, pouco tempo 
depois da derrota sofrida em 1987, o movimento re-
tomou a mobilização em um patamar organizativo 
superior, tanto do ponto de vista político, quanto do 
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ponto de vista jurídico. O Governo do Estado era 
então representado por Nilo Coelho (PMDB), vice 
de Waldir Pires, que havia se afastado do cargo para 
concorrer como vice-presidente na chapa de Ulysses 
Guimarães. Duas novidades se anunciavam na luta dos 
docentes: a existência do Fórum das ADs e a atuação 
das associações docentes como Seções Sindicais do 
ANDES-SN, direito assegurado pela Constituição 
de 1988. A atuação como representações sindicais 
possibilitava às ADs instalarem o dissídio coletivo. 
Naquele ano o movimento manteve a pauta centrada 
em reivindicações salariais e na luta pelo plano de car-
reira. É importante destacar que foi naquele momento 
que o projeto neoliberal se apresentou para as eleições 
de 1989, na figura de Collor, que venceu o pleito para 
Presidente da República.

Naquele mesmo ano, já na condição de filiados do 
ANDES-SN, os docentes das estaduais baianas, or-
ganizados em Seções Sindicais, deflagram uma nova 
greve. A greve foi um marco histórico importante, 
pois, naquele momento, a Justiça do Trabalho julgava o 
movimento como legal e reconheceu o direito dos do-
centes de a utilizarem como recurso na luta sindical. 
Naquela ocasião, o movimento negociou um aumento 
salarial de 12,5%. Além disso, o Governo publicou a 
Lei Estadual n.º 4.793, de 25 de julho de 1988, regula-
mentada pelo Decreto Estadual n.º 2.283, de 27 de 
janeiro de 1989, que trataria dos cargos e salários no 
âmbito da carreira de ensino superior no Estado da Ba-
hia, ainda inserida em um quadro geral das carreiras 
do funcionalismo público no Estado. Apesar da publi-
cação da Lei e do Decreto supracitados, a situação da 
carreira nas universidades estaduais da Bahia ainda es-
tava muito distante daquilo que o movimento docente 
reivindicava e que se materializava no Caderno 2, o 
documento que sintetizava a proposta do ANDES-
SN para a universidade brasileira.

Nos anos seguintes viriam novas mobilizações, a 
pauta continuava centrada em salário e carreira. Na 
campanha salarial de 1991, os docentes começaram a 
construir uma nova greve. Diversas ações foram de-
senvolvidas, dentre elas se destacou a “greve bran-
ca”, quando os professores decidiram “segurar as ca-
dernetas”, não atribuindo notas aos estudantes nas 
disciplinas cursadas, o que entravou a administração 
universitária. Essa era uma significativa vitória salarial 

que se materializaria. Antecipando-se à greve que se 
desenhava nas estaduais baianas, O governo Nilo Coe-
lho, já em final de mandato, concedeu um reajuste de 
128%! Esse foi o maior reajuste conquistado pelo mo-
vimento docente baiano até o presente momento. À 
primeira vista, os anos 1990 começariam bem para a 
categoria. Mas tal prognóstico não se confirmou.

A década de 1990 constituiu-se em um momento 
de retrocesso para os trabalhadores, particularmente 
os trabalhadores do serviço público. Naquele período, 
o projeto neoliberal se tornou hegemônico e avançou 
no País; na Bahia ficou mais visível quando Antônio 
Carlos Magalhães (ACM), do PFL, reassumiu o go-
verno (1991). Nos anos seguintes, ACM seria suce-
dido por Paulo Souto (PFL) e César Borges (PFL), 
personagens que figuraram como a linha de frente 
do carlismo e do neoliberalismo na Bahia dos anos 
1990. Nas universidades estaduais baianas cresceram 
os ataques à autonomia universitária, sobretudo após 
a publicação da Lei 7.176, de 10 de setembro de 1997. 
No que se refere à mobilização no seio da categoria, 
esta sofreu um refluxo significativo. Apenas em 1993 
se registrou alguma ação de maior fôlego, quando, em 
virtude de um corte promovido pelo Governo do Es-
tado no número de Dedicação Exclusiva do quadro 
de professores da UESB, os docentes dessa instituição 
entraram em greve e deram início ao movimento 
que ficou conhecido como a “A Greve da DE”, que 
resultou na regularização da concessão do regime 
de Dedicação Exclusiva na universidade. Nos anos 
1990, ainda, a ação do Fórum das ADs praticamente 
se extinguiu. Só foi retomada mais efetivamente em 
1999, quando o movimento reacendeu a mobilização 
estadual na luta pelo seu plano de carreira.

4. Anos 2000: o retorno das lutas, 
institucionalização e reconhecimento de direitos e 
novos desafios para o movimento docente baiano

Na segunda metade dos anos 1990 a reforma neo-
liberal do Estado avançava na Bahia. O impacto do 
fenômeno nas universidades estaduais não foi pequeno. 
As condições materiais para a realização do trabalho 
docente se deterioraram, os salários dos professores e 
os orçamentos das universidades acumularam perdas 
relativas, por conta de uma política deliberada do Go-
verno. O movimento foi obrigado a acumular forças 
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para travar as batalhas que se anunciavam. A estratégia 
adotada foi a de rearticular a luta conjunta nas quatro 
Seções Sindicais do ANDES-SN e de garantir direitos 
para a carreira docente, haja vista que, como já se 
previa nos espaços de debate e deliberação do Sindicato 
Nacional, o foco principal dos governos neoliberais 
seria a construção de uma nova institucionalidade no 
âmbito das relações de trabalho com vistas à retirada de 
direitos e de rebaixamento das condições de trabalho. 
A tendência era de que a precarização das condições de 
trabalho, que se instalava no cotidiano das universidades 
via declarada escassez de recursos, se consolidasse na 
medida em que a legislação se adequasse à situação 
material das universidades diante da “crise fiscal do 
Estado”. Manifestava-se claramente o fundamento 
conceitual e político-ideológico do neoliberalismo para 
justificar os ataques aos direitos sociais.

As discussões realizadas nos GTs, Congressos e 
CONADs do ANDES-SN foram ex-
tremamente importantes para a reflexão 
política realizada nas ADs das estaduais 
baianas. O debate político e teórico 
promovido pelo Sindicato possibilitava 
uma visão de conjunto e contribuiu para 
instrumentalizar, de forma qualitativa, 
a intervenção do movimento na Bahia. 
Assim, ciente da realidade que se de-
senhava, bem como diante das deman-
das que se apresentavam em seu coti-
diano, o movimento docente baiano se preparou para 
defender suas pautas, identificando com mais clareza o 
projeto político que se apresentava como adversário. O 
Fórum das ADs foi rearticulado e fortalecido em 1999, 
por meio dele estabeleceu-se uma estratégia de ação 
unificada, com reuniões permanentes e que prepararam 
a greve unificada que aconteceu em 2000, cuja pauta 
centrava-se na carreira e no orçamento. O saldo foi 
uma vitória histórica, mas cujos desdobramentos só se 
fizeram sentir em 2001 e 2002. Em 2001 estabeleceu-
se uma comissão com representantes do movimento 
e do Governo para elaborar o plano de carreira. A 
concepção adotada como referência para o debate foi 
o modelo de carreira única previsto no Caderno 2 do 
ANDES-SN. Em 2002 a nova carreira passou a vigorar 
com a publicação da Lei nº 8.352, de 02 de setembro de 
2002, Lei esta que ficou conhecida como o Estatuto 

do Magistério Superior. O Estatuto trazia diversos 
avanços, tanto econômicos quanto políticos. Promoveu 
uma relativa elevação salarial, criou e estendeu direitos 
que os docentes não possuíam, e tratava, não somente 
da carreira, mas também da estrutura universitária. 
Todavia, a correlação de forças não foi suficiente para 
retirar do Estatuto algumas propostas do Governo, 
que garantia ali, resquícios autoritários da Lei nº 
7.176/97. De todo modo, em seu conjunto, o Estatuto 
representava um avanço histórico e possuía a mesma 
estrutura da carreira defendida pelo ANDES-SN na-
quele período, sendo o primeiro plano de carreira 
aprovado no País com esse princípio, configurando-se 
como a mais importante vitória da categoria no Estado 
da Bahia até então. Assim, em plena era neoliberal, en-
quanto outras categorias do funcionalismo público 
amargavam derrotas nas negociações sobre a carreira, 
o movimento docente baiano avançava; enquanto em 

diversas universidades estaduais no Brasil 
a Dedicação Exclusiva funcionava como 
uma espécie de gratificação, na Bahia ela 
se tornou Regime de Trabalho. Algumas 
gratificações existentes anteriormente 
foram estendidas a todos os docentes 
efetivos do quadro. A noção de Atividade 
Acadêmica também foi ampliada, algo 
reconhecido pelo pagamento de uma 
gratificação específica para todos os 
docentes, estando eles em sala de aula, 

pós-graduação, atividades administrativas ou sindicais. 
Anteriormente, só recebia a Gratificação de Estímulo 
à Atividade Acadêmica (GEAA) quem estava em sala 
de aula; o docente afastado para pós-graduação ou no 
exercício de cargos na universidade, por exemplo, não 
recebia. A partir das lutas travadas em 2000, todos os 
professores passaram a receber a GEAA e elevaram-se 
ainda os percentuais por titulação.

Todas as greves que se seguiram a partir disso tive-
ram o seguinte enfoque: ampliar direitos e formalizá-
los, antes que o Estado criasse uma nova realidade em 
que a precarização do trabalho e da carreira docente se 
institucionalizasse, acomodando a situação no plano 
legal das políticas públicas. Nos anos 2000, o mo-
vimento docente fez em média uma greve a cada dois 
anos, todas com aquele foco. As pautas concentravam-
se em itens relacionados à autonomia universitária, 
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carreira e orçamento. Foram atualizadas ao longo do 
período, mas os pontos centrais continuaram os mes-
mos: defesa por mais verbas para as universidades, 
contra o sucateamento do ensino superior, melhores 
condições de trabalho e ajustes na carreira, após a pu-
blicação do Estatuto do Magistério.

Em 2003, com uma nova greve, os docentes ini-
ciaram um movimento de incorporação de gratifica-
ções ao salário-base, a primeira delas foi a GEAA, que 
correspondia a 40% do salário-base. A incorporação 
dessa gratificação teve início a partir da greve de 2003 
e foi concluída em 2010 (o acordo de parcelamento da 
incorporação foi firmado na greve 2007). Em 2005, 
diante do caos orçamentário que se apresentava para 
as universidades, mais uma greve foi realizada. Dessa 
vez, a pauta salarial foi colocada em segundo plano em 
detrimento da bandeira por mais verbas, autonomia 
universitária e alterações no Estatuto do Magistério 
Superior. O saldo dessa greve foi a regularização das 
Quotas de Custeio Mensal (QCMs) das universidades, 
que estavam atrasadas, e uma suplementação orça-
mentária de R$ 47 milhões de reais, quando o previsto, 
a partir de um acordo entre Governo e reitores, era 
cerca de 17 milhões. Isso possibilitou a conclusão de 
obras e melhorias na infraestrutura das quatro uni-
versidades estaduais.

Apesar das lutas empreendidas, a formalização dos 
direitos e os ganhos têm sido parciais, quando compa-
rados ao avanço da hegemonia neoliberal no ambiente 
universitário. Embora o movimento docente tenha 
conseguido barrar o avanço do neoliberalismo em al-
gumas frentes, não teve o mesmo sucesso em outras. 
Ao passo em que se avançou na institucionalização 
de direitos no plano de carreira e da estrutura univer-
sitária, além de iniciar um movimento em direção à in-
corporação de gratificações, os governos, agentes da 
ideologia neoliberal, continuaram criando o substrato 
para promover o desmonte das universidades esta-
duais e da luta sindical que, no Estado da Bahia, se 
confunde com a própria construção e fortalecimento 
daquelas instituições. O que se tem percebido nos 
locais de trabalho é que a ideologia da meritocracia e do 
produtivismo despolitizados têm avançado, revelan-
do-se como obstáculo estrutural à ação sindical e 
ao fortalecimento de ações e projetos coletivos. No 
conjunto das quatro universidades, o movimento do-

cente demonstra cada vez mais dificuldade em lidar 
com as forças simbólicas do mercado e do individua-
lismo. Assim, o Estado e os agentes da ideologia neo-
liberal, na medida em que continuam mantendo o es-
trangulamento orçamentário que deteriora as condi-
ções de ensino, pesquisa e extensão, cria as condições 
objetivas e subjetivas para aprofundar as reformas neo-
liberais. Do ponto de vista objetivo, mantêm-se vivas 
as condições para as contrarreformas quando se aponta 
a crise fiscal do Estado e o argumento de que, como 
disse um alto preposto do Governo do Estado em uma 
mesa de negociação em 2009, a estrutura universitária 
existente “é um luxo” para as condições orçamentárias 
do Estado e que os gastos públicos precisam “ser oti-
mizados”. Do ponto de vista subjetivo, os agentes da 
ideologia neoliberal, no governo e na universidade, 
preparam o caminho para as reformas ao saturar no 
ambiente universitário com o individualismo, que sus-
tenta a solução dos problemas pela via dos projetos 
acadêmicos individuais, sobretudo na disputa pelos 
fundos destinados à pesquisa e à extensão, além de 
vincular a ideia de que a solução para a crise salarial 
dos professores só se resolverá quando a universidade 
se reestruturar e estabelecer um vínculo mais estreito 
com o mercado, seja para captar recursos ou para ven-
der serviços, todo o tipo de serviço, inclusive cursos de 
graduação e pós-graduação.

No que diz respeito ao processo de reforma do 
Estado em direção ao neoliberalismo, os Governos 
Carlistas de Paulo Souto e César Borges figuraram co-
mo pioneiros do processo entre os Estados brasileiros. 
Entre 1995 e 2005, o Estado da Bahia tornou-se um 
modelo do processo em todo o País, antecipando-se, 
em diversos aspectos, ao que ocorreria em nível fede-
ral e foi, inclusive, premiado por organizações inter-
nacionais como a ONU pelas iniciativas adotadas em 
direção ao que se convencionou chamar de “novas 
práticas de gestão”.

No entanto, em 2006 uma mudança importante 
se desenharia na cena política estadual, o que ficou 
conhecido, para muitos analistas, como o ocaso do 
carlismo na Bahia. Referimo-nos à ascensão do PT ao 
Governo do Estado, fato que culminou inclusive com 
derrotas do carlismo na Assembleia Legislativa do Es-
tado da Bahia, quando o governo petista de Jaques 
Wagner tinha a maioria parlamentar. Trataremos desse 
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período no próximo tópico da nossa análise, mas, 
antes de apresentarmos o exame sobre esses fatos, é 
necessário destacar dois aspectos importantes para 
se entender a conjuntura dos anos 2000. O primeiro 
destaque é para o movimento docente organizado 
no ANDES-SN a partir do o cenário sindical que 
se desenhava após a redefinição do bloco no poder, 
com a eleição e reeleição de Lula da Silva em 2002 
e 2006, respectivamente. O segundo destaque é o 
aprofundamento da precarização do trabalho e da 
carreira docentes no âmbito da universidade pública 
brasileira.

A situação dos professores das universidades esta-
duais baianas e a dos demais trabalhadores no País é 
semelhante. Guardadas as particularidades de cada 
segmento profissional, estamos submetidos à mesma 
tendência estrutural que precariza não somente as 
condições de trabalho, como também, no que se trata 
especificamente da categoria docente 
no País, a concepção de carreira que 
orienta essa atividade. É por isso que, 
para ter um efeito também estrutural, a 
luta contra o fenômeno da precarização 
deve ser pensada de forma integrada à 
luta das demais frações do proletariado 
nacional. É preciso resgatar, portanto, 
o projeto classista e combativo. É nessa 
direção, necessária para o enfrentamento 
da precarização do trabalho e da luta em 
defesa dos direitos no âmbito carreira 
docente, que o ANDES-SN conflui 
com outras entidades e movimentos or-
ganizados em torno de um projeto amplo de emanci-
pação dos trabalhadores, não perdendo de vista a cons-
trução do socialismo.

Embora o fenômeno estrutural de precarização 
do trabalho afete os docentes das universidades esta-
duais baianas enquanto parcela do conjunto dos traba-
lhadores do País, existem particularidades na maneira 
como isso ocorre no seio da categoria no Estado da 
Bahia. A primeira particularidade diz respeito à for-
ma menos homogênea com que a precarização se 
manifesta. Se, por um lado, é a partir dos anos 1990 
(sobretudo em meados dessa década) – com a ascensão 
e aprofundamento das reformas na aparelhagem estatal 
empreendidas na Bahia pelos governos de Antônio 

Carlos Magalhães, César Borges e Paulo Souto –, que 
se materializam as políticas de precarização do trabalho 
docente nas UEBAs, por outro lado, os docentes não 
se curvaram a elas – e deflagraram uma dura luta contra 
essas reformas, não apaziguaram o discurso e sempre se 
mantiveram fiéis aos seus princípios, isso diferenciava 
o movimento da tendência que já predominava dentro 
da CUT, pautada pelo o que alguns estudiosos do 
movimento sindical passaram a chamar de prática 
sindical da cooperação conflitiva com o capital (RO-
DRIGUES, 1995). O movimento também não adotou 
a postura corporativa que contraditoriamente ainda 
encontrava eco no seio do Novo Sindicalismo e que, 
no seio da CUT, contribuiu para o desenvolvimento 
de práticas neocorporativas na relação com o Estado e 
com os patrões da iniciativa privada.

Em meio ao processo descrito acima, os docentes 
das estaduais baianas também não aceitaram flexibilizar 

direitos, tendência que já se manifestava 
em um momento claramente defensivo 
do sindicalismo cutista. Com erros ou 
acertos táticos, contradições e equívo-
cos pontuais na condução da luta, a 
estratégia demonstrou estar correta. 
Após o período de descenso do movi-
mento, entre 1991 e 1999, ao longo dos 
anos 2000, quando ganha corpo o pro-
jeto neoliberal, acontecia em média 
uma greve unificada a cada dois anos 
nas universidades estaduais baianas. 
Tal postura contribuiu para que o mo-
vimento fosse vitorioso em alguns 

momentos, e em outros, embora a luta não tenha 
produzido um resultado positivo de curto prazo, 
serviu como uma espécie de contenção das reformas 
que visavam a retirada de direitos relacionados ao tra-
balho e à carreira. O mesmo não aconteceu com ou-
tros segmentos de trabalhadores. A dificuldade de se 
posicionarem mais incisivamente no confronto com os 
patrões, ou mesmo por causa da opção de assim não 
proceder em virtude de uma nova concepção de relação 
com os empregadores, fez com que diversas categorias 
se comportassem como se o processo já estivesse sacra-
mentado, só restando a alternativa de “negociar os anéis 
para não perderem os dedos”. Esse foi um traço pre-
sente no sindicalismo nacional nos anos 1990 e 2000.
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No caso da CUT, é a partir do seu III Congresso 
(1988) que se opera a virada decisiva em direção ao 
neocorporativismo e ao refluxo no confronto com o 
capital. A mudança programática que se seguiu a partir 
daquele congresso teve como origem a hegemonia da 
corrente “Articulação Sindical”, da qual fazem parte, 
por exemplo, o Presidente Lula, Jaques Wagner (go-
vernador reeleito do Estado da Bahia) e o núcleo duro 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A Articulação 
Sindical se utilizou, inclusive, de alterações no esta-
tuto da CUT para conseguir que sua visão sobre o 
papel dos sindicatos, de cunho eminentemente re-
formista, ocupasse o centro das ações da CUT. O 
novo conteúdo programático previa para a Central 
uma postura mais moderada, substituindo, nos anos 
seguintes, o confronto pela cooperação conflitiva. A 
participação e a institucionalização da 
CUT em fóruns tripartites, (Governo, 
Trabalhadores e Empresários) e em 
mesas de negociação setoriais, passou 
a ter prioridade sobre a mobilização 
do conjunto da classe trabalhadora em 
defesa de interesses ampliados. Isso 
levou a Central a se distanciar ainda 
mais dos seus princípios originais, suas 
práticas se revelaram contraditórias com 
sua própria história e tornaram-se, tam-
bém, incompatíveis com as bandeiras 
defendidas pelo ANDES-SN, sindicato 
que mais se manteve fiel aos princípios 
originais da CUT. Em 2007 o ANDES-
SN se desfiliou da CUT e contribui 
decisivamente para a construção da Conlutas (atual 
CSP-Conlutas), entidade que nos dias de hoje agrega 
em maior quantidade o polo classista e combativo do 
movimento sindical brasileiro.

Tendo em vista a conjuntura supracitada, é preci-
so dizer que nas universidades estaduais baianas dese-
nhou-se uma situação que entra em contradição com o 
cenário mais geral. Se por um lado, a partir de meados 
dos anos 1990, avançava a tendência de precarização das 
relações de trabalho em nível nacional, por outro lado, 
o movimento docente baiano avançava na formalização 
de conquistas. A contradição em questão foi produzida 
pela originalidade conjuntural da ação dos docentes 
das estaduais baianas, que endureceram a luta sindical 

ao mesmo tempo em que não se limitaram às questões 
coorporativas, quando já havia um momento de refluxo 
no campo do confronto classista e sindical de outras 
categorias do proletariado brasileiro, que se organizava 
no seio da CUT e que aderiam ao neocorporativismo. 
A postura de confronto encontrava, em princípio, 
menos obstáculos no sindicalismo do funcionalismo 
público, cujos trabalhadores estatutários são, em tese, 
mais protegidos contra as demissões arbitrárias. No 
caso das Seções Sindicais das universidades estaduais 
baianas, fundamentalmente, a situação contraditória, 
de avanço no âmbito dos direitos formais em meio a 
um cenário de precarização das condições de trabalho 
e ataques aos direitos dos trabalhadores, se explica pela 
concepção de luta sindical defendida pelo ANDES-
SN e que se está publicada em vários documentos 

produzidos pelo Sindicato. Além dis-
so, no Estado da Bahia, o próprio con-
texto que antecedeu os anos 2000 já 
indicava para a categoria a necessidade 
de reorganizar a luta em um patamar su-
perior ao que vinha sendo realizado.

Voltemos agora à análise sobre a as-
censão do PT no Governo Estadual, fato 
que indicou o ocaso de carlismo na Bahia, 
e que muitos observadores avaliavam 
como circunstância que arrefeceria o 
ímpeto do movimento docente baiano, 
como ocorreu com outras categorias. Isso 
tenderia a acontecer, caso o movimento 
docente das estaduais baianas não de-
fendesse um dos princípios práticos 

que permitiu às direções, e importantes segmentos 
da militância, reunir as condições para avaliar a situa-
ção de uma forma diferente de outras categorias do 
serviço público estadual: referimo-nos ao princípio 
capilarizado na estrutura do ANDES-SN, de autono-
mia do Sindicato frente aos partidos políticos, gover-
nos, patrões a administrações universitárias. Enquanto 
outros segmentos do funcionalismo público baiano 
davam vivas à vitória de Wagner, a militância que ocu-
pava as direções das ADs mantinha cautela.

De fato a vitória de Jaques Wagner (PT) sobre Pau-
lo Souto (PFL), já no primeiro turno, em 3 de outubro 
de 2006, abalaria a cena política baiana. Parafraseando 
Marx (1974), no 18 Brumário de Luís Bonaparte, 
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o que aconteceu naquele momento surpreendeu a 
todos, como um raio em dia de céu azul: coisa seme-
lhante ocorreu quando Waldir Pires venceu o carlis-
mo nas eleições estaduais de 1986. No entanto, e 
ainda parafraseando Marx na obra supracitada, se na 
primeira vez a vitória contra o carlismo ocorreu como 
farsa, dessa vez se repetiu como tragédia.

Com a eleição de Wagner, novamente um quadro de 
esperança se instalou em setores importantes da mili-
tância do movimento docente baiano, como acontecera 
em 1986. A expectativa era de que mudanças positivas 
aconteceriam, e esse foi o tom da conversa inicial que 
Wagner manteve com o movimento docente logo após 
as eleições quando, junto com sua equipe de transição, 
recebeu o Fórum das ADs em 20 de dezembro de 
2006. Mais verbas para as universidades estaduais; 
fim da listra tríplice para eleição de reitores; fim da 
Lei 7.176/97; prioridade para a educação; valorização 
das universidades como polos de desenvolvimento 
científico e social; remoção dos entraves à qualificação, 
presentes nos plano de carreira; tudo isso foi afirmado 
pelo Governador e sua equipe. No entanto, mais uma 
vez as esperanças do movimento foram frustradas. 
Nos meses seguintes, o Governo recuou em propostas 
importantes, tais como a revogação da Lei 7.176/97, 
expoente do ataque carlista à autonomia universitária e 
que se mantém até o presente momento. Já no começo 
de 2007, recuou também em propostas de valorização 
da carreira e dos salários dos docentes nas negociações 
empreendidas com Adeum Sauer, o então Secretário 
de Educação. Diante disso, e já vislumbrando o que 
aconteceria na Bahia, tendo em vista o contexto das 
universidades federais durante o governo Lula, o Fó-
rum das ADs decidiu construir a greve no primeiro 
semestre de 2007. O mote das campanhas de mídia do 
movimento era: “Novo Governo, Velhas Práticas”, 
em uma clara alusão à continuidade de políticas car-
listas no ensino superior estadual. Inicialmente a pro-
posta de greve foi recebida com surpresa pela base do 
movimento, muitos acusaram as direções de esquer-
dismo e de radicalismo. As assembleias iniciais foram 
bastante difíceis: como mobilizar a base para uma 
greve no primeiro semestre de um governo em que a 
grande maioria depositava esperanças? Ainda assim, 
convencida pela avaliação feita pelo Fórum das ADs, 
a base seguiu as diretorias e deflagrou uma greve que 

durou mais de 70 dias.
A greve teve dois objetivos principais: lutar pe-

la pauta histórica do movimento, estruturada em 
reivindicações sobre carreira, salários, orçamento e 
autonomia universitária, bem como demonstrar para 
o novo Governo que o movimento seria como uma 
importante trincheira em defesa da universidade pú-
blica. Muitos professores avaliaram aquela greve como 
precipitada, mas a avaliação do Fórum mostrou-se 
correta ao longo dos anos seguintes. Em virtude do 
movimento deflagrado logo em seu primeiro mês de 
Governo, Wagner foi obrigado a recuar em algumas 
iniciativas que foram esboçadas por sua equipe de 
transição, tais como a de ampliar a relação aluno/pro-
fessor nas universidades estaduais, federalizar uma das 
estaduais (experiência que não se mostrou bem sucedida 
em outros estados) e estabelecer um maior controle 
do Governo sobre a vida administrativa e acadêmica 
da universidade, como ficou demonstrado com a sua 
proposta de revogação da Lei 7.176/97 que, ao invés 
de eliminar a famigerada herança do carlismo, limitaria 
ainda mais a autonomia universitária. Como saldo 
imediato da greve de 2007, o movimento conseguiu 
fechar um acordo que resultou na incorporação total 
da GEAA, escalonada entre 2008 e janeiro de 2010.

Mais recentemente, na campanha salarial de 2010, na 
eminência da construção de outra greve pelas estaduais 
baianas, o governo Wagner abriu negociação para pro-
mover a incorporação total da última gratificação que 
consta no contracheque dos docentes, a gratificação 
por Condições Especiais de Trabalho (CET), que 
corresponde a 70% do salário-base. As diretorias das 
ADUSB, ADUFS e ADUSC avaliaram que ainda não 
era o momento para “queimar o cartucho da greve”, 
haja vista que o Governo se comprometia a entregar 
um termo de compromisso assinado, garantindo a 
incorporação da CET a partir de janeiro de 2011, 
após o período eleitoral. Embora a incorporação 
da CET fosse o ponto central da pauta emergencial 
aprovada nas assembleias, e embora o Governo ti-
vesse se comprometido com a incorporação, duas 
ADs paralisaram as atividades no dia marcado para 
as assembleias unificadas de avaliação das negociações 
com o Governo. A ADUSB paralisou as atividades por 
quatro dias, entre 10 e 14 de junho, data da reunião de 
negociação, e a ADUNEB entrou em greve por tempo 
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indeterminado no dia 10 de junho. Na UNEB, além da 
pauta salarial, avolumavam-se problemas relacionados 
à autonomia universitária no âmbito das progressões 
e promoções na carreira. A greve na UNEB durou 
15 dias, em virtude das dificuldades de se manter um 
movimento quando havia um documento assinado por 
representantes do Governo e da sua base parlamentar 
se comprometendo a realizar a incorporação da CET, 
ponto central da pauta emergencial em negociação; 
bem como diante da dificuldade de se manter a greve 
sem a unidade com as outras três Seções Sindicais. 
Esse fato criou um desgaste no interior do Fórum: não 
houve consenso no processo de avaliação dos rumos do 
movimento, nem no encaminhamento das propostas 
do Fórum, configurando-se uma situação atípica de 
falta de consenso no encaminhamento 
da luta e de tensão entre as diretorias. 
O movimento ainda está negociando 
um calendário para a incorporação total 
da referida gratificação, e, até o mo-
mento de fechamento deste artigo, o 
governo apresentou uma proposta de 
incorporação de 10% iniciais para julho 
2011, mais 10% para julho de 2012 e 
o restante divido em partes iguais para 
2013 e 2014. O Fórum das ADs não 
concordou com a proposta e o Governo solicitou 
uma contraproposta, a ser dada em reunião ainda no 
mês de dezembro/2010. Com relação às promoções, 
progressões e alterações nos regimes de trabalho, 
somente a última questão ainda não foi totalmente 
resolvida, existe, hoje, um grande número de docentes 
cujos processos foram emperrados pela Procuradoria 
Jurídica do Estado.

5. O ANDES-SN na Bahia: uma tradição de luta e 
de conquistas frente aos novos desafios

O governo petista de Jaques Wagner coloca grandes 
desafios para o movimento docente das universidades 
estaduais baianas, a exemplo do que ocorreu com o 
governo Lula em nível nacional. Trata-se de um governo 
que se reveste de uma áurea progressista quando com-
para a si mesmo com o carlismo, o que arrefeceu o 
ímpeto de grande parte da base, que também faz tal 
comparação. No entanto, do ponto de vista concreto, 
nada autoriza essa avaliação no âmbito ensino superior 

estadual. O movimento docente só conseguiu avançar 
na conquista de ganhos parciais em virtude da sua 
mobilização e, ainda assim, recebeu o segundo pior sa-
lário do Nordeste, conforme estudos realizados pelo 
Fórum das ADs em 2010, que comparou a remuneração 
dos docentes das universidades estaduais da Região. 
Na atual negociação pela incorporação da gratificação 
CET, mesmo que esta seja totalmente incorporada ao 
longo dos próximos quatro anos, a posição salarial 
dos docentes das estaduais baianas não terá uma al-
teração tão substantiva ao ponto de ser alçada às 
primeiras posições dentre os Estados do Nordeste. 
Além disso, o governo Wagner se caracteriza como 
um braço das políticas do governo Lula no ensino 
superior estadual baiano. Assim, em uma correlação 

de forças mais favorável para o governo 
estadual, a tendência é reproduzir na 
Bahia as dificuldades enfrentadas pelo 
movimento docente das universidades 
federais, quando da ascensão do governo 
Lula em 2002.

O governo Wagner é qualitativamen-
te diferente dos governos carlistas. 
Tendo em vista os interesses do movi-
mento docente, apresenta-se como um 
adversário mais ardiloso e qualificado, 

a despeito da aparente incompetência no âmbito das 
políticas para o ensino superior. Ao contrário dos 
governos carlistas, identificados claramente como 
representantes da direita, o governo Wagner possui 
relações estreitas com setores importantes da militância 
do movimento sindical. Quando não avançam na co-
optação das entidades pela via político-partidária, ten-
tam minar as lideranças e sindicatos mais combativos, 
inclusive nos bastidores. Para isso mobilizou suas ba-
ses no movimento docente, como ocorreu na greve 
de 2007. Em nível federal, de maneira mais incisiva, 
o bloco no poder, capitaneado pelo governo Lula, 
ao qual Wagner se vincula, fomentou a criação do 
PROIFES com a intenção de minar o sindicalismo 
combativo simbolizado pelo ANDES-SN. No âmbito 
legal, as propostas de “disciplinarização” do direito de 
greve, defendidas pelo governo Lula, são a expressão 
concreta de como o bloco no poder pretende tratar os 
sindicatos combativos.

Na Bahia, o movimento docente tem se revelado 
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uma “pedra no sapato” do governo Wagner, pois não 
se orienta pelo paradigma sindical defendido por aque-
les que pensam as relações de trabalho no governo 
Lula e no governo Wagner, organicamente vinculados 
à corrente Articulação Sindical e às alas moderadas e 
conservadoras da CUT. Para o movimento docente 
baiano, em virtude da tradição desenvolvida com base 
nos princípios do ANDES-SN, soou estranho quando 
o Governador Wagner e alguns dos seus secretários 
disseram que desejavam uma relação de cooperação, 
de parceria com os sindicatos e com o movimento 
docente, ao mesmo tempo em que reconheciam a 
necessária autonomia dos movimentos sociais. Isso 
foi dito na primeira reunião com o Fórum das ADs, 
em 20 de dezembro de 2006, antes mesmo da posse. 
O Governador eleito aparecia para o movimento 
com um convite à prática que ficou conhecida como 
“cooperação conflitiva”, com o agravante de que du-
rante o governo Lula, de quem Wagner foi Ministro 
do Trabalho, mesclava-se à prática da “cooperação 
conflitiva” um fenômeno intenso de cooptação de 
sindicatos e movimentos sociais que, ao aderirem ao 
equilíbrio de governabilidade de um governo que ava-
liam como dos trabalhadores, passaram a atuar co-
mo correias de transmissão político-ideológicas das 
políticas defendidas pelo Governo.

Outro ponto que preocupava as direções das ADs 
era o fato de os Governos (Wagner e Lula) se afinarem 
com a ideia de que era preciso repensar a legislação 
que trata das relações e condições de trabalho no País. 
Até aí tudo bem, é preciso mesmo rever aquilo que há 
de ruim no legado da Era Vargas. Mas, quando esses 
Governos falam de rever as relações de trabalho e a 
estrutura sindical, não falam mais em uma perspectiva 
progressista, a partir da ótica dos trabalhadores. Eles 
incorporaram a essência daquilo que o empresariado 
organizado defende, ou seja, flexibilização de direitos 
e, até mesmo, a retirada de alguns deles, de modo a 
incentivar a competitividade da economia nacional na 
era da globalização, o que resulta em rebaixamento 
da situação dos trabalhadores brasileiros, ao se tomar 
como referência a noção de competitividade de alguns 
países, sobretudo da Ásia, estruturada quase sempre na 
dualidade integrada que combina avanço tecnológico e 
precarização do trabalho.

É preciso dizer que, tanto Lula quanto Wagner, 

tiveram suas origens em setores do sindicalismo da 
iniciativa privada, que encaravam os setores melhor 
remunerados do funcionalismo público como um 
conjunto de privilegiados, cujas relações de trabalho 
precisavam ser niveladas com base nos princípios 
vigentes na iniciativa privada. Esse discurso muitas 
vezes foi sustentado por aqueles que ocupavam cargos 
de confiança na estrutura do governo Wagner, como 
o então Secretario de Relações Institucionais, Ruy 
Costa (antigo companheiro de Wagner do movimento 
sindical dos químicos na Bahia), que afirmou em 
uma audiência com o movimento docente em 2008, 
que os professores das universidades estaduais, ao 
reivindicarem uma vinculação orçamentária adequada 
para aquelas instituições, “queriam privilégios” e se 
comportavam como “filhos de papai” que pediam ao 
Governo um “cartão de crédito sem limites”. Com um 
discurso dessa natureza, mesclado com a propaganda 
política de que o governo “Faz Mais Por Quem Mais 
Precisa”, a fala de Costa demonstra a visão do Governo 
sobre o funcionalismo público de classe média e 
constrói uma base político-ideológica para esvaziar 
as reivindicações do movimento docente, bem como 
para atacar direitos conquistados pelo funcionalismo 
público no Estado.

O governo Wagner integra um bloco que defende 
aquilo que o Presidente Lula já explicitou publicamente: 
de que diante das imposições da globalização e da ne-
cessidade de se modernizar o Estado brasileiro, só não 
aceita negociar os 30 dias de férias dos trabalhadores, 
todos os outros direitos são passíveis de flexibilização, 
termo eufemisticamente utilizado nas negociações 
atuais dos patrões com os trabalhadores, cujo resultado 
quase sempre é a supressão ou redução de direitos. A 
mesma postura foi compactuada por Jaques Wagner 
quando Ministro do Trabalho e, como demonstram os 
fatos aqui analisados, tende a não ser diferente com o 
funcionalismo baiano. No caso do movimento docente 
e das universidades estaduais baianas, o Governo só 
não apresentou propostas claras nessa direção porque 
a conjuntura política não lhe favoreceu. A greve de 
2007, que tomou o Governo de surpresa, bem como a 
história de lutas do movimento docente baiano, cum-
priu um papel importante. Além disso, as lutas e as 
conquistas acumuladas no âmbito da carreira docente 
e do funcionamento das universidades atuaram como 
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elemento pedagógico no movimento: embora a greve 
e as ações mais radicais sempre tenham sido o foco das 
críticas de alguns setores do movimento docente, que 
procuram desvinculá-las dos avanços conseguidos pela 
categoria ao longo dos anos, tais ações já fazem parte 
da sociabilidade estabelecida nas universidades es-
taduais baianas, com alguma exceção na UESC, onde 
a base tem demonstrado uma postura mais reacionária 
em relação à greve, apesar dos esforços das diretorias 
da ADUSC em tentar politizar as ações do movimento 
nessa instituição. Muito provavelmente tal dificuldade 
tenha vínculos com três aspectos: o conservadorismo 
muito presente na cultura política da região cacaueira; 
o processo mais recente de constituição da UESC, que 
antes de se tornar universidade pública era uma fundação 
privada; e em virtude desse processo de constituição 
mais recente, o perfil do docente é o daquele que in-
gressa na instituição já em um contexto 
de precarização do trabalho, saturado 
por elementos políticos e simbólicos de 
um tipo de produtivismo meritocrático e 
despolitizador, característico do período 
de hegemonia neoliberal (FERRAZ, 
2008), o que dificulta o diálogo com 
a tradição das gerações anteriores de 
professores que forjaram a cultura uni-
versitária no embate local por melhores 
condições de trabalho e por um projeto 
de universidade pública próximo da-
quele defendido pelas esquerdas que se 
abrigavam na ANDES do começo dos 
anos 1980.

O fato é que nas negociações empreendidas com o 
movimento docente, até o final de seu primeiro man-
dato, o governo Wagner apenas pontuou, de forma tí-
mida, aspectos presentes no projeto de universidade 
capitaneado pelo governo Lula em nível federal, co-
mo por exemplo, a ampliação da relação professor/
aluno e um discurso ainda vago de reestruturação das 
carreiras. Até então, no debate sobre a reestruturação 
das carreiras, o que vem prevalecendo é a pauta do 
movimento docente, que colocou como ponto central 
a incorporação das gratificações ao salário-base. 
Quando da conclusão deste artigo, o governo Wagner 
apresentava uma proposta de incorporação dos 70% 
da CET ao salário-base até 2014. Através do Fórum 

das ADs, o movimento docente apresentou uma 
proposta de que 45% iniciais fossem incorporados 
ao salário base, em duas parcelas iguais entre 2011 e 
2012. O Governo ofereceu 36% nos para os primeiros 
dois anos (com início da incorporação para março de 
2011), com o restante para os anos de 2013 e 2014.  A 
categoria deliberou pela assinatura do acordo e ava-
liou que o resultado da negociação representou um 
avanço importante. É preciso dizer que no começo das 
negociações o Governo havia negado qualquer pos-
sibilidade de avanço na pauta salarial do movimento 
docente. Ainda assim, mesmo com a incorporação da 
CET ao salário base, a situação salarial dos docentes 
ainda está distante daquilo que o movimento avalia 
como razoável. Esta compreensão sustentou as dis-
cussões que ocorreram durante o X Encontro dos 
Docentes das Universidades Estaduais da Bahia, 

realizado no começo de dezembro 
de 2010, em Vitória da Conquista, na 
ADUSB. O acordo pela incorporação 
da CET não deverá travar a luta salarial 
nos anos seguintes, embora o contexto 
do próximo mandato de Wagner tenda 
a ser mais difícil para as universidades 
estaduais baianas.  

Muito provavelmente, em seu no-
vo mandato, o discurso ambíguo e ge-
nérico do governo Wagner sobre pontos 
polêmicos como “reestruturação das 
carreiras” e “reestruturação das univer-
sidades estaduais” retornará à sua pauta 
de negociações com o movimento do-

cente. A diferença é que, desta vez, a tendência é que 
tais pontos sejam apresentados de forma mais clara e 
objetiva, haja vista que o Governo já possui dados mais 
consistentes para propor seu projeto: durante o ano 
de 2010, foram realizados estudos capitaneados pela 
Secretaria de Educação, inclusive junto às Comissões 
Próprias de Avaliação das quatro universidades esta-
duais. Mais uma vez, será a correlação de forças quem 
determinará o rumo da discussão.

Wagner se reelegeu já no primeiro turno das eleições 
estaduais de 3 de outubro de 2010. Com 63,83% dos 
votos válidos, consolidou uma expressiva vantagem 
sobre Paulo Souto (DEM), segundo colocado na dis-
puta pelo governo do Estado, com 16,9%. Em nível 
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federal, Dilma Rousseff se elegeu no 
segundo turno das eleições presidenciais. 
No parlamento, tanto Wagner quanto 
Rousseff vão começar seus mandatos 
com maioria. Embora a crise econômica, 
que eclodiu em 2008, venha cobrar os 
seus dividendos dos governos Federal 
e Estadual, a correlação de forças na 
cena política estadual e nacional para 
os próximos quatro anos apresenta-
se favorável ao projeto petista. Com 
o fortalecimento de sua base de apoio 
no parlamento estadual e federal, a 
tendência é que o governo Wagner 
sinta-se mais forte para avançar em sua 
plataforma política nas universidades 
estaduais. Um indício disso pode ser 
observado no recente corte do auxílio-
alimentação dos docentes afastados para 
pós-graduação. O corte desse benefício já havia sido 
cogitado pelos governos carlistas que, entretanto, não 
o realizaram. Wagner cortou o auxílio sem aviso, em 
pleno contexto eleitoral, quando sua vitória já estava 
assegurada. O movimento docente deve ficar atento às 
tendências supracitadas.

Caso se confirme na Bahia o que vem ocorrendo 
no governo Federal, o governo Wagner tentará avançar 
na plataforma política que adere ao social-liberalismo, 
o que não apresenta perspectivas alvissareiras para a 
organização do trabalho da carreira docente. Neste 
momento, é preciso não esquecer a tradição de lutas 
construída pelas ADs ao longo das últimas décadas, 
quando a conquista de direitos e a construção da uni-
versidade pública na Bahia, bem como a sociabilidade 
estabelecida com base nessas lutas, se confunde com a 
própria construção do ANDES-SN no Estado.

nota

1. Utilizamos a expressão “carlismo” para designar o mo-
vimento político-ideológico vinculado aos interesses de um 
bloco político conservador e de direita centrado na figura do 
político Antonio Carlos Magalhães, morto em 2007, e que 
ao longo da sua trajetória política iniciada em 1954, ocupou 
diversos cargos importantes em nível estadual e federal e 
consolidou uma teia de relações e de interesses sempre rea-
lizando o fenômeno de “captura do Estado”. Trata-se de um 
fenômeno característico das oligarquias do Nordeste, mas não 

somente, que se baseia na utilização privada 
das estruturas do Estado em benefício de 
grupos que sustentam e reproduzem o poder 
político e econômico vinculado aos interesses 
de um determinado bloco no poder, através de 
uma teia de relações que integram as esferas 
municipal, estadual e federal. Antônio Carlos 
Magalhães é um símbolo de tais práticas na Ba-
hia, mesmo após a sua morte e mesmo depois 
de perderem o poder político para o PT nas 
duas últimas eleições estaduais, o fenômeno 
permanece em diversos municípios baianos. A 
família Magalhães e o grupo identificado com o 
“carlismo” detêm ainda significativas parcelas 
do poder político e econômico no Estado.
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Um sindicato de luta: 
notas para uma História do ANDES-SN

Resumo: O artigo trabalha em uma perspectiva histórico-etnográfica a história de um sindicato muito particular. A 
trajetória do ANDES-SN, suas contradições, suas lutas, sua democracia. Trata-se de fixar momentos relevantes para 
essa história. Trabalham-se também momentos importantes da política e da educação nacionais.
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O texto que será lido a seguir tem a pretensão 
de ser o depoimento de alguém que se coloca 
como o mais antigo aprendiz do movimento 

docente. Não tem, e nem deveria ter, a falsa pretensão de 
uma objetividade acadêmica, e se recusa ser uma leitura 

apologética da história do nosso Sindicato. Chamo a 
atenção para o fato de que este texto é oriundo de uma 
fala sobre o ANDES sem que se tenha tido tempo de 
consultar o abundante material sobre nossa história. 
Em alguns momentos poderá parecer superficial, em 
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outros, muito específico. O ritmo do texto nada tem 
de linear, já que ele corresponde ao fluxo da nossa 
memória sobre o tema, além de ter algumas aparentes 
redundâncias, cujo sentido é pedagógico. Isto se deve 
ao fato de contarmos fundamentalmente com nossa 
memória. Quero começar afirmando a importância 
da memória na luta dos trabalhadores. Quando a per-
demos, caminhamos para a derrota. O que não quer 
dizer que isto basta para vencermos. A memória é 
fundamental para as classes sociais.

Vivemos momentos muito intensos da luta de 
classes no nosso país. O ANDES-SN é combatido 
pelo patronato, por um conjunto de ex-compagnons 
de route que aderiram às propostas e às políticas do 
governo. E acima de tudo, somos combatidos por 
um governo que se pretende democrático e popular, 
mas que na realidade realiza plena e in-
tegralmente o projeto capitalista mais 
regressivo do ponto de vista social. 
Obviamente, esse texto tem um caráter 
mais pedagógico do que historiográfico, 
ainda que não abandone totalmente esta 
última perspectiva.

É importante dizer que já nascemos 
sob o fogo cruzado de uma ditadura capi-
talista sob tutela militar. O ANDES-SN, 
que agora completa sua terceira década 
de existência, nasceu como um projeto 
original. Em primeiro lugar, nasceu fo-
ra do controle do governo, nunca se 
submeteu ao Ministério do Trabalho 
e à sua ditadura específica sobre os trabalhadores. 
Nasceu como representação dos trabalhadores em 
seus locais de trabalho e, também, autossustentado, 
nunca tendo vivido do imposto sindical. Além disso, 
nasceu recusando a fragmentação imposta pela forma 
de contratação: representar o conjunto dos docentes 
do ensino superior, independentemente do setor: pú-
blico ou privado. Nasceu como recusa à violência 
da Ditadura, lutando pelas chamadas liberdades de-
mocráticas. E, por fim, nasceu defendendo um sis-
tema único para a educação nacional. Sempre se re-
cusou a ser corporativista, embora seja corporativo ao 
defender sua categoria.

Desde sua fundação, nosso Sindicato assumiu a 
forma de representante da totalidade da categoria, re-

cusando, sempre, a fórmula tradicional de federações 
e confederações. Nisto sofreu o embate daquelas 
formas sindicais tradicionais – muitas das quais com 
pretensões de esquerda, como o PCB, o PCdoB e o 
MR8. O ANDES-SN não quis ser uma reunião de 
direções sindicais (modelo confederativo da CLT). 
Essa proposta foi aprovada pela imensa maioria dos 
presentes ao I Congresso Nacional de Docentes do 
Ensino Superior, reunidos em Campinas/SP, em 1981. 
Esse modelo foi novamente submetido a voto quando, 
após a Constituinte, pudemos nos transformar em 
Sindicato. Novamente, a imensa maioria, reunida no 
Rio de Janeiro, no Congresso Extraordinário, man-
teve o projeto inicial. Muitos foram os embates com 
aqueles que queriam o modelo tradicional. A direção 
da ANDES foi sempre eleita por votação nacional 

da categoria e não pelos presentes em 
Congressos.

Participamos ativamente das gran-
des lutas sociais (anistia, liberdades de-
mocráticas) sem esquecer as questões 
da universidade (autonomia universi-
tária, projeto de universidade, de ciên-
cia, tecnologia, saúde, seguridade etc.). 
Poucos sindicatos podem afirmar o seu 
não corporativismo de maneira tão efi-
ciente e eloquente. Muitos foram os Gru-
pos de Trabalho (GT), instrumentos de 
assessoria à direção e ao movimento: 
GT de Política Educacional, de Política 
e Formação Sindical, Seguridade Social, 

Ciência e Tecnologia, Gênero, Etnia e Classe etc. A 
base sindical participa não apenas de Congressos e 
Conselhos do Sindicato, mas do dia a dia da formula-
ção de suas políticas. Pontos essenciais nesse processo 
coletivo de construção de uma direção democrática.

Muito se trabalhou sobre a memória do nosso 
Sindicato. Correndo o risco do esquecimento, lem-
bro que em várias Seções Sindicais essa questão foi 
trabalhada, não apenas reunindo a documentação da 
direção nacional como, por exemplo, os cadernos 
de Memória da Luta; a companheira Vera Jacob fez 
uma história entre poder do Estado e as lutas dos 
trabalhadores da Universidade Federal do Pará. E eu 
tive o prazer e orgulho de orientar a primeira tese, que 
eu saiba, da história do ANDES-SN como um todo. 
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Trata-se do trabalho da companheira Ignez Navarro1, 
ex-presidente da ADUFPb-JP: ANDES-SN, Um sin-
dicato de intelectuais, publicado pela ADUFMAT-
SSind. Cuiabá/MT, Dezembro de 2001. Esse trabalho 
reconstruiu nossa história: da ANDES ao ANDES-SN.

Antonio Gramsci2 afirmou que a história de um 
partido é a história da sociedade onde esse partido 
está inserido. Sem nenhuma arrogância poderíamos 
dizer que isto vale também para o conjunto dos mo-
vimentos sociais. Devemos aprender essa lição: não 
dá para conhecer um sindicato como o ANDES-Sin-
dicato Nacional se não entendermos o momento em 
que ele foi criado, ainda na forma de associação, como 
se transformou e as lutas que realizou.

A memória é sempre seletiva. Exis-tirão outras 
leituras da história do Sindicato. O 
texto da Ignez Navarro é bom porque 
está sedimentado na documentação 
objetiva do Sindicato e na leitura que 
as direções sindicais fizeram disso. Di-
reções sindicais no sentido amplo: dos 
dirigentes nacionais aos militantes de 
base. Depoimentos de Osvaldo Ma-
ciel a Renato Oliveira, passando por 
Schuch e Pinguelli. Ou seja, todas as 
variantes ideológicas do Sindicato es-
tão nesta tese e estão todas registradas 
também, gostemos ou não, nas páginas 
de Universidade e Sociedade. Façamos 
um breve parêntese. A Universidade e Sociedade é 
uma revista que alia a produção político-sindical e 
acadêmica. Já completou mais de duas décadas e segue 
sendo importante fonte de conhecimento, não apenas 
para a universidade, mas para a sociedade. Apesar dis-
so, uma parte de docentes, vítimas da Lattescracia, 
não publica artigos na revista porque isto não conta 
no seu currículo Lattes. Combater esse preconceito 
é atuar poderosamente na nossa formação política e 
sindical.

A luta pela democracia passou sempre pelos movi-
mentos sociais. O movimento sindical resistia, nos 
limites da possibilidade histórica, contra uma brutal 
repressão. Outros movimentos sociais foram sendo 
articulados, seja pela Igreja Católica, seja por algumas 
denominações protestantes. Movimentos como o da 
luta Contra a Carestia, que foi extremamente impor-

tante na década de 1970, o da Anistia, que foi a volta, a 
partir das lutas dos trabalhadores, de antigos militantes 
que estavam exilados e que puderam reconstruir a sua 
inserção social.

Os movimentos sociais dos trabalhadores da es-
fera pública começaram a surgir com outra dinâ-
mica. Movimentos que, apesar de sua perspectiva ser 
claramente sindical, assumiam a forma da associação 
civil. Eram voluntários, autossustentados e, portan-
to, podiam dizer, em alto e bom som, que eram 
autônomos em relação ao Estado, ao patronato, às 
instituições religiosas etc. Foram se construindo 
na luta contra a Ditadura, na resistência que se ex-
pressou em determinados momentos, como, por 
exemplo, na morte, em São Paulo, de dois militantes: 

Vladimir Herzog, militante comunista, 
responsável pelo departamento de 
jornalismo da TV Cultura, e Manoel 
Fiel Filho, um militante da oposição 
metalúrgica, os dois foram exemplares 
para nós.

O movimento das universidades era 
ainda o movimento estudantil, que vinha 
sendo reconstruído, principalmente, a 
partir do Congresso de Piracicaba/SP. 
O movimento docente ainda não exis-
tia. Começava a surgir na década de 
1970, a partir de algumas experiências 
muito ligadas à questão das lutas gerais: 

por democracia no país, por lutas que pensavam a 
unidade de um processo, a defesa de uma carreira 
única, melhores condições salariais. O movimento 
dos técnicos-administrativos era controlado por uma 
pelegada das mais terríveis. No caso de Campinas, nós 
vivemos isso com muita intensidade. O presidente 
da Associação dos Servidores da UNICAMP era 
procurador da universidade, e o vice-presidente era 
o vice-procurador. Foi a luta de constituição de um 
espaço diferenciado que permitiu que, nos anos 1980, 
os companheiros técnicos-administrativos saíssem da 
pelegada e começassem a construir a sua forma orga-
nizativa: a FASUBRA.

Na segunda metade dos anos 1970, brincávamos 
dizendo que éramos a pós-graduação da UNE. Essa 
geração começou a construir localmente suas associa-
ções de docentes que enfrentavam problemas dos mais 
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variados possíveis, como o do xenofobismo em João 
Pessoa/PB.

Quando começamos a construir a Associação 
Nacional dos Docentes do Ensino Superior, havia 
uma característica muito comum. Era difícil ver um 
militante desse movimento que estivesse no seu lu-
gar de origem. O presidente da ADUFPB-JP era o 
companheiro Sílvio Frank Allen, carioca. E tinha 
gente do Paraná em Mato Grosso, no Amazonas. 
Esse conjunto de militantes, que construiu a ANDES, 
circulou nacionalmente. E o fizeram na perspectiva 
da resistência ao arbítrio. Naquele momento, estava-
se descobrindo uma palavra mágica: cidadania. Era 
o movimento de transição entre a ditadura aberta e 
a possibilidade de um regime menos arbitrário. Esse 
movimento se espalhou pelo Brasil co-
mo um todo.

A proibição do Governo Federal à 
SBPC, de fazer uma reunião em For-
taleza/CE, acabou deslocando essa 
reunião para São Paulo. O professor 
Baldijão colocou um pequeno cartaz 
que dizia, mais ou menos, o seguinte: “os 
interessados no movimento das Asso-
ciações Docentes (AD) favor reunir-
se aqui às tantas horas”. A palavra de 
ordem era construir um mecanismo que 
permitisse, ao mesmo tempo, enfrentar 
as grandes questões democráticas e 
responder às necessidades objetivas colocadas pela 
categoria. O movimento nascia, portanto, grávido 
de duas grandes questões e de uma tensão que, sob 
o meu ponto de vista, é a sua felicidade. Grávido de 
uma tensão entre a dinâmica nacional e construção 
de um espaço de política que superasse a ordem do 
capital, e, ao mesmo tempo, dessa coisa que, para 
além da capacitação docente, para além dos salários, 
era a construção da possibilidade de uma intervenção 
coletiva de intelectuais nas questões democráticas e 
sociais, que representasse a possibilidade de uma van-
guarda intelectual comprometida com a luta social.

Essa construção se desenvolveu, primeiramente, 
através de uma série de Encontros Nacionais de As-
sociação de Docentes (ENAD), que ocorreram em 
João Pessoa/PB, em Salvador/BA, em Piracicaba/SP, 
e no Rio de Janeiro. Da segunda metade dos anos 1970 

em diante, os docentes das universidades brasileiras 
se fizeram a seguinte questão: construímos ou não a 
Entidade Nacional dos Docentes? Qual seu caráter, 
sua natureza? Essa pergunta levou-nos a definir temas 
muito objetivos: o desafio de lutar contra uma das bu-
rocracias mais perniciosas, mais perversas desse país, 
a do MEC. Como conseguiríamos criar as condições 
de debate intelectual e aprofundar as pesquisas desse 
país? O movimento, insisto, nascia grávido da luta 
democrática geral e da possibilidade da construção 
de uma universidade nova. Os companheiros viviam 
quatro situações diferentes: as universidades públicas 
federais estavam divididas em autárquicas e fundacio-
nais; existiam ainda as universidades públicas estaduais 
e particulares.

A direção desse movimento se 
construiu democraticamente com a 
participação de todos os setores. No 
processo de construção da entidade 
nacional tivemos uma greve nacional 
extremamente importante! Foi a pri-
meira greve nacional dos docentes uni-
versitários. As grandes questões eram a 
carreira unificada e a estrutura salarial 
daí decorrente. Essas greves eclodiram 
no biênio 1979-1980. O curioso é que 
muitos que hoje são titulares, ciosos 
da hierarquia, naquele momento, eram 
colaboradores e estavam no nosso movi-

mento porque precisavam garantir suas condições 
de trabalho. Esse movimento foi progressivo, enca-
minhando e debatendo as perspectivas nacionais 
que dividiam os docentes. Uma era a perspectiva de 
fazer uma federação de associações de docentes nos 
moldes do sindicalismo tradicional. A outra era a da 
construção de uma Entidade Nacional de Docentes. A 
federação das associações de docentes seria a reunião 
dos presidentes das associações de docentes, um caso 
clássico de confederação, onde o poder permaneceria 
na mão de poucos. A outra proposta era a de construir 
uma entidade nacional, com um congresso nacional 
da categoria e conselhos nacionais (CONAD), que 
reuniria representantes eleitos nas entidades de base. 
As eventuais oposições não estariam alijadas. Muitas 
vezes, elas elegeram os membros dos Conselhos.

Voltemos um pouco. No processo de construção, 
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no ENAD-Extraordinário do Rio de Janeiro, os com-
panheiros tomaram duas decisões: primeiro, convo-
caram o primeiro Congresso Nacional de Docentes 
Universitários, em 1981; segundo, que o Congresso se 
realizasse em uma cidade do interior, de porte médio 
para grande. E foi escolhida então a cidade de Cam-
pinas/SP.

Os companheiros da APROPUCC e da ADU-
NICAMP fizeram a formatação de um congresso que 
tinha alguns desafios históricos, por exemplo, como 
garantir a mesma forma de representação do compa-
nheiro que viesse tanto do Amazonas quanto do 
Rio Grande do Sul, ou de Campinas? Foi assim que 
inventamos o rateio. Uma invenção absolutamente 
democratizante porque garantia que o congressista 
do local pagasse o mesmo valor daquele que vinha 
do ponto mais distante: não era o poder aquisitivo 
desta ou daquela associação que limi-
taria a participação. Foi um debate 
extremamente rico, os documentos 
circulavam o tempo inteiro. Valeria 
a pena, nesse esforço de memória, re-
publicar essa documentação. Ela é muito 
pertinente.

O último ENAD Extraordinário – 
cuja mesa final eu presidi – prefaciou o 
nosso Congresso de fundação. Os de-
bates do Congresso foram instalados 
nas salas da PUC/Campinas-Central, e 
as plenárias foram no Centro de Con-
vivência de Campinas. A dúvida persistia: a fundação 
da entidade seria ou não vitoriosa? Após uma instalação 
solene, com a presença de sindicalistas importantes, 
o debate começou. Uma frase sintetizou o evento: 
“Quem nasce sob o signo da luta está destinado a 
vencer”. Um pouco determinista para meu gosto. 
Claro que foi preciso criar as condições para que o 
debate ocorresse, e nós inventamos o cartão de voto. 
Cada vez que se iniciava uma plenária, trocavam-se 
automaticamente todos os cartões de voto. Eram cerca 
de 400 delegados e observadores, e o cartão de voto 
foi trocado umas 20 vezes. O delegado não entrava 
sem entregar o cartão anterior e ser identificado pela 
comissão. Tudo isso para evitar a inviabilização do 
Congresso, pretendida por muitos.

Definimos que seria uma entidade nacional dos 

docentes com função de coordenação do movimento, 
com um congresso da categoria, com delegados elei-
tos em assembleia. No caso do Congresso, sempre 
se resguardava o direito de um representante por 
diretoria da AD, mas todos os outros eram eleitos 
em assembleia. Definimos uma ponderação para 
impedir que uma entidade com mais de quatro mil 
professores não esmagasse, por exemplo, a então 
nascente Escola de Sociologia e Política, que tinha 
apenas 21 professores, e que, nesse processo, foram 
todos demitidos. Tínhamos que fazer isso tudo, e 
definir então qual era a nova entidade. Uns 70% vo-
taram a favor da criação de uma entidade nacional. 
Na votação foram usados cartões vermelhos sobre 
o fundo preto do Centro de Convenções. Belíssima 
imagem. (Valeria a pena ver se alguém tem fotos des-
se Congresso!) Essa votação expressava, por uma 

maioria incontestável, a vontade de criar 
uma entidade nova. Essa entidade nova 
era sustentada, pura e simplesmente, 
pelos recursos de seus filiados, e nós 
decidimos que esse movimento seria 
sempre acompanhado por conselhos 
nacionais. Então, o Congresso defini-
ria as linhas gerais de intervenção na 
conjuntura, e os CONAD seriam 
(uma) instâncias que atualizariam 
nossos planos de luta e permitiriam 
nosso avanço. Essa questão volta re-
correntemente. Vai voltar quando a 

ANDES se transforma em sindicato.
O Congresso decidiu pela eleição da diretoria por 

voto em urna nas entidades de base. Não se queria 
substituir a base no processo eleitoral. Nós estávamos 
na luta por eleições diretas para todos os níveis do país e 
seria – argumentava a maioria – uma brutal contradição 
fazer um voto congressual, impedindo eleições diretas. 
Esse congresso constituiu uma direção provisória. 
Nossos debates sempre se expressaram por defesas de 
proposições, de teses. Nunca existiu entre nós a ideia 
de tese guia, embora, evidentemente, durante muito 
tempo, houvesse votação para definir qual era a po-
sição oficial do Congresso. Mas tese guia, como na 
CUT, nunca houve neste Sindicato. É evidente que a 
composição da diretoria provisória teve que se dar no 
próprio Congresso de fundação; mas foi a única vez.
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Tínhamos duas grandes lideranças nacionais: uma 
se estruturava em torno de Oswaldo Maciel, de Santa 
Catarina, e a outra com Pinguelli, do Rio de Janeiro. 
Feita a votação para a direção da entidade, o vencedor, 
Maciel, ficou como presidente e Pinguelli ficou com a 
secretaria geral. Essa diretoria provisória se reunia na 
PUC de São Paulo. Naquele tempo, a APROPUC-SP 
era uma entidade das mais influentes na Associação 
Nacional dos Docentes. Curiosamente, o pessoal que 
perdeu a eleição inventou um aparelho para fazer 
oposição à situação: o (Grupo de Trabalho de Política 
Educacional) GTPE. Esse aparelho foi criado pelo 
Renato Ortiz e pelo Pinguelli. Assim é que foi criada a 
ideia de GT, que acabou se transformando em uma das 
coisas mais interessantes desse Sindicato. 
Os GT foram criados para dar assessoria 
à diretoria e ao movimento. Depois vie-
ram outros: de ciência e tecnologia, 
questão sindical, questão agrária etc. O 
primeiro mandato desta primeira dire-
toria foi de um ano, e tivemos que en-
frentar algumas greves nacionais.

Foi-se construindo uma estratégia 
que era a seguinte: tínhamos três ques-
tões fundamentais a construir. Primeiro: 
unificar a carreira. Perdemos. A carreira implementada 
não foi a carreira que defendíamos, mas a que o governo 
acabou impondo “goela abaixo” ao movimento. 
Alguns militantes diziam que barganháramos essa 
carreira. Não barganhamos nada, perdemos essa luta. 
O movimento docente foi, nesse ano de 1981, um dos 
elementos que, apesar da sua posição ainda muito 
inicial dentro do sindicalismo, agiu ativamente na 
construção da CUT. Gostaria que vocês dessem uma 
olhada no Caderno n° 5 do ANDES, sobre a questão 
sindical, onde toda essa história está relatada com ele-
mentos bastante importantes.

Nosso primeiro CONAD foi no Tuquinha (PUC-
SP). O segundo em Salvador, na época da SBPC. Nesse, 
o debate mais intenso foi o da questão do subsídio 
para as particulares. Muitos defendiam que, em nome 
dos docentes da rede privada, o movimento deveria 
lutar para que o governo subsidiasse a universidade 
particular. Foram necessárias três votações, mas, no fi-
nal, essa política (defendida por Aloísio Mercadante 
e Pinguelli, entre outros) foi derrotada. O terceiro 

foi em Brasília, na sede do Sindicato dos Professores, 
onde o grande debate foi o sucessório.

O trabalho da primeira diretoria foi um trabalho de 
consolidação do Sindicato. Foram sendo construídas 
formas de intervenção. Um dos eixos, que puxou a 
luta da associação até o sindicato, foi o da política edu-
cacional. E nós nos defrontávamos com o seguinte 
problema: do nosso ponto de vista, tínhamos que 
construir uma frente, já então por volta de 1982/1983, 
com os servidores técnicos-administrativos e com o 
movimento estudantil, para impedir que a universida-
de fosse privatizada.

Os anos 1980 foram uma espécie de guerra de 
guerrilha entre os movimentos da universidade e o 

MEC, na tentativa de impedir que a 
universidade fosse privatizada. Lances 
absolutamente geniais marcaram essa 
luta. Os defensores da “alta cultura” 
(sic), em determinado momento, pro-
puseram a Gratificação de Incentivo 
à Produtividade de Ensino (GRIPE), 
algo interessante até mesmo pela sigla: 
uma gratificação especial para quem 
deixasse de fazer pesquisa e desse um 
maior número de aulas. A história de 

atender o máximo de alunos possível em detrimento da 
pesquisa, em detrimento da qualificação docente, isso 
é uma coisa antiga. A segunda batalha que travamos, 
durante a década de 1980, foi contra o processo de 
transformar todas as autarquias em fundações. Na 
história da universidade brasileira pode-se ver que, até 
1964, todas as universidades eram autárquicas. Após 
1964, começando com o Darcy Ribeiro, na UnB, to-
das eram fundações. O professor das autárquicas era 
o primo pobre, o das fundações nadava de braçada 
na grana. Nossa luta foi pela unificação das lutas, pa-
ra construir um sistema federal de ensino sem essa 
desigualdade brutal. Ao longo desse processo fomos 
enfrentando um endurecimento progressivo pelo 
MEC. Os nomes são conhecidos: Pronex, Núcleos 
de Excelência etc. Mais recentemente apareceu o Ins-
tituto Milenium. No final da década de 1980, qual 
era a proposta do Goldenberg? O que ele e a Eunice 
Durham propuseram foi sempre a privatização, o en-
sino pago e congêneres.

Nossa construção se dava ao mesmo tempo em 
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que, na base do movimento, as posições políticas iam 
sendo definidas. Recapitulemos, para localizar bem a 
questão do processo de fundação da Associação Na-
cional. Existiam dois grupos básicos. De um lado 
ficava o PC, o PCdoB e o MR8, com a proposta de 
federação e confederação; do outro lado um conjunto 
que se intitulava independente e aqueles que estavam 
na construção do nascente PT. Esse debate passava, 
portanto, por recortes profissionais, partidários e sin-
dicais. Separações e aproximações, contudo, foram 
sendo definidas ao longo do tempo.

A segunda diretoria foi construída primeiro por 
um conchavo aberto. Os documentos eram impressos 
– seja em mimeógrafo a álcool (os azuis), de São Paulo 
e do Maciel, seja em mimeógrafo a tinta 
(os pretos), os do grupo do Pinguelli. 
O que nos dividia era exatamente o 
conjunto das questões nacionais. Es-
se movimento sempre trabalhou a di-
versidade das questões políticas nacio-
nais, e isso é uma de suas riquezas. No 
momento do Congresso, foram feitos 
cordéis fantásticos, um deles falava em 
“explicitar as diferenças”. Todo mundo 
falava em explicitar as diferenças, mas 
ninguém explicitava coisa nenhuma, até 
que um delegado da APUFSC “desceu 
o cacete” de uma maneira que deixou todo mundo 
arrepiado. Mas explicitar no âmbito partidário não 
era suficiente. Era necessário também no âmbito da 
proposta de universidade: qual a proposta que de-
finimos para a universidade? O Sindicato deveria dis-
cutir as mazelas da universidade e assumir a função 
dos departamentos, que se recusam a fazer, ou seja, 
quando o professor não dava aula, era o Sindicato que 
deveria denunciá-lo à base social, ou isso era tarefa 
da administração? Qual era o grau de vinculação, 
maior ou menor, com a administração? Houve um 
debate muito interessante porque, tudo aquilo que 
se escamoteava nos debates do Congresso, apareceu 
claramente no processo de formação da chapa. As po-
sições todas com seus verbos, substantivos, adjetivos 
etc. Apareceu tudo, desde a questão de como entender 
o governo de transição até como fazer um sindicalismo 
livre. Essas coisas foram discutidas longamente. E saiu 
uma chapa de composição entre Pinguelli, que passou a 

ser presidente, e o saudoso companheiro Raul Gunther, 
que foi o secretário geral dessa chapa.

A terceira diretoria saiu do Congresso de Piraci-
caba/SP, famoso pela forma de organização da su-
cessão. O conjunto dos delegados reuniu todos os 
candidatos possíveis numa sala e falou: “Vocês só sa-
em daí depois que definirem a chapa”. As questões 
continuaram as mesmas: projeto de universidade, co-
mo entender a política nacional, a questão da CUT, 
que tinha sido fundada recentemente, e como manter 
relações com a Central. Os candidatos representavam 
posições diferenciadas e havia possibilidades de golpe. 
Uma parte dos companheiros pensou: se houver gol-
pe, temos que estar preparados. Vamos pensar em 

quem vai ficar no lugar de cada um deles. 
Foram sendo apresentadas as chapas e 
alguns renunciaram, e o Congresso indi-
cava: “entra fulano em tal lugar, fula-
no em tal outro”, e assim por diante. A 
tensão, evidentemente, aumentou no 
conjunto do Congresso e na ANDES.

Essa diretoria (1984-1986) se defron-
tou com questões mais específicas. 
Estávamos no período da transição 
pós-ditadura. O debate sobre o colégio 
eleitoral ainda não estava abertamente 
colocado, mas já estava na ordem do dia 

do movimento. Isso gerou um debate no interior da 
própria direção da ANDES. A direção do movimento 
se dividiu: havia um bloco majoritário favorável 
(Maria José, a presidente) e um bloco minoritário 
(Carlos Martins e Raul Gunther, vice-presidente e 
secretário geral). Do CONAD saiu um documento 
que foi uma obra-prima de engenharia política, onde 
ninguém formalmente abriu mão das suas posições, 
mas colocava-se, com clareza, que o Sindicato não 
ia se posicionar por esta ou aquela perspectiva no 
colégio eleitoral, que a luta era a campanha das di-
retas etc., etc., por mais que muitos companheiros 
achassem que o colégio eleitoral era uma alternativa. 
E as posições variavam desde a adesão à proposta do 
colégio eleitoral, para garantir a transição democrática, 
até um processo de colocar esse debate em discussão 
no conjunto da categoria. Tudo isso discutido ao 
mesmo tempo em que se discutia qual o projeto que 
queríamos para a universidade, como pensávamos a 
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pós-graduação, qual nossa perspectiva internacional. 
Esta diretoria viveu também a tentativa do MEC de 
comprometer-nos com a famosa comissão de alto ní-
vel para a reforma universitária, o GERES. Não fo-
mos. A comissão do GERES produziu um aborto de 
resolução que sequer foi implantado. Esse debate foi 
sendo polarizado e chegamos em 1986 com uma clara 
divisão do movimento.

A primeira vez em que houve uma disputa elei-
toral com duas chapas concorrendo foi no ano de 
1986. Newton Lima Neto X Paulo Rosas. As velhas 
questões da fundação voltavam, os velhos blocos 
(com pequenas variações) retornavam ao Sindicato. A 
essa altura, o MEC começava a mudar a sua forma 
de intervir. Permitam-me uma metáfora militar, ele 
descobriu que em campo aberto, tropa contra a tro-
pa, ele perdia todas. Passou então, a uma tática de 
guerrilha, onde éramos fortes, eles recuavam, onde 
éramos fracos, eles avançavam. E passaram a discutir 
a institucionalidade das universidades 
nos conselhos universitários, onde nor-
malmente o movimento tinha pouca 
mobilidade e força. O MEC deslocou-
se para uma acentuação do controle so-
bre as universidades, por exemplo, do 
ponto de vista da escolha das direções 
e da reforma do estatuto para dar maior 
poder às reitorias.

Ao longo do tempo, o MEC, e 
essa é uma política que vem desde o 
tempo da Ditadura, veio comprimindo 
consistentemente os salários. A univer-
sidade ficava sempre dependendo de créditos suple-
mentares para poder chegar ao final do ano. No 
Grupo de Trabalho de Verbas, tivemos o trabalho 
feito pelo Elias, de BH, em que ficou demonstrado, 
matematicamente, que o MEC, ao repassar as verbas 
no final do ano, dada à inflação no período, levava as 
universidades a perder uma barbaridade de recursos 
que, quando não eram gastos (exercício findo), volta-
vam para os cofres do governo. O MEC fazia uma po-
lítica, que começou em 1968 com a chamada greve dos 
excedentes, fechando toda e qualquer possibilidade de 
expansão da universidade pública, ao mesmo tempo 
em que abria a porteira para todos os cursos da rede 
particular. Sempre foi muito fácil credenciar qualquer 

curso na rede particular; os membros do Conselho 
Nacional de Educação aprovavam tudo o que o se-
tor privado quisesse, e impediam as universidades 
públicas de ampliarem as suas vagas. Houve a pro-
mulgação da lei do estatuto do magistério superior, 
que, progressivamente, forçou a titulação sem que se 
constituísse efetivamente um plano nacional de capa-
citação docente, o que, formalmente, discutimos no 
Congresso de Manaus/AM, em 1992, como bandeira 
do Sindicato.

Como ocorre ainda hoje, infelizmente, nos Con-
gressos e CONAD, enquanto se resolvia, “a toque 
de caixa”, os planos dos setores das estaduais e parti-
culares, o Congresso foi suspenso por causa das in-
termináveis reuniões das federais. As discussões das 
autárquicas, que nós, carinhosamente, chamávamos 
de anárquicas, não terminavam nunca. Foi na gestão 
1986-1988, que se conseguiu unificar as Federais. O 
que não foi pouco. Os companheiros das fundações 

tinham melhores salários, podiam se 
sindicalizar etc., mas essa unificação, na 
cabeça dos mais antigos, foi como que 
uma proletarização docente, uma gran-
de perda.

O Sindicato foi construindo um pro-
jeto de intervenção na Constituinte com 
as propostas do movimento docente. 
Houve um intenso debate sobre isso. 
Problemas apareceram nesse trajeto. A 
ANDES tinha constituído um Fórum 
Nacional de Defesa da Escola Pública 
e uma política de transição para o se-

tor das particulares. Era uma política que vinha se 
desenvolvendo nos anos anteriores. No Sindicato, 
somos contra as mantenedoras, mas não contra os 
professores universitários da rede particular, era o que 
dizíamos. Era necessária, então, a garantia de que os 
companheiros, que eram explorados diretamente 
pelo capital, nas instituições privadas de ensino, 
pudessem se qualificar. A palavra de ordem era: di-
nheiro para qualificação, com controle social, sem 
entrar no caixa da mantenedora. Era negar o direito 
do capital a quem tinha o comando nas instituições 
e nas universidades privadas.

Aquela história dos excedentes, do fechamento 
das possibilidades de expansão da rede pública e, pelo 
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contrário, o crescimento desordenado da rede pri-
vada, alterava o quadro. Na década de 1980, houve 
uma inversão perversa. Na década de 1960, nos anos 
1964, 1965, eram 75% os estudantes nas universida-
des públicas e 25% nas particulares. Algumas par-
ticulares eram financiadas pelo governo do estado, 
como as PUC do Rio e de São Paulo. Tínhamos o 
Fórum Nacional de Defesa da Universidade, e fo-
mos surpreendidos, em determinado momento, 
porque a política de transição que vínhamos estabe-
lecendo foi usada instrumentalmente contra a 
ANDES, como se defendêssemos verbas públicas 
para as particulares. Foi uma leitura 
absolutamente ideológica, no sentido 
pejorativo do termo. Houve, inclusive, 
uma deliberação de um Congresso Ex-
traordinário que reviu nossa política de 
transição, para explicitar formalmente 
que a defesa era de verbas públicas para 
as instituições públicas. O que foi um 
grande equívoco.

Nos anos 1990, nos defrontamos 
com uma Constituinte acabada, já em 
processo de destruição. O governo 
Sarney proclamou que, com ela, o país 
era ingovernável. Deparamo-nos com 
uma situação absolutamente nova, por-
que, em 1988, com a Constituição, os 
trabalhadores públicos podiam consti-
tuir um Sindicato. Nova batalha ideo-
lógica foi travada: transformamo-nos ou 
não em sindicato? Por uma claríssima 
maioria, na UERJ, nos transformamos em sindicato, 
com mais de 70% dos votos. Isso foi em 1988, e em 
1989 nos filiamos à CUT.

Deixamos de ser a ANDES para ser o ANDES. 
Não é uma questão de gênero, como alguns gostam 
de “brincar”. Isso tem um significado político. Quem 
fala a ANDES, remete para um passado associativo, os 
que falam o ANDES, remetem para a forma sindical. A 
concordância não é gramatical, é política. Por que isso 
aconteceu? Na gestão 1988-1990, presidida por Sadi 
dal Rosso, fiz a seguinte proposição: o novo sindicato 
deveria chamar-se ANDES-Sindicato Nacional, por-
que ao manter a sigla ANDES, acoplada a Sindicato 
Nacional, remetíamos à história e ao presente da ins-

tituição, das suas formas e das tradições de luta; tinha-
se, assim, a noção da continuidade histórica das nossas 
lutas. Evidentemente, esse negócio nunca foi um “ca-
valo de batalha” e todo mundo falava a ANDES, até 
que começou a discussão de que não éramos um sin-
dicato, que era melhor voltarmos a ser associação. O 
debate político e ideológico do Sindicato levava a uma 
precisão cada vez mais conceitual. 

Fomos ampliando, a partir da transformação em 
sindicato, um debate muito intenso, que já durava 5 
anos. Filia-mo-nos ou não à Central Única dos Tra-
balhadores? Os contrários à filiação defenderam ini-

cialmente o seguinte: há que se fazer 
um debate entre as centrais. Convida-
mos, então, as centrais para fazer o 
debate. A CUT, naquele momento, não 
faltou a nenhum Congresso nosso. Em 
todo o Congresso, em todo evento que 
promovíamos, a CUT estava lá, as outras 
centrais não apareciam nunca. Co-
meçamos os debates, abrimos espaço 
no jornal do Sindicato Nacional para 
esse debate e as outras centrais nunca 
mandaram nada. O pessoal do PCB, 
na prática, se deslocara do movimento 
para os cargos institucionais e não dava 
a mínima para o nosso Sindicato. Os do 
PCdoB assumiam a perspectiva de que, 
primeiro, não deveria haver filiação; 
depois lançaram a palavra de ordem: 
nenhuma filiação a nenhuma central. 
E, no Congresso de Juiz de Fora/MG, 

tomamos conhecimento de que os companheiros do 
PCdoB tinham sido expulsos da CGT.

O que aconteceu? No Congresso de 1989, na 
USP, fizemos a filiação. Durante esses 5 anos, que 
terminaram em 1989, havia uma cena que era absolu-
tamente surrealista: velhos militantes, com a camiseta 
do PT (naquele tempo os partidos mais à esquerda, 
na sua maioria, ainda estavam dentro do PT), com a 
camiseta da CUT, votando contra porque a sua base 
não autorizara a filiação. Este foi um dos espetácu-
los mais importantes de demonstração de fidelidade 
política aos companheiros da base. Resolvida essa 
questão, todo mundo virou cutista.

O Sindicato, em uma de suas grandes deliberações, 
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por unanimidade, rejeitou a filiação à CIOSL, braço 
sindical do governo americano, que estava de “namo-
ro” com a CUT. O mesmo aconteceu quando da 
fundação da Internacional da Educação, Congresso 
de Estocolmo, que resultou da capitulação da Confe-
deração Mundial de Organizações Profissionais de 
Educadores (CMOPE), da adesão do Secretariado 
Profissional de Educadores (SPIE), o qual correspon-
dia ao braço sindical dos professores na Confederação 
Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL);  
e a não aceitação da Federação Internacional de Sin-
dicatos de Educadores (FISE), central comunista e 
a única que realmente representava os docentes das 
universidades. Nesse Congresso, poucos sindicatos 
do mundo não se filiaram à nova “internacional”: 
o nosso foi um deles. Essa foi uma decisão tomada 
pela unanimidade de todas as posições 
em congressos, não foi obra sectária de 
um grupo esquerdista, mas a construção 
coletiva de todos os companheiros.

Os anos 1990 todos conhecem com 
mais detalhes, assim que vou passar um 
pouco mais rapidamente. Tivemos uma 
série de enfrentamentos: a universidade 
agonizando, o aligeiramento da pós-
graduação, as políticas das gratificações, 
entre outros. A universidade passou 
a ser pautada, não apenas pelo merca-
do de uma forma direta por meio de 
convênios, mas pelos órgãos financia-
dores. Como? Esses órgãos financiadores começa-
ram a determinar que o mestrado deveria ser de, 
no máximo, 24 meses, e o doutorado, 48 meses.
Determinaram o tempo para pensar, adequado ao 
ritmo taylorista. E foi sendo pautada, já no governo 
FHC, uma série de questões como a autonomia da 
universidade, da GID.

O primeiro documento sobre a avaliação do tra-
balho docente foi feito na nascente ANDES (Floria-
nópolis/SC, 1982). Afirmávamos que não era correto 
avaliar apenas o trabalho individual, deveríamos fazer 
uma avaliação das condições gerais de funcionamento 
da universidade, de suas políticas de ensino, pesquisa 
e extensão. E propusemos esse debate à exaustão, 
debate que só quase duas décadas após foi pautado 
pelas instituições financeiras. Em outra perspectiva, 

é claro. O debate delas prosperou, o nosso não, por 
motivos que valeria a pena estudar. A universidade 
foi progressivamente sendo atacada e, curiosamente, 
quando a Constituição conferiu, no artigo 207, a au-
tonomia, o MEC respaldando, seguindo e implan-
tando a linha do Banco Mundial, começou a atacar 
a autonomia da universidade, sob a alegação de que 
a universidade era contrária às necessidades funda-
mentais de ensino público de primeiro e segundo 
graus que, como tal, era dispendiosa, e que nós, que 
defendíamos e defendemos a universidade como 
ensino, extensão e pesquisa, somos corporativos. 
Curiosamente, aqueles que defendiam um interesse 
público, passaram a ser os corporativos; e os que 
defendiam os interesses particulares, passaram a ser 
os “salvadores da pátria”. Esse movimento foi, cada 

vez mais, conduzindo a uma pressão 
institucional. E foi na diretoria 1998-
2000 que o ataque e a subordinação 
ativa às políticas do governo ganharam 
espaço.

Os detalhes são conhecidos. O ata-
que à universidade passou pela GID, por 
uma série de mecanismos de regulação, 
pelo enfraquecimento dos órgãos de 
gestão, por uma medida provisória de-
terminando que a eleição dos órgãos 
dirigentes teria pesos diferenciados – 
70% de docentes e 30% variando en-
tre os técnicos-administrativos e os es-

tudantes. O movimento docente, como um todo, vem 
aprofundando, na última década, o debate a cerca do 
desmantelamento da universidade. Lembro-me que, 
quando a diretoria de 1992-1994 tomou posse, em 
Fortaleza/CE, escrevemos um documento chamado 
Para além do impeachment, no qual era abordado 
o conjunto de questões que a universidade iria atra-
vessar.

Esse debate a respeito da universidade é permanen-
te. O Sindicato deve expressar a categoria docente, 
ou deve ser a expressão dos docentes na luta conjunta 
com toda a sociedade. Essa polêmica é antiga e se apre-
senta como sendo o privilegiamento do geral, ou do 
específico? Qualquer um sabe que o específico, é o 
especifico de um universal. Nunca o contrário. O uni-
versal não é um conjunto de específicos. Da mesma 
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maneira que, para entender a realidade nacional, temos 
que olhar a perspectiva internacional, não podemos en-
tender a perspectiva internacional a partir da soma das 
individualidades das nações. Esse é um debate animado 
e que vai acontecer ainda durante um longo tempo.

A nossa perspectiva passou a ser, então: construí-
mos a greve dos docentes, construímos a greve do 
pessoal da universidade, ou construímos a greve com 
o conjunto de servidores públicos? Esse debate foi 
muito intenso no setor das federais, mas apareceu, 
também, nas estaduais paulistas de forma muito vi-
gorosa, até quando o Quércia deu o golpe da autono-
mia. Tínhamos nas universidades paulistas uma liga-
ção muito orgânica com o pessoal da educação, da 
saúde etc., de modo que conduzíamos a luta junto com 
esses companheiros, em defesa não só das condições de 
trabalho do serviço público, mas como 
questões salariais etc. O Quércia pegou 
a palavra de ordem da autonomia e 
disse: “vocês são autônomos”. Ele se au-
tonomizou em relação à universidade, 
como se ela não tivesse nada a ver com o 
resto do movimento do funcionalismo 
em São Paulo, e reduziu os recursos 
das nossas universidades. A discussão 
geral/específico era tranquila. Nunca 
tivemos dúvida nenhuma quanto ao 
que devíamos fazer na luta com os 
servidores públicos, nas federais essa 
discussão já teve mais Ibope, houve mo-
mentos em que isso era mais ou menos 
tranquilo.

Claro está que a discussão das grandes questões 
políticas ia ser debatida com todas as questões que 
estavam sendo permeadas. Isso é natural, é legítimo, 
afinal de contas, a luta política é isso mesmo. Então o 
movimento, o Sindicato como um todo, com exceção do 
período de 1998 a 2000, optou por uma perspectiva de 
unidade com o conjunto das classes trabalhadoras. No 
período 1998 a 2000, cuja diretoria atuou como braço 
governamental no Sindicato, foi se cristalizando outra 
perspectiva no Sindicato, que decidiu por uma leitura 
redutiva: a categoria dos docentes, as negociações de 
gabinete etc. Uma constatação é óbvia: no período de 
1998 a 2000 se aprofundou brutalmente a dependência 
da universidade em relação ao MEC. Enfraqueceu-se 

extraordinariamente a perspectiva de intervenção de co-
letiva, tanto no plano nacional como no internacional. 
Lembremos que o nosso Sindicato chegou a ser uma 
liderança em termos do movimento continental.

Essas são questões polêmicas que devemos apro-
fundar no debate e na militância cotidiana, a greve é 
hoje um construtor extremamente importante, um 
laboratório para se verificar qual o significado que a 
base está dando ao momento atual. Devo dizer, com 
alguma experiência na direção do Sindicato Nacional, 
que nunca começamos uma greve com 38 Seções 
Sindicais e de imediato representadas no Comando 
Nacional de Greve. De imediato, para aqueles que 
gostam de contar os votos em assembleia, certo? So-
mando os votos a favor e os votos contra, vai ser uma 
“goleada”, algo como 200 a 20. A luta está colocada e 

cada vez está mais clara a convicção de 
que, ou construímos esse movimento na 
perspectiva do conjunto da classe tra-
balhadora, ou então não haverá resposta 
isoladamente, nos enfraqueceremos cada 
vez mais. E a greve é um movimento 
muito interessante, é um momento para 
reavaliarmos o que é a nossa universidade 
e quais os nossos limites da nossa ação.

Foi então constituído um novo apa-
relho como braço sindical do governo 
no movimento. O PROIFES, que foi 
se apresentando como oposição e, da-
da as seguidas derrotas eleitorais, deci-
diu “autonomizar-se da categoria”. O 

PROIFES passou à prática da democracia virtual. 
Tudo, absolutamente tudo, inclusive sua fundação, a 
eleição das suas diretorias, é feito pela internet. Muitos 
companheiros tiveram, sobre esse aparato, uma visão 
dita de “avestruz”: “se não dermos importância, eles 
acabam por sumir”, diziam. O que se ignorou, nessa 
pseudoanálise, foi o peso decisivo da ação governa-
mental. O PROIFES não precisava de bases, já que 
era “convidado” pelo governo nas negociações. A um 
só tempo o governo combate e tenta destruir nosso 
Sindicato, e privilegia aqueles que são seus homens 
de confiança. Mesmo em relação ao PROIFES, os re-
sultados são pífios, mas têm a aparência de melhores 
salários, de construção de novas universidades etc. 
Por um lado, com o ProUni, o Reuni, os governantes 
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parecem atender às reivindicações do movimento so-
cial. Por outro, lampedusianamente, aplicam a tática 
gatopardo: para que tudo permaneça é preciso que tudo 
mude. Aparentemente, é claro.

Anexo sobre a questão do Registro Sindical
 O ataque do governo contra o ANDES-SN tem um 

capítulo à parte. Trata-se de algo que, segundo a Cons-                                                                                                                                            
tituição, deveria ser absolutamente tranquilo. O Regis-
tro Sindical, colocado em questão pela burocracia dita 
“democrática e popular”, nada tem a ver com a legis-
lação. Independentemente de concordarmos ou não 
com a legislação vigente, vemos o mais profundo e ra-
dical desrespeito não só à ela, mas, e, principalmente, 
às formas vivas de construção sindical pela vontade 
dos trabalhadores. A posição histórica do ANDES-
SN, sobre quem deve determinar a forma sindical, é 
a vontade dos trabalhadores representados. Nossa 
recusa à unicidade sindical (a partir de uma legislação 
imposta aos trabalhadores pela burocracia do Estado 
Novo) tem aqui sua exemplaridade.

Sob o comando de Luis Marinho, à época ministro 
do Trabalho (melhor seria dizer do Capital), essa bu-
rocracia atuou para retirar aquilo que era nosso cons-
titucionalmente. De interessado ele passou a juiz; de 
juiz a executor. Tudo isso ligado à nossa recusa e saída 
da CUT. Assim, ao arrepio de qualquer preceito ético, 
vimos todo o nosso processo de legalização sindical 
ser conduzido conforme os interesses da CUT, de ou-
tros interessados, advogados, juízes e poder estatal. 
Luis Marinho, presidente da CUT, foi nomeado pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro do Tra-
balho, que, em outros tempos, antes da Presidência 
da República, já o havia nomeado presidente da CUT 
com o apoio irrestrito da Articulação Sindical e das 
demais correntes que formam a direção da CUT.

Aproveitando-se dessa situação, o Sr. Marinho, 
quando ainda presidente daquela Central, interme-
diou junto ao governo a concessão de empréstimo do 
BNDES à Embraer, no montante de 700 milhões de 
reais – fato que denunciamos em documento de con-
juntura apresentado ao Sindicato na gestão 2002-2004. 
Ao receber os agradecimentos da direção da empresa, 
o presidente da Central, revelando claramente o apa-
relhismo, entregou um documento pedindo ajuda para 
organizar uma representação dos trabalhadores da 

empresa, já que “o sindicato da região não representa 
bem os trabalhadores”. Na época, o Sindicato de São 
José dos Campos/SP era ainda filiado à CUT. Mas não 
parou por aí.

Com o apoio da direção da Embraer, a Central, pela 
ação do seu setor majoritário, deu curso à construção 
de outro Sindicato. Com esse “sindicato do setor 
aeroespacial” impunha-se uma divisão na base do 
Sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos. 
Fizeram uma “assembleia” fantasma, onde aprovaram 
a fundação do sindicato e elegeram uma diretoria pro-
visória. A partir daí, deram entrada no Ministério do 
Trabalho com o pedido de Registro Sindical, que, 
como sabemos, dá, de fato, a representação sindical 
à entidade. O pedido de registro foi feito em 9 de 
maio de 2005, e o Ministério publicou (para efeito de 
impugnação), em 27 de maio daquele mesmo ano. O 
Sindicato entrou, também no Ministério do Trabalho, 
com impugnação do pedido de registro, apoiado no 
argumento de que aquele sindicato criado dividia a 
base de sindicato já existente, contrariando a lei, além 
de não ter legitimidade, na medida em que não foi fei-
to debate nenhum envolvendo os trabalhadores da 
referida empresa. A impugnação foi feita em 28 de ju-
nho de 2005.

A legislação (portarias do próprio Ministério do Tra-
balho) era absolutamente clara em relação a situações 
como estas: proibia explicitamente o Ministério do Tra-
balho de entrar no mérito e buscar dirimir divergências 
dessa natureza. Estabelecia expressamente que, caso haja 
impugnação, o Ministério devia abster-se de conceder o 
Registro pedido e devia encaminhar o processo à Justiça, 
a quem cabe dirimir o conflito. Apenas após a decisão 
judicial transitada em julgado, se favorável ao pedido de 
registro, o Ministério deveria concedê-lo.

No entanto, o Ministério concedeu o Registro pe-
dido pela CUT (chegaram a alegar extravio do pedido 
de impugnação). Não bastasse a ilegalidade flagrante, 
a concessão deu-se em tempo recorde, pois os pedidos 
de registro feitos ao Ministério demoram em média 2 
anos para serem concedidos. Quem era o Ministro? 
O mesmo Luis Marinho que, como presidente da 
Central, iniciou o processo golpista. Parte e Juiz da 
questão, obviamente não podia dar outra coisa. O Sin-
dicato de São José deu entrada em um Mandado de Se-
gurança na Justiça Federal de Brasília, contra ato do 
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Ministério, o que foi concedido, anulando o registro 
dado pela 22ª Vara federal de Brasília, em 17 de Agosto 
de 2005. Diante disso, a contragosto, em 24 de agosto 
daquele ano, o Ministério publicou a suspensão do re-
gistro que ele próprio havia concedido.

Se o caso de São José é o mais emblemático do 
aparelhismo do “companheiro” (sic) Ministro so-
bre o mundo sindical, ele não é único. O mesmo 
campo majoritário da Central fez a tentativa de 
mutilar outra entidade (no caso, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Paraisópolis/MG) pela conhecida 
tática do desmembramento de base por outro sindi-
cato já existente (o dos Metalúrgicos de Itajubá e Pa-
raisópolis). Essa tentativa é a mais antiga por parte 
da CUT. A Justiça Estadual de Minas Gerais já havia 
anulado essa ação, atendendo ao pedido do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Itajubá e Paraisópolis. Em meio 
a uma campanha salarial da categoria, a CUT reto-
mou a iniciativa, com o pedido, ao Ministério do 
Trabalho, de concessão de registro à entidade que já 
havia sido declarada sem validade pela justiça. Mes-
mo assim, foi feita a impugnação pelo Sindicato já 
existente e, mais uma vez, o Ministério ignorou o le-
gislação e concedeu o registro. Novamente, através 
de mandado de segurança concedido pela Justiça do 
Trabalho de Brasília, o ato do Ministério foi anulado, 
restabelecendo-se a representação do Sindicato de Ita-
jubá e Paraisópolis.

Luis Marinho e os demais governistas gritam de-
sesperados: “A legalidade nos mata”, como falou 
Odilon Barrot nos anos 40 do século XIX, na França. 
Ah! Esse Judiciário que nos impede de “organizar a 
nosso modo o mundo sindical”, pensam. Cabe aos 
trabalhadores, insistimos, escolher a forma adequada 

de representação. E aos dirigentes das Centrais, que 
pretendem monopolizar todo o processo, anulando as 
possibilidades democráticas pelas bases, deve ser dada 
a lição devida: “não nos destruam, saiam daqui!”

No caso do nosso Sindicato, ganhamos o recurso 
em última instância no Supremo. Ainda assim, a famosa 
burocracia desobedece e mantém a suspensão do nosso 
registro. A luta política nos levou, lamentavelmente, a 
ter que fazer um acordo lesivo para o Sindicato. Repre-
sentamos, sem dúvida, os docentes das universidades 
federais e as estaduais, mas, no setor das particulares, 
temos uma limitação: se houver qualquer contestação 
jurídica, nossa representação nessas faculdades/cen-
tros universitários/universidades não pode ser feita. 
Só a luta política, uma enorme mobilização de caráter 
nacional, poderá reverter esse quadro.

Mesmo tendo a representação nas federais, o blo-
co sindical-partidário PROIFES tenta nos destruir. 
Usou e usa de expedientes os mais diversos. Do es-
trangulamento econômico (a suspensão do repasse ao 
ANDES-SN por parte de algumas Seções Sindicais) 
às tentativas burocrático-administrativas (tentativas 
de formar sindicatos regionais ou de fazer uma 
grande confederação governista). Fortes pelo apoio 
governamental os proifeanos continuam sua obra de 
destruição do ANDES-SN. Até quando, por omissão 
ou por ação, permitiremos isto? 

notas

1. Ignez Pinto Navarro. ANDES-SN, Um sindicato de inte-
lectuais, publicado pela ADUFMAT-SSind. Cuiabá/MT, 2001.

2. Antonio Gramsci, Quaderni Del Carcere, Giulio Einaudi 
Editore, Torino, 1975, p. 1134.
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Outros trinta anos virão e 
certamente outras greves também:

o ANDES-SN e as greves de docentes

Resumo: Este artigo trata das greves de docentes realizadas desde 1980, destacadamente as nacionais, como 
elemento constitutivo da história de trinta anos do ANDES-SN, periodizando a primeira fase, que vai até 
1994, e a segunda, a partir de 1995, a qual não teria se completado. A primeira é caracterizada por conquistas 
e a segunda por lutas defensivas contra perdas das conquistas anteriores. Destaca metodologicamente que 
as greves são produto de determinadas conjunturas, realçando elementos dos dois períodos para apontar 
conclusivamente que o modelo econômico instaurado com o Plano Real apresenta sinais de esgotamento, o 
que poderá fazer com que novas greves venham a se fazer necessárias.

Palavras-chave: Greves; Greve e sindicato; o ANDES-SN e as greves docentes.
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Introdução

É extremamente valioso que, no momento em 
que o ANDES-SN completa trinta anos, 
sua revista, Universidade e Sociedade, pres-

te homenagem à história dessa organização, à sua 
memória. Sendo o sindicato uma organização que 
é criada para defender os interesses de uma catego-
ria, ele se dedica invariavelmente ao futuro, à bus-
ca de conquistas, e é por essa razão que se deve re-
conhecer o imenso valor da memória e da análise das 
experiências pregressas. Passado e futuro, então, são, 
a cada momento histórico, termos relacionais e não se 
referem a dois sistemas fixos e separados, possuindo 
atributos universais e algum sentido a priori. Em ou-
tras palavras, as experiências passadas só são ensina-
mentos caso haja preocupações voltadas para o fu-
turo. E o futuro está em aberto, a ser feito e, como o 
passado demonstrou, fatalismo não é uma categoria 
histórica, isto é, o curso dos acontecimentos nunca foi 
e não pode ser previamente fixado. Assim, este artigo 
pretende tratar deste tema, o ANDES-SN e as greves 
de docentes.

Adotou-se uma divisão em dois períodos, de apro-
ximadamente quinze anos cada, a partir da constatação de 
que o ano de 1995 foi marcante para impulsionar o avanço 
do neoliberalismo no País, e para o desenvolvimento 
de um processo de ataques à liberdade de organização 
dos trabalhadores, com uma crescente integração dos 
sindicatos e outras organizações à ordem. O ANDES-
SN, desde seu XI Congresso, Cuiabá, 
1992, vinha apontando, em suas análises, a 
incompatibilidade entre o neoliberalismo 
e a liberdade de organização sindical, 
pois a implantação da agenda neoliberal, 
a exemplo do que já ocorria em outros 
países, exigiria “quebrar a espinha dorsal 
do sindicalismo brasileiro” para reduzir 
a capacidade de luta dos trabalhadores. 
E o fato mais marcante, que representa 
simbolicamente a mudança de períodos, 
foi a repressão à greve dos petroleiros, em 
maio daquele ano.

Observando-se os resultados das gre-
ves nacionais dos docentes das IFES, 
verifica-se uma diferença entre os dois pe-
ríodos, o que revela os dois sentidos que 

tiveram as lutas. O primeiro período foi marcado por 
conquistas significativas, já o segundo foi marcado pela 
resistência à perda das conquistas anteriores, tais como 
carreira, RJU, aposentadoria integral, contratação de 
pessoal, a dedicação exclusiva, autonomia e gestão 
democrática, financiamento público e outras. O mes-
mo aconteceu nas IES estaduais. Nas particulares, no-
tadamente naquelas em que os docentes obtiveram 
maiores conquistas, caso das confessionais, também 
vai se observar a passagem para esta fase de lutas de-
fensivas e, nesse caso, enfrentando-se demissões em 
larga escala.

Greve e sindicato são dois termos relacionados, e 
na história do ANDES-SN eles são fortemente rela-
cionados. Nestes trinta anos foram realizadas muitas 
greves de docentes de IES particulares, estaduais e 
dezesseis greves nacionais de docentes das IFES. Mas, 
greve é sempre um assunto polêmico, inclusive entre 
aqueles que a realizam. Não há registro, salvo engano 
do autor deste artigo, de alguma assembleia de docentes 
que, nestes trinta anos, tenha aprovado a deflagração 
de uma greve por unanimidade. São comuns discussões 
sobre a oportunidade ou não de deflagração, se não se 
deveria aguardar mais um tempo, antes de se decidir, 
enfim, polêmicas semelhantes ocorrem quando do 
término de greves, em torno da oportunidade, se seria 
ou não o momento de terminá-las. Mas, as polêmicas 
vão mais além.

Já nas primeiras greves, docentes que se manifes-
tavam contrários às suas realizações 
apresentavam a ideia da adoção de outras 
formas de luta. Otranto (2000) assinala a 
respeito da primeira greve das federais e 
seguintes:
No entanto, muitos docentes não admitiam 

de forma alguma a greve como instrumento 

de luta. Achavam que era inadequado, era 

estranho à natureza da instituição universitária. 

Nesta, como nas greves que se sucederiam, 

sempre houve um grupo de professores que 

furavam a greve e que só não impuseram 

maior resistência porque os estudantes, em sua 

maioria, não compareciam às aulas.

Nos anos mais recentes, dentro da 
divisão temporal proposta por este arti-
go, um pensamento começou a circular 
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no interior das IES públicas: o de que 
as greves teriam sido importantes nas 
décadas passadas, que tinham resultado 
em conquistas materiais, mas que no 
presente elas já não teriam o mesmo 
efeito, e por isso não caberia mais rea-
lizá-las. Esse pensamento, somado ao 
dos que, desde o início, opunham-se 
às greves, vem contribuindo para a for-
mação de uma base social de um sindi-
calismo que apregoa que os resultados 
de uma negociação dependem mais da capacidade dos 
negociadores do que da mobilização da base. Isto é, 
que a greve não seria mais necessária porque haveria 
um grupo de supostamente bons negociadores, orga-
nizados por fora e contra o Sindicato Nacional. É 
interessante verificar como o Jornal do PROIFES, 
2009, se apresenta:

Ao invés da greve como um dogma, sentamos à me-

sa com o governo federal de espírito aberto para o 

debate, para a crítica; ao invés da reafirmação das 

pautas de reivindicação, apresentamos análises e 

diagnósticos; em alguns casos, a partir de um debate 

sério, demonstramos os equívocos, apresentamos as 

inconsistências das propostas do governo, sem medo 

de qualquer falsificação da verdade, porque o que 

sempre guiou o Proifes foram os interesses da maioria 

e a busca constante de conter as perdas salariais que se 

acumulavam ano a ano.

O texto, como todos os demais daquela entidade, 
busca sua afirmação em oposição às imagens que seus 
autores criam do ANDES-SN, pois, a um só tempo, 
precisam positivar o papel da nova entidade e justificar 
a ruptura com o ANDES-SN que, supostamente, cor-
responderia ao oposto do conteúdo citado. Greve é 
uma luta coletiva e não um ato de fé, uma crença. 
Elas ocorreram em situações determinadas, quando 
se apresentaram como necessidade para os que as 
realizaram, isto é, a maioria dos professores. Novas 
greves estão no campo das possibilidades, mas, como 
no passado, só ocorrerão quando se fizerem necessá-
rias pelos que as realizarão. Essa é uma questão me-
todológica principal e outras estão a ela relaciona-das 
e serão aqui tratadas.

A elevação das taxas de crescimento da economia 
verificada nos últimos anos, dos reajustes do salário-

mínimo, dos postos de trabalho, de au-
mentos reais de salário, de arrecadação 
por parte do Estado e de investimentos 
públicos, poderia eventualmente indicar 
que, para o movimento sindical e, para as 
lutas dos docentes, um terceiro período 
teria começado. Os acontecimentos, 
no entanto, evidenciam que o segundo 
período, que é marcado por perdas de 
conquistas anteriores e por lutas de re-
sistência, não apenas não se completou, 

como pode, no futuro próximo, apresentar-se na 
forma de ataques ainda mais duros aos direitos dos 
trabalhadores.

Houve, nos anos mais recentes, certa euforia por 
se acreditar que a economia brasileira passava ao largo 
da crise e que seus indicadores estariam apontando 
perspectivas otimistas para o futuro. Ocorre que, 
desde o Plano Real, em 1994, o equilíbrio das contas-
correntes é dependente da entrada de capitais externos 
de curto prazo, que são atraídos por altas taxas de 
juros, em um círculo vicioso que mantém a dívida 
pública interna líquida em elevados patamares em 
relação ao PIB e que sofre algumas pequenas variações 
em conformidade com as variações do PIB e dos 
resultados do superávit primário. A dívida evoluiu 
de 20,7% do PIB, em 1994, para 54%, no final do 
segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, 
aproximadamente 709 bilhões de reais e, oito anos 
depois, no final do segundo governo de Lula da Silva, 
conforme as previsões do Tesouro Nacional, ela de-
verá ficar entre 1,6 a 1,7 trilhões de reais, na ordem de 
49% do PIB.1

O receituário neoliberal tende, como mostram os 
acontecimentos recentes na Europa, a ser aplicado 
com maior rigor quando o modelo apresenta sinais 
de esgotamento e a tendência, no Brasil, é a de um 
ajuste fiscal intenso e extensivo, o que aponta para a 
continuidade das lutas contra a perda de conquistas, 
contra a retirada de direitos e possivelmente novas 
greves se farão necessárias.

As intricadas relações entre greve e o modelo de 
organização sindical dos docentes das IES

A criação da Associação Nacional dos Docentes 
do Ensino Superior está relacionada a uma greve, as-
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sim registrada por Gadotti (1996, p.17):
Os professores do ensino superior no Brasil aglutinam-

se em torno da Andes (Associação Nacional de Do-

centes do Ensino Superior), que nasceu da união das 

ADs (Associações de Docentes), surgidas em várias 

universidades, a partir de 1976. A sua unidade foi con-

seguida a partir da greve das universidades autárquicas 

de 1980, a primeira greve nacional desde 1964, a qual 

mostrou a necessidade da criação de uma entidade na-

cional.

A greve, então, precede a fundação da ANDES 
e, conforme a citação, ela mostrou a necessidade da 
criação de uma entidade nacional, e não o contrário. 
Isto é, não foi a existência de uma entidade de caráter 
sindical que criou a necessidade da gre-
ve, mas o oposto, foi a greve que criou 
a necessidade da existência de uma or-
ganização sindical. Isso significa, me-
todologicamente, que a organização sin-
dical não é um fim, em si mesma, mas 
uma necessidade das próprias lutas dos 
trabalhadores, para melhor organizá-las. 
O Sindicato surgiu, então, da luta e para 
a luta. No caso específico, ele surgiu de 
uma greve para melhor organizar outras 
lutas que estariam por vir, inclusive no-
vas greves.

Mas, para quem a criação de uma en-
tidade nacional mostrou-se necessária?

Mostrou-se necessária para os docen-
tes que realizaram a greve nacional e para 
os das demais IES que viram, naquela 
mobilização, a perspectiva de unificação 
de suas lutas futuras. O Congresso para 
criar a entidade nacional já estava con-
vocado desde julho de 1980, a greve foi realizada 
de 16 de novembro a 11 de dezembro de 1980, e a 
fundação da ANDES ocorreu no dia 19 de fevereiro 
de 1981. A convocação fora feita pelo ENAD, En-
contro de Associações de Docentes, realizado no Rio 
de Janeiro, durante a 32ª Reunião Anual da SBPC, 
e este foi precedido por outros encontros nacionais 
realizados desde o início de 1979. Desse modo, a 
ideia de criação de uma entidade nacional de docentes 
do ensino superior precedeu a greve, mas ela estava 
ainda circunscrita aos fóruns que reuniam dirigentes 

de associações de docentes e, mesmo nesse âmbito, 
havia polêmica sobre a oportunidade de fazê-lo, ha-
via dúvidas se já havia chegado o momento certo. 
A greve fez com que as dúvidas se afastassem, pois 
transformara a ideia em necessidade, e assim foi a gre-
ve, e não as boas ideias dos dirigentes, o fator prin-
cipal para o surgimento da ANDES.

Otranto (op. cit.) assinala sobre as polêmicas em 
torno da criação da entidade nacional:

A criação da Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior (ANDES) foi marcada pelo confronto 

de duas concepções: uma que defendia uma federação 

de ADs, ou seja, uma entidade de entidades, e outra 

que propunha uma associação nacional que propiciasse 

uma maior participação de base. O confronto 

entre estas duas concepções (federação versus 

associação nacional) no que se refere às suas 

análises políticas foram, em parte, prejudicadas 

pela greve que aconteceu em 1980. Estabeleceu-

se um certo viés, um confronto artificial, entre 

o grupo que havia defendido a deflagração da 

greve, que prevaleceu, e o grupo que propunha 

o adiamento da greve. Embora reconhecendo 

que aqueles que defenderam a deflagração da 

greve fossem os mesmos que lutavam pela 

concepção da entidade como associação (não 

federação), a discussão política sobre a natureza 

da entidade ficou prejudicada.

A autora refere-se, evidentemente, 
às lideranças, que eram, na sua maioria, 
as diretorias das ADs que se reuniam 
nos ENAD e que preparavam o Con-
gresso, que deveria tratar da criação da 
entidade nacional. A greve revelou que 
a divergência relativa à natureza da en-

tidade a ser criada, associação nacional ou federação 
nacional, estava ligada às concepções de como tratar 
as demandas da categoria, isto é, às formas de luta. 
Conforme o registro citado, os defensores da forma as-
sociação haviam defendido a greve, e os defensores da 
forma federação haviam sido contra sua deflagração. 
A polêmica sobre a natureza da entidade, então, não 
era formal, mas relativa ao caráter sindical, ao seu 
papel enquanto organizadora das lutas da categoria. 
Aquelas duas vertentes expressavam as polêmicas que 
ocorriam na época em todo o sindicalismo brasileiro, 
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os embates entre a ruptura e a manutenção da estrutura 
sindical oficial e o resultado, no caso específico, foi 
a prevalência da ruptura, da construção de um novo 
sindicalismo, ainda que a ANDES e as AD não se 
constituíssem oficialmente enquanto sindicato.

Verifica-se que há uma similaridade entre as polê-
micas de trinta anos atrás e as atuais, pois, como já 
registrado na introdução, a divergência entre a for-
ma ANDES-SN e a forma federação, pretendida 
pelo PROIFES, tem como conteúdo principal o 
tratamento das formas de luta e não diferenças 
idealizadas entre formas de organização. Mais que 
similaridade, há um fio de continuidade na história 
do movimento docente, que é marcado pelo, ainda 
não resolvido, confronto entre duas perspectivas de 
organização, sendo uma radicalmente defensora da 
democracia e que, com isso, defende que 
o conjunto dos docentes seja o sujeito 
protagonista do sindicalismo, e a outra 
pretende a substituição da base pelas di-
reções, a ação direta pelos conchavos de 
gabinete.

Os professores das universidades 
federais autárquicas reivindicavam, 
em 1980, um reajuste salarial de 48% 
retroativo a março; o envio ao Con-
gresso Nacional do anteprojeto de 
Carreira do Magistério; a revogação 
da lei que determinava a nomeação de 
reitores pelo Presidente da República 
e 12% do orçamento da União para a 
Educação. A greve nacional ocorreu, 
não por uma convocação prévia, ainda 
que ela já estivesse em discussão. Primeiro pararam os 
professores do curso de Arquitetura da UFG e logo 
a universidade toda parou. Seguiram-se mais adesões 
e a greve acabou envolvendo professores de dezenove 
universidades autárquicas e sete escolas isoladas por 
vinte e seis dias, de 16 de novembro a 11 de dezembro. 
Seu resultado foi a aprovação de decreto estabelecendo 
novo plano de carreira do magistério superior das IFES 
autárquicas e reenquadramento dos docentes, reajuste 
de 35% para janeiro de 1981 e 35% cumulativos em 
abril, resultando em 82,25% de reajuste.

Como se observa, os docentes apresentavam uma 
pauta de reivindicações que combinava reposição sa-

larial, carreira, autonomia, democracia e garantia de 
financiamento da universidade pública. A vitória da 
greve, que foi evidentemente parcial, animou as lutas 
que se seguiram que, ressalvada suas particularidades, 
deram-se em torno das mesmas questões (salário, ver-
bas, democracia e autonomia), porém, com a busca de 
uma unificação mais ampla no âmbito das IFES. Nas 
IFES de regime autárquico, que eram as mais antigas, 
havia uniformidade de carreira e alguma política de 
financiamento mais regular e padronizada do que 
para as IFES de regime fundacional, que foram as 
criadas a partir da década de 1960, e não havia entre 
elas uniformidade de carreira e salarial.

As greves nacionais de 1981, 1982 e 1984 foram, 
ainda, de IFES autárquicas, todas elas envolvendo 
dezenove universidades e número variável de escolas 

isoladas. Em 1985, ocorreu uma greve 
envolvendo professores de dezesseis 
universidades fundacionais. Em 1987, 
foi realizada a primeira greve nacional 
de docentes de autarquias e fundações, 
de quarenta e cinco instituições. É com 
essa greve que é conquistada a carreira 
única das IFES, instituída pelo Plano 
Único de Classificação e Redistribuição 
de Cargos e Empregos – PUCRCE, que 
foi, sem dúvida, a maior conquista das 
lutas dos docentes das IFES. A partir 
dessa conquista, todas as greves nacionais 
seguintes, até a última realizada, em 
2005, tiveram pautas de reivindicações e 
resultados relativos ao conjunto dos pro-
fessores das IFES.

O embate entre duas formas de organização nacio-
nais, associação nacional ou federação de associações 
locais, conforme já registrado, expressava concepções 
sindicais diferentes, em um período em que estava 
em curso um processo de ruptura com a estrutura 
sindical oficial, isto é, que estava sendo formado um 
novo sindicalismo no País. Os servidores públicos 
eram impedidos de se organizarem em sindicatos e 
suas associações não tinham atribuições de natureza 
sindical. Mas, por estar à margem do sindicalismo 
existente, esse segmento, desde as primeiras greves 
daquele período, em 1978, tiveram a oportunidade 
de organizá-las de forma autônoma em comandos 
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de greve democráticos, com expressão 
da base. A experimentação das formas 
de organização das greves indicava, pa-
ra aquela geração, a possibilidade de 
construção de uma organização sindi-
cal diferente da estrutura vigente. Isso 
ocorreu entre os professores da educação 
básica, nos Estados, em muitos outros 
setores do serviço público e entre os do-
centes das IES públicas. A greve de 1980 
foi simultaneamente uma experiência de 
luta nacional e uma experiência de orga-
nização democrática e autônoma, na qual 
o movimento era nacional, mas o poder 
deliberativo estava nas Assembleias de 
Base e o Comando Nacional de Greve 
estava a elas submetido. Organizar uma 
entidade nacional como federação seria um retroces-
so em relação à experiência de luta.

O debate voltava a acontecer, em 1988, depois de a 
Constituinte ter promulgado o direito dos servidores 
públicos à sindicalização, na forma de um sindicato 
nacional ou uma federação de sindicatos locais. Mais 
uma vez, foi a experiência da luta que resolveu a 
polêmica. A greve nacional de 1987 havia sido am-
plamente vitoriosa e fora organizada da mesma for-
ma que as primeiras, mas dessa vez, conforme já 
registrado, reunia não mais apenas os docentes das 
autarquias, como os de todas as federais. A conquista 
da carreira única para todas as IFES indicava, para o 
movimento docente, que as lutas seguintes dar-se-iam 
pela busca de uma carreira única para todas as IES, 
unificando mais setores nacionalmente. Mais uma 
vez, então, a proposta de federação apresentava-se co-
mo um retrocesso à experiência vivida por milhares 
de docentes, fazendo vingar a proposta de sindicato 
nacional. Nos anos que se seguiram, até o início da 
década de 1990, o Sindicato Nacional envolveu-se 
com a elaboração de uma proposta de carreira única 
e de uma proposta de plano nacional de capacitação 
docente, com vistas à unificação dos docentes das IES 
públicas e particulares.

É importante observar que, aqueles que, nos últi-
mos cinco anos, por meio da criação do PROIFES, 
retomam a perspectiva de federação, o fazem apenas 
para as IFES, aceitando como algo natural que os 

docentes das demais IES públicas, esta-
duais e municipais, permaneçam em re-
gimes de carreira diferenciados, muitos 
dos quais, ainda sem carreira estabeleci-
da; e os das particulares, dispersos em uma 
infinidade de instituições, sem garantias 
das mínimas liberdades sindicais. Mas, as 
consequências desse tipo de organização 
podem ir mais além, dispersando e que-
brando a unidade dos docentes das pró-
prias IFES, o que é uma necessidade 
para as recorrentes políticas oficiais de 
diferenciação das IES públicas, que vão 
de centros de excelência a instituições 
meramente formadoras de mão de obra 
com certificação de nível superior, cla-
ramente expressa na contrarreforma do 

ensino superior em curso no País.

As greves e o enfrentamento às políticas de 
diferenciação das IES

O ANDES-SN publicou, em 2010, uma cartilha 
intitulada Carreira em Debate, com uma linha do 
tempo, de 1964 a 2010, que mostra as recorrentes 
tentativas de diferenciação da IES e a importância da 
luta pela carreira única, assim como os meios pelos 
quais se deram essas lutas. No final da década de 
1970, a partir dos ENAD, os docentes das IFES já 
apresentavam reivindicações ao Governo Federal. A 
Cartilha destaca, a respeito desse período:

Neste período, o regime imposto pelo governo, às 

universidades recém-criadas, era o fundacional. Aliás, 

a transformação das universidades autárquicas em 

fundacionais foi uma das alternativas apresentadas 

pelo governo da época para “equacionar” a crise dos 

professores colaboradores. A proposta, entretanto, 

foi rechaçada pelo movimento docente (ANDES-SN, 

2010).

O movimento, então, como destacado, passou a 
lutar pelo inverso da solução pretendida pelo Go-
verno, isto é, para que todas as IFES estivessem sob 
o mesmo regime, sem diferenciações; e a luta pela 
carreira única foi a expressão maior disso. No início 
da década de 1980, a então Ministra da Educação, 
Esther de Figueiredo Ferraz, junto com o conselheiro 
do CFE, Caio Tacito, apresentou um projeto de lei 
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que, segundo a referida Cartilha, tinha por objetivo 
desvencilhar o Governo da responsabilidade de 
manutenção das universidades, estimulando o fi-
nanciamento privado, mas mantendo o controle 
da instituição, destacando que, para isso, “uma das 
premissas seria impedir a existência de uma carreira 
docente nacional e isonômica, tida como principal 
ônus”.

A conquista da carreira única, em 1987, repre-
sentava o estancamento daquela pretendida política, 
que, entretanto, ressurgiu no ano seguinte, com o 
projeto GERES, a respeito de que a Cartilha ob-
serva:

A iniciativa foi diagnosticada pelo movimento docente 

como uma tentativa de dividir as instituições federais 

em “centros de excelência” e “colegiões de terceiro 

grau”. Um verdadeiro golpe no padrão unitário de qua-

lidade das IFES que, caso não tivesse sido revertido, 

traria sérias implicações para as condições de trabalho 

dos docentes e para a carreira.

Ao utilizar-se da expressão movimento docente, 
que fora cunhada ainda no final da década de 1970, este 
texto, de 2010, refere-se ao sentido exato da expressão; 
isto é, a algo que está em movimento, que forma um 
corpo único em luta; pratica mobilizações; e, nos mo-
mentos necessários, realiza greves; e não se refere a 
uma organização burocrática. A unidade de todos 
os setores do movimento docente permitiu, ainda na 
primeira metade da década de 1980, a formulação da 
perspectiva de um padrão unitário de qualidade do 
ensino superior, sobre a qual foi construída a pro-
posta da ANDES e das AD para o ensino superior: a 
proposição de carreira única nas IES.

Mesmo que a Constituinte tenha sido 
majoritariamente conservadora, no caso 
da Educação o que se viu foi a tentativa 
de não constituir um sistema nacional 
de educação e de deixar o Estado livre 
de suas responsabilidades para com a 
Educação; entretanto, “dever do Estado 
e da família”, “promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade” (Art. 
205), foram garantias asseguradas na 
Constituição, assim como a gratuidade 
nas instituições públicas; planos de car-
reira para o magistério público; gestão 

democrática; garantia de padrão de qualidade; finan-
ciamento público; indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; estabilidade para os servidores 
públicos com Regime Jurídico Único; paridade para 
as aposentadorias e pensões; e regime preferencial de 
dedicação exclusiva nas universidades públicas. Tais 
conquistas demonstram que o espaço público insti-
tucional mantinha-se identificado com sua função de 
Estado.

Essas e outras conquistas fizeram com que a no-
va Constituição, logo após sua promulgação, no final 
de 1988, começasse a ser criticada pelos setores hege-
mônicos, por contradizer as perspectivas da onda 
neoliberal que começava a se formar no mundo. A vi-
tória de Collor de Mello, um ano depois, e as medidas 
que ele começou a anunciar e a implantar, ainda que 
timidamente, expressavam que a mencionada onda 
começava a atingir o Brasil. O avanço do neoliberalis-
mo, no entanto, só veio a dar um grande salto no 
primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, 
com as emendas constitucionais que possibilitaram as 
privatizações e com o “choque de gestão” da reforma 
de Estado iniciada por Bresser Pereira. O governo 
Fernando Henrique iniciou, em 1995, desrespeitando 
os acordos firmados anteriormente, entre a Petrobras 
e os petroleiros, o que resultou em uma greve pouco 
depois de sua posse, em maio daquele ano. A dura 
repressão imposta aos grevistas, com a ocupação das 
refinarias por tropas do exército, marcou, certamente, 
de forma drástica, o início do processo mais intenso 
de ataques ao sindicalismo autônomo ou, como já se 
apontava alguns anos antes, de quebra de sua “espinha 
dorsal”.

Esse período da década de 1990 mar-
ca, para os trabalhadores brasileiros, 
uma inflexão, uma passagem de uma fase 
de ascensão de suas lutas, de conquistas 
importantes, para uma fase de descenso. 
Embora as lutas tenham continuado e 
muitas greves tenham sido realizadas, 
elas assumiram contornos de resistência 
a perdas de direitos e conquistas, e 
começaram a acumular derrotas. No 
âmbito do serviço público, os reajustes 
de salários foram suspensos, assim co-
mo as contratações, a universidade pú-
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blica perdeu autonomia, enquanto o Ministério da 
Educação, sob o comando de Paulo Renato, facilitava 
e incentivava a expansão do setor privado – a DRU, 
criada em 1994, está em plena vigência, retirando 20% 
do orçamento da Educação.

Os professores das federais, desde a transformação 
da ANDES em Sindicato Nacional, haviam obtido 
êxitos em suas greves: na de 1989 foi a liberação de 
60 milhões de cruzados novos para as IFES; alteração 
no plano de carreira dos docentes, aumentando de 40 
para 50% o incentivo de DE sobre o salário-base; para 
os docentes de 1º e 2º graus das IFES o 
percentual passou de 25 para 30%; a 
progressão horizontal, de um nível para 
outro passou de 4 para 5%; a autorização 
do Governo para a contração de 760 do-
centes e 1340 técnicos-administrativos 
para as IFES e o reconhecimento do 
direito à aposentadoria integral. Na de 
1991, conseguiu-se a rejeição da me-
dida provisória que excluía docentes 
e técnicos dos reajustes do Governo; 
reajuste geral de 20%; correção da tabela 
dos vencimentos dos docentes; aumento 
do valor dos incentivos por títulos e 
sua implantação para especialização; 
aumento da DE de 50 para 55%. Em 
1993, a greve envolveu todo o serviço 
público federal e teve, como resultado, 
anistia aos servidores punidos em greves anteriores; 
reajuste salarial escalonado de 85%; aprovação de 
uma política salarial vinculada à receita líquida até 
junho/94, quando outra seria definida; elevação da 
GAE escalonada. Em 1994, a greve não obteve ganho 
econômico e seguiu-se, até 1998, sem a realização 
de greves. O último reajuste salarial dos servidores 
ocorreu em função da política salarial vigente, em 1º 
de janeiro de 1995.

No ano de 1998 a situação dos docentes e dos 
servidores técnico-administrativos das IFES es-
tava insustentável – devido a não reposição de pes-
soal quando das aposentadorias, à estagnação do fi-
nanciamento e ao congelamento salarial –, dando iní-
cio à greve em março desse ano e, no caso dos docentes, 
a greve se estendeu até o dia 13 de julho. Os professores 
reivindicavam um reajuste de 48,65%, recomposição 

do quadro de docentes das IFES, ampliação de va-
gas e abertura de concursos para docentes e, ain-
da, a retirada da MP que instituía o Programa de 
Incentivo à Docência (PID), que não se tratava de 
ganho salarial, mas de uma bolsa que atenderia, no 
máximo, 25% da categoria2. O Governo não atendeu 
às reivindicações e substituiu o PID pela Gratificação 
de Estímulo à Docência, GED, que atendia apenas 
os docentes da carreira do terceiro grau, em valores 
que correspondiam a pontuações obtidas por critérios 
quantitativos, e os aposentados receberiam apenas 

65% do valor total dessa gratificação. O 
resultado foi, então, a exclusão de parte 
da categoria, a quebra da isonomia, 
da paridade e a institucionalização de 
critérios produtivistas para a avaliação 
do desempenho docente, vinculados à 
remuneração. Como ocorrera em to-
das as greves anteriores, na de 1998, 
em que pese ela ter sido uma dais mais 
fortes em termos de adesão e de maior 
engajamento dos professores, também 
ocorreu a polêmica entre greve e outras 
formas de luta, e sua longa duração fazia 
crescer, entre os professores, o desejo 
por um desfecho.

As eleições para a diretoria do 
ANDES-SN aconteceram em maio 
daquele ano – em plena greve, com 

duas chapas concorrentes e tendo vencido a chapa 
de oposição. Com o apoio da direção da CUT e 
desrespeitando as decisões das assembleias, a chapa 
eleita, antes mesmo de sua posse, começou a nego-
ciar, nos bastidores, a GED. Ao tomar posse, ela ig-
norou o Comando de Greve e as determinações das 
assembleias, passando a negociar abertamente com o 
Governo e com parlamentares a aprovação da GED, 
como meio de por fim ao conflito, agindo como for-
ça auxiliar do Governo para quebrar a isonomia e a 
paridade. Pela primeira vez, desde os primórdios do 
movimento docente, a democracia do movimento 
foi desrespeitada por uma direção nacional, a qual 
expressou, na prática, o sentido real do modelo de 
federação, do qual seus membros eram, na época, os 
mais expressivos baluartes. Para o Governo, aquela 
direção do ANDES-SN aparecia como a possibilidade 
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de ser conter as resistências dos docentes às medidas 
mais duras, que ainda estariam por vir. Entretanto, 
essa diretoria não conseguiu se legitimar e, nas três 
eleições seguintes, 2000, 2002, 2004, as chapas de seu 
campo não conseguiram se eleger.

Em 2000 uma nova greve nacional foi realizada. 
Embora não tenha tido êxito salarial, ela conseguiu, 
juntamente com outros setores do funcionalismo em 
greve, barrar o projeto de autonomia do MEC e o 
envio, ao Congresso Nacional, do projeto de emprego 
público do Governo Federal, que pretendia substituir 
o RJU. O embate entre o RJU e a proposta de emprego 
público, que era central para o projeto privatizante do 
Governo, marcou a relação dos servidores públicos 
com o Governo durante o segundo mandato de Fer-
nando Henrique. Em 2001, mais uma greve, e desta 
vez o movimento obteve a abertura de duas mil vagas 
de professores, a equiparação da GID 
(gratificação que havia sido conquistada 
para os professores de primeiro e de se-
gundo graus) à GED, manutenção do 
RJU e reajuste salarial variando entre 8 
e 15%.

No decurso de uma década de avanço 
do projeto neoliberal, as conquistas sala-
riais das greves haviam sido pequenas, 
acumulando uma expressiva defasagem 
em relação aos valores de janeiro de 1995, 
data do último reajuste geral, que foi 
maior ainda que o conquistado de 1987, 
quando da obtenção da carreira única das 
federais. As respostas dadas pelos go-
vernos às reivindicações salariais foram 
predominantemente na forma de criação 
de gratificações, como a GAE (Collor), 
a GED e a GID (FHC) e aumento de 
seus valores. A carreira estava mantida, 
mas bastante descaracterizada com a 
introdução de critérios produtivistas. O importante 
dos resultados é o que, com as greves, os docentes e 
os demais servidores conseguiram barrar muitas me-
didas, como o emprego público, sendo mantido o 
RJU; a paridade entre ativos e aposentados, e não se-
rem atingidos pela reforma da previdência, tarefa que 
o governo FHC deixou para seu sucessor.

Em 2003, pouco depois de tomar posse, o governo 

Lula construiu, com os governos estaduais, a proposta 
para a segunda etapa da reforma da previdência, desta 
vez voltada para os servidores públicos. As greves se 
espalharam, envolvendo servidores federais, estaduais 
e municipais, com os docentes das IFES paralisados por 
59 dias, de 8 de julho a 4 de setembro. Reivindicava-se 
a defesa da Previdência Pública, a não aprovação da 
PEC 40, que introduzia, ao mesmo tempo, a taxação 
dos aposentados e pensionistas, o fim da aposentadoria 
integral para os novos servidores e a introdução de 
previdência complementar privada. Nessa greve, os 
servidores foram derrotados. Da parte do Governo, a 
reforma era elaborada e sustentada por ex-sindicalis-
tas e, no âmbito do movimento sindical, ela foi apoiada 
pela Central Única dos Trabalhadores que, na primei-
ra etapa da reforma, já havia negociado com o governo 
de Fernando Henrique, a troca do tempo de efetivo 

exercício pelo tempo de contribuição 
para o cálculo das aposentadorias. Os ser-
vidores foram derrotados no momento 
em que o Governo instituiu a Mesa de 
Negociações Permanentes, prometendo 
uma nova realidade na negociação entre 
sindicatos e Governo, na qual haveria 
negociação efetiva. A própria Mesa mos-
trou-se, então, uma farsa, pois aquilo 
que era medida concreta, que mexia com 
os direitos dos servidores, a Reforma da 
Previdência, não passava pela Mesa, não 
era negociada. Mas, em grau maior que 
para os governos anteriores, este que se 
iniciará em 2011 vai depender do suporte 
das organizações sociais, principalmente 
para dar apoio à continuidade da Refor-
ma do Estado, das políticas neoliberais.

Os diversos ministros que passaram 
pelo MEC, desde o início da década de 
1990, recusaram-se a tratar da proposta 

de carreira única que o ANDES-SN apresentava. Ela 
foi a base que o movimento tomou para conquistar 
planos de carreira em IES estaduais em diversos Es-
tados, tendo obtido importantes conquistas, nas duas 
últimas décadas, no Paraná, na Bahia, no Ceará e em 
outros Estados, todas elas obtidas por meio de greves, 
enfrentando as diferentes formas de precarização 
do trabalho docente. No âmbito das particulares, 

No decurso de uma 

década de avanço do 

projeto neoliberal, as 

conquistas salariais das 

greves haviam sido 

pequenas, acumulando 

uma expressiva 

defasagem em relação 

aos valores de janeiro 

de 1995, data do último 

reajuste geral, que 

foi maior ainda que o 

conquistado de 1987, 

quando da obtenção da 

carreira única 

das federais.

30 anos de Andes-sn

Andes 47xx.indd   81 22.01.11   10:19:36



82 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

as conquistas de carreira ficaram restritas a algumas 
poucas instituições confessionais que, na última dé-
cada, começaram a desconstituí-las e a empreender 
demissões em massa.

Em 2004 teve início uma nova greve na IFES, mas 
que não se consolidou. Em 2005 foi realizada a última 
greve dos docentes das IFES, o Governo buscou 
ignorá-la e foram necessários 35 dias de greve para que 
o MEC se dispusesse a receber o Comando de Greve 
e a iniciar negociações. A resposta veio com aumentos 
na GED e na GID, mas houve, naquele momento, 
uma conquista importante, que foi a suspensão da 
contagem de pontos e o pagamento integral das 
gratificações aos professores em atividade, embora 
não se tenha conquistado sua integralidade para os 
aposentados, o que só veio a ocorrer em 2008.

Diferenças significativas dos resultados das greves 
realizadas nos dois períodos

Conforme o que foi descrito, desde a primeira 
greve, em 1980, o movimento docente luta para barrar 
políticas governamentais de diferenciação das IFES 
e de tratamento diferenciado dos professores. Nos 
dois períodos ocorreram greves que tiveram algum 
êxito no atendimento às reivindicações e greves que 
não foram exitosas, entretanto, observa-se que as 
derrotas só aconteceram em greves realizadas no se-
gundo período, as de 1998 e de 2003. Na de 1998, por 
exemplo, o Governo impôs a GED, que excluiu os 
docentes da carreira de 1º e de 2º graus, quebrou a 
paridade e introduziu critérios produtivistas para a 
definição da remuneração dos docentes, o que marcou 
a maior perda em relação à carreira conquistada em 
1987. Na de 2003 não se conseguiu barrar a reforma da 
previdência, que instituiu a cobrança de contribuição 
dos aposentados e pensionistas, extinguiu a paridade 
para os servidores a serem contratados 
a partir de então, estabelecendo a apo-
sentadoria complementar privada. Nos 
dois casos, como relatado, dois diferentes 
governos contaram, para ter êxito, com o 
concurso da CUT, central que promove a 
divisão do movimento docente e também 
dos servidores públicos federais.

A maior vitória que o movimento 
docente, organizado no ANDES-SN, 

obteve nos últimos anos foi o fim da GED e da GID, 
e a não introdução, como pretendia o Governo, nas 
negociações desenvolvidas em 2007, de uma nova 
gratificação produtivista. O Governo, no entanto, 
conseguiu, com a anuência da CUT e do PROIFES, 
transformar a titulação em gratificação e retirar qual-
quer critério para o estabelecimento dos valores das 
gratificações, descaracterizando a carreira e prome-
tendo descaracterizá-la, ainda mais, com sua nova 
proposta de carreira.

Carreira e previdência deverão ser os temas prin-
cipais em 2011, e o desafio será o da mobilização para 
impedir perdas e recuperar conquistas históricas.

As greves e alguns imaginários relativos às 
diferenças entre instituições públicas e privadas

Ao longo dessa história, o termo greve também foi 
sendo associado à universidade pública, ao ponto de 
aparecer nos debates entre alunos do final do ensino 
médio sobre as vantagens e desvantagens de se estudar 
em uma instituição pública ou em uma particular. 
Digitando-se as palavras faculdade, pública, privada 
e greves em qualquer buscador na internet, é possível 
acessar centenas de discussões entre pré-vestibulandos, 
nas quais a associação entre greve e universidade pú-
blica aparece como elemento relativo às vantagens 
comparativas entre IES públicas e privadas.

Concorre para a formação do imaginário dos pré-
vestibulandos não apenas depoimentos de estudantes 
universitários que aparecem nas discussões, mas 
também a imprensa em geral e a especializada. A 
jornalista Bárbara Semerene, que se apresenta co-
mo “especializada em comportamento teen”3, por 
exemplo, escreve, em matéria na Seção Pré-Univer-
sitário do Universia Brasil: “Se você tem pressa de 
se formar, ou precisa trabalhar paralelamente à fa-

culdade, desencane da IES pública. 
Lá você vai se deparar com greves e 
horários malucos”.4 As greves aparecem, 
então, como ponto negativo das IES pú-
blicas em relação às IES particulares no 
tocante ao desenvolvimento acadêmico 
dos estudantes, uma vez que elas têm 
sido mais frequentes e mais longas nas 
primeiras que nas segundas.

Olhando-se a citação com mais 

Carreira e previdência 

deverão ser os temas 

principais em 2011, 

e o desafio será o 

da mobilização para 

impedir perdas e 

recuperar conquistas 

históricas.

30 anos de Andes-sn

Andes 47xx.indd   82 22.01.11   10:19:37



DF, ano XX, nº 47, fevereiro de 2011 - 83 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

atenção, verifica-se que ela toca em 
“pressa de se formar”, e não em desen-
volvimento acadêmico, o que já se 
tornou um valor nas instituições pri-
vadas e que as políticas públicas para o 
ensino superior estão perseguindo. O 
aligeiramento dos cursos de graduação 
vem se tornando vantagem competitiva 
entre as instituições privadas e nisso se 
concentra a política expansionista do 
Governo Federal, notadamente com o 
REUNI e com os Institutos Federais 
(IFs), que se espelha no setor privado.

A escassez de greves nas IES parti-
culares é resultado da intensa repressão 
que ocorre nessas instituições e nem de 
longe representa qualidade de ensino, 
ao contrário, a repressão busca impedir 
a liberdade acadêmica e a manutenção de um serviço 
de baixa qualidade. Nas IES públicas, as greves fo-
ram e continuam a ser importantes para a defesa da 
qualidade do ensino, principalmente para que haja 
uma expansão de qualidade.

Conclusões
Qualquer forma de luta deve ser entendida como a 

palavra diz: luta. Greve é uma ação coletiva, de massa, 
de suspensão do trabalho a fim de exercer pressão 
com vistas a conquistas, como por exemplo, ao aten-
dimento à determinada pauta de reivindicações, 
que pode ser de uma campanha salarial ou em outra 
ocasião. Ela é, portanto, a suspensão da rotina. É o 
rompimento temporário com a ordem e as hierar-
quias que comandam o cotidiano de trabalho. Na 
greve, as decisões são coletivas e sua organização é 
independente da ordem que, em tempos normais, co-
manda os ambientes de trabalho. Os trabalhadores 
saem de seus postos individuais e individualizantes 
para comporem um coletivo em ação na defesa de seus 
interesses. Trata-se de uma ação na qual o coletivo se 
faz forte e cada indivíduo é, por isso, fortalecido para 
poder enfrentar pressões que sofra.

É essa combinação de fortalecimento individual e 
coletivo que faz com que não haja forma de luta que 
substitua a greve, pois, nos períodos de normalidade,  
os indivíduos encontram-se dispersos: não se encon-

tram, não formam um coletivo em ação.
Há períodos em que as greves são 

escassas, noutros são abundantes e nou-
tros praticamente inexistentes, e essas di-
ferenças não podem ser explcadas sim-
plesmente pelos graus de organização 
dos trabalhadores, pelas boas ou más 
intenções das direções sindicais ou por 
seus empenhos na preparação das greves, 
com a existência ou não de caixa para 
financiar as mobilizações. A grande 
onda de greves de massa, iniciada em 
1978, por exemplo, ocorreu em meio à 
ditadura, sob a intensa repressão, sem 
preparação prévia, com a maioria dos 
sindicatos controlados por “pelegos” e 
praticamente sem qualquer organização 
no serviço público.

De acordo com a periodização proposta, tem-se, 
a partir de 1995 – tomado como marco simbólico, 
pois as mudanças haviam começado antes –, o avanço 
do neoliberalismo, com ataques à liberdade de orga-
nização e com a emergência de um sindicalismo que 
retrocedeu relativamente às conquistas de indepen-
dência sindical obtidas no período anterior. Assim 
como ocorria anteriormente a 1978, ressalvadas as 
diversas diferenças, há, principalmente depois da 
legalização das centrais sindicais como parte inte-
grante da estrutura sindical oficial, um enorme con-
trole burocrático das organizações sindicais, que tem 
sido o principal responsável pelas derrotas que os tra-
balhadores têm sofrido, como o visto no caso de duas 
greves de docentes.

Conforme foi tratado, não foram as greves que 
causaram o esgotamento do milagre econômico, mas 
sim o contrário, e elas explodiram em uma vaga que 
ultrapassou todos os limites impostos pela estrutura 
sindical.

A comparação precisa ser cuidadosa, pois na dé-
cada de 1970 o País estava sob a ditadura, e hoje não 
está, sendo frequentes as disputas de projetos na 
busca do exercício da hegemonia, que se expressam, 
grosso modo, como oposição entre neoliberais e de-
senvolvimentistas, conservadores e progressistas, 
mas que são todos, diante da crise, mobilizados para 
aplicarem o mesmo receituário, que pode vir pela 
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mão de Sarkozy, Obama ou Rousseff. Novas greves 
sim poderão aparecer, para os professores, como ne-
cessárias.

notas

1. Contribuíram para que a dívida pública ficasse abaixo de 50% do 
PIB as mudanças introduzidas no cálculo do PIB, em 2007.

2. Em carta dirigida aos parlamentares, de 23 de março de 1998, a 
diretoria do ANDES-SN reivindicava a rejeição da MP que instituía a 
PID, conforme deliberação de Congresso, anunciava que os professores 
estavam em estado de greve, alertava sobre o programa criado pelo 
governo, argumentando que: “a. O PID imposto, via MP, não foi 
discutido com a comunidade acadêmica, ferindo as práticas democráticas 
que devem prevalecer na construção das relações sociais entre o governo 
e a sociedade, fundamentalmente naquilo que é de interesse público; b. 
ao retirar recursos do sistema de auxílio à pesquisa, transferindo-os ao 
novo programa, o governo desestrutura os já empobrecidos esquemas de 
bolsas e apoio à pesquisa; c. a medida fere a Autonomia da Universidade 
e desqualifica a graduação, que passa a ser organizada por critérios 
financeiros imediatistas e não acadêmicos; d. a proposta rompe com a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, prejudicando o 
projeto político acadêmico socialmente referenciado pela Universidade, 
direcionando-a para sua transformação em ‘escolas’ de 3º grau; e. O 
PID impõe a divisão e a disputa interna entre os docentes que esforça-se 
em construir, direcionando as Universidades para sua transformação em 
‘escolas’ de 3º Grau podem habilitar-se às bolsas; f. a medida cobre menos 
de 25% do corpo docente das IFES, exclui os docentes de 1º e 2º graus 
das IFES, das Escolas Técnicas e CEFETs, os professores não titulados, 
os que estejam cursando pós-graduação, os docentes em regime de 20 
horas e os professores aposentados; g. o PID exclui os servidores técnico-
administrativos reafirmando uma concepção absolutamente equivocada 
de que o ensino, a pesquisa e a extensão, podem ser realizados sem a 

participação do conjunto do corpo funcional das IFES; h. o Programa 
trata desigualmente as Universidades em função do mecanismo de cotas 
variáveis, além de introduzir a possibilidade de práticas fisiológicas, 
favorecendo o clientelismo e rompendo com os laços de solidariedade, 
condição indispensável à produção do saber e ao desenvolvimento do 
ensino; i. embora anunciado como reajuste salarial, pelo Presidente 
FHC, o programa não responde à demanda salarial da categoria; j. a 
modificação das cargas horárias docentes, que passa a condicionar o 
recebimento das bolsas, afeta a estrutura departamental, encobrindo 
a necessidade de novas contratações”. Disponível em: <http://www.
apagina.pt/?aba=7&cat=70&doc=7392&mid=2>.

3.  Semerene, 2006 (b).

4. Semerene, 2006 (a).
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 O texto analisa o processo de desfiliação do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES-
SN) da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 2005. Para tal, tratamos de uma característica constitutiva 
do ANDES-SN: o combate à estrutura sindical como elemento de tensão na relação entre as referidas enti-
dades. Destacamos ainda as transformações ocorridas no interior da Central, ao longo da década de 1990, 
rumo a um modelo de “sindicalismo orgânico”, e na sua relação com o Estado, administrado pelo Partido dos 
Trabalhadores, como determinantes do processo de desfiliação do ANDES da CUT. Por fim, assinalamos que 
a ruptura de parcela do movimento sindical com a CUT representou não a solução para o refluxo das lutas na 
conjuntura atual, mas o desafio de sua reorganização sob novas bases.

Palavras-chave: Sindicalismo; Sindicalismo Docente; Reorganização da Classe Trabalhadora.

O ANDES-SN e a ruptura com a CUT: o combate 
à estrutura sindical e o desafio de 

reorganização da classe trabalhadora
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O ANDES e a CUT: entre o “novo e o velho” 
sindicalismo

A relação do ANDES-SN com a CUT1 é te-ma 
de debates e disputas desde o início da dé-
cada de 1980, marco de fundação de ambas 

as entidades.
Podemos afirmar que a entidade nacional dos 

professores da educação superior nasce marcada 
por duas características fundamentais, a primeira de 
uma organização pela base, ou seja, das Associações 
de Docentes (ADs) que se multiplicavam pelo terri-
tório nacional2 e, a segunda, pelas disputas em torno 
da concepção sindical que a materializaria enquanto 
ferramenta organizativa dos docentes. É, portanto, 
nesta segunda característica constitutiva que percebe-
mos importantes elementos para a análise do processo 
de ruptura do ANDES com a CUT, quais sejam, os 
princípios e a forma de inserção da entidade na luta de 
classes, e a definição de sua natureza.

A divergência quanto ao caráter da então Associação 
Nacional dos Docentes do Ensino Superior, fundada 
em 1981, estava bifurcada em basicamente duas po-
sições, a de que a ANDES deveria ser uma sociedade 
sindical, de um lado, e a de que deveria construir-se 
como entidade científico-acadêmica3, nos moldes da 
SBPC4, de outro lado. Tais posicionamentos ficam 
explícitos em diversos documentos de dirigentes da 
entidade, dos quais destacamos os seguintes trechos 
de entrevistas de seus primeiros presidentes e repre-
sentantes dessas diferentes correntes.

Para Osvaldo de Oliveira Maciel, embora houvesse 
consenso em torno das lutas gerais, centradas no com-
bate à ditadura civil-militar5, no período de fundação 
da ANDES, como a questão democrática e a defesa da 
educação pública,

o mesmo não ocorria quanto às concepções acerca do 

caráter sindical da entidade a ser criada. Ao contrário, 

havia mesmo uma acentuada divergência entre os de-

fensores de uma estrutura federativa – tipo entidade de 

entidades – e os que a ela se opunham, propondo uma 

Associação Nacional que rompesse com as caracterís-

ticas do sindicalismo oficial, fortemente identificado 

com as práticas fisiológicas e clientelistas do peleguismo 

sindical (MACIEL, 1992, p.3).

Segundo Luiz Pinguelli Rosa:
A concepção sindical certamente era puxada mais pelo 

grupo que apoiava o Maciel e a concepção de entidade 

mais como uma associação, nos moldes da Associação 

Brasileira de Física – aliás, uma das razões pelas quais eu 

fui parar no movimento docente foi a minha participação 

como secretário nessa entidade e como membro do con-

selho da SBPC – uma concepção de atitude contra a di-

tadura, que era o papel que essas entidades cumpriam 

naquele momento (ROSA, 1996, p.143).

As forças políticas que sustentavam as diferentes 
concepções sindicais ficam mais bem mapeadas quan-
do ROSA (1996) trata do Congresso de fundação da 
entidade:

Em Campinas, onde foi fundada a Andes, eu era candi-

dato à presidência, apoiado por um grupo grande, que 

eu poderia dizer que representava o que veio a ser par-

te do PT- a chamada Articulação do PT. Não que a 

Andes fosse partidarizada. Mas muitas das pessoas que 

se destacaram ao longo de sua atuação no movimento, 

se identificavam com essa corrente do partido. Outras 

correntes mais à esquerda participavam – como a Con-

vergência Socialista, a Democracia Socialista, o PC do 

B e outros partidos e grupos que formavam uma es-

querda mais radical do movimento e sua articulação re-

sultou na eleição do professor Osvaldo Maciel (idem, 

ibidem).

Ao longo da década de 1980, a “via sindical” se con-
solidaria nas buscas de uma unidade entre as correntes 
atuantes no Sindicato, pelas greves realizadas, pela 
criação de novas ADs e pela inserção da ANDES 
nos debates e lutas no cenário brasileiro, bem como 
pela busca de aproximação das organizações da classe 
trabalhadoras e dos movimentos populares. Aqui, 
nesse último aspecto, situa-se a complexa relação de 
aproximação e distanciamento entre a ANDES e a 
CUT.

Nosso objetivo aqui não é, certamente, o de fazer 
um histórico da entidade, mas pôr em relevo princípios 
caros, reafirmados na sua trajetória, como a crítica 
e a prática combativa à estrutura sindical, presentes 
no interior do movimento conhecido na literatura es-
pecializada como Novo Sindicalismo.

Tal período, apesar da heterogeneidade dos movi-
mentos que o constituiu, foi marcado pela retomada 
das lutas, ao final da década de 1970, e contou, se-
gundo a sistematização de ANTUNES (1995, p. 12) 
dos dados do DIEESE (set.1980), com meio milhão 
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de trabalhadores em greve em 1978 e 
ultrapassou os três milhões no ano se-
guinte.

O momento de reorganização da 
classe trabalhadora é, portanto, feito 
sob a tentativa de opor-se à experiência 
majoritária anterior de sindicalismo 
vinculado ao Estado. A própria deno-
minação adquirida por essa esse mo-
vimento – Novo Sindicalismo – anuncia 
uma posição relacional ao que era o ve-
lho sindicalismo:

Dizer “novo sindicalismo” é opor as 

atitudes dos dirigentes sindicais consi-

derados mais combativos às atitudes 

de seus contemporâneos ditos pelegos. Mas é opor 

também novas práticas às consideradas tradicionais 

no sindicalismo brasileiro de antes do golpe militar 

(MATTOS, 2002, p. 55).

Assim, o Novo Sindicalismo caracterizou-se pela 
tentativa de construção de um sindicalismo autô-
nomo, combativo, que buscava novas formas de 
relacionamento com as bases e contra a legislação 
sindical corporativista. Porém, MATTOS demonstra 
que o conceito de Novo Sindicalismo expressou certo 
otimismo da produção acadêmica sobre a configuração 
sindical da década de 1980, em comparação com fa-
ses históricas anteriores, pois, alguns anos depois, fi-
caram evidentes “muitas continuidades, onde antes se 
vislumbravam mudanças radicais” (1998, p. 217), en-
tre o novo e o velho sindicalismo.

No Congresso de fundação da ANDES, além das 
análises sobre a primeira greve nacional da categoria, 
a questão da filiação a uma central sindical também 
provocou diferentes posições entre as correntes acima 
referidas, que se expressaram, de um lado, na defesa 
de participação da construção de uma central sindical 
unitária e, de outro, em um caminho paralelo aos de-
mais sindicatos de trabalhadores.

Tais disputas presentes no interior da ANDES não 
eram especificidades dessa entidade. Nesse momento, 
nos encontros intersindicais realizados com o objetivo 
de construir uma central nacional de trabalhadores, 
havia uma clara cisão no movimento. Se ambas tinham 
como objetivo o combate à ditadura civil-militar, os 
caminhos buscados mostraram-se inconciliáveis. De 

um lado, a “Unidade Sindical”, composta 
por sindicalistas ligados ao PCB, PC do 
B, MR-8, indicava a permanência nos 
moldes da estrutura sindical oficial. Por 
outro lado, os chamados sindicalistas 
“autênticos”, das oposições sindicais, 
afirmavam a necessidade de construir 
um sindicalismo autônomo do Estado, 
alicerçado nas bases. A ANDES apro-
ximava-se desse segundo grupo e par-
ticipou da comissão pró-CUT, estratégia 
definida pelo Conclat6 de 1981. Porém, 
as divergências no seio do movimento 
sindical levaram à realização de outro 
Conclat, em 1983, na cidade de São 

Bernardo do Campo/SP, quando a Central Única dos 
Trabalhadores foi criada. A posição da ANDES foi 
de participação nos dois espaços, em busca de uma 
unificação dos dois blocos presentes no movimento 
sindical de oposição à ditadura militar.

O debate em torno da polarização do movimento 
sindical é amplamente tratado no Caderno Andes, 
número 5, intitulado A ANDES e a questão sindical, 
publicado em 1987. Nele, fica clara a proposta da 
direção da ANDES de participar dos dois Conclats 
para defender a unidade do movimento – os setores 
de Praia Grande e São Bernardo – reconhecer ambos 
como instâncias de representação sindical nacional e 
participar como observador das reuniões promovidas. 
A ANDES não seguia o modelo do sindicato oficial, 
empenhava-se na construção de uma nova forma or-
ganizativa sindical, baseada em instrumentos demo-
cráticos de funcionamento, aspectos incompatíveis, 
no entanto, com a visão institucional do modelo das 
confederações e federações defendida pelo setor de 
Praia Grande.

Com efeito, a ANDES somente filiou-se à CUT 
em 1989, durante o VIII Congresso Nacional, após 
a transformação da entidade em sindicato. Tal fato, 
no entanto, não significa que a entidade estava alheia 
à organização da classe trabalhadora brasileira, co-
mo vimos, mas que a sua identidade estava sendo 
forjada nos debates e embates internos à entidade e, 
também, na participação dos Conclats. Em poucas 
palavras, a ANDES refletia, naquele momento, sobre 
a sua identificação com as classes trabalhadoras, se de 
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solidariedade ou de pertencimento.
Durante a gestão de 1988-1990, cujo presidente 

foi Sadi Dal Rosso, da Associação dos Professores 
da Universidade de Brasília, a ANDES ganhou no-
vamente centralidade no debate em torno da política 
sindical, em particular, na crítica à tradição do sindi-
calismo corporativista e na filiação à CUT. Ou seja, 
a transformação da associação para sindicato (o AN-
DES) deu-se a partir de profundo debate, demons-
trando que o movimento, mais que uma mudança 
na nomenclatura, discutiu, do ponto de vista de suas 
concepções de ação, o significado daquela opção.

No Manifesto Nossa Filiação à CUT, aprovado 
por aclamação no VIII Congresso, ficam evidentes os 
princípios que aproximavam o ANDES-SN da Central 
Única dos Trabalhadores: autonomia e liberdade 
sindical, luta pela unidade da classe trabalhadora e 
independência frente ao Estado e aos patrões (Cf. Re-
latório Final do VIII Congresso, 1989, p. 61-62).

Ao final de década de 1980, o agora ANDES-SN 
apresentava-se sob a forma de Sindicato e organizado 
dentro da maior e mais combativa central sindical de 
trabalhadores do país – a CUT. Para o Sindicato, a 
identidade com a classe trabalhadora estava construída 
sob um novo patamar da luta sindical e política, ma-
terializada através dessa filiação (Idem, ibidem).

Contudo, a relação entre o ANDES-SN e a CUT 
não seguiu um caminho de convergências de expec-
tativas, de concepções e de ações. Desde o início da 
década de 1990, pouco depois da filiação do Sindicato 
Nacional à Central, os embates em torno da estrutura 
sindical, no interior da CUT, já eram visíveis em do-
cumentos de ambas as entidades.

Militante no interior do Departamento Nacional 
de Trabalhadores em Educação (DNTE), da CUT, o 
ANDES encontrava as primeiras dificuldades com a 
estrutura sindical, seja pela limitação da participação 
da entidade nas instâncias verticais e horizontais da 
central7, seja pela crescente incorporação de federações 
e confederações no interior da CUT.

Ao tratar da participação do ANDES na CUT, 
o relatório final do XXIV CONAD destaca a preo-
cupação com:

as tendências atuais vivenciadas no campo da Central e 

que indicam não apenas o crescimento da incorporação 

de federações e confederações anteriores ao surgimento 

da CUT bem como o nascimento dessas federações já 

no próprio seio da CUT, como a Confederação Na-

cional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de En-

sino (CONTEE), (ANDES, 1992, p. 132).

Para o ANDES, a ação da CUT expressava uma 
contradição entre o novo e o velho sindicalismo:

A construção da nova estrutura tem, no entanto, en-

contrado diversas contradições quando se vê convi-

verem, na CUT, desde sindicatos novos e totalmente 

livres até sindicatos e federações que ainda não rom-

peram com a velha estrutura. Estas contradições pre-

sentes na transição da velha para uma nova estrutura 

têm expressado os embates entre um sindicalismo cor-

porativo e um classista (ANDES, 1993, p.97)

A sobrevivência do imposto sindical no interior 
da CUT, a constituição de organização por local de 
trabalho versus as federações, dentre outros elementos 
da estrutura sindical oficial, foram temas debatidos 
e combatidos pelo ANDES, ao longo da década de 
1990, em Congressos da CUT e no interior da própria 
entidade, que demonstrava sua preocupação com os 
rumos políticos da Central.

A CUT e o governo Lula
Seria um equívoco atribuir exclusivamente às mu-

danças ocorridas no interior da CUT a chegada de 
Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. 
Contudo, a relação orgânica entre o Partido dos Traba-
lhadores e a Central Única dos Trabalhadores resultou 
em ações convergentes entres as duas esferas político-
organizativas da classe trabalhadora, e colaborou de-
cisivamente para a vitória eleitoral de Lula através de 
um programa político para o país muito diverso da-
quele apresentado em 1989.

A eleição de 1989 representou um ponto de infle-
xão na história brasileira recente e na história da or-
ganização dos trabalhadores. A burguesia logrou 
grandes avanços, seja na vitória eleitoral neoliberal, 
com a eleição de Fernando Collor de Mello, seja no 
fortalecimento de sua incursão no seio sindical brasi-
leiro, através do duelo entre a Força Sindical, nova 
central sindical criada pelo governo, e a CUT.

Ainda que a CUT tivesse importantes divergências 
internas desde a sua fundação, na década de 1980, 
atuou em uma perspectiva classista contra o capital, 
dirigiu greves gerais, atuou em importantes lutas e de-
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fendeu a autonomia da classe trabalhadora. Contu-
do, pelo menos desde o III Congresso da CUT (III 
CONCUT), realizado em Belo Horizonte/MG, em 
1988, considerado o último congresso de massas da 
central, as resoluções congressuais caminharam no 
sentido de diminuir a participação da base e a demo-
cracia interna nos fóruns da entidade.

A reestruturação produtiva em curso no Brasil, 
na década de 1990, e as consequências geradas no 
mundo do trabalho produziram uma profunda crise 
sindical, da qual os sintomas mais notados foram a 
ameaça de perda de direitos dos trabalhadores, in-
clusive o de vender a sua própria força de trabalho; 
a fragmentação e a retração das bases dos sindicatos, 
quadro amplamente analisado8 e que 
não temos o objetivo de discutir aqui.

Entretanto, apesar da reestruturação 
produtiva, dos ataques aos direitos tra-
balhistas e às organizações da classe 
trabalhadora empreendidos pelo capi-
tal, não há por que supor, segundo 
MATTOS:

que as lideranças sindicais estivessem 

diante de uma única alternativa. Possi-

bilidades diferenciadas de resposta 

sempre existiram e os debates no inte-

rior da CUT demonstraram que a “via 

única” foi questionada por setores sig-

nificativos da central (2009, p. 160).

Desta forma, conclui o autor, que 
as mudanças em curso no interior da 
Central devem ser compreendidas como opção da 
direção da Central em colaborar com o capital, ainda 
que também as determine a pressão da reestruturação, 
criando uma ampliação da insegurança estrutural das 
bases sindicais, e a permanência da estrutura sindical.

A criação da Força Sindical (FS) também deve ser 
considerada como uma influência ideológica e prática 
no redirecionamento da CUT, pois, em certa medida, a 
FS polarizou com a CUT as negociações entre capital 
e trabalho. A nova Central, patrocinada pelo governo 
Collor, combinou a velha estrutura sindical com o 
ideário neoliberal, apresentando-se aos trabalhadores 
como alternativa de negociação à crise do sindicalismo 
e ao desemprego9.

FRANÇA (2005) analisa o processo de transfor-

mação da CUT em um “sindicalismo orgânico”, de 
negociação e conciliação entre Capital e Trabalho. 
Aspectos importantes são destacados pelo autor, as 
alterações nas resoluções congressuais, já citadas; 
a filiação da CUT à CIOSL – combatida pelo AN-
DES-SN – uma confederação internacional, braço 
do imperialismo norte-americano, em 1992, e a apro-
ximação de centrais sindicais europeias social-de-
mocratas; e, por fim, a disposição da Central em ne-
gociar com o capital e participar dos chamados fóruns 
tripartites. Com relação a estes dois últimos aspectos, 
são emblemáticas as experiências de negociações rea-
lizadas entre o sindicato dos metalúrgicos do ABC 
paulista e as montadoras frente às ameaças de de-

missão que impuseram uma pauta de 
perdas de direitos desses trabalhadores 
e o “acordo da previdência”, em 1996, 
quando o presidente da CUT, Vicente 
Paulo da Silva, aceitou negociar a pro-
posta do sistema previdenciário, que 
substituía o modelo da “aposentadoria 
por tempo de contribuição” pelo da 
“aposentadoria por tempo de serviço”.

Diante dessas opções, a CUT aban-
donou a perspectiva originária, ainda 
que não consensual, de constituir-se 
sob novas bases organizativas, herança 
do “Novo Sindicalismo”, em oposição 
à estrutura sindical e, cada vez mais, tor-
na-se parte integrante desta.

Para MATTOS:
Já em 1996 a direção da CUT demonstrava disposição 

para negociar reformas neoliberais que retiravam direi-

tos de determinados setores da classe trabalhadora. 

Sob o governo de Lula da Silva, porém ocorreu um 

salto de qualidade, pois a CUT deixou de negociar “o 

menos pior” nas (contra) reformas apresentadas pelo 

governo e passou a ser ela também co-formuladora das 

propostas, como no caso da PEC 369 (2009, p.165).

As convergências entre a ação da CUT e o trans-
formismo do PT são, como dissemos inicialmente, an-
teriores à chegada de Lula à Presidência da República. 
COELHO (2005) defendeu a tese de que o conceito 
gramsciano de transformismo explicaria o processo 
histórico de deslocamento do PT no terreno da luta 
da classes, de um partido de massas e combativo a uma 
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“esquerda do capital”. Tal processo, que teve como 
protagonista o campo majoritário do PT, a corrente 
denominada “Articulação Sindical”, preparou o 
terreno para que os maiores instrumentos históricos 
construídos pela classe trabalhadora no Brasil, a CUT 
e o PT, se tornassem mais palatáveis ao Capital, e aos 
seus representantes, a burguesia.

Chegado o momento histórico de um governo 
nacional nas mãos do Partido dos Trabalhadores, este 
já não era o PT da década de 1980, do programa De-
mocrático-Popular. Para autores críticos da esquer-
da, como Ruy Braga, Álvaro Bianchi e Kátia Lima, 
para citar apenas esses, o Partido dos Trabalhadores 
apresentava-se agora dentro do programa da “Terceira 
Via” ou “Social-Liberalismo” 10.

Kátia LIMA, ao analisar a obra de Antony Giddens, 
afirma que o sociólogo britânico, assessor de Tony 
Blair, alardeia uma alternativa ao neoliberalismo e ao 
socialismo, representado pela socialdemocracia, tendo 
em vista o insucesso de ambos. Para a autora,

É neste quadro político mais amplo, negando tanto o 

socialismo revolucionário e a possibilidade de constru-

ção da sociedade socialista, como as reformas sociais 

presentes no welfare state, que a “terceira via” afirma 

que o socialismo morreu (LIMA, 2004, p. 13).

Dessa forma, a proposta da “Terceira Via” seria 
viabilizar a reforma do capitalismo, ou seja, a recons-
trução da socialdemocracia sob bases mais flexíveis11, 
uma vez que não estaria mais no horizonte a ruptura 
com a sociedade burguesa, restando o pacto social. Os 
efeitos práticos dessa política, além da domesticação 
da classe trabalhadora e de suas organizações, seria 
a de uma profunda reforma no Estado, rompendo 
os limites entre a esfera pública e privada, na forma 
do amalgamado setor “público não estatal”, espaço 
privilegiado de atuação da sociedade civil. Em outras 
palavras, a coesão entre o mercado, o Estado e a so-
ciedade civil garantiriam a reprodução ampliada da 
sociabilidade burguesa, uma vez que a luta de classes 
não seria nada além de um anacronismo, para essa 
ideologia.

Lula chegou ao poder apoiado por partidos de es-
querda e de direita, e logo demonstrou como gover-
naria, ou seja, através da manutenção da política eco-
nômica de cariz neoliberal, da tentativa de ganhar 
a credibilidade do capital financeiro, e também do 

agronegócio. Porém, a ação mais aparentemente con-
traditória de um governo eleito pelos trabalhadores 
da cidade e do campo – mas não só –, para mostrar a 
sua capacidade de governar ao encontro dos interesses 
capitalistas, foi a de prosseguir com as reformas neoli-
berais no Estado, particularmente aquelas condizentes 
com a subtração de direitos da classe trabalhadora. 
Assim, em 2003, sem preâmbulos, o governo elegeu 
como prioridade a contrarreforma da previdência, 
já que o governo Fernando Henrique Cardoso não 
obteve o ritmo e o êxito esperado no setor público.

O papel da CUT, nesse momento de conflito aberto 
entre os interesses da classe trabalhadora e o do PT de 
administrar o Estado pela agenda neoliberal, foi o de 
colaboração. Se a CUT já vinha se transformando em 
uma central negociadora, dentro dos marcos da ordem 
capitalista, não seria em nada contraditório “negociar” 
com o governo do PT. Assim, a CUT participou do 
Conselho Econômico e Social (CDES), criado pe-
lo governo Lula para assessorar, mas, sobretudo, le-
gitimar as contrarreformas através da participação da 
sociedade civil, lócus de diferentes interesses, em de-
sigualdade de condições. 

Frente ao avanço da contrarreforma previdenciária, 
os servidores públicos entraram em greve e a CUT se 
opôs ao movimento. O auge da ruptura da CUT com 
os trabalhadores havia se dado nesse cenário.

A Ruptura com a CUT
A desfiliação da CUT deu-se no 24º Congresso 

do ANDES-SN. O processo de debate sobre a rela-
ção do ANDES-SN com a CUT teve início antes, 
quando da luta da classe trabalhadora pela retirada da 
PEC 40, projeto de contrarreforma previdenciária do 
governo Lula.

O Caderno ANDES, nº 21, afirma que
Essa decisão firme e consciente foi movida pelas evi-

dências que projetavam para um futuro próximo a 

mudança de comportamento da CUT que, já em di-

versos momentos, fizera opção pelas políticas do go-

verno (2005, p. 5).

Assim, a entidade destaca quatro principais evidên-
cias desse distanciamento da CUT dos princípios da 
independência, da autonomia, da liberdade de orga-
nização e do classismo: 1) a adesão à concepção da uni-
cidade sindical; 2) a realização da CUT, em conjunto 
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com os setores governistas do MST, da UNE e da 
Central dos Movimentos Sociais, de uma manifestação 
em apoio ao governo Lula frente às denúncias de cor-
rupção e pela mudança da política econômica; 3) a 
nomeação do presidente da CUT para o Ministério do 
Trabalho; 4) o apoio da CUT, em parceria com o MEC, 
à criação do PROIFES. (ANDES-SN, 2005, p. 5).

Ainda que as mudanças na direção classista da 
CUT tenham sido objeto de análise do ANDES ao 
longo da década de 1990, é a partir do 46º CONAD, 
ocorrido em Vitória/ES, em junho de 
2003, apesar de contraditoriamente re-
conhecer a CUT como a sua legítima re-
presentante, que se acentuam as diver-
gências com a Central. Nesse CONAD, 
o ANDES-SN explicita as suas contra-
riedades quanto às deliberações do 
CONCUT sobre a reforma da previ-
dência e a participação da CUT nos fó-
runs propostos pelo governo federal. 
Na Carta de Vitória, o Sindicato estabe-
lece como tarefa do movimento, e da 
CUT em particular, o apoio à greve, 
convocada para 8 de julho daquele ano, 
pela retirada da PEC 40.

Após a hesitação da CUT no apoio à greve dos 
servidores públicos federais, que inicialmente chegou 
a ser contrária ao movimento, o debate ganhou uma 
maior dimensão nos fóruns democráticos da categoria.

De outubro a novembro de 2003, o 47º CONAD, 
ocorrido em Natal/RN, ao mesmo tempo em que de-
libera “que as seções sindicais discutam a relação do 
movimento sindical com a CUT” (2003, p. 85), realiza 
mais um chamado à Central:

A Central Única dos Trabalhadores está chamada a de-

sempenhar seu papel historicamente afirmado de defesa 

das reivindicações dos trabalhadores. Assim, decidimos 

não participar de fóruns do governo que, pretensamente 

tripartites, constroem falsos consensos entre trabalhadores, 

capital e governo. Se os fóruns tripartites, em governos 

anteriores, configuravam-se como desvantajosos, colocan-

do patrões e governos contra os trabalhadores, hoje nos 

confrontamos com o agravante de que os organismos de 

luta estão sendo cooptados para desempenharem papel de 

coadjuvantes no aprofundamento de políticas destruidoras 

de direitos (Idem, p. 55)

Porém, a dependência da CUT ao Estado e a sua 
vinculação à base de apoio do governo petista não 
regrediram. Ainda que a dependência financeira às 
verbas do FAT tenha regredido no início do governo 
Lula, a dependência do Estado cresceu, tanto em 
formas de financiamento, quanto na integração à es-
trutura sindical.

A experiência da classe trabalhadora com a CUT, 
no enfrentamento dos ataques aos seus direitos e às 
propostas da contrarreforma sindical, trabalhista e 

universitária, mostraria que esse instru-
mento dos trabalhadores, construído na 
década de 1980, esgotara-se no seu ca-
ráter autônomo e classista.

Diante desse quadro, em Salvador/
BA, reúnem-se os delegados do 23º 
Congresso do ANDE-SN, em março 
de 2004, que aprovam as resoluções de 
continuidade da luta contra as políticas 
neoliberais do governo Lula (2004:121) 
e reafirmam a resolução do CONAD 
anterior, de que as Seções Sindicais 
“discutam a relação do ANDES-SN 
com a CUT, podendo deliberar sobre 
a situação do ANDES-SN em relação 

à Central no 24º CONGRESSO ou em Congresso 
Extraordinário (2004, p.164)”.

Para se chegar à resolução acima, os Textos de Reso-
lução, amplamente debatidos no interior dos Grupos 
de Trabalho desse Congresso, particularmente o de 
Política e Formação Sindical, analisaram a viabilidade 
da condução das lutas necessárias pela CUT.

A forma cautelosa com a qual o ANDES-SN con-
duziu o debate pela desfiliação à CUT, de 2004 a 2005, 
deu-se mais, em nossa avaliação, frente aos grandes 
desafios da reorganização da classe na construção de 
novos instrumentos de luta, do que pela dúvida com 
relação à capacidade da CUT em defender os interesses 
da classe trabalhadora, uma vez que inúmeras ava-
liações da descaracterização da CUT, no cenário de 
ofensiva do capital, estão presentes em todos os re-
feridos fóruns12. A exemplo dessa avaliação, temos a 
Carta de Aracaju, fruto dos debates do 48º CONAD, 
em 2004, que destaca a opção do governo federal em 
manter e aprofundar a política econômica dos go-
vernos anteriores, seja na sustentação do superávit 
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primário, seja na retirada de direitos dos trabalhadores, 
sendo que para tal, empenhou-se na desorganização 
das organizações da classe trabalhadora que:

Para tornar tudo isso possível, faz-se necessário, ao 

governo, destruir a organização livre dos trabalhadores. 

Esse é o real significado da reforma sindical que o go-

verno, com a colaboração da direção majoritária da 

CUT e das demais centrais, busca impor às classes tra-

balhadoras. A eliminação da liberdade e autonomia 

sindicais torna-se cada vez mais uma necessidade para 

que a acumulação capitalista se realize com um máximo 

de eficácia. A precarização do trabalho, os bancos de 

horas, a demissão imotivada são mecanismos clássicos 

que, se passar a reforma, terão campo livre para ampliar 

a repressão sobre as condições de vida e de trabalho 

das classes trabalhadoras. A pretexto de dar legalidade 

às centrais, subtraem-se os direitos dos sindicatos de 

base. Cria-se a possibilidade da imposição, por lei, do 

sindicato orgânico, proposta que a direção majoritária 

da CUT jamais conseguiu fazer implementar pela base 

das categorias que representa. Com esse mecanismo, as 

direções das centrais tornam-se mediadoras da relação 

estado-patronato-classe trabalhadora com a vantagem de 

não necessitar consultar suas próprias bases (2004, p. 58).

Sendo assim, o 49º CONAD, ocorrido em Brasí-
lia/DF, em novembro de 2004, repudia as ações go-
vernamentais que cumprem o receituário dos organis-
mos internacionais, a política de contrareforma do 
Estado, através, por exemplo, da Política de Parceria 
Público-Privada e indica às Seções Sindicais a discus-
são sobre a desfiliação da CUT, por considerar que:

a Central há muito se desviou dos princípios que 

orientam a sua criação e que está hoje atrelada ao go-

verno, gestando uma política contrária aos interesses 

dos trabalhadores. Foi assim na aprovação da reforma 

da Previdência, tem sido assim nas investidas contra os 

servidores públicos e, agora, culmina com a reforma 

sindical (2004, p. 47- 48).

E, como alternativa de reorganização do movimen-
to docente para combater as contrarreformas:

buscar a inserção nas lutas dos trabalhadores, juntamente 

com os movimentos combativos e classistas, ao exemplo 

da Conlutas, contra as reformas, que têm uma única 

matriz - a dos dominantes (Idem, ibidem).

Nesse CONAD, a diretoria do ANDES-SN divul-
gou um dossiê com informações sobre o processo de 

ingerência no movimento sindical docente por parte 
do governo Lula. Tratava-se das reuniões de criação 
do PROIFES (Fórum dos Professores das Instituições 
Federais do Ensino Superior), das quais participaram 
Tarso Genro, Fernando Haddad e professores de 
universidades federais que disputaram e perderam 
a eleição do ANDES, em 2004. Com o apoio ainda 
do campo majoritário da CUT, a criação de uma 
entidade sem representação de base seria mais uma 
página esdrúxula do processo em curso de quebra dos 
movimentos combativos13.

O discurso de abertura do 24º Congresso do 
ANDES-SN, proferido pela presidente da entida-
de, Marina Barbosa Pinto, mostra a dimensão da ex-
pectativa do movimento classista quanto às delibera-
ções do sindicato nacional dos docentes:

Este Congresso é muito importante para a vida do 

nosso sindicato porque tem a tarefa de tomar grandes 

decisões e porque as atenções estão voltadas para as 

nossas deliberações. As atenções de todos os setores, 

tanto os nossos aliados quanto os nossos adversários 

e, também, os nossos inimigos. As decisões tomadas 

aqui não têm conseqüências só para os docentes do 

ANDES Sindicato Nacional, mas têm rebatimento no 

movimento social e sindical do nosso país (ANDES, 

2005, p.14).

De fato, o processo de ruptura com a CUT por 
parte de setores do sindicalismo brasileiro dava seus 
passos iniciais e a desfiliação de um sindicato nacional, 
com o histórico combativo do ANDES, poderia repre-
sentar mais acúmulo de forças na discussão sobre os 
rumos do movimento e na retomada das lutas, em um 
contexto de refluxo.

Certamente, o método de condução do debate 
na base do ANDES, que se estendeu do 47º ao 49º 
CONAD e culminou na desfiliação da CUT no 24º 
Congresso, demonstra a fragilidade dos argumentos 
da representante da CUT, Lúcia Reis, que afirmou, 
Mesa de Abertura desse Congresso, que “o Sindicato, 
que tanto tempo levou discutindo a filiação à CUT, 
agora votava a desfiliação de maneira apressada”. Opi-
nou, ainda, que essa decisão foi discutida e votada em 
assembleias esvaziadas, sem maiores reflexões (2005, 
p.14).

Escapa ao objetivo deste texto a análise do conjun-
to das teses apresentadas no 24º Congresso, no en-
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tanto, as propostas de resoluções sobre a política 
sindical, TRs, para votação na plenária do Tema 
III – Políticas sociais: educacional, financiamento, 
carreira docente, sindical, Ciência e Tecnologia, Co-
municação, Agrária, Seguridade Social, Relações 
Internacionais e Etnia, Gênero e Classe, compõem 
as diferentes avaliações acerca da relação com a 
CUT14. É no espaço de votação, realizado a partir 
do trabalho dos grupos mistos15 na Plenária final 
do Tema III, que podemos perceber a correlação de 
forças amplamente majoritária à ruptura do ANDES-
SN com a CUT. No debate ocorrido em torno da 
primeira proposta, a TR-25 – Relação com a CUT 
e a Luta em defesa da liberdade e da autonomia 
sindicais –, da tese da Diretoria do ANDES-SN, a 
desfiliação foi aprovada por todos os 
onze grupos responsáveis pelo traba-
lho de análise do eixo de política sindi-
cal, sendo que alguns propuseram 
modificações ao texto original. Em 
seguida, ocorreu a definição em torno 
dos desdobramentos dessa desfiliação.

As deliberações do 24º Congresso, 
referentes ao eixo de Política Sindical, 
Tema III, podem ser assim resumidas: 
1) desfiliação da CUT; 2) participação 
na construção de um polo de resistência 
sindical às reformas do governo Lula e 
na defesa de um movimento sindical 
autônomo e classista; 3) participação em fóruns da 
CNESF e Conlutas16, dentre outros fóruns de luta; 
4) continuidade do debate e organização, nas Seções 
Sindicais, de novos instrumentos de luta da classe 
trabalhadora e participação do calendário da Conlutas 
contra as reformas e a reflexão, nas bases, da relação com 
essa entidade; 5) realização de seminário de discussão 
sobre concepção sindical, balanço da experiência da 
CUT e propostas de alternativas organizativas – em ar-
ticulação com a Conlutas, incorporando outros setores 
que não aderiram a ela, bem como reunindo aqueles 
setores da esquerda da CUT que assumiram a luta con-
tra as políticas governamentais (2005, p.150-151).

A desfiliação da CUT significava não uma decisão 
a ser comemorada pelo conjunto dos professores 
militantes do ANDES-SN e de suas entidades de 
base, mas o desafio de buscar a unificação das lutas 

fragmentadas, capaz de reunir um espectro maior de 
lutas que a dos trabalhadores formais.

Nesse sentido, o seminário “Perspectivas de Reor-
ganização da Classe Trabalhadora” – organizado pela 
ADUFF-SSind e pelo ANDES-SN – avalia que foram 
corretas as deliberações dos encontros nacionais que 
indicaram a participação em diferentes espaços de 
reorganização da classe trabalhadora, visando à sua 
unificação:

 O sindicato deve estar presente em todos os espaços, 

fóruns e movimentos em que a reorganização dos 

que estão dispostos a lutar se processa, visando sua 

unificação nas lutas concretas para barrar as contra-

reformas, formando um novo pólo de lutadores(as). Só 

esta unidade nas lutas pode fazer avançar o processo 

de reorganização da classe, superando as li-

mitações da fase atual, decorrentes do sec-

tarismo de alguns setores, bem como das 

dificuldades das novas experiências organi-

zativas em reunirem de fato as bases do 

movimento sindical e popular” (ADUFF e 

ANDES-SN, 2006, p.5).

A participação em encontros da 
Conlutas, da Assembleia Popular de 
Esquerda, da Assembleia Popular e 
da Intersindical fez parte da tática do 
ANDES-SN na busca de caminhos para 
a reorganização da classe trabalhadora, 
pautando a necessidade de uma organi-

zação capaz de superar o caráter sindical presente na 
tradição cutista.

Frente às entidades alternativas de reorganização 
da classe e considerando as suas inúmeras limitações 
de representatividade, o ANDES-SN decide filiar-se 
à Conlutas17 e permanecer na busca de um processo 
de unificação do conjunto de trabalhadores e setores 
populares, pautados na luta contra o governo Lula e 
as contrarreformas e, sobretudo, pelo horizonte so-
cialista. Ou seja, embora o ANDES-SN tenha reco-
nhecido a Conlutas como principal instrumento de 
reorganização da classe e ter deliberado por sua fi-
liação no 51º CONAD, pautou a sua ação na busca 
de um encontro unificado desses setores, a fim de 
construir um instrumento organizativo capaz de dar 
respostas ao desafio contemporâneo de ofensiva do 
capital e refluxo do movimento.
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Considerações finais
Nos trinta anos de história do ANDES-SN não 

houve cenário de lutas fáceis. Entretanto, do ponto de 
vista organizativo do conjunto da classe trabalhadora 
brasileira, a década de 1980 representou uma retomada 
das lutas com a ascensão do movimento grevista e 
combativo. Esse ciclo, contudo, foi fechado nos anos 
de 1990, com a ofensiva neoliberal, as transformações 
no mundo do trabalho e o processo de reconfiguração 
dos instrumentos de luta dos trabalhadores.

Se parecia que a ofensiva neoliberal estava desgas-
tada e que não lograria mais vitórias no início dos anos 
2000, a ascensão do PT à Presidência da República 
configuraria um novo desenho da luta de classes no 
Brasil. As mudanças ocorridas, desde a década anterior, 
na CUT e o no PT, deixaram o movimento sindical 
combativo sem direção e representação nacional nos 
momentos de ataque aos direitos trabalhistas, para 
o avanço da exploração do capital sobre o trabalho, 
mediado pelo Estado.

O PT e governo Lula tiveram papel singular na 
continuidade da revolução passiva18 à brasileira, parti-
cularmente no que se refere à desorganização da classe 
trabalhadora.

Não somente para o ANDES-SN, mas para o 
conjunto do movimento de tradição combativa, co-
locou-se a questão: “O que fazer?”.  Sem qualquer 
garantia de acerto, esses movimentos iniciaram um 
processo de ruptura com o instrumento de luta que 
construíram, a CUT, mas que não mais representava 
os seus interesses. Tarefa complexa, porém inadiável. 
Algumas experiências se constituíram e o desafio de 
unificá-las, é, ainda hoje, premente, tendo em vista o 
processo inconcluso de unificação da Conlutas e da 
Intersindical, ocorrido no Conclat de 2010. Aliás, tal 
linha de unificação entre os setores de esquerda e de 
oposição às políticas do governo Lula, foi defendida 
pelo ANDES nos debates sobre a reorganização da 
classe trabalhadora.

A identidade do ANDES-SN foi construída na 
materialidade das lutas acima referidas, na oposição à 
estrutura sindical tutelada pelo Estado e em busca da 
autonomia e independência organizativa. Tais princí-
pios foram objeto de disputas desde a fundação da en-
tidade, nas discussões para se definir e construir a sua 
prática sindical.  Ao mesmo tempo, estava em questão 

a identidade dos professores com a classe trabalhadora. 
Porém, se durante esse processo de formação de uma 
identidade os professores pretendiam se aproximar 
das lutas da classe trabalhadora, o processo de rup-
tura com a CUT – mas não somente nesse caso – de-
monstra que, após trinta anos, o ANDES-SN não 
se questiona se ele integra a classe trabalhadora, mas 
como, sendo sua parte integrante, pode colaborar para 
a sua reorganização.

Além do necessário debate sobre as políticas edu-
cacionais – das quais são resultantes as propostas 
concretas de construção de outro modelo de Univer-
sidade19 – e as lutas específicas da categoria20, o ANDES 
se construiu como um sindicato de intervenção nas 
lutas mais gerais da sociedade.

Os princípios classistas de autonomia e ampla de-
mocracia pela base, disputados na sua origem, foram 
reafirmados pelo ANDES-SN e pelas Associações 
Docentes quando romperam com a CUT. A trajetória 
combativa do ANDES à estrutura sindical opõem-se 
aos rumos tomados pela CUT e à tentativa de reedição 
do sindicalismo “de carimbo”, pelo governo petista, 
através do PROIFES.

Porém, frente à ofensiva do capital, nas suas di-
mensões materiais e ideológicas – tal como se apre-
sentam nos simulacros teóricos que anunciam o fim 
da luta de classes, da esquerda e da direita e do socia-
lismo – se coloca para o conjunto da classe a tarefa his-
tórica de reversão do atual quadro de fragmentação e 
desmonte das suas organizações. Nessa direção, rom-
per com uma estrutura sindical que se colocava como 
obstáculo a essas lutas foi um passo necessário dado 
pelo ANDES-SN e parte da classe trabalhadora, mas 
não uma solução por si só.

Os limites das atuais organizações da classe são 
ainda muito grandes e, portanto é necessário avançar 
na construção de um instrumento de lutas mais orgâ-
nico, para que aqueles que sofrem a exploração e 
expropriação capitalista sejam capazes de colocar em 
pauta, através de lutas concretas, a superação do modo 
de vida burguês.

notas

1. Respectivamente, Sindicato Nacional dos Docentes das Ins-
tituições de Ensino Superior (ANDES-SN) e Central Única 
dos Trabalhadores.
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2. Ver sobre o processo de formação da Associação Nacional 
dos Docentes do Ensino Superior NAVARRO (2001).

3. De acordo com Navarro (2001), a primeira corrente, pró-
sindicato, correspondia a cerca de 70% do movimento e con-
tava com militantes ligados ao PT e simpatizantes. Já a segunda 
corrente, minoritária, contava com militantes do PCB, PCdoB 
e MR-8. 

4. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
influenciou o processo de organização do movimento docente 
universitário. Em um primeiro momento, pelo seu caráter 
científico, chegou a ser polo aglutinador dos professores, que 
ali se reuniam para discutir a universidade e, de forma pa-
ralela, encontravam-se nas ADs. A sua força inclusive pode 
ser percebida, tanto por ter sediado o encontro de várias ADs, 
pela primeira vez, para a discussão de uma entidade nacional, 
quanto pelo fato de que havia ADs que a defendiam como 
modelo da nova entidade.

5. Conforme DREIFUSS (2006: 419).

6. Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras.

7. A contribuição de 5% dos sindicatos filiados à Central aca-
bava por excluir a participação das ADs.

8. Como referência citamos os trabalhos de Ricardo Antunes: 
“Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho”, publicado em 1995 e “Os 
Sentidos do Trabalho: ensaios sobre a afirmação e a negação do 
trabalho”, publicado em 1999.

9 Cabe, contudo, destacar o papel inicial da Força Sindical, 
fundada no governo Collor, da naturalização do capitalismo 
e da etapa da reestruturação produtiva. Os preceitos da FS 
são assim listados por Antunes: “reconhecimento da vitória 
do capitalismo e da inevitabilidade da lógica do mercado; a 
limitação e restrição da luta sindical, que deve ater-se à bus-
ca de melhorias nas condições de trabalho, não cabendo aos 
sindicatos extrapolarem este âmbito da luta; a papel da ação 
política cabe exclusivamente aos partidos, que devem ser total-
mente desvinculados da ação sindical; o Estado deve reduzir a 
sua ação, em favor de uma política privatizante”.(1995: 38)

10. BIANCHI, Álvaro e BRAGA, RUY (2003) e LIMA, Kátia 
(2004).

11. A esse respeito ver “A terceira via: reflexões sobre o impasse 
político atual e o futuro da social-democracia”, de Anthony 
Giddens (2000).  Na obra, o autor reduz a tradição socialista à 
experiência stalinista e ao seu colapso, para anunciar a morte do 
socialismo e a necessidade de uma alternativa entre o welfare 
state, a esquerda existente, e o neoliberalismo, a direita.

12. Apesar da referências aos intensos debates internos deixar 
transparecer a obviedade das diferentes posições quanto a 
CUT, cabe afirmar, mesmo correndo o risco de redundância, 
que havia, nos Cadernos de Textos dos referidos Congressos, 
correntes defensoras da recuperação da CUT enquanto instru-

mento de luta dos trabalhadores. Contudo, não seria possível 
analisar, nesse espaço todos os argumentos presentes em cada 
uma das teses.

13. Ver sobre a criação do PROIFES a publicação da ADUNI-
CAMP (2004): “Governo Lula institui o neo-peleguismo sin-
dical: O ataque ao ANDES-SN”.

14. No eixo “Política Sindical” foram apresentadas as seguintes 
propostas de resolução: TR 25 – Relação com a CUT e a luta 
em defesa da liberdade e da autonomia sindicais; TR 26 – As re-
formas sindical e trabalhista e a CUT; TR 27 – Ficar ou sair da 
CUT – uma questão que vai além da crítica à sua direção ; TR 
28 – Não à desfiliação da CUT; TR 42 – Defesa da CUT contra 
esta reforma sindical e contra a divisão; TR 43 – Permanência 
ativa na CUT; TR 44 – Desfiliação da CUT e o sexo dos anjos; 
TR 45 – O FST e o ANDES; TR 46 – Unicidade sindical: uma 
antecipação do futuro; TR 55 – A construção de alternativas 
para a unidade dos trabalhadores na luta em defesa de seus 
direitos; TR 61 – O ANDES-SN e a CUT: contribuição da 
ADUFF-SSind ao debate do XXIV Congresso; TR 62 – O 
ANDES-SN e a Coordenação Nacional de Lutas.

15. Grosso modo, de acordo com o Regimento do Congresso, 
os grupos mistos, compostos por delegados, observadores, 
diretores do ANDES e convidados, debatem e selecionam 
as propostas que possuem alguma representatividade para a 
apreciação da plenária final do tema.

16. Respectivamente, Coordenação Nacional de Entidades de 
Servidores Federais e Coordenação Nacional de Lutas.

17. Em 2006, no CONAT, a Conlutas é fundada como uma 
coordenação de lutas do movimento sindical, estudantil e po-
pular.

18. Na acepção de Gramsci, Revolução passiva como moder-
nização do Estado, sem revolução política. Ver Cadernos do 
Cárcere: O Risorgimento. Notas sobre a História da Itália, vo-
lume 5, GRAMSCI (2002).

19. Publicada, na íntegra, no Caderno ANDES, nº 2: “Uma 
Proposta para a Universidade Brasileira”.

20. Não foi possível abordar, nos limites desse texto, as análises 
das políticas educacionais na contrarreforma do Estado, tam-
pouco o grau de fragmentação no próprio movimento docente, 
seja pela diferenciação entre Educação Básica e Educação Su-
perior, seja pela separação dos sindicatos por categoria pro-
fissional, como por exemplo, funcionários e docentes. 
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Resumo: O artigo procura analisar, de forma sintética, a trajetória de 30 anos do ANDES-SN, abordando-a 
do ponto de vista da relação entre a Associação Nacional, depois Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino 
Superior, e o conjunto mais amplo do sindicalismo brasileiro. Particular atenção é conferida à atuação do se-
tor mais combativo que, na década de 1980, viria a fundar a CUT, acompanhando-se as alterações de rumo 
posteriores desse setor do movimento sindical e seus impactos sobre o movimento docente.
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Uma introdução: dos 20 aos 30

No ano 2000 eu tomava parte da diretoria 
nacional do ANDES-SN e recebi a enco-
menda de escrever um artigo para Univer-

sidade e Sociedade 23 (publicada em fevereiro de 
2001) que tratasse da trajetória do Sindicato Nacional, 
que então completava 20 anos. Optei por situar a 
trajetória do nosso Sindicato na dinâmica mais am-
pla do sindicalismo brasileiro desde o final da déca-
da de 1970, afinal, a organização e a luta dos(as) do-
centes surgira naquele contexto de crescimento das 
mobilizações sindicais e sociais, de forma geral, contra 
a ditadura militar, os efeitos nefastos de sua política 
econômica e de suas ações, que, no nosso caso, dava-
se particularmente nas áreas educacional e de ciência 
e tecnologia.

O clima do sindicalismo brasileiro em 2000 era 
muito diferente do vivido quando da criação da 
ANDES. Não estávamos mais em um momento de 
ascenso, mas sim de claro refluxo generalizado das 
lutas sindicais e sociais. No interior do ANDES-SN, 
entretanto, tínhamos, apesar de tudo, muito a co-
memorar naquele aniversário de 20 anos. Após um 
mandato desastroso de uma diretoria nacional afinada 
com a lógica do “menos pior”, que passou a imperar 
no sindicalismo brasileiro a partir dos anos 1990, o 
setor mais combativo havia encontrado o respaldo 
da categoria – e a representou em enfrentamentos de 
grande porte nos anos seguintes – para voltar a dirigir 
o Sindicato.

Hoje, com 30 anos, o ANDES-SN parece enfrentar 
uma situação ainda mais difícil do que aquela que 
enfrentava 10 anos atrás. A direção do Sindicato per-
manece em mãos combativas, felizmente, mas o re-
fluxo do sindicalismo como um todo se aprofundou, 
especialmente a partir da chegada, à Presidência da 
República, de Lula da Silva, em 2003. O isolamento 
e os ataques enfrentados pelo Sindicato Nacional são 
qualitativamente mais fortes. Um tempo difícil, que 
exige de nós balanços históricos, pois os momentos 
difíceis foram sempre mais comuns nas lutas dos 
trabalhadores, sendo as fases de maior mobilização 
menos frequentes, e, mais raros ainda, os momentos de 
avanço qualitativo na direção da transformação social 
radical. Mas, é com as exceções dessas fases raras que 
podemos aprender mais. E o ANDES-SN tem uma 

trajetória por demais rica em momentos de luta e na 
defesa de um horizonte de transformação social.

Este artigo está dividido, basicamente, em três 
partes. Nas duas primeiras retomo os argumentos do 
artigo de 2001, de uma forma mais sintética, para lo-
calizar o surgimento do Sindicato em meio às lutas da 
década de 1980 e as transformações dos anos 1990. A 
terceira parte atualiza a discussão, trazendo à tona as 
questões dos anos 2000. Procurei manter a lógica do 
artigo escrito há dez anos, de localizar o ANDES-SN 
no interior da discussão mais ampla sobre o conjunto 
do sindicalismo brasileiro.

A construção do Sindicato Nacional
Em 19 de fevereiro de 1981, reunidos no Congresso 

Nacional de Docentes Universitários, em Campinas, 
287 representantes de 60 Associações Docentes (ADs) 
de Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras 
fundaram a Associação Nacional de Docentes do 
Ensino Superior (ANDES). A fundação da ANDES 
era consequência de articulações entre ADs desde os 
três anos anteriores à sua fundação. A caracterização 
desta nova entidade se faria, naquele Congresso de 
fundação, como sendo “uma Associação Nacional, 
autônoma em relação ao Estado e às administrações 
universitárias, sem caráter político-partidário, para 
expressar as reivindicações e as lutas dos professores 
nos planos econômico, social, cultural e político, tan-
to em campanhas trabalhistas, como na defesa de 
uma política educacional que atenda às necessidades 
populares.” 1

Naquela conjuntura, as lutas dos docentes uni-
versitários se somavam à retomada muito mais am-
pla das mobilizações sindicais brasileiras, sensível 
particularmente a partir das greves dos metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo, em 1978. A dinâmica 
desse processo levou os sindicalistas e os analistas 
do movimento operário a cunharem uma expressão 
– “novo sindicalismo” – que se generalizaria como 
adequada para definir a fase posterior do movimento 
sindical no país.2

As bases do novo sindicalismo não surgiram da 
noite para o dia. Nos anos 1970, na fase mais repressiva 
da ditadura militar, lutas pontuais e pouco divulgadas 
foram travadas no interior dos locais de trabalho e 
dos sindicatos. Nessas lutas formaram-se oposições 
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sindicais dispostas a organizar os trabalhadores pelas 
bases – em comissões de empresa – de forma a contornar 
os limites impostos pela ditadura e pelos “pelegos” à 
mobilização dos trabalhadores. A Oposição Sindical 
Metalúrgica de São Paulo seria o exemplo mais famo-
so desse tipo de atuação. Mas, formaram-se também, 
no interior das próprias direções sindicais, gerações 
jovens de dirigentes, mais próximos aos interesses 
de suas bases e menos dispostos a tolerar a política 
de arrocho salarial imposta pela ditadura. De São 
Bernardo do Campo, com as gestões da diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos presididas por Luiz Inácio 
Lula da Silva viria o exemplo mais conhecido desta 
outra face da resistência sindical à ditadura.

Mas, por que Novo Sindicalismo? Novo, porque 
diferente do praticado pelos “pelegos”, alçados à di-
reção dos sindicatos pela ditadura como interventores 
(ou eleitos com seu apoio). Diferente também da 
imagem consagrada do movimento 
sindical anterior ao golpe militar de 
1964, identificado genericamente como 
“sindicalismo populista”, embora esse 
contraste tenha sido exagerado.3 A 
“novidade” se assentava na proposta 
de uma relação mais direta entre bases 
e lideranças, marcada pela presença de 
organizações por local de trabalho e 
pela mobilização das categorias para 
decidirem e encaminharem as lutas do 
sindicato (como nas Assembleias dos 
Metalúrgicos de São Bernardo, que lo-
tavam o estádio de futebol da cidade). Novas seriam 
também as formas de luta dos sindicatos. Resgatava-
se, em especial, a importância das greves. Foram mais 
de 130 greves em 1978, 430 no ano seguinte e, após 
certo refluxo na conjuntura recessiva da virada da 
década, um crescimento vertiginoso no número de 
paralisações, iniciado com cerca de 400 greves em 
1983, para atingir quase 4.000 paralisações em 1989.4

Além de fazer greves, o novo sindicalismo distinguia-
se também por suas demandas. Reivindicações de na-
tureza econômica sempre predominaram mas, na fase 
final da ditadura, significavam uma crítica direta à 
política do arrocho salarial, base importante das po-
líticas econômicas dos militares. Daí que o potencial 
político dessas reivindicações fosse muito maior que 

o de outras situações de greves por salários. Eram 
demandas econômicas que ganhavam uma enorme 
dimensão política, abalando um dos pilares da dita-
dura. O que se manifestava também na crítica que os 
novos sindicalistas dirigiam ao que consideraram ser 
o principal obstáculo às mobilizações da classe tra-
balhadora brasileira: a estrutura sindical.

Criada nos anos 1930, como estratégia de um Estado 
que procurou, ao mesmo tempo, reconhecer e controlar 
as associações representativas dos trabalhadores, a 
estrutura sindical oficial baseava-se nos seguintes 
princípios: unicidade sindical (sindicato único por 
categoria e região); monopólio da representação (o 
sindicato representa todos os trabalhadores da cate-
goria, independentemente de serem a ele filiados ou 
não); estrutura vertical (federações regionais de cate-
goria e confederações nacionais de ramos reuniam 
os sindicatos, mas intersindicais de base local ou na-

cional não eram permitidas) e poder de 
intervenção do Ministério do Trabalho 
(que aprovava a criação dos sindicatos, 
definia o modelo de estruturação, atra-
vés do Estatuto Padrão e fiscalizava 
as formas de arrecadação e a natureza 
das despesas, contando ainda com o 
poder de intervir nas organizações 
sindicais, destituindo dirigentes elei-
tos e nomeando interventores). Em 
uma concepção corporativista, os sin-
dicatos passaram a ser vistos como 
órgãos auxiliares do poder público, 

quase repartições do Ministério do Trabalho, fato 
comprovado por arrecadarem um imposto – o im-
posto sindical – cobrado de todos os trabalhadores, 
independentemente de serem filiados ou não aos sin-
dicatos.

Em muitos pontos, em especial com a criação da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, 
essas lutas contra a estrutura sindical foram funda-
mentais para a ampliação do espaço social e político 
da classe trabalhadora brasileira nos anos 1980. Mas, a 
CUT não era uma unanimidade. Nos encontros inter-
sindicais que precederam sua criação – em especial na 
Conclat de 1981 e na Comissão Pró-CUT que esse 
encontro elegeu – ficou nítida a divisão entre dois 
blocos de sindicalistas que se apresentavam como 
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oposição à ditadura militar. De um lado, a “unidade 
sindical”, constituída pelos sindicalistas identificados 
com o PCB, e da qual se aproximavam os militantes 
do PC do B e do MR8, que defendiam um processo de 
articulação intersindical a partir da estrutura sindical 
oficial e entendiam que as reivindicações e lutas sindi-
cais eram secundárias em face da necessidade de ga-
rantir-se a transição democrática. De outro, os mili-
tantes ligados às direções sindicais “autênticas”, aliados 
às Oposições Sindicais, que defendiam a construção 
da CUT “pela base”. Diante dos impasses colocados 
no interior da Comissão Pró-CUT, o segundo grupo 
convocou o Conclat de 1983, em S. Bernardo do Cam-
po, que acabou por fundar a Central.

Também na ANDES as disputas políticas se fize-
ram presentes. O debate que se fazia no interior do 
movimento docente (MD) mesclava a polêmica em 
torno das concepções políticas e sindicais que mar-
caram a construção das centrais, com uma discussão 
mais específica sobre as particularidades dos profes-
sores universitários e as especificidades de seu ati-
vismo. Distinguiam-se, por isso mesmo, os grupos 
atuantes no interior da ANDES tanto pela sua 
identificação político-partidária e sindical, quanto 
pela discussão sobre se a Associação deveria pautar-
se por uma postura mais propriamente sindical ou 
manter-se como organização “para-acadêmica”, vol-
tada para a discussão exclusivamente das políticas 
educacionais e científico-tecnológicas. Tais disputas, 
entretanto, foram secundarizadas nos primeiros pro-
cessos eleitorais da entidade, entre 1981 e 1984.5 O 
primeiro processo eleitoral da Associação deu-se em 
1986, quando duas chapas disputaram as eleições. A 
constituição de uma maioria vitoriosa naquele pleito 
se fez duradoura o suficiente para que apenas dez 
anos mais tarde outra disputa eleitoral apresentasse a 
concorrência de chapas.

Essa particularidade explica, em grande parte, o 
lento processo de discussão que desaguou na filiação 
da ANDES à CUT. Apesar de ter participado da 
Conclat de Praia Grande (em 1981), da Comissão Pró-
CUT, a partir de 1982, e do Conclat de São Bernardo 
de 1983, que fundou a CUT, a ANDES só se filiaria 
à Central em 1989. Argumentava-se que era preciso 
superar com cuidado as resistências tanto dos que se 
alinhavam às propostas da Conclat/CGT, quanto dos 

que entendiam que uma organização de professores 
universitários não deveria estar filiada a uma central 
sindical.

Quando, nos anos 1990, a polarização política no 
interior da entidade gerou novas disputas eleitorais, 
novamente se colocaram distinções que mesclavam 
opções político-sindicais com posições sobre as 
“especificidades” dos professores universitários e 
de suas formas de associação. Na década de 1990, 
entretanto, a ANDES não mais existia, tendo sido 
substituída pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), criado 
pelo Congresso Extraordinário de 1989, realizado no 
Rio de Janeiro.

Ao longo daqueles anos, a ANDES havia avançado 
bastante na organização das Associações Docentes, 
contando com mais de 90 ADs filiadas em meados 
dos anos 1990. Intervindo no debate das políticas 
educacionais e científico-tecnológicas desde a época 
da ditadura, a Associação havia formulado, inclusive, 
em 1982, uma Proposta para a Universidade Brasileira 
(Caderno 2), que viria a ser mais tarde atualizada. A 
defesa da autonomia universitária e de um padrão 
unitário de qualidade para as universidades – que 
implicava na defesa de processos democráticos de es-
colha de dirigentes, indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, autonomia didático-científica, 
compromisso social da produção acadêmica, garan-
tia de verbas públicas, ingresso de professores por 
concurso público, política de qualificação docente, 
entre muitos outros pontos – foram duas das caracte-
rísticas mais marcantes da trajetória da entidade. Não 
foram poucos os avanços nesse campo, mas as lutas 
pela melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido 
pelas universidades passavam também pela defesa de 
salários dignos, planos de carreira estáveis e garantias 
para o exercício profissional.

Colocando-se à frente de diversas lutas para ga-
rantir propostas e pautas dessa natureza, a ANDES 
conquistou, nos anos 1980, uma série de avanços. De 
um lado, obstruiu e evitou a implantação de uma série de 
propostas de cunho privatizante para as universidades, 
como as propostas do governo Figueiredo (em es-
pecial quando Esther de Figueiredo Ferraz esteve à 
frente do MEC) de reestruturação das universidades, 
regulamentação da autonomia, criação de Centros 
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de Excelência, entre outras e os projetos do governo 
Sarney, com Marco Maciel no MEC, propostos pelo 
GERES. Por outro lado, fez avançar o projeto de um 
padrão unitário de qualidade, com a unificação das 
carreiras nas Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES) fundacionais e, em 1987, conquistou a isonomia 
entre fundações e autarquias, com o Plano Único da 
carreira docente (PUCRCE). Inscreveu, também, na 
Constituição de 1988, em grande parte por pressão 
do MD, o princípio da autonomia universitária, a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
a garantia das verbas públicas para a educação, entre 
outras conquistas. Tais avanços se fizeram graças a 
lutas históricas e grandes jornadas de 
mobilização, em especial nas greves na-
cionais, desde 1981 (primeiramente nas 
IFES autárquicas e a partir de 1987 nas 
fundacionais e autárquicas) e nas greves 
de IEES, como as paulistas.

O surgimento do Sindicato Nacional 
(cuja criação foi aprovada no 8º Con-
gresso da ANDES, em São Paulo, 1989), 
possibilitado pela conquista do direito 
de organização sindical dos funcionários 
públicos – embora ainda nos marcos de 
um sindicato oficial – na Constituição 
de 1988, deu-se, no entanto, justo no 
ponto culminante do ciclo de lutas do 
novo sindicalismo, seguindo-se logo 
uma conjuntura de refluxo das mobilizações sindicais 
brasileiras em geral.

O sindicalismo brasileiro e o ANDES-SN 
no refluxo dos anos 1990

De fato, os anos 1990 não permitem um balanço 
muito positivo sobre o sindicalismo brasileiro. A 
escalada grevista dos anos 1980 foi interrompida lo-
go no início da nova década. Foram 557 greves em 
1992, 653 no ano seguinte, 1034 greves em 1994, 1056 
em 1995 e, no ano mais agitado da década sob este 
aspecto, 1258 greves, que se reduziram, em 1997, 
para 630 (dados do DIEESE). Mesmo nos anos em 
que o número de greves foi elevado, a distância em 
relação aos momentos de maior mobilização da dé-
cada anterior foi grande, também pelo fato de o nú-
mero de trabalhadores envolvidos e do número de 

jornadas perdidas ter apresentado uma queda bastante 
significativa.

No interior dos sindicatos, a queda nos indicadores 
de sindicalização (e em muitas categorias no tamanho 
de suas bases), as dificuldades das direções em mobi-
lizarem suas bases, problemas de sustentação financeira 
e as indefinições quanto às opções político-sindicais 
das lideranças, são alguns dos indicadores de uma si-
tuação de refluxo que, com ênfase variada, passaram 
a ser vivenciados por diversas categorias, muitas das 
quais na ponta das lutas da década anterior.

Os motivos do refluxo são múltiplos e têm di-
versas origens. De forma muito resumida, podemos 

dizer que se relacionam a três níveis de 
problemas: as transformações no mundo 
do trabalho decorrentes da chamada re-
estruturação produtiva; a permanência 
dos elementos centrais da estrutura sin-
dical corporativista e as opções políticas 
das lideranças sindicais da CUT em um 
quadro marcado pelos condicionantes 
relacionados aos dois níveis anteriores.

Quanto ao processo de transforma-
ções no mundo do trabalho, identifica-
do como reestruturação produtiva, o 
acúmulo de análises recentes tornaria 
repetitivas, para o intuito deste artigo, 
considerações mais gerais.6 De outro 
lado, em relação às propostas apresen-

das pelo novo sindicalismo nos anos 1980, o projeto 
de uma mudança da estrutura sindical, em direção à 
autonomia e liberdade plena de organização, foi frus-
trado. A Constituição de 1988 garantiu o direito de 
organização dos funcionários públicos, sacramentou 
a possibilidade de criação de Centrais Sindicais e, 
conquista mais importante, extinguiu o poder de in-
tervenção do Ministério do Trabalho sobre os sindi-
catos. No entanto, permaneceram a unicidade sindical, 
o monopólio da representação, o poder normativo 
da Justiça do Trabalho e o imposto sindical. Ou seja, 
mantiveram-se as bases fundamentais da estrutura 
sindical corporativista.

Os limites impostos por essa permanência do 
sindicalismo oficial são sensíveis, por exemplo, nos 
momentos em que apesar das estratégias variadas 
de pressão que os sindicatos possam vir a empregar, 
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os resultados da negociação coletiva acabam por ser 
impostos pela Justiça do Trabalho. Da mesma for-
ma, as organizações sindicais, efetivamente repre-
sentativas dos trabalhadores, esbarram em antigos 
e novos sindicatos “de carimbo” (entidades sem re-
presentatividade que adquirem registro sindical e se 
apresentam a assinar a acordos e a recolher imposto 
sindical) e em federações e confederações “pelegas”, 
cuja garantia de existência não está na adesão das 
bases ou na tradição de lutas, mas na legislação que 
atribui o monopólio da representação aos sindicatos 
reconhecidos pelo poder público. A permanência 
do imposto sindical é o fermento ideal 
para essas organizações sindicais que, 
se dependessem apenas da contribuição 
espontânea dos pouquíssimos trabalha-
dores a elas filiados, tenderiam a desa-
parecer.

Dirigindo a atenção para o interior 
das organizações sindicais, é possível 
constatar que os limites impostos pela 
permanência da estrutura sindical tam-
bém se fazem sentir no cotidiano. Dé-
cadas de sindicalismo controlado pelo 
Estado e de estímulo a um sindicalismo 
voltado apenas à prestação de serviços 
assistenciais acabaram por gerar grandes 
e dispendiosas estruturas de serviços médicos, es-
paços recreativos e balcões de serviços, às quais recor-
rem, diariamente, milhares de trabalhadores que não 
encontram opção de atendimento em serviços pú-
blicos, totalmente deteriorados.

Frente a esse quadro de condicionantes, não há 
porque supor que as lideranças sindicais estivessem 
diante de uma única alternativa. Possibilidades dife-
renciadas de resposta sempre existem e os debates 
no interior da CUT demonstram que a “via única” 
foi questionada por setores significativos da Central. 
Analisando, entretanto, a posição que dominou os 
encaminhamentos da CUT e de alguns dos sindicatos 
mais representativos a ela filiados, ao longo dos anos 
1990, é possível constatar a predominância de uma 
concepção que atribui, às transformações em curso na 
economia capitalista, um caráter de inevitabilidade.

O ponto de inflexão, nesse sentido, foi o chamado 
“acordo das montadoras”, negociado com a câmara 

setorial do setor automotivo em 1992 (1ª versão) 
e 1993, até hoje invocado como modelo de solução 
positiva pelos dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC. Aquele acordo previa a redução da margem 
de lucro empresarial, redução dos preços dos veículos 
mais baratos, modernização dos parques industriais, 
limitação das reivindicações salariais à reposição da 
inflação passada e manutenção (ou ampliação) dos 
postos de trabalho. A chave do acordo, porém, re-
sidia na participação do Estado (nas esferas federal e 
estadual), que assumia uma redução do Imposto sobre 
Produção Industrial (IPI, arrecadado pelo governo 

federal) e do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS, arre-
cadado pelos governos estaduais).

Em resultados numéricos, a compa-
ração entre 1991 (antes do acordo das 
montadoras) e 1995 demonstra que, 
do ponto de vista da criação de novos 
empregos ou mesmo na perspectiva de 
manutenção dos postos, o acordo não 
foi bem sucedido, mas que, ao mesmo 
tempo, a elevação da produtividade no 
setor foi muito expressiva. Dados dos 
fabricantes de veículos e autopeças, sis-
tematizados pelo DIEESE, indicam que 
entre 1991 e 1995 as taxas de crescimento 

da produção, da produtividade e do emprego foram, 
respectivamente, de 70%, 78% e – 5%. Ou seja, en-
quanto a produtividade do trabalho quase dobrou, o 
emprego foi reduzido. O papel do governo foi claro: 
mesmo não tendo reduzido a arrecadação total (pelo 
ganho em escala), a redução dos impostos aumentou a 
margem de lucro dos empresários e, quando a câmara 
setorial foi desmobilizada, o governo manteve-se apoi-
ando aquele setor do capital, através das facilidades do 
regime automotivo.

Outro episódio paradigmático foi o do chamado 
“acordo da Previdência”. Em inícios de 1996, o 
presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva – o Vicen-
tinho – apresentou-se para negociar, com o Executi-
vo e líderes do Legislativo, um acordo em torno da 
reforma da previdência. O que estava em discussão 
era a proposta de reforma do sistema previdenciário 
que o Executivo apresentara ao Legislativo ainda no 
1º semestre de 1995 e cujas bases seguiam um mo-

A permanência do 

imposto sindical é o 

fermento ideal para 

essas organizações 

sindicais que, se 

dependessem apenas da 

contribuição espontânea 

dos pouquíssimos 

trabalhadores a elas 

filiados, tenderiam a 

desaparecer.

30 anos de Andes-sn

Andes 47xx.indd   102 22.01.11   10:19:39



DF, ano XX, nº 47, fevereiro de 2011 - 103 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

delo discutido em diversos países, de redução dos 
benefícios e aumento, tanto da contribuição dos 
trabalhadores, quanto do número de anos que eles 
devem trabalhar para poder se aposentar. Vicentinho 
priorizou negociar os interesses imediatos dos traba-
lhadores organizados do setor privado, garantindo a 
“aposentadoria proporcional”, mas referendando o 
fim da aposentadoria integral para o funcionalismo 
público e abandonando qualquer preocupação maior 
com o enorme contingente de trabalhadores preca-
rizados ao aceitar a tese da aposentadoria por “tempo 
de contribuição”, em substituição ao modelo do 
“tempo de serviço”.

Quando a direção da CUT anunciou, após dois 
meses de repercussão das negociações, 
que os termos do acordo não haviam si-
do respeitados no relatório da matéria no 
Legislativo, já era tarde para apagar com-
pletamente seu endosso à tramitação 
da reforma. O governo contabilizou 
várias vitórias: o projeto avançou no 
Legislativo; difundiu-se a imagem do 
Presidente da República como um líder 
disposto ao diálogo e a CUT, principal 
obstáculo às reformas, dividiu-se ainda 
mais nas discussões internas sobre a 
validade e o conteúdo do acordo que 
se anunciou e sobre a forma de sua ne-
gociação. Quando, mais tarde, a reforma 
passou por mais uma etapa de votação 
no Congresso e Vicentinho comandou 
protestos, alguns articulistas da grande imprensa co-
braram, com sarcasmo, a coerência do presidente da 
Central, que dois anos antes havia endossado a essên-
cia do projeto.

No contexto dos anos 1990, extremamente nega-
tivo para os sindicatos, o ANDES-SN procurou ar-
ticular-se aos demais segmentos do funcionalismo 
público em busca de uma unificação maior das lutas. 
Manteve-se na entidade a postura combativa e a dis-
posição de luta, apesar dos maiores obstáculos da nova 
conjuntura. Foi assim que novas greves nacionais se 
fizeram, não apenas nas universidades, mas na direção 
do conjunto do funcionalismo público federal. Ain-
da no gestão de Collor e no governo Itamar, tais lu-
tas foram responsáveis pela contenção da reforma 

administrativa e das propostas de “nova política 
para o ensino superior” e “modelo de financiamento 
das IFES”, que retomavam aspectos privatistas dos 
projetos ensaiados na ditadura e no governo Sarney. 
As agendas conquistadas pelas entidades, no fim do 
governo Itamar, para discutir a autonomia universitária, 
no plano específico, e a isonomia salarial, no plano 
mais amplo do funcionalismo, foram abortadas pelo 
governo FHC.

Com FHC, a postura do governo em relação à re-
pressão sindical e às reformas neoliberais, ensaiadas por 
Collor, foi muito mais agressiva. As universidades, o 
MD e o ANDES-SN acusaram o impacto da nova fase, 
tanto pelo viés das reformas do Estado e privatizações 

(entendidas como desresponsabilização 
com a manutenção dos serviços públi-
cos – educação superior aí incluída, ve-
jam-se LDB Darcy-MEC e PECs para as 
universidades), quanto pela agressividade 
em relação aos sindicatos. Isso não im-
pediu, por exemplo, que o MD estivesse 
ao lado dos Petroleiros na greve de 1995, 
que ficou conhecida como sendo a greve 
do conjunto dos servidores públicos e 
trabalhadores de estatais. Da mesma for-
ma, em 1996, O ANDES-SN buscou o 
caminho do enfrentamento, paralisando 
atividades em conjunto com os servidores 
federais e, no desdobramento, em uma 
greve dos docentes. Em 1998, nova greve 
dos docentes das IFES, no momento em 

que também fizeram greve os técnicos-administrativos 
e os estudantes, com a bandeira unificada da defesa da 
Universidade Pública.

Os resultados de tais mobilizações foram, entre-
tanto, pouco significativos quando comparados aos 
avanços da década anterior. Foi impossível conter a 
depreciação salarial e os poucos ganhos econômicos 
vieram acompanhados de duras perdas em termos 
de projeto de universidade, como ocorreu com a 
criação de uma gratificação atrelada a contabilidades 
produtivistas de tarefas (a GED) no setor das fede-
rais. O Sindicato manteve-se ativo, também, nas 
lutas por uma política educacional comprometida 
com os trabalhadores, apresentando, por exemplo, 
uma proposta própria de LDB, que foi incluída no 

Manteve-se na entidade 

a postura combativa 

e a disposição de luta, 

apesar dos maiores 

obstáculos da nova 

conjuntura. Foi assim 

que novas greves 

nacionais se fizeram, 

não apenas nas 

universidades, mas na 

direção do conjunto do 

funcionalismo público 

federal.

30 anos de Andes-sn

Andes 47xx.indd   103 22.01.11   10:19:39



104 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

debate da legislação na Câmara dos Deputados, cujo 
resultado final, no entanto, foi desconsiderado no 
projeto finalmente aprovado. Na segunda metade da 
década, a realização dos CONEDs e a proposta de 
Plano Nacional de Educação que deles resultou man-
teve o MD ativo nesse campo.

O ANDES-SN, naquele novo momento, não es-
tava descolado, como nunca esteve, do conjunto do 
movimento sindical brasileiro, ainda que tenha se 
constituído em um espaço de resistência avançado ao 
puxar greves contra o governo FHC e seus projetos 
neoliberais para o Estado e as universidades. Isso 
ficou mais evidente quando, em 1998, a direção do 
Sindicato foi conquistada por um setor que pas-
sou a defender a mesma postura de 
negociação pactuada que dominava a 
direção da CUT. É verdade que com 
especificidades, pois, assim como na 
construção da ANDES em inícios dos 
anos 1980, a composição que conquistou 
a direção do Sindicato se apresentou não 
apenas em torno da filiação a propostas 
partidárias e sindicais, mas também em 
função de uma suposta representação 
da “maioria silenciosa” dos professores 
universitários no interior das universi-
dades, que estariam mais preocupados 
com as questões acadêmicas e menos 
dispostos à luta sindical.

A via da conformação à ordem, entretanto, teve 
vida curta na direção do Sindicato Nacional, pois 
em 2000 a categoria reconduziu os setores mais 
combativos à direção nacional do ANDES-SN. A 
mudança de postura do Sindicato e da categoria logo 
se faria sentir, especialmente na greve nacional do 
setor das federais (acompanhada de grandes greves de 
estaduais, como as do Paraná), em 2001, que reuniu 
todas as Seções Sindicais do setor, por mais de três 
meses, enfrentando o corte de salários, os embargos 
judiciais e a repressão policial direta. Ainda assim, o 
movimento foi vitorioso e resultou em conquistas 
expressivas para a conjuntura, como a derrota da 
proposta do “emprego público” (contratação de 
docentes via CLT) nas IFES, um reajuste isonômico 
e paritário e a abertura de vagas para concursos pú-
blicos de docentes, após anos de congelamento.

Os anos 2000, a “Era Lula” e 
o Movimento Docente

A profunda mudança do sindicalismo da CUT se 
fez com a manutenção de um discurso e, em certos 
momentos, uma prática de mobilização, que apre-
sentava a Central como principal polo de oposição às 
políticas neoliberais entre os trabalhadores urbanos 
sindicalizados. Uma caracterização que diferenciava a 
CUT de outras centrais, como a Força Sindical, que 
desde a origem, no início dos anos 1990, era iden-
tificada como neoliberal. Foi o que ficou evidente no 
posicionamento público da CUT contra a proposta de 
reforma trabalhista do governo Fernando Henrique – 
que estabelecia o predomínio das negociações coleti-

vas sobre as leis trabalhistas (prevalência 
do negociado sobre o legislado) em fins 
de 2001, distinto do apoio anunciado 
pela Força Sindical.

A partir de alguns dos sindicatos 
de base filiados à CUT, a resistência 
ao processo de privatização e ao ajuste 
neoliberal ganhou contornos de enfren-
tamento mais aberto, como na já co-
mentada greve dos petroleiros em 1995. 
Justamente por isso, chamou a atenção 
que a trajetória mais lenta de adaptação 
à ordem do sindicalismo cutista tenha 
sofrido uma rápida aceleração após a 

chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da 
República, em 2003.

As eleições presidenciais de 2002, que levaram 
Lula da Silva e a aliança política por ele comandada 
ao governo brasileiro, foram saudadas interna e ex-
ternamente como um marco do desgaste das políticas 
neoliberais, aplicadas cegamente pelos governantes 
brasileiros (com inspiração em outros casos inter-
nacionais) ao longo dos anos 1990. Afinal, Lula, 
apesar de eleito por uma aliança com partidos con-
servadores e com declarações de campanha que re-
forçavam sua disposição de “não romper contra-
tos”, era o sindicalista que havia comandado greves 
em plena ditadura militar e fundado o Partido dos 
Trabalhadores a partir das forças acumuladas pelo 
“novo sindicalismo”. Porém, os que alimentaram ex-
pectativas de mudanças, ainda que limitadas ou pro-
gressivas, logo se viram frustrados, pois da escolha 

A mudança de postura 

do Sindicato e da 

categoria logo se faria 

sentir, especialmente 

na greve nacional 

do setor das federais 

(acompanhada de 

grandes greves de 

estaduais, como as do 

Paraná), em 2001.

30 anos de Andes-sn

Andes 47xx.indd   104 22.01.11   10:19:39



DF, ano XX, nº 47, fevereiro de 2011 - 105 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

do ministério à aplicação das primeiras medidas de 
política econômica, Lula demonstrou que governaria 
com e para um bloco histórico do grande capital, 
capitaneado pelo setor comumente chamado de “fi-
nanceiro” (com o qual possuem ligação ativa todos 
os grandes capitalistas do setor dito “produtivo”) e 
apoiado pelos seus parceiros exportadores e latifun-
diários do agronegócio.

Entre as várias medidas do governo para ampliar a 
“confiança dos mercados”, inscreveu-se a continuidade 
e aprofundamento das contrarreformas neoliberais 
iniciadas por FHC, destinadas a transferir setores 
antes dominados pela esfera pública para o controle 
privado, bem como a remoção de qualquer tipo de 
obstáculo à exploração do trabalho pelo capital, em 
um contínuo processo de retirada de direitos da classe 
trabalhadora. Na agenda do governo Lula da Silva, 
2003 foi o ano da (contra)reforma da 
previdência, produzida sem abertura real 
de discussão com os setores organizados 
da sociedade, mas apresentada a partir 
de uma proposta referendada por um 
fórum dito “tripartite” (o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Social – 
CDES), em que, sintomaticamente, es-
tavam representados todos os grandes 
empresários devedores da previdência 
pública, assim como os sindicalistas cu-
tistas.

Apesar de toda a perplexidade de 
boa parte dos trabalhadores do serviço público, que 
apoiaram a eleição de Lula, confiando na perspec-
tiva de mudança, a proposta de (contra)reforma 
previdenciária – que atingia mais diretamente os di-
reitos do funcionalismo público – foi recebida com 
indignação e mobilização. Uma greve nacional dos 
servidores públicos federais foi deflagrada e as pri-
meiras manifestações de massa contra as políticas do 
governo Lula (como uma marcha de 70 mil servidores 
a Brasília) foram realizadas.

Para vencer a resistência do movimento organizado, 
em especial do funcionalismo público, e aprovar 
sua proposta, o governo contou não apenas com a 
confiança de amplos setores nos primeiros meses após 
a vitória eleitoral e posse do candidato/presidente 
operário, mas usou também das relações clientelísticas 

tradicionais (compra de votos, com cargos no governo 
e nas estatais, ou mesmo com pagamento em dinheiro 
– no chamado escândalo do “mensalão”) para garantir 
a base de apoio e os votos no Congresso, fazendo ain-
da uso da violência policial contra as manifestações 
sociais que visavam influenciar os parlamentares.

O diferencial em relação às lutas contra as reformas 
do período FHC foi o posicionamento da CUT, cuja 
direção agora se apresentava publicamente em oposição 
à greve dos servidores e, embora apresentasse críticas 
pontuais à proposta do governo, afirmava apoiar sua 
concepção geral de instituir um teto dos proventos e 
criar o espaço das “aposentadorias complementares” 
para os fundos de pensão privados, em substituição 
ao direito dos servidores à aposentadoria integral, afi-
nal, a CUT possuía acento no CDES, respaldando o 
espaço em que a proposta fora gestada.

Na mesma direção, seguiram o 
governo e a CUT em 2004, ano que foi 
anunciado como o das (contras)reformas 
sindical e universitária que, embora não 
concluídas de uma só vez, seguiam a 
mesma lógica política de maior da re-
tirada de direitos no campo da previ-
dência. O espaço institucional em que 
foi formulada a proposta de reforma 
sindical, que abriu claramente o caminho 
para a efetivação progressiva daquilo 
que ficara a meio caminho no governo 
Fernando Henrique – a flexibilização 

da legislação trabalhista – foi o Fórum Nacional do 
Trabalho (FNT). Também o FNT constitui-se em 
espaço “tripartite”, em que a CUT teve acesso como 
fração da representação dos trabalhadores. Muito em-
bora a proposta formatada pelo Fórum contrariasse 
frontalmente diversas das resoluções congressuais da 
Central sobre a estrutura sindical, os representantes 
da CUT a assinaram e afirmaram que a apoiariam em 
sua tramitação no Congresso Nacional. Isso porque 
a proposta consolidava a perspectiva defendida pela 
maioria dos dirigentes da Central, na linha do que 
foi chamado em seu debate interno de “modelo do 
sindicato orgânico”, para transformar as centrais em 
“certificadoras” dos sindicatos filiados, que poderiam 
ser substituídos pela cúpula da Central nas negociações 
coletivas. Embora o projeto em bloco nunca tenha 
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chegado a ser aprovado, no segundo mandato de Lu-
la várias de suas propostas foram efetivadas, como 
a “legalização” das Centrais, que passaram a fazer 
parte da estrutura sindical oficial – com registro no 
Ministério do Trabalho – ampliando, inclusive, seu 
poder de arrecadar as contribuições compulsórias dos 
trabalhadores.

Tal postura, da maioria da direção da CUT, de não 
apenas defender uma política sindical de conformação 
à ordem, como também de definir-se como braço 
auxiliar de um governo que aplica reformas neoliberais 
que retiram direitos dos trabalhadores, levou diversos 
setores a pautarem o debate sobre a desfiliação da Cen-
tral, desde 2004, em um processo que continua em 
andamento. Na esteira do processo de reorganização 
do movimento aberto nessa conjuntura, a maioria 
dos militantes e dirigentes comprometidos com as 
propostas que fundaram a Central, que acreditavam 
ser necessário resistir às (contra)reformas, retiraram-se 
da CUT .Vários sindicatos desfiliaram-se da Central, 
com o objetivo de construir outros instrumentos de 
organização, menos comprometidos com a lógica de 
conciliação e colaboração que tomou conta da sua 
direção. A criação da Conlutas e, mais tarde, da In-
tersindical, se deu no bojo desse processo.

O movimento docente participou ativamente de 
todo o debate sobre a reorganização da classe traba-
lhadora. Em 2005, no seu 24º Congresso, o ANDES 
aprovou sua desfiliação da CUT e, em 2007, filiou-
se à Conlutas, tendo, desde o início do processo, se 
envolvido nas tentativas de unificação do conjunto 
das organizações combativas da classe, como a que 
ocorreu recentemente no Conclat, de junho de 2010, 
cujo insucesso cobra já neste momento um preço 
bastante alto.

Essa discussão sobre o papel das centrais sindicais, 
diante do quadro de manutenção e aprofundamento do 
controle do Estado sobre a estrutura sindical oficial, é, 
para nós, mais atual do que nunca, porque diz respeito 
à própria forma de existência do Sindicato. Em 2005, 
um Texto de Resolução apresentado ao 24º Congresso 
do ANDES-SN, analisando o papel da CUT frente às 
propostas de reforma sindical e trabalhista, afirmava:

De amplo alcance desagregador na luta dos trabalhado-

res tem sido, também, a postura da direção da CUT 

em negociar no Fórum Nacional do Trabalho e assi-

nar a proposta governamental de contra-reforma 

sindical, num projeto que contraria frontalmente to-

das as deliberações dos eventos cutistas sobre orga-

nização sindical. Se aprovada, tal proposta atingirá 

diretamente os docentes, como o conjunto da classe 

trabalhadora, pois comprometerá de forma grave a 

capacidade de organização e luta sindical autônoma, 

que sempre caracterizaram nosso sindicato. Pela 

proposta, o governo concede poder de negociação à 

cúpula das centrais sindicais, esvaziando a capacidade 

de negociação das entidades de base e negligenciando a 

representatividade e a legitimidade de suas assembléias 

– espaços de manifestação direta das propostas dos 

trabalhadores. O projeto também restringe o direito 

de greve e consagra o princípio da negociação coletiva 

como espaço máximo de definição de direitos, no que 

abre caminho para a reforma trabalhista, nos moldes 

propostos pelo governo anterior: ou seja, os acordos 

coletivos poderão suspender a vigência de direitos 

inscritos na CLT ou na Constituição Federal.

Sindicatos como o nosso terão, caso estas normas le-

gais passem, uma opção entre a cruz e a caldeirinha: 

ou mantém-se filiados a uma central sindical e se 

submetem ao poder de suas direções (que poderão 

negociar em seu nome); ou permanecem independentes 

das centrais, mas precisam se enquadrar em um novo 

“estatuto padrão” e cumprir uma série de regras bu-

rocráticas para serem reconhecidos pelo governo. 

Ou seja, ou se submetem ao governo diretamente, se 

enquadrando às regras do Ministério do Trabalho, ou 

se submetem indiretamente, se enquadrando à uma 

central que já se encontra subordinada a tais regras. Um 

dilema ainda maior estando a CUT hoje claramente 

atuando como fiel escudeira do governo no movimento 

sindical. Em contrapartida, passada a reforma, o go-

verno, através de um Ministério do Trabalho com ain-

da maiores prerrogativas que as atuais para conferir 

ou cassar registros sindicais, ou mesmo uma central 

sindical, poderão investir na criação de entidades sem 

representação de base, mas com representatividade 

legal definida pelas novas regras, cuja função seja sobre-

passar sindicatos combativos que resistam aos ditames 

governamentais ou patronais7.

Como vimos, as propostas de reforma sindical e 
trabalhista aprovadas no FNT não foram submetidas 
à votação em bloco, mas sim implementadas parcial 
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e parceladamente por vários mecanismos legais. O 
resultado direto, para nós, do reforço ao poder de 
controle do Ministério do Trabalho sobre a estrutura 
sindical está sendo vivido com o drama do registro do 
ANDES-SN, questionado em função de sua concepção 
de representação do conjunto da categoria (o que inclui 
os professores das Instituições Particulares de Ensino 
Superior). Essa leitura política da estrutura sindical, 
apresentada com rigidez de critérios na aplicação da 
lei, em função do interesse em enfraquecer uma en-
tidade que se recusa a se dobrar para os governantes 
de plantão, levou o Sindicato Nacional a uma situação 
paradoxal nos últimos anos: um sindicato que sempre 
condenou a estrutura sindical oficial tem agora que 
mobilizar suas forças para garantir o 
registro sindical junto ao Ministério do 
Trabalho, isto é, para garantir sua inser-
ção na mesma estrutura.

Naquele mesmo documento de 
2005, que defendia a desfiliação – então 
aprovada – do Sindicato à CUT, apre-
sentava-se o outro lado desse ataque ao 
ANDES:

Caso a proposta da contra-reforma sin-

dical de Lula venha a ser aprovada (e 

devemos jogar todos os nossos esforços 

para barrar essa possibilidade) nossa 

situação será ainda mais difícil. Não 

haveria espaço para nosso sindicato na 

CUT, pois o compromisso que sempre 

mantivemos com o princípio da autonomia sindical 

já nos incompatibiliza hoje com a direção da central 

e levaria-os a usar todas as possibilidades abertas pela 

nova lei para “representar” os docentes junto ao go-

verno, atropelando o ANDES-SN e suas Seções Sin-

dicais. 

Por outro lado, fora da CUT, não podemos ter nenhuma 

dúvida de que com as regras da contra-reforma apro-

vadas, a Central criaria logo o sindicato docente cu-

tista que, mesmo sem representatividade real, seria 

privilegiado pelo governo. Do ponto de vista legal, o 

ANDES-SN teria enormes dificuldades de conseguir 

um registro sindical nos termos propostos pela contra-

reforma para aquelas entidades não filiadas a centrais 

reconhecidas.

Já estamos experimentando um ensaio deste processo, 

com a criação do PROIFES, uma entidade fundada e 

dirigida pela chapa derrotada no último pleito nacional 

do ANDES-SN. Sua falta de representatividade pode 

ser medida pelo fato de que seus “instituidores” fizeram 

uma reunião entre si, se auto-elegeram diretores da 

entidade e depois passaram a correr as Seções Sindicais 

em que são diretoria para aprovar a filiação a tal entidade 

(cuja diretoria já estava “eleita”), através de assembléias 

com convocação limitada e poucas presenças (eles que 

tanto clamam contra a falta de representatividade das 

assembléias!) – muitas vezes em desacordo com as nor-

mas regimentais próprias. Mesmo tão visivelmente 

carente de representatividade, tal entidade já recebeu 

o explícito apoio da direção majoritária da CUT e 

foi convocada pelo Ministério da Educação 

para ocupar espaço em mesas de negociação. 

Questionado pelo Sindicato Nacional a explicar 

que critérios tinham orientado o convite ao 

PROIFES, Tarso Genro foi explícito em afir-

mar que se tratava de um critério político8.

De lá para cá, a previsão se confirmou, 
tanto pelo problema com o registro, 
quanto pelo fato de o PROIFES ter si-
do abrigado pela CUT – que tentou dar 
ares legais à entidade, convertendo-a em 
Federação de sindicatos de base local–, e 
pelo governo em todas as mesas de ne-
gociação (incluindo aquela que forma-
tou os reajustes salariais da categoria 
nos últimos anos, que não contou com a 

assinatura do ANDES-SN).
No interior das universidades, porém, os desafios 

atuais se apresentam como de grandes dimensões. 
Os processos de privatização interna das Instituições 
Públicas de Ensino Superior, com o crescimento dos 
cursos pagos, das apropriações privadas de recursos 
públicos através das Fundações privadas ditas “de 
apoio”, da lógica do “empreendedorismo acadêmico” 
e da gestão empresarial das universidades, criaram 
um contexto extremamente adverso para o sentido 
de pertencimento a um coletivo e da defesa conjunta 
de interesses e projetos comuns entre os docentes.

Se tal processo de conversão das universidades a 
uma lógica completamente submetida aos interesses 
do capital possui uma história mais longa, que re-
monta à ditadura militar, foi por certo nos anos 
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1990, especialmente durante o governo de FHC, 
que ele avançou. Mas, enfrentou também uma forte 
resistência, materializada nas greves e mobilizações 
que envolveram o conjunto da categoria docente (as-
sim como os servidores técnico-administrativos e os 
estudantes) e, em vários momentos, o conjunto dos 
servidores públicos, especialmente os federais. Até 
então, a representatividade do nosso Sindicato ao or-
ganizar as lutas era inquestionável.

No governo Lula da Silva, a partir 
de 2003 e, com mais ênfase, em seu se-
gundo mandato, tal processo de com-
pleta conversão das universidades à ló-
gica do capital teve continuidade, mas 
é forçoso reconhecer, com um salto de 
qualidade imenso. O governo Lula foi 
mais eficiente, em primeiro lugar, por 
quebrar a resistência sindical e estudantil 
no interior da universidade, através do 
controle da maioria das direções dos 
movimentos e do ataque aos setores que 
ainda resistiam, como o ANDES-SN. 
Mas, principalmente, por ter apresentado 
um projeto de reformulação do ensino 
superior que foi hábil ao incorporar pro-
postas históricas dos movimentos sociais e resignificá-
las, para adequá-las aos interesses que representavam.

Assim, as propostas de política afirmativa (cotas para 
negros e negras e para estudantes de escolas públicas), 
foram incorporadas nas justificativas do PROUNI, 
um programa que tem por objetivo principal garantir 
o subsídio público para o ensino superior privado, 
cujo limite de expansão foi alcançado após a extrema 
alavancagem que recebeu nos anos de FHC9.

Quanto às Universidades Federais, as que estão 
diretamente sob a alçada do governo, a receita foi ainda 
mais sofisticada. Primeiro, apassivar o movimento, 
agindo em duas direções: na organização sindical, o 
já comentado investimento na divisão da base da ca-
tegoria e o estímulo político direto ao surgimento de 
uma entidade governista paralela, em meio ao pro-
cesso de questionamento burocrático do registro sin-
dical do ANDES-SN e na base da categoria, com o es-
tabelecimento de uma política salarial com reajustes 
anuais, que embora não repondo nada da enorme de-
fasagem gerada nos anos 1990, significou uma “novi-

dade” depois de tantos anos de arrocho. Mas, claro, 
reajustes acoplados a modificações moleculares (e 
agora se propõe uma recomposição total) na carreira 
docente, com o fim de precarizar a remuneração, com 
o aumento do volume das gratificações nos venci-
mentos e a perpetuação das desigualdades entre ati-
vos(as) e aposentados(as).

Mais importante, para garantir a formação de força 
de trabalho especializada para alimentar a expansão 

da acumulação capitalista, o governo 
Lula da Silva investiu na expansão das 
Universidades Federais. Por objetivos 
diversos, ligados à garantia do direito 
de todos(as) à educação pública gratuita 
e de qualidade em todos os níveis, a 
expansão sempre foi uma bandeira his-
tórica do conjunto dos movimentos 
da classe, não apenas daqueles ligados 
à universidade. E o governo fez a ex-
pansão, ampliando verbas e vagas para 
concursos públicos e cimentando sólida 
aliança com os reitores. Tudo isso, porém, 
subordinado a um projeto político-pe-
dagógico de redução do sentido dos 
cursos universitários, com a ênfase nas 

graduações minimalistas e na “produtividade” dos 
indicadores (relação professor/aluno, ingressantes/
concluintes, criação de novos cursos etc.). É certo 
que as verbas são insuficientes, que as vagas também, 
que muitas obras prometidas não serão realizadas e 
que, com turmas lotadas, aumento da carga horária 
em sala de aula, quebra da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, as condições de trabalho 
e estudo nas IFES vão se deteriorar muitíssimo. Mas, 
essas consequências agora apenas se esboçam, pois sua 
força mais dramática se fará sentir daqui alguns anos, 
quando os novos cursos tiverem sido implantados e 
estiverem funcionando em seu ciclo completo. Por 
enquanto, o que se vê é o contentamento, não apenas 
dos dirigentes, mas de docentes em geral, com a ex-
pansão. E, mais forte que isso, um respaldo social 
amplo a uma política que aparece, na propaganda go-
vernista, como de ampliação das condições de acesso 
das massas à universidade.

Durante os dois mandatos de Lula da Silva, o 
Sindicato Nacional continuou a desenvolver lutas 

Temos, porém, um 

passado do qual nos 

orgulhamos muito: 

três décadas de uma 

história tão rica em 

conquistas e projetos de 

universidade, que com 

certeza nos servirão 

de apoio para uma 

retomada necessária 

das lutas coletivas dos 

professores.
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intensas, participando da greve contra a contrar-
reforma previdenciária de Lula da Silva em 2003, rea-
lizando uma greve no setor das federais em 2005 e 
algumas greves no setor das estaduais nessa década. 
Porém, é sintomático das dificuldades enfrentadas 
que no último momento de grandes mobilizações da 
base, na resistência à implantação do REUNI (que 
em muitas IFES se fez através de recurso à repres-
são policial, contra as deliberações da maioria das 
instâncias universitárias, graças ao debate travado 
pelo Movimento Docente), não tenha sido possível 
construir uma resistência mais incisiva, como uma 
greve nacional do setor, por exemplo. Aliás, o espaço 
de cinco anos sem qualquer greve dos docentes 
das federais é inédito nessa trajetória de 30 anos do 
ANDES-SN.

Assim, sendo nítido que a frequência e intensidade 
das mobilizações do movimento docente decresceu, 
que há dificuldades sensíveis de construção de uma 
identidade classista coletiva na base da categoria e 
que o processo mais amplo de reorganização da classe 
em que estamos envolvidos caminha a passos muito 
lentos, não haveria porque concluir um artigo de ba-
lanço histórico, como esse, em um tom triunfalista. 
O que precisamos, aliás, não é de otimismo ingênuo, 
nem de ufanismo autoproclamatório. Não vivemos 
um presente que estimule comemorações.

Temos, porém, um passado do qual nos orgulhamos 
muito: três décadas de uma história tão rica em con-
quistas e projetos de universidade, que com certeza 
nos servirão de apoio para uma retomada necessária 
das lutas coletivas dos professores. São nos valores 
que fundaram esse Sindicato – a construção pela base, 
o funcionamento democrático, a autonomia perante o 
Estado, a combatividade como marca, a intervenção 
qualificada nos debates internos às universidades e 
no debate nacional, o compromisso com um projeto 
alternativo de universidade e um projeto alternativo 
de sociedade, entre outros – que podemos buscar 
mais que inspiração, pois são princípios orientadores 
de uma política que pode contribuir para a reversão 
do quadro atual. Muitas lutas nos aguardam nos pró-
ximos 30 anos...
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Resumo: A universidade brasileira tem sido, ao longo de sua história, palco de disputas entre diferentes 
projetos de sociedade, que se expressam em diferentes modos de conceber o papel social dessa instituição e, 
consequentemente, sua forma de organização e de financiamento. Esse embate teve seu ponto alto na década de 
1980, quando foi elaborado um novo paradigma de universidade, orientado pelo princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão como indicador de um projeto de universidade socialmente referenciado. 
Este artigo é parte de investigação que analisou o processo de geração desse paradigma pelas forças contra 
hegemônicas, ao longo da história da universidade brasileira, do qual são destacadas as influências do movi-
mento docente organizado no ANDES-SN, na formulação da ideia de indissociabilidade entre ensino, pes-
quisa e extensão incorporada à Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 207: “as universidades gozam 
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão”.
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Introdução

Os princípios de autonomia e indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão, expres-
sos no art. 207 da Constituição brasileira, ele-

mentos constitutivos de um padrão de qualidade em 
um projeto de universidade voltado para os interesses 
da maioria da população, foi historicamente gerado e 
incluído na Constituição de 1988 pelas forças sociais 
que incorporavam o discurso contraideológico e que 
buscavam construir um projeto de uma universidade 
socialmente referenciada (MAZZILLI, 1996). Como 
argumenta Pucci (1991):

A expressão ‘indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão’ consagrada pela Constituição de 1988, não 

deve ser considerada como uma fraseologia de efeito, 

mas como uma síntese atual da história educacional 

brasileira que aponta diretamente para a construção de 

uma universidade de um bom nível acadêmico, pública, 

autônoma, democrática, que se coloca a serviço da 

realização de uma sociedade independente e soberana 

científica, tecnológica e culturalmente, voltada para os 

interesses concretos da população brasileira (p.32).

Os antecedentes históricos que levaram à formula-
ção desse preceito constitucional remontam à implan-
tação do ensino superior no Brasil, marcado pelos 
movimentos ocorridos na Europa, no século XVIII, 
que redefiniram o papel social e as funções das univer-
sidades, adequando-as às demandas emergentes na-
quelas sociedades em decorrência das novas formas 
de produção, de organização social e de estrutura 
de poder que se estabeleceram com a revolução in-
dustrial, a ascensão do capitalismo e a difusão das 
ideias liberais. Essas mudanças no modo de conceber 
e organizar as universidades europeias 
gerou a formulação de diferentes pro-
jetos que influenciaram no processo 
de implantação do ensino superior no 
Brasil, e ainda hoje se refletem nas dis-
cussões sobre esse tema e na adoção dos 
diferentes modelos atualmente existen-
tes nesse nível de ensino.

Os modelos implantados na Ingla-
terra, na França e na Alemanha englo-
bam as chamadas funções clássicas da 
universidade: de conservação e transmis-
são da cultura, de ampliação e renova-

ção do conhecimento e de ensino das profissões. A 
concepção de universidade originária do modelo in-
glês, das Universidades de Oxford e de Cambridge, 
fundamenta-se no princípio de que à universidade 
compete a conservação e a transmissão do saber acu-
mulado pela humanidade e tem como premissas a neu-
tralidade da ciência e a dissociação entre o ensino e a 
pesquisa, tidas como atividades incompatíveis entre si 
e, por consequência, com as funções da universidade.

Esse enfoque, que predominou nas universidades 
europeias até o início do século XIX, sofreu profunda 
alteração a partir da reforma da universidade francesa, 
levada a cabo por Napoleão em 1815, no contexto das 
reformas globais ocorridas na França naquele período, 
ao atribuir à universidade a tarefa de preparação pro-
fissional de servidores do Estado. Embora denomi-
nada “universidade”, o modelo francês se caracterizou 
por um aglomerado de faculdades profissionais, como 
explicam Dreze e Debelle (1983):

Não se encontra, em seus escritos, nenhuma reflexão 

sobre a vida acadêmica, a ciência, os métodos de ensino. 

[...] a universidade francesa se centralizou sobre tarefas, 

diretamente úteis ao Estado: preparação profissional 

[...] e a preparação para exames ou concursos, que dão 

acesso a funções públicas ou de caráter público. O en-

sino é, antes de tudo, profissional. Serviço público do 

Estado, a Universidade imperial é ideologicamente 

subjugada ao poder e se vê assumir uma função geral 

de ‘conservação da ordem social’ pela difusão de uma 

doutrina comum. Ela realizará esta tarefa graças a 

uma corporação organizada de professores, espécie de 

“guardas civis intelectuais” a serviço do Imperador, que 

asseguram um ensino, sobretudo profissional (DREZE 

e DEBELLE, 1983p. 86-89).

O modelo francês de Napoleão ins-
tala, assim, uma nova concepção de uni-
versidade, submetida ao Estado e res-
ponsável pela construção e legitimação 
da unidade do pensamento nacional.

Um novo paradigma de universidade 
surge na Alemanha. A universidade 
de Berlim, criada por Humboldt em 
1810, introduz a pesquisa científica 
como função inerente à universidade. 
Essa ideia, que foi sustentada por ou-
tros filósofos como Jasper e Hegel, 

30 anos de Andes-sn

Os modelos implantados 
na Inglaterra, na 

França e na Alemanha 
englobam as chamadas 

funções clássicas da 
universidade: de 

conservação e trans-
missão da cultura, de 

ampliação e renovação 
do conhecimento e de 
ensino das profissões.

Andes 47xx.indd   111 22.01.11   10:19:40



112 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

por exemplo, representou, enquanto 
movimento, um salto de qualidade na 
concepção de universidade, na medida 
em que se constituiu como um dos 
grandes marcos da ciência moderna. 
A Alemanha, marcada pelos efeitos da 
exploração exercida pela França e pela 
Inglaterra, que se adequavam às exi-
gências do processo de revolução in-
dustrial,

[...] teve de realizar um esforço inten-

cional para conseguir a renovação tec-

nológica que os países precocemente 

industrializados tinham experimentado 

de modo mais ou menos espontâneo. 

Nasceu, assim, um modelo tardio de 

desenvolvimento industrial, fruto de 

um esforço de-liberado para eliminar 

a dependência e estruturar-se co-mo 

nação autônoma (RIBEIRO, 1982, p. 

59-60).

Apesar do caráter aparentemente imediatista que 
gerou a criação da universidade de Berlim, foi a refle-
xão filosófica, orientando a pesquisa científica, a 
marca do projeto implantado, contrapondo-se ao ca-
ráter meramente utilitário do saber produzido e do 
trabalho realizado pela universidade. Esse modelo de 
universidade constitui-se na primeira experiência de 
integração entre a pesquisa e o ensino.

O princípio de unidade da pesquisa e do ensino, por 

iniciativa dos estudantes, dos professores e da insti-

tuição é rico de conseqüências: somente o pesquisa-

dor pode, verdadeiramente, ensinar. Qualquer outro 

se limita a transmitir um pensamento inerte, mesmo 

se comunicar a vida do pensamento (DREZE e DE-

BELLE, 1983, p. 51-52).

A instalação de um sistema universitário na América 
Latina de colonização espanhola teve início no século 
XVI. O modelo inicialmente adotado, que reproduzia 
o sistema da universidade espanhola, controlado pelo 
clero e voltado principalmente aos campos das artes e 
da literatura, foi posteriormente substituído pelo mo-
delo francês de Napoleão, tal como ocorreu no Brasil, 
face aos marcos coloniais que compunham o contexto 
social latino-americano.

Esse quadro foi alterado por um movimento que se 

tornou a principal fonte de contestação 
acerca do papel social da universidade 
e de propostas renovadoras para a 
universidade latino-americana, com 
repercussões que alcançaram universi-
dades em todo o mundo. Trata-se do 
movimento ocorrido na Universidade 
de Córdoba, na Argentina, em 1918, 
que marcou profundamente todo o 
sistema universitário da América Latina, 
constituindo-se no embrião de um 
novo paradigma de universidade, em 
um momento em que acontecimentos 
políticos, como a deflagração da I 
Grande Guerra, a Revolução Russa e 
a Revolução Mexicana, contribuíam 
para “acentuar o sentimento nacional 
e o desejo de romper com o passado 
europeu que marcou decisivamente o 
caráter das elites da América Latina e a 
nossa estrutura sócio-econômica e po-

lítica” (WANDERLEY, 1983, p.23).
O movimento de Córdoba foi deflagrado pelo 

movimento estudantil no intuito de promover uma 
reforma universitária que conferisse à universidade 
“um grau de modernização que a tornasse mais demo-
crática, mais eficaz e mais atuante quanto à socieda-
de” (RIBEIRO, 1982, p.122).

Ressalte-se que esse movimento não se originou 
nem se circunscreveu apenas a reformas no sistema 
universitário. Constituiu-se como um canal de ex-
pressão dos reclamos por reformas de base, por parte 
de uma sociedade que experimentava profundas 
mudanças na sua composição em decorrência dos 
processos de “urbanização, de expansão da classe mé-
dia e da ascensão de um incipiente proletariado indus-
trial” (TUNNERMANN, 1983, p. 435).

Nas teses emergentes desse movimento é possível 
identificar as relações entre a reorganização da univer-
sidade e a reorganização da sociedade: as expectativas 
de autonomia e democratização que brotavam eram 
expectativas da sociedade e que, transportadas para 
a universidade, extrapolavam os seus muros. Possi-
velmente seja essa a relação que conferiu ao movimento 
de Córdoba o caráter de elemento que desencadeou 
processos de contestação, através das universidades, 
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em muitos países da América Latina.
A Reforma de Córdoba redefiniu as relações entre a 

Universidade, a sociedade e o Estado. Até Córdoba, a 

Universidade e a sociedade caminharam sem contra-

dizer-se, pois durante os longos séculos coloniais e o 

primeiro século da República, a Universidade não fez 

senão responder aos interesses da classe dominante e 

da sociedade, donas do poder político e, por isso mes-

mo, da sociedade. O movimento de Córdoba foi o 

primeiro confronto de uma sociedade que começava 

a experimentar mudanças na sua composição interna 

e uma universidade paralisada em esquemas obsoletos 

(TUNNERMANN, 1983, p. 435).

O ideário desse Movimento, proclamado no 
“Manifesto de Córdoba”, apresentou pela primeira 
vez a ideia de cogoverno da univer-
sidade, com a participação dos estu-
dantes. Embora seja a principal marca 
desse movimento, o “Manifesto” apre-
senta um conjunto de pleitos que se 
configuram como definição de uma 
nova identidade para a universidade ao 
redefinir para que e para quem ela deva 
servir e como isso se realiza. Dentre as 
propostas apresentadas nesse Manifesto 
e dele decorrentes, destaca-se a incorpo-
ração da extensão universitária como 
meio que possibilita concretizar o com-
promisso da universidade com o povo 
e fazer dela um centro por excelência 
para o estudo objetivo dos grandes problemas na-
cionais. As atividades de extensão realizadas pela 
Universidade de Córdoba tinham por objetivo, co-
mo argumenta Tunnermann (p. 393), criar para os 
estudantes a oportunidade de

não só familiarizar-se com os problemas de seu meio 

e entrar em contato com seu povo, mas tam-bém 

de devolver-lhe em serviços parte do benefício que 

significa pertencer a uma minoria privilegiada que tinha 

acesso a uma educação superior, em ultima instância, 

paga pelo esforço de toda a comunidade.

Assim, sob a inspiração de algumas experiências 
anteriormente realizadas na Bélgica e na França, e 
com base nessa concepção de extensão, cujos pro-
gramas se realizavam não na universidade, mas 
nas fábricas, nos escritórios e nos sindicatos, fo-

ram criadas as Universidades Populares, com um 
corpo docente composto fundamentalmente pelos 
estudantes e o corpo discente, pelos trabalhadores. 
Uma das consequências desse movimento reformista 
é que a extensão, como função da universidade, foi 
consagrada na legislação universitária de pratica-
mente todos os países do mundo a partir dos anos 
1920 e 1930.

Percursos na formulação de uma ideia de 
universidade no Brasil

As reformas que vinham se iniciando na Europa 
demarcavam um novo momento com relação às con-
cepções sobre a universidade no mundo. Marcado 
por essas mudanças, o ensino superior brasileiro 

nasceu sob a influência do modelo da 
universidade francesa, criado por Na-
poleão Bonaparte, adotado por Portugal 
e transplantado para o Brasil.

Para a universidade brasileira, o pro-
cesso que gerou um novo paradigma 
ocorreu no início da década de 1960, 
a partir do movimento liderado pelos 
estudantes universitários organizados na 
União Nacional dos Estudantes (UNE). 
O início dessa década demarcou um 
momento de ruptura no campo social, 
decorrente da crise econômica e política 
herdada do populismo, que culminou por 
provocar fortes conflitos entre diversas 

forças sociais e as instâncias governamentais. Também 
nesse período foi formulado, pela primeira vez, um 
novo paradigma para a universidade brasileira: das 
críticas ao modelo de universidade vigente até então 
– o movimento liderado pelos estudantes, cujo eixo 
central era a reforma universitária –, passa-se a ques-
tionar o papel social da universidade. Esse processo, 
segundo Veiga (1982), tem início no final da década 
de 1950, quando

[...] dois grupos se configuram incorporando estas 

propostas modernizadoras: um reunido em torno de 

Darcy Ribeiro, apoiando a criação de uma universidade 

moderna e livre de freios e vícios burocráticos das 

instituições de ensino superior brasileiras, outro de 

composição predominantemente estudantil sob o co-

mando da UNE, que propunha um movimento am-
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plo de reforma que fosse capaz de alterar inclusive a 

composição social e o caráter de todo o sistema univer-

sitário. São este dois grupos os que, no início dos anos 

sessenta, se mobilizam e procuram refinar suas pro-

postas de modo a transformá-las em alternativas de po-

lítica educacional (p.33).

Mais do que se ater a propostas para a universida-
de, no âmbito desse movimento consolida-se a com-
preensão de que não é possível transformar a univer-
sidade, em uma perspectiva de classe, sem transfor-
mar também a sociedade. Esse movimento passa a 
incorporar, assim, a luta por reformas de base.

De acordo com um diagnóstico que apontava a 
universidade brasileira, fruto da colonização, como 
um obstáculo à consolidação de transformações soci-
ais, Pinto (1986) evidencia o papel estratégico de uma 
Reforma Universitária que viesse a romper com o pa-
pel conservador que a universidade brasileira vinha de-
sempenhando até então, como instrumento a serviço 
das elites dirigentes. O ponto central de sua obra, que 
tem como pressuposto o problema das relações entre 
universidade e sociedade, dá suporte à formulação de 
um novo paradigma para a universidade1.

É, portanto, num quadro dessa espécie, numa sociedade 

em esforço por superar o subdesenvolvimento secu-

lar, visto haver descoberto as causas desse estado e se 

apoderado, na consciência de suas massas, das idéias in-

dispensáveis para criar a força social capaz de realizar a 

mudança projetada, é nesse quadro que se apresenta o 

problema da reforma da universidade [...]. Para enfrentar 

o problema de que nos ocupamos, deisiva é a pergunta 

inicial. Pois, pela maneira como é formulada, já se de-

fine a possibilidade de ser correta ou incorretamente 

analisado tudo o mais que dela decorre. Para nós, a 

pergunta inicial justa consiste em indagar “para quem?” 

é preciso fazer a reforma da universidade. Só depois dela 

respondida adquire sentido passar à pergunta imediata: 

“que universidade” se deve instituir. Por fim, no terceiro 

momento tem cabimento indagar “como organizá-la”. 

Eis aí delineada a marcha da nossa reflexão teórica sobre 

o assunto (p. 13 e 71).

Outros fatores, emergentes desse processo, tam-
bém concorreram com esta reorientação das lutas li-
deradas pelos estudantes. O movimento estudantil, 
fortemente engajado na discussão sobre reformas de 
base e da educação através da UNE, passou a desen-

volver ações de extensão, marginais ao processo 
acadêmico das universidades. Foram desenvolvidos 
projetos cujo objetivo era a conscientização da 
população acerca da realidade social nas áreas de 
educação, especialmente de educação de adultos e 
de cultura popular, dentre os quais se destacam: Mo-
vimento de Cultura Popular (Pernambuco); Cam-
panha de Pé no Chão também se aprende a ler (Rio 
Grande do Norte); Movimento de Educação de Base 
(Norte, Nordeste e Centro-Oeste); Centro Popular 
de Cultura; entre outros. A convergência de linhas 
teóricas entre esses projetos, as formulações de Paulo 
Freire (1967) acerca do papel de conscientização a ser 
exercido pela educação e as teses desenvolvidas por 
Álvaro Vieira Pinto conduziram à formulação de um 
novo paradigma para a universidade, a partir da ne-
gação do paradigma vigente, deslocando o problema 
da estrutura e organização para a questão dos fins: 
para que e para quem deve servir a universidade. A 
questão de classes é assim introduzida como referência 
para pensar a universidade e, consequentemente, a 
Re-forma Universitária pretendida, no âmbito das 
re-formas mais gerais da sociedade. Essas concepções, 
que fundamentaram a redefinição das funções de en-
sino, pesquisa e extensão e a ideia da associação en-
tre elas, no interior das discussões sobre a Reforma 
Universitária, foram explicitadas também por Flores-
tan Fernandes (1975), importante teórico da Refor-
ma Universitária:

Sem dúvida, podemos construir “escolas superiores” 

(como no passado) ou universidade (como se pretende 

recentemente). Todavia, algo é iniludível. Se prevalecer 

o último objetivo, impõe-se criar um clima novo para 

que o técnico e o homem de ciência sejam possíveis. 

[...] precisamos descobrir recursos novos que aumen-

tem a qualidade de sua consciência da situação, o ama-

durecimento de suas técnicas e o aperfeiçoamento de 

seus alvos sociais (p. 32-35).

Do ponto de vista da construção de uma ideia 
de universidade no Brasil, é possível afirmar que es-
se período representou um salto de qualidade em 
relação ao período anterior: do escolanovismo, da 
pesquisa desinteressada e da extensão como cursos de 
vulgarização do saber, avançou-se para uma concep-
ção de universidade que tem como foco o processo 
social e como meta a transformação das estruturas so-
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ciais, como argumenta Veiga (1982):
Aquele movimento continha em si mesmo a sua 

negação, uma negação expressa, em um nível, pela 

evolução das críticas dirigidas à universidade e, em 

outro, pelas tentativas de viabilização de projetos 

educativos conflitantes. As concepções de reforma 

universitária e os conflitos que fazem alterar o seu ca-

ráter não estão restritos ao nível superestrutural. Ao 

contrário, elas expressam, medidas pela produção do 

conhecimento, o desenvolvimento das forcas sociais. 

A produção de conhecimento, não afeta somente o 

nível ideológico, mas também o da ação, pois ambos 

os movimentos da atividade humana, reflexão e ação, 

estão inevitavelmente conectados através das maneiras 

como os seres humanos experimentam e tentam mudar 

sua própria realidade (p.65).

O contexto político global era de crise. A reforma 
universitária passou a ser vista como questão política 
de fundo e compreendida como uma das frentes das 
reivindicações por reformas de base, que mobiliza-
vam o país naquele momento, dificultando sua gover-
nabilidade.

O golpe militar de 1964 iniciou um novo período 
na história do Brasil, alterando de forma abrupta e 
radical o processo em curso na sociedade. A univer-
sidade brasileira, no entanto, efervescia sob o impacto 
do golpe e das medidas que vinham sendo tomadas. 
O descontentamento com as perspectivas da Reforma 
Universitária que se prenunciava levou o movimento 
estudantil a intensificar ainda mais as críticas ao 
governo. Em setembro de 1967, o governo criou a 
Comissão Meira Mattos, com a finalidade de conter o 
movimento estudantil.

A produção de um novo projeto 
para a universidade, em conformidade 
com o projeto político do novo re-
gime, intensificou-se no período com-
preendido entre o golpe de 1964 e a 
promulgação da Lei 5540/68. A intenção 
era criar um sistema de ensino superior 
que respondesse às promessas de moder-
nização do país. Por modernização 
entendia-se a aceleração do desenvol-
vimento econômico, através da entra-
da de capital estrangeiro e do desenvol-
vimento tecnológico. Para a classe 

média, a garantia de segurança e acesso ao ensino 
superior eram os compromissos assumidos pelo 
novo governo. Era preciso, pois, que a universidade 
fosse reformada, de modo a garantir, entre outras 
questões: preparar mão de obra para o mercado de 
trabalho, que respondesse às necessidades do sistema 
produtivo; extinguir as atividades “políticas” no in-
terior das universidades e controlar, no seu interior, os 
focos de crítica ao governo militar; e permitir o acesso 
à universidade dos filhos da classe média (CHAUI, 
1980, p. 34).

Com a finalidade de produzir esse projeto, en-
tre outras ações, foram firmados vários acordos de 
cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, cul-
minando com os acordos MEC/USAID.

Através de atos institucionais, perseguições polí-
ticas e de violência brutal, coletiva e individual, foram 
sendo banidas do cenário nacional organizações e per-
sonalidades que, de alguma forma, na visão dos que 
ocupavam o governo do país, representavam ameaça 
ao projeto por eles pretendido.

No campo da educação, foram desativadas as en-
tidades estudantis, e um conjunto de pensadores, que 
vinha contribuindo na formulação de novas concep-
ções para a educação e a universidade brasileiras, 
foi exposto às mais diversas formas de repressão. O 
movimento estudantil foi alvo da repressão e da vio-
lência policial, que resultou na prisão e na morte de 
estudantes.

Finalmente, em dezembro de 1968, os militares 
no poder atingem seu intento com um golpe final: 
é promulgado o Ato Institucional nº 5, fechado o 

Congresso e o País submetido ao mais 
profundo silêncio.

A Reforma Universitária aprovada 
naquele momento concretiza as prin-
cipais metas do governo militar: a ra-
cionalização da estrutura, a expansão de 
vagas e o controle político e ideológico 
da universidade, contrapondo-se ao no-
vo paradigma emergente dos embates 
ocorridos no início da década de 1960, 
que concebia a universidade como um 
instrumento que pode contribuir com a 
transformação estrutural da sociedade.

As premissas desse novo paradigma, 
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no entanto, continuaram orientando as formulações 
sobre a universidade, o que evidencia que houve, de 
fato, um salto de qualidade e que, se os con-frontos 
ocorridos nesse período foram dominados pela força 
e pelo medo, permitiram também a geração de novos 
patamares de luta no interior da sociedade. Através 
desse processo incorporava-se um novo pensamento 
educacional e pedagógico, para a Educação Superior 
no Brasil, que emergiu no final da década de 1970. 
Assim, em concomitância à recuperação das liberdades 
democráticas e à reorganização dos movimentos 
sociais, o que marcou os debates e as publicações 
no âmbito da Educação no início da década de 1980 
foi a compreensão de que “a crítica, para ser efetiva 
não bastava engendrar a denúncia e a resistência, mas 
necessita abrir perspectivas para alternativas” (FRI-
GOTTO, 1995, p. 45).

A década de 1970 mostrou que, da mesma forma 
que não se cria um modelo de universidade por de-
creto, não se destrói também, nem por decreto, 
nem pela força, os germens da contestação e de luta 
emergentes do interior da sociedade. Eles podem ser 
temporariamente controlados e abafados, mas ressur-
gem em outros momentos. E a universidade brasi-
leira não fugiu a essa herança, pois no cumprimento 
do seu papel, ao mesmo tempo em que respondeu 
aos anseios da elite dirigente, possibilitou também o 
surgimento de um novo paradigma, no contexto do 
movimento pela Reforma de 1968, quando foi exi-
gida a democratização do acesso e da produção da 
universidade, que deu origem a um novo projeto para 
a universidade brasileira. Esse projeto, sobre o qual 
pouco se escreveu durante o período da ditadura, 
foi retomado na década de 1980, tão logo se inicia 
no Brasil a reabertura política, e teve como um dos 
grandes marcos a aprovação de uma nova Carta Cons-
titucional.

Para a construção de uma ideia de universidade no 
Brasil, o período que antecedeu à promulgação da Cons-
tituição de 1988 representou um novo momento de sín-
tese: consolidaram-se os contornos de um projeto de 
universidade pública, gratuita, autônoma, democrática 
e socialmente relevante (MAZZILLI, 2009).

Durante a década de 1970, no Brasil, dadas as con-
dições conjunturais de repressão a toda e qualquer 
iniciativa que pusesse em questão o governo militar, 

a produção acadêmico-científica referenciada nessas 
concepções de educação e de escola foi muito limita-
da. Mas esse pensamento crítico ficou latente. Ao final 
daquela década, quando houve a retomada das liberda-
des democráticas, com a promulgação da Lei da Anis-
tia e a reorganização dos movimentos sociais, foi 
possível tornar públicas as ideias construídas durante 
esse período: nos debates, nos eventos científicos, nas 
publicações, as avaliações conduziram a um ponto de 
convergência. Era preciso ir além da denúncia e da 
crítica aos resultados do período da ditadura sobre 
a educação. Era preciso radicalizar na construção da 
democracia na prática social. Teve, assim, início uma 
nova etapa na atuação das forças de oposição, atu-
antes no campo da educação: superação da fase da 
denúncia para lançar-se na tarefa de construção de 
projetos alternativos. Essa tarefa foi uma das mais 
importantes realizações do movimento docente, 
através da Associação Nacional dos Docentes do 
Ensino Superior (ANDES)2, possibilitando, com a 
formulação de um projeto para a universidade bra-
sileira, que perspectivas inovadoras para o ensino su-
perior ganhassem força e significado no interior das 
universidades e demarcassem novas referências para 
pensar e realizar esse nível de ensino.

A formulação do artigo 207 da Constituição 
Brasileira de 1988

No contexto de reorganização dos movimentos 
sociais, que marcou o final da década de 1970 e início 
da década de 1980, foram criadas Associações de 
Docentes (AD) nas Instituições de Ensino Superior 
(IES) públicas e privadas (as primeiras, em 1976). 
O primeiro encontro dessas AD ocorreu durante a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira pelo Progresso 
da Ciência (SBPC), em julho de 1978, em São Pau-
lo, quando foi convocado o primeiro Encontro Na-
cional de Associações Docentes (ENAD), que se 
realizou em janeiro de 1979, na Universidade de São 
Paulo (USP) e o segundo, em Salvador, em setembro 
de 1979. Essas associações, em uma primeira ação 
conjunta, lideraram a paralisação de 33 universidades 
em setembro de 1980, durante a “Semana Nacional 
de Mobilização e Luta”. Fruto desse processo, foi 
convocado o

I Congresso Nacional de Docentes Universitários, que 
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se realizou em Campinas, em fevereiro de 1981, com 

delegados eleitos por assembléias das AD. Participaram 

deste Congresso cerca de 300 delegados, representando 

mais de 70 AD. Este Congresso deliberou pela criação 

da ANDES – Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior (ANDES, 1989, p. 07).
A criação da ANDES constituída, em grande 

parte, por integrantes do movimento estudantil da 
década de 1960, decorreu do reconhecimento da 
necessidade, expressa em seu primeiro Estatuto, de 
unificação nacional do movimento docente em defesa 
de sua autonomia e de uma política educacional que 
atendesse às necessidades populares, buscando a inte-
gração com entidades, nacionais e internacionais, re-
presentativas de professores, trabalhadores e demais 
setores na luta pela democracia e pelos interesses do 
povo brasileiro.

Uma das primeiras decisões tomadas pelos do-
centes, tão logo fundada a ANDES, foi a elaboração da 
Proposta da ANDES e das AD’s para a Universidade 
Brasileira, publicada, em sua primeira versão, em 
1982.3 Essa Proposta, concebendo a universidade como 
instituição científica, estabeleceu a democratização e a 
autonomia como condições para que a universidade 
cumprisse seu papel social de contribuir para a ade-
quação das estruturas do Estado às aspirações demo-
cráticas em curso na atual conjuntura política do país e 
tomou como princípios a defesa do ensino público e 
gratuito, autonomia e democratização como critérios 
do padrão de qualidade da universidade. Carreira do-
cente, concursos públicos, eleições diretas para diri-
gentes universitários, participação da comunidade na 
vida acadêmica, financiamento, avaliação e projeto pe-
dagógico, são tidos como meios que concretizariam 
uma universidade autônoma e democrática. Dessa 
forma, desde sua primeira versão, esse Projeto se 
orienta pela afirmação da plena autonomia como 
requisito para o exercício do pensamento crítico, 
que permite à universidade a produção de um co-
nhecimento voltado para as reais necessidades da 
população – essa orientação foi traduzida no art. 
207 da Constituição  brasileira. A criação da AN-
DES ocorreu em um período marcado pela partici-
pação popular nos processos que objetivavam a re-
conquista das liberdades democráticas. Essa partici-
pação caracterizou-se tanto pela presença do povo 

nas ruas, como foi o caso da campanha por eleições 
diretas para Presidência da República, como pela re-
constituição e criação de movimentos sociais. Frus-
trado o intento do movimento pelas “Diretas Já”, 
foi deflagrado o movimento “Constituinte Já”, com 
acentuada participação popular, buscando garantir le-
gitimidade e soberania ao processo que se iniciava. O 
envolvimento e a participação popular foram fatores 
decisivos para a convocação de uma Assembleia Na-
cional Constituinte, eleita com a tarefa exclusiva de 
elaborar a nova Constituição.

Esse período é reconhecido como um dos mais 
importantes movimentos vividos em nossa história, 
dado o seu caráter pedagógico de aprendizagem polí-
tica e, principalmente, seu significado na luta pela cons-
trução da cidadania do povo brasileiro (MICHILES, 
1989, p. 20). Essa participação popular deu-se através 
da elaboração de emendas populares, organizadas por 
movimentos sociais e encaminhadas às Comissões 
formadas no âmbito da Assembleia Constituinte.

O capítulo referente ao ensino superior, na nova 
Carta Constitucional, resultou de intensos debates 
que se travaram entre movimentos e entidades cientí-
ficas e sindicais e o MEC, representado por Comis-
sões nomeadas para formular propostas para a Cons-
tituição.

As propostas originárias da esfera governamental 
para a Educação, na Constituinte, foram formuladas 
através de dois grupos de trabalho nomeados pelo 
MEC. Em 1985, foi criada uma “Comissão Nacional 
para Reformulação da Educação Superior”. Em 
seu relatório final, essa Comissão incorporou a tese 
da autonomia, concebida como liberdade para as 
universidades decidirem o conteúdo do ensino, da 
pesquisa e da extensão. A outra contribuição do 
MEC foi apresentada em 1986, com o relatório do 
GERES (Grupo Executivo para a Reformulação do 
Ensino Superior), que propunha, entre outras coisas, 
a exclusão da ideia de indissociabilidade entre ensino e 
pesquisa, com argumentos em defesa da possibilidade 
de separação entre as universidades do conhecimento e 
as universidades do ensino.

Reunindo o movimento social organizado em 
torno da Educação, foi criado o Fórum da Educação 
na Constituinte, congregando as seguintes entidades 
científicas e sindicais: ANDES, ANPAE, ANPEd, 
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Na passagem pelas 
Comissões e pela 

plenária da Assembleia, 
o texto constitucional 

sofreu modificações que 
inclusive fortaleceram 
a proposta do Fórum 
ao usar, por exemplo, 
o verbo obedecer ao 
invés de orientar e 
acrescenta o termo 

entre, explicitando com 
mais clareza a ideia de 

indissociabilidade.

CEDES, CGT, ANDE, CPB, CUT, FASUBRA, 
OAB, SBPC, SEAF, UBES E UNE.4 As teses centrais 
defendidas pelo Fórum referiam-se a questões como 
autonomia, gestão democrática, gratuidade do ensino 
público, verbas públicas exclusivamente para o ensi-
no público, dever do Estado no financiamento da 
Educação, carreira e capacitação docentes etc. O pa-
pel do Fórum foi decisivo naquele momento pois, 
mesmo não tendo seus pleitos contemplados inte-
gralmente (como foi o caso de impedir a destina-
ção de verbas públicas para o setor privado, por 
exemplo), contribuiu para garantir pontos que se 
constituíam como de fundamental importância para 
as correntes progressistas na Educação. O artigo 207 
da Constituição, que consagra os princípios da auto-
nomia e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, foi um desses casos.

Grande parte das teses sobre o ensino 
superior incorporadas pelo Fórum tem 
origem na Plataforma dos Docentes do 
Ensino Superior para a Constituinte, 
elaborada pelo movimento docente, 
através da ANDES, com base nos de-
bates sobre a Constituinte iniciados 
em janeiro de 1985 e realizados ao 
longo do período que antecedeu a 
aprovação da Carta Constitucional. O 
capítulo referente à Educação Superior 
contido na Proposta Educacional para a 
Constituição, apresentada pelo Fórum 
à Subcomissão de Educação, Cultura 
e Esportes da Assembleia Nacional 
Constituinte, em maio de 19875, foi 
elaborado com base na Plataforma dos 
Docentes do Ensino Superior apresentada pela AN-
DES. (ANDES, 1987).

O fato de ter sido esta Plataforma da ANDES o 
documento de referência para a proposta do Fórum 
explica-se em função de ter sido a ANDES a enti-
dade que propôs e organizou aquele Fórum, em 
cumprimento à deliberação da entidade aprovada no 
XIII Conselho Nacional das Associações de Docentes 
(CONAD), realizado em São Paulo nos dias 20 a 
22/06/86, quando foi proposto que a ANDES buscasse 
articular a constituição de um Fórum que reunisse 
profissionais da educação com o objetivo de aprovar 

uma plataforma consensual e encaminhamentos uni-
tários visando intervir na Constituinte. Esse CONAD 
deliberou ainda que o XIV CONAD definiria a 
plataforma a ser proposta pela ANDES (ANDES, 
1986, p. 03).

Dessa forma, quando da criação do Fórum, a 
ANDES já realizara um processo que, através de inú-
meros debates tanto nos seus eventos internos co-
mo em conjunto com as outras entidades, originou 
a referida “Plataforma”, que concebe a educação 
como uma das formas e a escola como um dos luga-
res do desenvolvimento da capacidade crítica, cujo 
campo próprio, bem o sabemos, é a luta, são os en-
frentamentos concretos da prática cotidiana, que de-
senvolvem a crítica tanto mais quanto mais globais e 
organizados politicamente forem aquela luta e aquele 
enfrentamento (p. 19). Com base nessa premissa, 

foram definidos os eixos nos quais se 
assentaram as propostas da entidade 
para a nova Constituição: Pela própria 
natureza da Educação que propomos, 
são pontos inegociáveis e que devem 
pautar nossa organização concreta: 
a democracia, a qualidade do ensino, 
a gratuidade, o interesse público e a 
autonomia das instituições de ensino 
(p.19).

Essas concepções geraram uma 
emenda, apresentada pelo Fórum Na-
cional de Educação na Constituinte à 
Assembleia Nacional Constituinte, que 
congregava os princípios de autonomia e 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão como um novo paradigma 

para a universidade brasileira, e essa emenda foi in-
corporada à Constituição Brasileira de 1988 em seu 
artigo 207, que estabelece: As universidades gozam 
de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.

Um ponto que merece destaque é que a inclusão do 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, quando de sua submissão à Assembleia 
Constituinte, não foi objeto de polêmica, como acon-
teceu com outros pontos relacionados ao capítulo 
do ensino superior. Pelo contrário, na passagem 
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pelas Comissões e pela plenária da Assembleia, o 
texto constitucional sofreu modificações que inclu-
sive fortaleceram a proposta do Fórum ao usar, por 
exemplo, o verbo obedecer ao invés de orientar e 
acrescenta o termo entre, explicitando com mais cla-
reza a ideia de indissociabilidade. Esse fato pode se 
explicar como decorrência do intenso debate provo-
cado pelo Relatório GERES, ao propor a dissociação 
entre ensino e pesquisa, e o acúmulo de discussões já 
existente sobre esse conceito, garantindo a inclusão 
do artigo que incorpora como princípio a associação 
entre essas funções. Essa incorporação há de ser en-
tendida, portanto, como resultado de um amplo 
consenso sobre a importância desse princípio para a 
melhoria da qualidade do ensino superior, e mostra 
que a inclusão da autonomia na lei Maior no tempo 
presente e a inclusão da indissociabilidade também 
ali, conquanto no tempo futuro, se devem à pressão 
exercida pela comunidade acadêmica (CURY, 1991, 
p. 28).

A fusão dos princípios de autonomia e de indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, portanto, 
pode ser entendida como o reconhecimento da capa-
cidade da universidade “gerir a si mesma, de ser capaz 
de propor e executar coletivamente uma política cien-
tífico-tecnológica e educacional e desenvolver projetos 
artístico-culturais e de extensão que sejam discutidos 
com a sociedade, sem atrelamentos a governos ou par-
tidos, mas que atue na articulação e no atendimento 
dos interesses, sociais” (ANDES 1989, p. 113).

Analisando o significado e sentido do artigo 207 
e o procedimento que o consagrou como preceito 
constitucional, é possível concluir que esse artigo, 
construído historicamente como elemento constitu-
tivo de um projeto de universidade autônoma e so-
cialmente referenciada, tornou-se preceito legal gra-
ças às forças sociais que, ao longo da história, e es-
pecialmente no período que antecedeu à elaboração 
da nova Constituição, buscaram construir esse pro-
jeto de universidade. E que a ANDES, desde sua 
fundação, exerceu fundamental papel na concepção 
desse projeto de universidade.

notas

1. A obra de Álvaro Vieira Pinto, A Questão da Universidade, 

publicada em 1961 pela editora da UNE, é apontada como 
sendo a referência teórica que fundamentou as ações realizadas 
pelo movimento estudantil, bem como o processo de debate 
sobre a Reforma Universitária.

2. O ANDES-SN foi fundado em 1981 como Associação Na-
cional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES). Sete anos 
depois, após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, 
passou a ser Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior. Neste artigo será usada a denominação “a 
ANDES” sempre que se referir ao período da entidade que an-
tecedeu à transformação em Sindicato.

3. A última atualização desse Projeto, realizada em 2003, pode 
ser acessada em www.andes.org.br

4. A íntegra das propostas apresentadas pelo Fórum da Educação 
na Constituinte – Proposta Educacional para a Constituição – 
foi publicada pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
68 (160): 665-668, de set./dez./87. Nesse mesmo número da 
RBEP encontra-se o artigo de GOMES, C. A. & GARRIDO, 
M. C. J. A Educação na Assembleia Nacional Constituinte, que 
confronta as alterações sofridas pelas propostas do Fórum ao 
longo das discussões e votações até serem incorporadas (ou 
não) à Constituição.

5. A íntegra desta proposta encontra-se publicada na Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos 68 (160): 665-668, de set./
dez./87.
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Resumo: O artigo discute a tentativa infrutífera da Academia em conciliar as duas perspectivas em que se 
debate a produção do conhecimento. De um lado, o valor socialmente útil e transformador de sua produção, 
de outro, o valor mercantil e, portanto, conformado à lógica do capital. Na tentativa de explicar o mal-estar 
decorrente, que impacta a Academia, recorremos a Freud, para pensar as angústias que nos aprisionam, e a 
Marx para desvendar as raízes desse mal-estar e sua possível superação.
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Professores, pesquisadores e estudantes univer-
sitários e, até mesmo os chamados “gestores de 
Ciência & Tecnologia”, enfim, o que chamamos 

de Academia, a Academia parece estar desagradada 
e, em alguma medida, degradada pela direção e pelo 
ritmo do desenvolvimento das transformações em 
curso no chamado sistema brasileiro de ciência e tec-
nologia1.

Em que pesem os inúmeros depoimentos e estu-
dos que vêm demonstrando os limites deste processo 
e suas nefastas consequências pessoais, institucionais 
e científicas, os membros da Academia parecem 
igualmente convencidos da inevitabilidade desta 
marcha forçada ao Desenvolvimento Científico & 
Tecnológico, e também de suas proclamadas finalida-
des “sociais”.

Para apresentar tais reflexões, organizamos esta 
breve apresentação em quatro seções, a 
saber: 1. O mal-estar na civilização; 2. 
O fetichismo do conhecimento-merca-
doria; 3. Mapeando o mal-estar na Aca-
demia; 4. À guisa de conclusão.

1. O mal-estar na civilização
Em meados de 1929, então com 

73 anos, Sigmund Freud concluiu um 
polêmico e ambicioso livro, considerado 
por alguns o seu texto mais sombrio: O 
mal-estar na civilização2. Nessa obra, 
Freud discute a busca da felicidade e do 
prazer, frente aos paradoxos da satisfa-
ção, no contexto da civilização, no século 
XX. A contribuição específica de Freud 
à política pode ser sintetizada, de forma esquemática, 
na ideia de que “as paixões são reprimidas pela cul-
tura”. Nesse sentido, todos somos tomados por um 
mal-estar e, em alguma medida, somos “inimigos da 
civilização”3. Por tudo isso, a obra O mal-estar na 
civilização deve ser lida como uma profunda reflexão 
ética, sobre os paradoxos da busca da felicidade e os 
limites da civilização4.

Examinemos melhor a tese psicanalítica da política, 
de Freud.

Para Freud, exceto no campo do pensamento reli-
gioso, isto é, metafísico, não é possível se resolver a 
questão do propósito da vida. Contudo, de forma 

menos ambiciosa, podemos observar as condutas 
humanas e chegar à conclusão de que os homens 
querem ser felizes e assim permanecer. Esta procura 
apresenta dois aspectos: uma meta positiva – alcançar 
sentimentos de prazer; e uma meta negativa – evitar o 
sofrimento e o desprazer. A rigor, para Freud, apenas 
a consecução da meta positiva – o prazer – pode ser 
considerada efetivamente “felicidade”.

Assim, se concordarmos com Freud, o “propósito 
da vida é simplesmente”, o que ele denominou de “o 
programa do princípio do prazer”5. Embora bastante 
eficaz, o princípio do prazer está em desacordo com 
toda a realidade.

De fato, todo o universo parece conspirar contra a 
consecução deste princípio. O sofrimento nos ameaça 
por três vias: o corpo – condenado à decadência e à 
dissolução; a natureza – que pode nos destruir sem 

aviso; e, finalmente, nossas relações com 
os outros.

No que tange às duas primeiras 
fontes de nosso sofrimento – o poder 
superior da natureza e a fragilidade de 
nossos corpos – parece que, com rela-
tiva facilidade, nos submetemos ao ine-
vitável.

Na verdade, o reconhecimento des-
sas limitações não nos paralisa. Ao 
contrário, através do reconhecimento 
do reino da necessidade natural, expan-
dimos o mundo da liberdade humana 
através do trabalho coletivo. Laboramos 
para compreender e dominar a natureza, 
elaboramos poderosas próteses para 

expandir nossa capacidade corporal e mesmo inte-
lectual. A ciência e a tecnologia são processo e pro-
duto deste trabalho coletivo. Através do trabalho, 
modificamos o mundo e a nós mesmos.

Contudo, a vida em sociedade é encarada, simulta-
neamente, como a terceira e mais poderosa fonte de 
nossos sofrimentos.

Se, com relação às outras duas fontes de sofrimento 
(a natureza e o corpo), encaramo-las como necessárias 
e lutamos para contorná-las pelo trabalho, quanto à 
terceira fonte de nossos sofrimentos – a sociedade –, 
contudo, nossa atitude, de um modo geral, é diferente. 
O sofrimento advindo da vida em sociedade nos 
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parece mais penoso do que os oriundos de outras 
fontes: “Tendemos a encará-lo como uma espécie de 
acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos 
fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo 
de outra fonte”6.

Na época de Freud, que é ainda o nosso tempo, 
muitos acreditam que a sociedade, isto é, a civilização, 
é, na verdade, a fonte de todas as nossas desgraças. 
Profetas nostálgicos anunciam que seríamos mais 
felizes se retornássemos ao estado de natureza, que 
deixássemos livres, para obtenção de satisfação, todas 
as nossas pulsões. Em outras palavras, tais profetas 
afirmam que se deixássemos de ser humanos, se fôs-
semos capazes de abrir mão da civilização, enfim se-
ríamos felizes. Um paradoxo se estabelece: de um 
lado, construímos a civilização para nos proteger da 
natureza e compensar nossas limitações físicas indi-
viduais; de outro lado, reconhecemos 
nessa construção humana a responsável 
pelos nossos maiores sofrimentos.

Existe ainda um fator adicional de de-

sapontamento. Durante as últimas gera-

ções, a humanidade efetuou um progres-

so extraordinário nas ciências naturais e 

em sua aplicação técnica, estabelecendo 

seu controle sobre a natureza de uma 

maneira jamais imaginada. [...] Os ho-

mens se orgulham de suas realizações 

e têm todo direito de se orgulharem. 

Contudo, parecem ter observado que o 

poder recentemente adquirido sobre o 

espaço e o tempo, a subjugação das forças 

da natureza, consecução de um anseio que 

remonta a milhares de anos, não aumentou a quantidade 

de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não 

os tornou mais felizes (FREUD, 1930/1929).

Enfim, um mal-estar toma conta da civilização.
Um contentamento descontente parece estar pre-

sente em todos nós. Refreamos, sublimamos nossos 
impulsos em direção à cultura, construímos a civi-
lização. A civilização se volta contra a satisfação des-
ses mesmos impulsos, pois a sociedade pressupõe a 
renúncia às pulsões.

Freud nos ensina, então, que nunca houve um Pa-
raíso, não há um Paraíso Perdido a ser encontrado. 
Também não é possível construir uma Nova Icária, na 

qual todo o mal-estar seria definitivamente banido. 
Sem dúvida, Freud não era um utopista ou um adepto 
da revolução socialista. Mas, mesmo assim, admite 
que “uma mudança real nas relações dos seres huma-
nos com a propriedade seria de muito mais ajuda do 
que quaisquer ordens éticas”, postulações morais ou 
religiosas, preconizadas por muitos reformadores so-
ciais liberais7.

Enfim, para Freud, pulsão de vida e pulsão de 
morte entrelaçam-se necessariamente. O mal-estar 
na civilização é o resultado de forças antagônicas em 
confronto, é um sinal, um sintoma de que uma luta 
está em processo.

2. O fetichismo do conhecimento-mercadoria
 Assim Marx abre sua obra magna O Capital:

A riqueza das sociedades onde rege a produção capita-

lista configura-se em ‘imensa acumulação de 

mercadorias’, e a mercadoria, isoladamente con-

siderada, é a forma elementar dessa riqueza. Por 

isso, nossa investigação começa com a análise 

da mercadoria. (MARX, [1890] 1994, p.41)

E, em seguida, nos diz:
A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto 

externo, uma coisa que, por suas propriedades, 

satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 

natureza, a origem delas, provenham do estô-

mago ou da fantasia. Não importa a maneira 

como a coisa satisfaz a necessidade humana, se 

diretamente, como meio de subsistência, objeto 

de consumo, ou indiretamente, como meio de 

produção (Idem, pp.41-2. Grifos nossos).

Ou seja, Marx assinala, em primeiro 
lugar, que a mercadoria possui necessariamente valor-
de-uso, ou seja, é capaz de satisfazer necessidades 
humanas, sejam elas provenientes do estômago ou 
da fantasia, enfim, a mercadoria precisa ter uma uti-
lidade.

Contudo, se toda mercadoria tem uma utilidade, 
cada mercadoria é veículo material de um valor-de-
troca. Diz Marx:

O valor-de-troca revela-se, de início, na relação quan-

titativa entre valores-de-uso de espécies diferentes, na 

proporção em que se trocam, relação que muda cons-

tantemente no tempo e no espaço. Por isso, o valor-de-

troca parece algo casual e puramente relativo, e, por-
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tanto, uma contradição em termos, um valor-de-troca 

inerente, imanente à mercadoria. (MARX, [1890] 1994, 

p.43).

Ora, a sociedade capitalista se caracteriza precisa-
mente pela subsunção do valor-de-uso ao valor-de-
troca. E nesse processo, o próprio trabalho humano 
se transforma:

Se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só 

lhe resta ainda uma propriedade, a de ser produto do 

trabalho. Mas, então, o produto do trabalho já terá 

passado por uma transmutação. Pondo de lado seu 

valor-de-uso, abstraímos, também, das 

formas e elementos materiais que fazem 

dele um valor-de-uso. Ele não é mais 

mesa, casa, fio ou qualquer outra coisa 

útil. Sumiram todas as suas qualidades 

materiais. Também não é mais o pro-

duto do trabalho do marceneiro, do 

pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer 

outra forma de trabalho produtivo. 

(Idem, p.44-5. Grifos nossos).

Em outras palavras, em nossa socie-
dade, as coisas, as pessoas, e o próprio co-
nhecimento científico sofre um empuxo à 
mercantilização, ou seja, à subsunção de 
seu valor-de-uso ao valor-de-troca. O conhecimento 
científico, sob esta perspectiva, só tem valor se tem va-
lor-de-troca, se é conversível em outra mercadoria se 
pode ser mercantilizado, enfim.

A versão talvez mais acabada desse processo de 
conversão, do valor-de-uso do conhecimento cientí-
fico em mercadoria, é a forma-patente. Ou seja, aquele 
título que assegura ao “autor” de uma invenção sua 
propriedade privada e, portanto, seu uso exclusivo e 
alienável mediante pagamento.

Não é, portanto, casual que órgãos internacionais, 
como o Banco Mundial e a UNESCO, recomendem às 
chamadas “economias emergentes” o financiamento 
governamental e empresarial às atividades de pesquisa 
acadêmica, desde que essas tenham como horizonte 
a sua conversão em patentes8. Aliás, o número de 
patentes é utilizado como índice de hierarquização, 
de ranqueamento entre países e centros de pesquisa.

Ora, considerado este empuxo à produção de mer-
cadorias, se faz necessária a homogeneização tanto do 
produto final quanto do processo mesmo de criação do 

valor-de-uso. A rigor, só se pode falar em mercadorias 
se os bens úteis, os valores-de-uso, puderem ser re-
produzidos, ou seja, produzidos repetidamente e, por-
tanto, ter sua produção controlada externamente.

Embora o conhecimento científico não seja em 
nada similar a uma mesa ou uma cadeira, para que 
o conhecimento seja efetivamente convertido em 
mercadoria é necessário que a sua produção emule a 
produção de outras mercadorias. Em outras palavras, 
a produção do conhecimento precisa ser submetida 
a métodos, processos e finalidades os mais próximos 

possíveis à produção mercantil de ou-
tras mercadorias.

Se isso for verdade, as repercussões 
na Academia não poderiam deixar de 
ser sentidas. Com efeito,
[...] o governo Fernando Henrique Cardoso 

criou, em 1998, os mestrados e doutorados 

profissionais. Com tal medida, efetivamente, 

esse governo iniciou o processo de desmonte 

do modelo “rígido” da pós-graduação pre-

existente, destinado prioritariamente a desen-

volver a ciência e a tecnologia e a formar novos 

cientistas, fincando as bases para a introdução 

do novo modelo educacional flexível proposto 

pelo BM-Unesco. (NEVES; PRONKO, 2008, p.136).

O governo Lula da Silva, pelo menos neste aspecto, 
deu prosseguimento às bases estabelecidas pelo gover-
no anterior. Destacam-se, portanto: o Plano Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação – PNPG 2005-20109, e 
a Portaria nº. 07/2009, do MEC, que regulamenta o 
mestrado profissional10.

Sobre o PNPG, Lúcia Neves e Marcela Pronko 
(2008, p.171) nos dizem que

A chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo 

em 2003 não altera substantivamente nem a direção 

nem as formas institucionais para o desenvolvimento 

das políticas C&T no país. Muito pelo contrário, o go-

verno Lula da Silva reafirma a prioridade da inovação 

tecnológica como foco estratégico, que a consolida 

como uma proposta de C&T na ótica do capital e apro-

funda os mecanismos que subordinam essa política aos 

imperativos da produtividade e da competitividade 

empresariais. De fato, foi durante o primeiro mandato 

de Lula da Silva que obtiveram aprovação importantes 

instrumentos legais nessa direção, quais sejam, a Lei de 

debates Contemporâneos

Só se pode falar em 

mercadorias se os 

bens úteis, os valores-

de-uso, puderem 

ser reproduzidos, 

ou seja, produzidos 

repetidamente e, 

portanto, ter sua 

produção controlada 

externamente.

Andes 47xx.indd   125 22.01.11   10:19:46



126 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

Inovação11, a chamada “Lei do Bem” e 

as Parcerias Público-Privadas (PPP).

Na verdade, tais medidas (tomadas 
aqui apenas à título de exemplo) dão 
apenas prosseguimento ao processo de 
subsunção do valor-de-uso social do 
conhecimento à forma-valor, ou se-
ja, a conversão do conhecimento em 
conhecimento-mercadoria, ou seja, à 
dupla incorporação da ciência à pro-
dução capitalista.

Portanto, se já nos séculos XVIII e 
XIX estava claro, para o capital, o poder 
material da ciência, hoje se procura es-
tabelecer mecanismos objetivos de con-
versão da potência espiritual do co-
nhecimento em ato material. Para tal, 
vislumbramos, pelo menos, dois pro-
cessos articulados.

De um lado, o atual Sistema de Ciência, Tecnologia 
e Inovação estabelece regras mercantis para a pró-
pria produção do conhecimento: a regra atual de 
concessão de financiamentos é a mesma utilizada para 
a concorrência pública da construção de estradas – o 
Edital. Com efeito, para vencer a “concorrência”, 
os pesquisadores consorciados deverão demonstrar 
sua “capacidade técnica” de produção, através de 
indicadores claros e precisos, tais como o volume 
de sua produção anterior e a previsão dos produ-
tos resultantes da investigação. Para garantir a con-
tinuidade da produção científica, os consórcios de 
pesquisa estabelecerão uma disciplina interna rígida, 
de cumprimento de tempos e movimentos, segundo 
o cronograma pré-estabelecido e ratificado pela 
Agência de Fomento. Obviamente, caberá a cada 
equipe de pesquisa o desenvolvimento de parcela pré-
estabelecida do trabalho científico: do Pesquisador 
Sênior ao Bolsista de Iniciação Científica, passando 
pelos Mestrandos e Doutorandos, cada qual com 
sua tarefa, todos unidos e sob a supervisão do Pes-
quisador-Líder, e vigiados pelos prazos das Agências 
de Fomento.

Embora saibamos que o atual estágio de subordi-
nação da produção científica ainda é análogo à sub-
sunção formal do trabalho ao capital12, podemos já 
afirmar que os métodos de organização do trabalho 

científico ultrapassaram a forma arte-
sanal, atingiram uma forma manufatu-
reira e caminha para uma forma quase 
industrial.

Nesse sentido, os consórcios de pes-
quisa deverão prever os “produtos” 
que precisarão emergir de seu trabalho 
coletivo, de preferência, produtos com 
repercussões práticas, isto é, “inova-
ções”. O chamado Livro Verde, do Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia, pu-
blicado em 2001, aponta com clareza a 
fusão dos dois aspectos – finalidade e 
processo:
Em primeiro lugar, [as ciências humanas e so-

ciais] deverão provar seu valor em meio a uma 

onda de demanda por eficiência, lucratividade 

e resultados, em que o avanço tecnológico 

é a chave para o aperfeiçoamento do mercado e a 

criação de emprego. Em segundo lugar, serão desa-

fiadas a enfrentar questões novas e prementes que 

estão surgindo no contexto de grandes mudanças 

sociais e econômicas, crescente interdependência 

entre países e pressões cada vez maiores sobre os in-

divíduos e famílias. Finalmente, serão instigadas a 

utilizar integralmente as novas tecnologias, que vêm 

permitindo o desenvolvimento de novas ferramentas e 

infra-estrutura de pesquisa. (BRASIL. MCT, 2001: 28, 

apud NEVES; PRONKO, 2008, p.177)

Portanto, o produtivismo é o resultado lógico-
necessário da subsunção do valor-de-uso do conhe-
cimento ao seu suposto valor-de-troca. Em outras 
palavras, a hegemonia da ideologia do produtivismo 
– com todas as suas consequências – é um meio pelo 
qual se procura simultaneamente acelerar, baratear e 
controlar a produção de conhecimento-mercadoria, 
seja sob a forma de artefatos tecnológicos, patentes 
de produtos ou processos, ou mesmo de mercadoria-
educação, isto é, de força de trabalho qualificada, 
segundo às demandas do capital. O produtivismo é 
fantasma-fetiche que assombra/seduz, com promessas 
e ameaças, a Academia.

3. Mapeando o mal-estar na Academia
Nesta seção, apresentaremos um breve mas variado 

levantamento disso que estamos denominando o mal-
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estar na Academia. Ao final da seção, procuraremos 
estabelecer as convergências, diferenças e contradições 
na crítica do produtivismo.

A universidade brasileira vem tematizando, de 
longa data, qual a sua finalidade social em meio ao 
conflito de interesses entre capital e trabalho. A 
subsunção do valor de uso social de sua produção 
científica, técnica e artística ao valor de troca mer-
cantil se expressa em uma crescente insatisfação por 
parte dos docentes pesquisadores. Ao lado de mani-
festações de resistência, encontramos também a apatia 
ou a adesão ao processo em curso, sob argumentos 
que naturalizam as leis do mercado como o único ho-
rizonte possível para a sociedade brasileira.

Em recente estudo, Daniel Gustavo Mocelin (2009) 
analisa o desenvolvimento da ciência no Brasil e busca 
compreender como a comunidade científica lida com 
a acirrada competição entre os pesquisadores por mais 
acesso a recursos financeiros e prestígio social.

Ao analisar os dados disponíveis no CNPq – sobre 
o aumento exponencial do número de pesquisadores 
e de grupos de pesquisa, bem como, o incremento 
de produção de artigos e livros, e dos meios de di-
vulgação da produção científica –, o autor constatou 
uma possível relação entre a concorrência entre os 
pesquisadores e a formação de grupos de pesquisa, 
como estratégia de sobrevivência.

Em suas conclusões, o autor, embora não defenda 
a ideia que a concorrência, tal como se estabelece, seja 
adequada ao desenvolvimento científico, 
aponta a prática da organização em gru-
pos como algo benéfico ao trabalho aca-
dêmico e constata que novas gerações 
de pesquisadores já são formadas sob 
esse novo paradigma, vivenciando a 
concorrência como algo inerente ao 
fazer científico. O estudo reforça, em 
grande parte, os argumentos que de-
senvolvemos anteriormente, ou seja, 
sobre a contradição entre a coerção a 
que a comunidade científica se sente 
submetida, pelo ritmo acelerado das 
transformações dos processos de tra-
balho instaurados na Academia, e o 
desejo de contribuir para o sistema 
brasileiro de ciência e tecnologia, o que 

possibilita, também, obter o reconhecimento dos 
pares.

No âmbito desse conflito, sinalizamos para al-
guns desafios a enfrentar como, por exemplo, a que 
patamares de más práticas acadêmicas nos acostu-
maremos, e como lidaremos com as consequências, 
se quisermos preservar o valor de uso social de nossa 
produção e não apenas seu valor de troca mercantil.

Se esse quadro se configura, para a universidade 
como um todo, os dados coletados por Mocelin 
(2009) mostram que as maiores taxas de expansão 
da comunidade científica, no período considerado 
(1993-2006), ocorrem principalmente no âmbito das 
ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, 
em particular. Assim, essa questão diz respeito dire-
tamente o que temos observado no campo da pesquisa 
educacional. 

Hoje, podemos constatar que a nossa área reali-
za um grande esforço para obter o respeito e o reco-
nhecimento, como campo de conhecimento cientí-
fico consolidado. Talvez, nesse afã por legitimar o 
campo educacional, aceitou-se o desafio produtivista 
instaurado pelo mercado do conhecimento e agora 
nos deparamos com as indesejáveis consequências 
desse processo.

Uma das questões que estão se tornando eviden-
tes é a da fraude acadêmica, como consequência, na-
turalizada como inevitável, diante da diferença entre 
o tempo necessário para a produção do conhecimento 

e a pressão para a apresentação de resul-
tados.

A publicação dos resultados se tornou 
condição para a obtenção de financia-
mento à pesquisa, bolsa produtividade, 
melhores notas no ranqueamento da 
pós-graduação, prestígio junto aos pares, 
participação em eventos acadêmicos na-
cionais e internacionais etc.

No entanto, principalmente no âm-
bito das ciências humanas, a obtenção 
de resultados nem sempre pode ser 
prevista em prazos muito estreitos ou 
facilmente previsíveis, o que tem levado 
a comunidade a usar de diversos estra-
tagemas que desagradam e degradam, 
como já dissemos, todos os envolvidos 
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na produção mercantil do conhecimento.
Essa não é uma questão exatamente nova, mas 

houve uma agudização do problema a ponto de ter se 
convertido, ela mesma, em tema de pesquisa.

Já em 1992, em um encarte da revista Ciência 
Hoje, Jesus de Paula Assis (1992) elaborava uma 
reflexão intitulada “Conviver com a fraude”, onde 
afirmava que, se a Ciência necessita de liberdade para 
se desenvolver, o uso que os indivíduos farão dela 
não deve inibir a publicação de trabalhos científicos 
“porque pode haver fraude”. Para ele, os indivíduos 
inescrupulosos se repartem por todas as atividades 
humanas. O fato porém, de que a ciência tem tanto 
prestígio na sociedade, impõe ao cientista a reflexão 
sobre a ética do exercício profissional.

Quase duas décadas se passaram, e hoje a comu-
nidade científica se interroga sobre como 
resistir à fraude que decorre, não da falta 
de caráter de alguns pesquisadores, mas 
de um processo crescente de alienação 
em relação ao efetivo valor de uso social 
do trabalho produzido. As pressões por 
maior produtividade, a concorrência 
por mais verbas e a diminuição dos tem-
pos para maturação de resultados deixa 
de ser uma decisão que afeta a cada indi-
víduo em particular, para constituir-se 
em mecanismos de constrangimento coletivo por 
meio de instrumentos aparentemente objetivos e 
neutros, como são os instrumentos de avaliação e 
ranqueamento.

Em outra direção, Castiel e Sanz-Valero (2007) 
questionam o fetichismo de que se reveste o artigo 
científico e advertem que se estima que metade dos 
trabalhos publicados na área das ciências sociais ja-
mais será citado. Eles apontam que na área de saúde 
pública o aumento quantitativo de publicações não 
se refletiu em melhorias na saúde das populações. 
Para eles, faz-se urgente a retomada da discussão em 
torno das questões éticas que devem nortear o fazer 
acadêmico, pois, hoje, há uma espécie de naturalização 
de diversos procedimentos fraudulentos que são vis-
tos como uma forma de gerenciamento do currículo. 
Eles citam, dentre outros, procedimentos como plágio, 
plágio de si mesmo, aumento de autores por artigo, 
troca de favores pela citação de colegas que retribuem 

com citações em seus textos, uso de referências sem 
consulta aos textos citados, fatiamento dos resultados 
de pesquisa de forma a que rendam mais artigos e 
trabalhos apresentados em congressos. A lista de 
possibilidades de burlas (ou de gerenciamento de cur-
rículo) parece não ter fim.

Os autores concluem que, mais do que encontrar 
um mecanismo de controle para esses tipos de prá-
ticas, que perderam o sentido ético do trabalho aca-
dêmico, importa compreender os significados da 
produção do conhecimento em uma economia glo-
balizada que mercantiliza todas as dimensões da vida. 
Só assim poderemos distinguir o valor de uso social 
da ciência, para a melhoria da vida dos seres humanos, 
da ciência que ao se desenvolver em si apenas, ain-
da que involuntariamente por parte de muitos pes-

quisadores, acaba contribuindo para a 
manutenção de um sistema baseado em 
grandes desigualdades sociais.

Em recente artigo publicado na im-
prensa espanhola, a autora (MANGAS 
MARTÍN, 2010) denuncia o desperdício 
de recursos públicos com publicações 
que não são frutos autênticos de pesqui-
sa, e com o financiamento de projetos de 
pesquisa que na realidade vão financiar 
viagens ao exterior para levantamento de 

dados, que já estão disponíveis na internet ou mesmo 
nas bibliotecas locais. Geralmente são trabalhos cujo 
objeto de pesquisa é tão geral que tem pouca possibi-
lidade de gerar algum conhecimento novo realmente 
relevante.

Araceli Mangas Martín chama a atenção também 
para os aspectos institucionais que vão sendo frau-
dados, uma vez que os professores são avaliados de 
acordo com os projetos aprovados, trabalhos publi-
cados, teses orientadas, sem que haja uma real preo-
cupação com a origem, o significado e a relevância do 
que é produzido.

Assim, com os breves exemplos citados, quere-
mos caracterizar que, embora a comunidade cientí-
fica nacional e internacional se curve aos ditames 
produtivistas, mesmo entre os que o fazem conside-
rando que contribuem para o avanço da ciência, há 
uma grande preocupação com a qualidade do que é 
produzido. Diante dos dados do aumento das ini-
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quidades sociais somos assolados pelo mal-estar 
da civilização que nos trouxe ao século XXI, com 
tantas angústias, como as enumeradas por Freud, e 
ainda caudatárias das raízes desvendadas por Marx. 
O produtivismo como expressão do fetichismo do 
conhecimento-mercadoria precisa ser enfrentado.

No campo educacional essa tarefa parece ser ainda 
mais árdua. A história da pesquisa em educação é 
recente e ainda busca consolidar sua pauta temática 
e seus referenciais teóricos e metodológicos. Grande 
tem sido o esforço para essa pesquisa se enquadrar 
nos parâmetros avaliativos que emanam de outras 
áreas já consolidadas e reconhecidas. As exigências 
produtivas nos distraem, nos dividem, fragmentam 
nossos esforços, superficializam nossas produções, 
aligeiram nossa elaboração, nos confinam ao fazer 
em si, nos apartando do para si, da reflexão sobre o 
valor de uso social para a classe trabalhadora dos re-
sultados daquilo que produzimos em um cotidiano 
amesquinhado.

A grande contradição que enfrentamos para re-
sistir, agora, ao produtivismo, é que fomos perdendo 
as articulações com os setores da sociedade que po-
deriam significar uma alternativa para a nossa ne-
cessidade de sermos felizes naquilo que fazemos.

Assim, ficamos prisioneiros do sistema que cri-
ticamos, participamos da concorrência que conde-
namos, aprimoramos a avaliação que nos subjuga. Ex-
cedemo-nos nas horas de vida dedicada ao trabalho 
– vida morta13.

Antonio Flávio Moreira (2009), em recente artigo, 
utiliza-se do conceito de performatividade (concebido 
por Stephen Ball) para analisar os processos avaliativos 
que incidem sobre a pós-graduação em educação no 
Brasil. Seu texto é ilustrativo das consequências de tais 
processos pois aponta para “as novas possibilidades de 
controle, mensuração e regulação no âmbito dos pro-
gramas [de pós-graduação]” (MOREIRA, 2009 p. 25).

Segundo o autor, instaurou-se a partir desse clima, 
gerado pelos processos avaliativos, uma profunda in-
satisfação por parte dos docentes e que contamina 
todo o ambiente institucional. Assim, Moreira (2009) 
encontrou no conceito de performatividade uma ex-
pressão adequada para expor o que se verifica hoje 
no âmbito da pós-graduação brasileira. Ou seja, a 
exigência de desempenho acompanha a trajetória 

dos docentes e das instituições de forma constante 
onde, segundo Moreira (2009), citando Ball (2004), 
“ao Estado regulador associa-se o Estado auditor, 
sempre avaliando resultados” (MOREIRA, 2009 p. 
33). Antonio Flávio Moreira conclui dizendo que, no 
momento em que as pressões impostas pelos sistemas 
avaliativos quantitativos vêm gerando a insatisfação, 
desesperança e adoecimento dos docentes é a hora 
de construir uma cultura contra-hegemônica, recu-
perando os verdadeiros valores de uso sociais de 
que se deve revestir a ciência produzida na pós-gra-
duação.

Aos poucos estudos referidos aqui, em meio a 
uma vasta produção existente na área, destacaríamos, 
ainda, a análise efetuada pelas coordenadoras da 
área de educação junto à Capes, em um esforço de 
síntese para dar a conhecer aos pesquisadores e aos 
programas a forma como a avaliação vem sendo im-
plementada. Elizabeth Macedo e Clarilza Prado de 
Souza explicitam a intenção de desconstruir o que 
consideram “uma certa” postura nostálgica que 
detectam na área e a qual elas se contrapõem com 
argumentos que optamos por reproduzir de forma 
mais extensa.

Preocupa-nos a nostalgia (restaurativa) de um tempo 

outro que subjaz ao discurso crítico do produtivismo. 

Para apoiar essa nostalgia, postula-se uma relação não 

sustentada entre quantidade e qualidade da produção: 

num tempo em que a produção era menor, era certa-

mente, e por isso, melhor. Uma avaliação pouco siste-

mática da produção em educação hoje não parece 

deixar dúvidas de que ela é a mais consistente do que 

o que se produzia nos anos de 1970 e 1980. As teses e 

dissertações recentes têm mais profundidade teórica, se 

comparadas com a média dos trabalhadores defendidos 

nos anos de 1970 e 1980. Nossos periódicos, além 

de mais numerosos, têm mais qualidade. A plêiade 

de livros que vemos hoje em eventos não é apenas 

quantitativamente maior, mas espelha uma produção 

própria dos pesquisadores da educação no Brasil em 

contraposição a uma ampla maioria de manuais e 

adaptações de literatura estrangeira que predominava 

nos anos de 1970. (PRADO; MACEDO, 2010 p. 175)

 As autoras concluem que, embora reconhe-
çam ser justa a demanda da área para que, no pro-
cesso avaliativo, o quesito da inserção social seja 
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considerado relevante, entretanto é a 
trajetória consistente de incremento da 
produção científica que tem suposta-
mente nos dado o respeito dos pares e 
da comunidade científica em geral.

Entendemos que, mais uma vez, a 
avaliação está sendo vista somente a 
partir dela mesma, ainda reforçando 
uma consciência em si. O movimento 
da consciência em direção ao outro (à 
sociedade), que nos permitiria a cons-
trução da consciência para si, ainda é 
tênue, tanto nas manifestações favoráveis à forma 
como vem se dando a avaliação – indutora das práticas 
acadêmicas –, quanto daquelas que são críticas, mas 
apenas revelam as consequências da avaliação na vida 
dos docentes e das instituições.

Acreditamos que o desafio, hoje, seja o de tran-
sitarmos em direção ao outro, ou seja, à sociedade 
como um todo e à classe trabalhadora, em especial. 
Sem essa conexão dificilmente poderemos retornar 
a nós mesmos, plenos do sentido qualitativo do 
nosso fazer que não se constrói a partir de nós ex-
clusivamente, mas que necessita da mediação da 
interlocução com as necessidades do outro, sem a 
qual todo o nosso esforço ficará apartado dos resul-
tados concretos que desejamos ver refletidos em uma 
sociedade emancipada.

Mais do que discutir o produtivismo, precisamos 
resgatar o valor-de-uso social de nosso trabalho, su-
perando o valor de troca material e simbólico que ca-
racteriza o trabalho intelectual produzido no meio 
acadêmico.

4. À guisa de conclusão
Um mal-estar assombra a Academia: o mal-estar 

provocado pelo fetiche do conhecimento-mercadoria 
e o seu canto de sereia – o produtivismo. Assim abri-
mos o nosso ensaio, em uma óbvia alusão à frase ini-
cial do Manifesto Comunista, de Marx e Engels.

Trabalhamos para explicitar que o mal-estar que 
permeia a Academia brasileira (e quiçá a mundial) é 
resultado de dois movimentos opostos e, nesse sen-
tido, inconciliáveis.

De um lado, o desejo de produzir um conhecimento 
vivo, consistente e transformador da realidade, um 

conhecimento que necessariamente seria 
desvelador das relações estabelecidas e, 
portanto, transformador e até mesmo 
subversivo.

De outro lado, a busca pelo reconhe-
cimento da sociedade (burguesa), da 
comunidade científica, inclusive o das 
entidades estatais de fomento à pesqui-
sa, nos conduz a práticas cada vez mais 
condizentes, conformadas às formas, 
aos objetivos e às finalidades postos pela 
força social hegemônica.

Em outras palavras, o pesquisador que aspira e 
procura criar o novo, produzir contra o estabelecido 
– de forma contraditória –, procura, cada vez mais, se 
estabelecer dentro do sistema de C&T, e precisa, para 
tal, recalcar a emergência do novo.

A Academia se debate, então, entre duas perspec-
tivas na produção do conhecimento: o valor social-
mente útil e transformador; e o valor de troca mercan-
til, portanto, conformado à lógica dominante. É esta 
tentativa infrutífera de conciliação que produz a sen-
sação de mal-estar que assola a Academia.

Neste texto, pretendemos refletir sobre este mal-
estar, primeiramente, recuperando a noção freudiana 
de mal-estar. Em seguida, trabalhamos a ideia de 
que o conhecimento está sendo convertido em mer-
cadoria, ou seja, o capital está, de maneira bastante 
eficaz, alterando a subsunção do valor-de-uso social 
do conhecimento em forma-valor: a subordinação rei-
ficada da ciência em produção capitalista. Finalmente, 
na terceira parte desta apresentação, resenhamos e 
confrontamos algumas das inúmeras contribuições 
críticas já publicadas sobre as transformações pelas 
quais a Academia vem passando, a partir da busca da 
elevação da produtividade científica, ou da elevação do 
produtivismo à condição de fetiche.

Para fazer ciência acabamos enredados e paralisa-
dos no chamado sistema nacional de ciência e tecno-
logia – que nos serve de prisão. Prisão que construí-
mos com grande dedicação.

Ora, caberia, por fim, nos perguntarmos por que 
persistimos em construir nossa própria prisão.

Marx encerra o primeiro capítulo de O Capital 
com a célebre seção O fetichismo da mercadoria: seu 
segredo14:
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A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir 

as características sociais do próprio trabalho dos ho-

mens, apresentando-as como características materi-

ais e propriedades sociais inerentes aos produtos do 

trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre 

os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho 

total, ao refleti-la como relação social existente, à 

margem deles, entre os produtos do seu próprio tra-

balho. [...] Uma relação social definida, estabelecida 

entre os homens, assume a forma fantasmagórica de 

uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, 

temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí, 

os produtos do cérebro humano parecem dotados 

de vida própria, figuras autônomas que mantêm rela-

ções entre si e com os seres humanos. É o que ocorre 

com os produtos da mão humana, no mundo das 

mercadorias. Chamo a isto de fetichismo, que está 

sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são 

gerados como mercadorias. É inseparável da produção 

de mercadorias. (Marx [1890] 1994, p.81)

Analogamente, podemos afirmar que o conheci-
mento-mercadoria e o sistema de ciência e tecnologia15 
parecem figuras autônomas que nos governam e nos 
impelem a trabalharmos em uma direção em que não 
acreditamos.

A Academia precisa incluir aqueles que, efetiva-
mente, podem dar algum sentido ao nosso trabalho 
– o qual julgamos muito importante –, para com 
eles produzir o novo. Talvez para nós, orgulhosos 
membros da Academia, ainda faça algum sentido a 
noção de classe trabalhadora e a sua luta contra a ex-
ploração capitalista.

notas

*O presente texto é uma versão condensada e ligeiramente 
modificada da conferência (seguida de debate) proferida no 
GT Trabalho-Educação, em 18 de outubro de 2010, na 33ª 
Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação (Anped), realizada em Caxambu 
(MG). Agradecemos à coordenação e aos membros do GT 
pela oportunidade de apresentar e discutir profundamente os 
temas aqui abordados.

1. Para efeitos deste texto, denominamos de sistema brasi-
leiro de ciência e tecnologia o conjunto de instituições que 
desenvolvem sistematicamente atividades de pesquisa ci-
entífica, tais como universidades, centros de pesquisa e as 
entidades de fomento (fundações estaduais de amparo à pes-

quisa, Capes e CNPq), além dos ministérios da Educação e da 
Ciência e Tecnologia.

2. Freud ([1930/1929] 2006).

3. Cf. Gay (1989, p.493-4).

4. Cf. Falbo (2005, p.147).

5. Para Freud, “o princípio do prazer domina o funcionamento 
do aparelho psíquico desde o início” (Cf. Freud [1929/1930] 
2006, p.84).

6.  Cf. Freud, [1930/1929] 2006, p.85

7. Freud [1930/1929] 2006, p.146.

8.  Sobre essas proposições, ver BM (2000) e UNESCO (2006), 
cf. NEVES; PRONKO (2008).

9. Ver Neves e Pronko (2008).

10. Ver Rodrigues (2010).

11. Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004. <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.
htm>.

12. Sobre as noções de subsunção formal e real do trabalho ao 
capital, ver Marx ([1890] 1994, vol.II), Marx (1975).

13. Sobre o tema, ver Sguissardi e Silva Jr. (2009), além de 
dossiê sobre trabalho docente na revista Universidade e 
Sociedade, nº 45, jan., 2010.

14. Marx. O Capital. Vol.1, tomo 1. [1890] 1994, pp.79-93.

15. Ver nota 1.
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1. Do monte à planície.

A intensificação do trabalho docente, vivida 
nos últimos vinte anos no ensino superior 
brasileiro, não é um daqueles pontos em 

torno dos quais se estabelece um julgamento fácil e 
consensual. Isto se deve, principalmente, à diversidade 
das percepções dos docentes sobre esta experiência. 
Os padrões e valores acerca da atividade acadêmica 
mudaram muito nesse período. As trajetórias dos 
profissionais que ingressaram nas universidades geral-
mente não expressam um único padrão, isso ainda é mais 
saliente para muitos daqueles que se tornaram docentes 
nos meados da década de 1990, socializados que foram 
por normas e valores produtivistas, que passaram a 
vigorar no meio acadêmico e científico no país. Nesse 
contexto, a experiência da intensificação é tratada pe-
los docentes a partir dos valores que estruturam e ori-
entam seus percursos de formação profissional, suas 
concepções acerca da produção do conhecimento e a 
constituição de suas próprias carreiras.

No plano da reflexão crítica feita sobre esta expe-
riência, há pelo menos um consenso no que se refere 
a tomar a intensificação vivida neste período como 
uma medida de racionalização dos recursos humanos 
nas instituições públicas e privadas. De modo mais 
específico, muitos que escreveram sobre isso insistem 
que seu pedigree é comprovadamente neoliberal, 
embora a reorganização dos processos de trabalho 
(visando o controle sobre o trabalhador e o aumento 
da produtividade) apresenta-se historicamente como 
uma necessidade do capitalismo. Penso que este últi-
mo aspecto é uma senha importante para explicar a 
lógica que determina as condições de trabalho que 
vivenciamos cotidianamente, mas é insuficiente para 
explicar os sentimentos e valores que animam (ou 
desanimam!) os docentes a respeito daquilo que fa-
zem, do que pensam que fazem e do que gostariam 
de fazer. Isto é importante simplesmente porque o 
sindicato (construído como um sujeito coletivo) ten-
ta acessar, conhecer e participar ativamente de algo 
que denominamos de consciência docente, ou seja, 
uma consciência que é social, que só existe dentro e 
referenciada em relações de trabalho concretas, que 
precisamos examinar, compreender e transformar. 
Mas como poderemos visualizar alvos mais precisos 
para a atuação sindical se lidamos com um “cipoal” de 

práticas, percepções e interpretações quase intangíveis, 
devido à quantidade e diversidade?

Primeiramente, encarando a intensificação do tra-
balho como um problema e uma tarefa política do 
sindicato, que não será extirpada e cancelada pelo ato 
da fala ou da escrita. Segundo, identificar e pesar seus 
significados para os docentes, de modo a dialogar com 
os sentimentos e práticas que expressam esta intensi-
ficação, visto que a concepção de trabalho intelectual 
autônomo e artesanal que está se esvaindo. Neste 
sentido, caberia pensar que este percurso permite en-
xergar as contradições abertas pela intensificação do 
trabalho e as possibilidades de aliança com sujeitos 
externos ao sindicato, já que esses docentes se perce-
bem arruinados (física, mental e academicamente) por 
este processo. Sobre isto, guardadas as distâncias que 
nos separam dos tempos renascentistas, Maquiavel 
nos aconselharia a olhar a planície mais de perto. Não 
seria esta uma necessidade para fortalecer a relação do 
sindicato com os docentes?

2. Intensificação do trabalho docente: 
intensificação do quê?

Como o farmacêutico vende medicamentos já acon-

dicionados com mais autoridade do que um lojista 

qualquer, o professor vende o conhecimento empaco-

tado com mais eficácia do que um leigo. Ele traz par 

ao mercado o prestígio de seu posto na universidade 

e da velha tradição acadêmica de desprendimento in-

telectual. Este halo de abnegação serviu mais de uma 

vez aos interesses das companhias que compram o co-

nhecimento científico do professor e o renome de sua 

universidade (MILLS, 1976, p.152).

O processo de conversão das atividades docentes 
em negócios ajuda a explicar o aumento do trabalho 
e também a mudança de sua natureza nesses últimos 
vinte anos. A descrição acima retrata, em grande 
medida a realidade que enfrentamos hoje, refere-
se à experiência do trabalho universitário dos anos 
50 do século passado, nos Estados Unidos. A pro-
dução tecnológica e científica naquele país sempre 
foi mais estreita e fervorosamente articulada ao ethos 
capitalista. Como lembrou o autor, o sistema edu-
cacional superior dos Estados Unidos não era (e 
continua não sendo) autônomo; as universidades são 
muito mais “organismos de adaptação do que cen-
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tros de iniciativa”, e os professores são 
geralmente menos independentes do 
que empregados mal pagos. Sobre isto, 
Marshall Berman atualizou a percepção 
de Wright Mills para a década de 1980, 
afirmando que “parte da verdade acerca da 
vida nos Estados Unidos da era Reagan é 
que não existem ofertas de emprego para 
pensadores humanistas independentes” 
(BERMAN, 2001, p.176). No caso bra-
sileiro, a independência e autonomia do 
intelectual empregado nas instituições 
de ensino superior do país não serviram 
como uma base ideológica e prática para 
vincular tais instituições aos interesses 
do capital. Exatamente por este motivo ela tem sido 
sistematicamente atacada. Mas de que autonomia e in-
dependência intelectual estamos falando?

Lá se vai meio século desde que o historiador Sér-
gio Buarque de Holanda viajava de São Paulo para 
o Paraguai em seu fusquinha (guiado pela esposa), 
procurando fontes históricas para seus trabalhos. Ho-
landa realizava suas pesquisas em prazos definidos 
pelo amadurecimento das hipóteses, das ideias, da 
interpretação das fontes, o que lhe impunha visitas 
demoradas a diversos arquivos e acervos históricos, 
por exemplo. Difícil não pensar que a ausência dos 
apertados cronogramas e prazos atualmente deter-
minados pelos órgãos de fomento à pesquisa te-
nham garantido fértil terreno para a germinação de 
publicações deste historiador que se fixaram, entre 
especialistas e leigos, como referências duradouras e 
de inestimável qualidade. Hoje, Holanda certamente 
sucumbiria sob a racionalidade produtiva da Capes 
ou do CNPq. Mas estaria em boa companhia, ao lado 
de Florestan Fernandes, que se doutorou em 1951, e 
mesmo dividindo trabalho com poucos docentes em 
sua área, na Universidade de São Paulo, orientou em 
torno de uma dezena de trabalhos de pós-graduação 
até o final da década de 1960. Hoje, este “índice”, 
de uma defesa a cada dois anos, é desprezível para 
a maior parte dos programas situados nas ciências 
humanas, e certamente não sobreviveria com boa 
nota aos critérios de avaliação dos cursos stricto sensu. 
Também não havia uma prática obrigatória de pu-
blicação de artigos a ser quantificada, para aferir a 

permanência do docente em programas 
de pós-graduação. A regularidade da di-
vulgação científica obedecia ao critério 
da relevância e, em alguma medida, da 
originalidade. Difícil topar, naquela 
época, com artigos “requentados”. Por 
outro lado, cabe reconhecer também 
que não havia no país um sistema de 
educação superior público alicerçado 
em padrões únicos de qualidade, que 
caracterizassem a atividade docente a 
partir de uma carreira e das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.

Antes da década 1980, pesquisar no 
âmbito da educação universitária não 

correspondia necessariamente a formalizar tal esforço 
em projetos com prazos fixados, e muito menos a 
condicionar os resultados das investigações a muitas 
publicações em periódicos e eventos. Muitas vezes a sala 
de aula era o principal laboratório docente, uma oficina 
artesanal onde a formação de novos profissionais não 
era um objetivo secundário. Nos últimos vinte ou vinte 
e cinco anos, esta experiência cedeu lugar às atividades 
de captação de recursos, realização e participação em 
eventos, publicação de artigos, consultorias, produção 
de patentes, prestação de diversos serviços etc. Uma 
das evidências mais gritantes desta mudança está ex-
pressa nas avaliações sobre os cursos de mestrado e 
doutorado, que é realizada por nossos pares desig-
nados como consultores da Capes. Atualmente, o 
mérito de um programa não é mensurado por sua 
capacidade de formar bons profissionais, mas pelo 
volume e “classificação” das publicações docentes! 
Como é que nosso trabalho adquiriu este sentido?

Quando aprendi os primeiros rudimentos da 
pesquisa e do pensamento científico, tratou-se de 
um processo contagiante e gratificante porque as 
possibilidades de aprender e explicar o mundo eram 
oferecidas por inteiro, sem contrapartidas ou tru-
ques acadêmicos que hoje transformam muitos alu-
nos de iniciação científica e de pós-graduação em 
“catadores” de dados e “babás” de experimentos la-
boratoriais, os quais são controlados e dominados de 
fato pelos orientadores, ou ainda por empresas que 
se apropriam desse conhecimento produzido. Al-
guns dos meus professores, no período em que eu 

Antes da década 1980, 
pesquisar no âmbito da 
educação universitária 

não correspondia 
necessariamente a 

formalizar tal esforço 
em projetos com prazos 

fixados, e muito menos a 
condicionar os resultados 

das investigações a 
muitas publicações em 
periódicos e eventos.
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estava fazendo a graduação, “gastavam” horas com 
os alunos de minha época, ensinando os caminhos 
da sociologia e da história, estimulando-nos para que 
criássemos nossas próprias reflexões, (obviamente) 
escorados nos clássicos. Aquele tempo “gasto” era 
a tradução do trabalho docente, de uma dedicação 
e gosto pelo exercício intelectual (muitas vezes feito 
com engajamento político), desatrelado de prêmios 
monetários. Este exercício – da produção por meio da 
repetição, visando produzir um trabalho, uma obra de 
arte – era a expressão da aprendizagem de um trabalho 
artesanal. A repetição – muitas vezes exaustiva – é ainda 
uma forma de apreender e conhecer o que veio antes 
de nós, de constituir e aperfeiçoar nossos próprios 
domínios. Os segredos do ofício eram mostrados 
(dialeticamente como revelação e descoberta) à me-
dida que o aprendiz consolidava os passos de um 
difícil processo de formação, estruturado em antigas 
linhagens do pensamento científico. Alguns dos me-
lhores sentimentos providos por esta experiência 
eram o de ensinar bem e o de formar alguém que 
pudesse significar a superação do antigo mestre. As-
sim, a principal obra de arte nunca foi um paper, 
um Lattes recheado, ou um gordo saldo bancário na 
conta-corrente de pesquisador. O principal recurso 
era o humano, a satisfação do trabalho bem feito. Este 
conteúdo ético que nutria a docência dificilmente é 
encontrado no meio acadêmico que vivemos hoje, 
que tentamos compreender e transformar.

Assumindo o risco de uma visão idealizada e ro-
mântica, vejo os professores que me ensinaram as 
primeiras letras, nos anos 1970, compartilharem o 
mesmo sentimento dos docentes universitários que 
conheci como aluno. Isto nos leva a 
considerar que a intensificação do tra-
balho docente não representou apenas 
o seu aumento, mas a sua mudança. 
Processo semelhante foi discutido por 
Marx quando as primeiras manufaturas 
conseguiram converter artesãos em 
trabalhadores especialistas, centrados 
em uma produção de mercadorias que 
lhes escapava ao controle (MARX, 
1988). Também naquele contexto, a 
intensificação do trabalho significou 
mudança. Mercantilizar o trabalho 

de artesãos em uma ordem subordinada ao capital 
implicou surrupiar seus saberes e autonomia, refor-
mulá-los e reorganizá-los em uma nova planta pro-
dutiva, estruturada na competição. As antigas ofici-
nas que, durante o período moderno, foram pressio-
nadas por uma nova ética do trabalho – voltada para 
o mercado, são uma importante experiência para 
visualizarmos como é que uma mudança na organi-
zação do trabalho implicou também em uma alteração 
do sentido do trabalho. Esta pressão assumiu, princi-
palmente, a forma de (i) uma divisão do trabalho 
que estilhaçou a unidade entre o saber e o fazer, e (ii) 
inúmeras inovações tecnológicas orientadas para o 
aumento da produção e da produtividade (EPSTEIN, 
1998). A comparação histórica nesta escala possibilita 
perceber que a expropriação do trabalhador não é 
um simples ato de sequestro dos meios materiais de 
produção, mas atinge, cancela, limita ou condiciona a 
autonomia ligada ao trabalho de modo a subordinar os 
trabalhadores. Assim, a expropriação do trabalhador 
tem sido uma necessidade imperiosa para que o capital 
refaça constantemente suas relações de dominação, 
para garantir a extração da mais valia nas mais variadas 
formas vividas por nós.

Contudo, pode-se argumentar corretamente que, 
mesmo antes dos anos 1980, o trabalho docente já 
estava subordinado ao capital. Minha professora do 
primário tentava nos ensinar valores cívicos e cristãos 
com algum sucesso, assegurando o desdobramento 
da pauta do regime militar e de seus delírios de 8ª 
economia do mundo. Na graduação cheguei a par-
ticipar de uma das últimas turmas de Estudos de 
Problemas Brasileiros. A ideologia da eficiência na 

formação de recursos humanos (em 
detrimento da qualidade na educa-
ção) tinha algum enraizamento nas 
instituições, particularmente em suas 
esferas administrativas. De modo geral, 
já existiam relações entre certas áreas 
do conhecimento e o capital, e que 
foram responsáveis pela produção de 
inovações tecnológicas e de técnicas de 
gestão intensificadoras do trabalho. De 
fato, as escolas e as universidades pú-
blicas nunca foram espaços de plena au-
tonomia para a realização de qualquer 
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desejo, como na ilha da fantasia do Sr. 
Roarke.

Por outro lado, a presença do ca-
pital nas Instituições de Ensino Supe-
rior Públicas foi mais recessiva do 
que dominante até os anos 1980. As 
oportunidades de “ganhos extras”, por 
exemplo, eram muitíssimo mais limi-
tadas em comparação à rotina acadêmica 
atual. Os cursos pagos não eram nume-
rosos e nem se configuravam em uma prá-
tica permanente. A existência de bolsas 
para remunerar atividades docentes, que deveriam estar 
contidas na escala normatizada de trabalho, era uma 
prática que debutava timidamente. No caso específico 
da pesquisa, a bolsa de produtividade financiada pelo 
CNPq existe desde, pelo menos, 1975, mas até o final 
dos anos 1980 não compôs com qualquer tipo de arse-
nal político e ideológico que tivesse o objetivo de sedu-
zir a massa de docentes e condicionar seu trabalho à 
meta de conseguir tal “benefício”. A autonomia que in-
tegra o trabalho docente não parece ter sido corroída 
ou corrompida em escala significativa antes do começo 
dos anos 1990. Embora conte a favor dessa afirmação 
uma memória coletiva, principalmente vinculada à ex-
periência de trabalho nas IFES, contaminada por boa 
dose de saudosismo, não há registros numerosos e 
contundentes que caracterizaram a piora das atividades 
universitárias produzidos durante os anos 1970 e 1980.

Retomando a realidade capturada por Wright Mills 
sobre o ethos acadêmico-empresarial estadunidense   
nos anos 1950, há uma saliente similaridade com a ro-
tina do trabalho docente vivido no Brasil atual. Ob-
viamente, nem todos os docentes podem se tornar 
empresários economicamente bem sucedidos em 
suas respectivas áreas. Isto depende de outros fatores, 
tais como o interesse da iniciativa privada e o valor 
de mercado que as áreas do conhecimento podem 
“oferecer”.Nessa escala, os filósofos “valeriam” pouco 
ou quase nada, enquanto um “médico” ou “agrônomo”, 
com ideias que possam ser mercantilizadas, “valeriam” 
um alto preço. Mas o fato é que a possibilidade de “se 
viabilizar” financeiramente tem tornado a docência 
universitária um lugar propício para a realização 
de negócios com o capital privado e, por seu turno, 
um lugar cada vez mais determinado pela lógica da 

competição. Este último aspecto não 
foi observado por Wright Mills, talvez 
porque não estivesse suficientemente 
desenvolvido para ser visto com facili-
dade.

No caso do Brasil, além do fato de o 
ambiente acadêmico ter sido dominado 
pela competição entre os docentes apenas 
recentemente, nossa experiência guarda 
distância da situação histórica norte-
americana também no que se refere à ori-
gem desse ethos empreendedor. Se nos 

Estados Unidos esse ethos foi estimulado a partir de 
articulações construídas diretamente com os interesses 
da iniciativa privada, no Brasil ele foi organizado e 
viabilizado pelo Estado, por meio de legislação es-
pecífica e de um vigoroso sistema de avaliação do 
trabalho docente. O conhecimento produzido nas uni-
versidades brasileiras passou a ser determinado por 
razões de mercado apenas nos últimos vinte e cinco 
anos. Antes disso, como destaquei, as relações entre 
a produção docente e o capital eram recessivas e não 
dominantes. A competição também não existia nos 
padrões atuais, onde prestígio e status são conferidos 
por quantidade de produtos e de projetos financiados, 
e não por mérito e relevância do trabalho docente. 
Em que pese o fato de que a expressão numérica 
de uma série de “produtos” acadêmicos era tímida 
em comparação aos padrões atuais de produção (de 
alunos matriculados, de cursos de pós-graduação, de 
revistas científicas, de publicações, de eventos reali-
zados etc.), o direcionamento do trabalho docente 
esteve fundamentado, principalmente (embora não 
exclusivamente), em um tipo de autonomia que favo-
recia e permitia escorar um tempo de maturidade das 
atividades universitárias, que pode ser considerado re-
lativamente longo para os prazos exigidos hoje.

Contudo, identificar e datar esta importante mu-
dança na natureza e composição do trabalho docente 
não revela necessariamente o ponto de partida dessa 
nova dinâmica histórica. Além disso, é possível evi-
denciar este processo utilizando e interpretando as 
estatísticas geradas por órgãos oficiais, de modo a 
apresentar uma configuração mais nítida de tais mu-
danças. Sobre isto, penso que há pelo menos três 
pontos de inflexão que nos levaram a uma nova cul-
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tura acadêmico-científica, centrada no aumento da 
produtividade, que podemos visualizar e precisamos 
considerar: (i) uma contínua e acelerada subtração e 
“privatização” dos meios de produção docentes; (ii) 
um processo de avaliação do trabalho docente a partir 
da pós-graduação stricto sensu e (iii) uma relevante 
adesão docente a tal processo.

3. Produtividade acadêmica: Produtividade do quê?
Rogério Guerra, professor do departamento de 

Psicologia da UFSC, apresenta uma percepção em-
blemática para os docentes socializados no sistema até 
meados dos anos 1980.

[...] Antes, os profissionais deveriam recorrer aos 

almoxarifados das instituições para ob-

ter itens necessários ao seu trabalho, 

como papel para impressão de textos, 

canetas, material de limpeza ou itens 

mais específicos, como álcool, éter, 

reagentes e vidrarias. Atualmente, os 

professores devem elaborar projetos de 

pesquisa ou de extensão universitária 

para o aparelhamento institucional 

(GUERRA, 2005, p. 8)

Ingressado na UFSC em começos 
da década de 1980, Rogério Guerra 
apresenta mais do que uma constatação. 
Ele é testemunha viva de uma radical 
mudança no modo de trabalhar nas 
universidades públicas, e, a partir de-
la, a questão do financiamento das 
pesquisas passa a ser um elemento in-
dependente do trabalho docente e muitas vezes da 
própria instituição. No caso do sistema federal, é 
bastante conhecido o fato de que os recursos para o 
desenvolvimento de pesquisas minguaram por volta 
do final dos anos 1980, com o represamento de verbas 
para a manutenção e expansão de cursos, contratação 
de professores e assistência estudantil.

Atualmente, os docentes já se sentem responsáveis 
pelo aparelhamento das instituições onde trabalham 
e se esmeram em buscar recursos por meio da nova 
rotina que se generalizou no país, partindo da Capes 
e contaminando todos os estados, no que se refere à 
forma de aplicação e distribuição das verbas de ciên-
cia e tecnologia. Os recursos para a realização das 

atividades docentes no ensino superior têm sido re-
grados a partir da competição no campo dos editais 
para pesquisa e extensão. Trata-se de um processo que 
confere um direcionamento empresarial da ciência, 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Sobre isto, 
em uma rápida, porém emblemática avaliação re-
trospectiva, o presidente da Capes, Jorge Almeida 
Guimarães, afirmou que “a interação de pesquisadores 
com empresas ainda não tem cultura; não deu tempo 
de ter cultura” (2010). Mas parece que o caminho es-
timulado é este.

Cada vez mais, o CNPq e as Fundações Estaduais 
de Apoio à Pesquisa têm convertido seus recursos em 
pesquisas e estudos que aparelhem e potencializem o 

trabalho docente à medida da necessi-
dade do capital. E isto pode ser facilmen-
te verificado no caráter dos editais di-
vulgados. Uma das consequências desse 
processo é que a qualidade da produção 
acadêmica passa então a ser mensurada 
pela quantidade da própria produção e 
por valores monetários que o docente 
consegue agregar ao seu salário e à pró-
pria instituição.

Essa dinâmica tem representado, na 
rotina do trabalho docente, não ape-
nas uma assimilação desse padrão de 
produção (que em realidade é de pro-
dutividade), mas uma necessidade de 
criar as condições para a realização dessa 
produção já que, institucionalmente, os 
meios de produção acadêmicos (livros, 

laboratórios, computadores, equipamentos, bolsas 
etc.) foram (e continuam sendo) concentrados e dis-
ponibilizados principalmente para as áreas que con-
seguem faturar com ciência e tecnologia para o capital. 
O resultado dessa política tem se materializado em um 
crescimento “cavalar” da produção e da produtividade 
acadêmica, cujo objetivo se encerra no próprio ato 
produtivo, isto é, ser e sentir-se produtivo. A evidência 
desse processo é facilmente constatada, conforme 
depoimento do ex-diretor de avaliação da Capes no 
período de 2004 a 2008:

[...] Cada programa de pós-graduação, muitas vezes 

cada departamento de graduação, quer editar a sua re-

vista. Quem vai ler isto? É óbvio que se você publica 
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artigos que não são lidos é um desastre (RIBEIRO, 

2006, p.42).

Entretanto, esta questão, levantada por Renato Ja-
nine Ribeiro, foi diretamente provocada pela atuação 
da própria Capes sobre os docentes ligados a cursos 
de mestrado e doutorado a partir da década de 1990. 
Neste período, houve uma forte alteração de rota 
orientada pela Lei nº 8.405/1992, que conferiu um novo 
“vigor” a esta instituição no que se referia à tarefa de 
avaliar a pós-graduação stricto sensu no país. A tarefa 
de avaliar a pós-graduação fora-lhe dada em 1981, 
mas a “vocação” para elaborar, avaliar, acompanhar e 
coordenar as atividades relativas ao ensino superior 
só foi efetivamente organizada e exercida a partir 
da década de 1990. Capitaneando tal 
projeto esteve o Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB), articula-
do a um bloco político resultante do 
compromisso pós-impeachment. Para 
a liderança da Capes foi nomeada a 
professora Eunice Ribeiro Durham, 
cujas ideias refletiam o curso político 
das reformas chamadas de neoliberais 
situadas em grande parte do mundo. À 
frente da Capes por três vezes (1990, 
1992 e 1995), Eunice Durham representava uma visão 
de governo que defendeu e iniciou a implementação 
de uma concepção para o ensino superior calcada, no 
que diz respeito ao assunto aqui abordado, na (i) im-
plantação de instrumentos de avaliação do ensino e da 
produção científica e (ii) definição do financiamento 
público a partir do estabelecimento e cumprimento de 
metas e desempenho das instituições e programas de 
pós-graduação. Mesmo sem a devida contrapartida fi-
nanceira, a expansão da pós-graduação foi estimulada 
de tal modo que dos 27 cursos de mestrado e 11 de 
doutorado, existentes em 1965, chegou-se a 1.083 
cursos de mestrado e 541 de doutorado no ano de 
1996. Antes da última avaliação trienal feita pela 
Capes, em 2010, havia 2.594 cursos de mestrado, 
1.516 cursos de doutorado e 284 cursos de mestrado 
profissionalizante. Estes números representam um 
crescimento de 139,5% para os cursos de mestrado e 
de 180,2% para os cursos de doutorado nos últimos 
14 anos. Foi neste território que se construíram os 
valores estruturantes de uma cultura voltada para a 

produtividade acadêmica e científica.
A inspiração para tais mudanças também foi ali-

mentada pelo ethos competitivo presente na expe-
riência do ensino superior norte-americano, sumariado 
na sua origem por Wright Mills. Escrevendo em 1995, 
Bresser Pereira (Ministro da Administração Federal 
e Reforma do Estado, entre 1995 e 1998) considerou 
tal experiência como um referente para a reforma da 
educação superior no Brasil. É dele a seguinte defesa 
de posição:

As universidades norte-americanas, através dos 

seus departamentos, são incrivelmente competitivas. 

É a competição entre elas, e não a exigência formal 

de concursos que garantem a excelência do ensino 

e da pesquisa. De acordo com o princípio 

básico de uma administração moderna, o 

controle se realiza não através da exigência 

de processos rígidos, mas da avaliação dos 

resultados. [...] Além disso, as fundações e 

o próprio governo tomam conhecimento 

dessas avaliações, que influenciam suas de-

cisões de concessão de auxílios ao ensino e à 

pesquisas. Em conseqüência, as universidades 

são levadas a uma competição permanente, 

buscando sempre ter os melhores professores 

e pesquisadores em seus quadros, exigindo forte carga 

de trabalho de seus alunos. (Bresser-Pereira, 1995).

Se tal concepção não teve de início muita sorte no 
ensino de graduação, no caso da pós-graduação stricto 
sensu ela tornou-se a medida do trabalho docente. To-
do o financiamento específico para mestrados e dou-
torados foi então vinculado à Capes, ao Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), em parceria com o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, e às diversas Fundações de Apoio à Pes-
quisa Estaduais. A existência da estrutura stricto sensu 
esteve, desde então, cada vez mais dependente de 
critérios quantitativos para a distribuição de bolsas 
discentes e dos recursos para estruturação desses 
cursos. Foi nesse contexto que uma lógica de tipo 
industrial brotou e se desenvolveu como regra geral da 
sociabilidade docente na pós-graduação, redefinindo 
o trabalho acadêmico em termos de “produtos”. A 
pressão exercida para aumentar a quantidade de tra-
balho dentro da jornada de 40 horas avançou tam-
bém alicerçada na ideia de que os docentes deveriam 
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ser “mais produtivos”, correspondendo à “produção” 
a quantidade de “produtos” relacionados ao mercado 
(aulas, orientações, publicações de artigos, projetos, 
patentes etc.) e expelidos pelo docente. A quantidade 
de alunos por docente talvez seja o aspecto mais evi-
dente de que o trabalho foi intensificado neste pe-
ríodo. Com referência ao ano de 2008, o INEP di-
vulgou as médias de 10,4 (IFES), 11,7 (IEES) e 18,2 
(IPES) da relação alunos por docentes. Sabemos que 
para o sistema federal, esta média aumentará devido 
aos compromissos estabelecidos pelo REUNI a fim 
de elevar o ingresso de alunos. Tal realidade, somada 
ao número de alunos matriculados nos cursos stricto 
sensu, aumentando ainda mais a carga horária de en-
sino dos docentes que atuam na graduação e na pós-
graduação, podem ser apreciados na tabela 1.

Mas o crescimento do número de alunos por 
docente representa apenas uma dimensão das pres-
sões vividas atualmente no trabalho. Afora isto, o 
aumento e a necessidade de registrar a produção ci-
entífica universitária aparecem como o elemento 
mais dramático da redefinição do trabalho docente, 
e assim a autonomia e independência das atividades 
acadêmicas vão definhando.

De maneira geral, registrou-se um aumento cres-
cente na produção científica brasileira a partir dos cri-
térios de avaliação da Capes aplicados à vida docente 
na pós-graduação. A própria evolução do número de 
cursos de mestrado e doutorado no país indica que 
o terreno onde tal política se ramificou foi bastante 

ampliado. Na grande maioria das universidades pú-
blicas, onde de fato se concentra a pós-graduação 
stricto sensu, este movimento mostrou-se como uma 
regra (Sguissardi e Silva, 2005). Tomando como refe-
rência duas universidades federais consideradas de 
tamanho médio, o aumento de cursos de mestrado e 
doutorado ratifica esta impressão. No período de 1995 
a 2005, a Universidade Federal de Juiz de Fora saltou 
de 4 cursos de mestrado para 12. A Universidade Fe-
deral de Uberlândia, no mesmo período, saltou de 
7 cursos de mestrado e 2 de doutorado para 22 e 10 
respectivamente.

Considerando o número de docentes que atuam 
em mestrados e doutorados, percebe-se um cresci-
mento robusto, saltando de 27.900 em 1996, para 
aproximadamente 50.000 em 2007. Considerando a 
massa total de docentes, cerca de 320 mil em 2008, a 
presença da pós-graduação stricto sensu atinge 15,6%. 
Todavia, essa participação aumenta significativamente 
diante do fato de que 85% da pós-graduação stricto 
sensu está alojada nas IES públicas, onde o número 
de docentes registrado em 2008 foi de 101 mil. Nesta 
perspectiva, aproximadamente 42 mil docentes, que 
atuam em mestrados e doutorados, representam quase 

a metade do número total de docentes 
empregados nas IES públicas2.

Retomando a questão da produção 
científica, parece óbvio que os critérios 
da Capes também repercutiram na 
rotina do trabalho nos cursos de gra-
duação, à medida que (i) definiram os 
padrões de produção e produtividade 
para o credenciamento docente em mes-
trados e doutorados e (ii) tornaram-se 
referência para a avaliação do desem-
penho docente na graduação. Tam-
bém neste ponto há como visualizar 
e interpretar esta realidade utilizando 
os números produzidos pela Capes, 
pelo Ministério da Educação e pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Considerando a 
produção bibliográfica percebida nos registros dos 
grupos de pesquisa do CNPq, no período de 2000 a 
2008 (tabela 2), enxerga-se uma tendência ascendente, 
principalmente na publicação de artigos científicos.

O número de artigos publicados em periódicos 

Evolução do número de alunos matriculados ao final do ano 
Brasil, 1996 a 2007

Ano  Mestrado  Doutorado Mestrado Total
     Profissional

1996   45.622   22.198       0   67.820
1997   47.788    24.528       0    72.316
1998    50.816    26.828       0    77.644
1999    56.182    29.998        862    87.042
2000   61.735    33.004     1.879    96.618
2001    62.353    35.134     2.956   100.443
2002    63.990    37.728     4.350   106.068
2003    66.959    40.213     5.065   112.237
2004   69.399    41.309     5.814   116.522
2005    73.980    43.958     6.303   124.241
2006    79.111    46.572     6.798   132.481
2007   84.358    49.668     7.638   141.664

Tabela 1

Fonte: Capes/MEC
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de circulação internacional evoluiu de 24.171 
em 2000, para 55.127 em 2008. Em apenas 
oito anos o crescimento foi de 128%. No caso 
dos periódicos de circulação nacional (menos 
valorizados pelo Qualis Capes), o desempenho 
docente mostrou-se menor, registrando um 
aumento de 44.579 em 2000, para 60.578 em 
2008. Os resultados provenientes deste tipo 
de organização do trabalho também têm sido 
mensurados por meio de índices bibliométricos que 
catalogam a produção científica considerada relevante, 
a exemplo do Institute for Scientific Information (ISI). 
Novamente, a produção bibliográfica brasileira captu-
rada por tais índices engordou a partir dos anos 1990.

A disposição dos alunos (graduandos e pós-gra-

duandos) para publicar seguiu a mesma tendência e, 
percentualmente, revelou uma performance melhor 
do que a docente. Nas publicações em periódicos 
de circulação internacional, os discentes saltaram de 
1.476 em 2000, para 11.789 em 2008, um crescimento 
percentual de quase 700%. No caso dos periódicos de 
circulação nacional, o salto foi de 5.678 em 2000, para 

Fonte(s): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – 2000 a 2002; Censo 2004, 2003 a 
2004; Censo 2006 e 2005 a 2008; Censo 2008. Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores – ASCAV/SEXEC – Ministério da Ciência e Tecnologia.

Tabela 2

Artigos especializados Livros 
especializados

Outras
publicações

(3)
Total de
autores

Ano

Circulação
nacional (1)

Circulação
internacional (2)

em anais Livros Capítulos
de livros

Nota(s):1) publicados em português, em revistas técnico-científicas e periódicos especializados;
              2) publicados em outro idioma que não o português, em revistas técnico-científicas e periódicos especializados;
              3) Texto em jornais ou revistas (magazines) e demais tipos de produção bibliográfica (partilha musical, traduçnao, etc.).

Artigos indexados no ISI, 1980-2009

Ano     1981 1992 2002 2008

Brasil    1.884 4.555 11.347 30.415

% en relação a A. Latina 33,40 40,11 43,84 54,56

% en relação ao Mundo  0,44 0,75 1,55 2,63

Tabela 3

Fonte: MCT (2009). Organização do autor.

Produção científica, segundo meio de divulgação no diretório dos grupos de pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 2000-2008

Pesquisadores

2000     53.519  44.579  24.171  55.717 4.004      16.036       30.841

2001     54.686  46.634  26.910  58.916 4.401      17.836       32.946

2002     54.428  50.408  29.271  65.752 4.544      18.761       36.562

2003     66.051  54.072  38.298  75.415 5.026      23.008       58.956

2004     66.600  56.543  42.472  83.425 5.339      24.858       65.024

2005     73.028  63.333  46.839  90.962 5.788      28.598       80.828

2006     71.733  65.214  51.328  91.853 6.120      34.572       82.666

2007     69.908  67.440  52.948  89.210 5.640      32.333       93.462

2008     63.898  60.578  55.127  76.639 5.993      34.133       91.740

Estudantes

2000     21.776  5.678  1.486  9.559 383       1.137        5.009

2001     27.396  7.314  2.149  13.413 509       1.594        6.708

2002     32.753  9.856  3.386  18.050 560       2.116        9.885

2003     39.611  10.548  4.621  20.425 653       2.613       17.802

2004     47.256  13.623  6.691  27.315 791       3.496       24.146

2005     39.605  12.255  5.936  23.554 741       3.348       25.551

2006     39.665  13.955  8.023  25.383 833       4.513       26.939

2007     37.683  15.564  10.112  25.822 777       4.850       30.441

2008     32.133  14.233  11.789  21.693 873       5.505       28.728
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14.233 em 2008, uma elevação percentual de 150%3.
A divulgação científica, particularmente em perió-

dicos, é um dos aspectos mais assustadores a estru-
turar a produtividade acadêmica e aquilo que tem sido 
denominado como cultura produtivista. Seria comum 
pensar a disseminação desta propensão a publicar entre 
docentes, mas tal prática está alicerçada fortemente 
também entre os alunos. A ênfase 
dada às atividades de pesquisa na 
formação universitária, por exem-
plo, parece ter recebido muito 
combustível no final da década de 
1980. Uma série histórica, sobre 
o número de bolsas de Iniciação 
Científica distribuídas pelo CNPq, indica o início de 
uma reta ascendente no ano de 1987, com uma enfática 
aceleração a partir de 1992, conforme a tabela 4. Cer-
tamente este número foi multiplicado em dezenas, de-
vido à participação de outras agências de fomento à 
pesquisa nos estados e pela contrapartida obrigatória 
das IES que receberam tais bolsas.

Uma análise bastante positiva sobre estes números 
tem sido feita por agentes ligados à Capes, CNPq, 
órgãos estaduais de fomento à pesquisa, MCT, rei-
tores, enfim, sujeitos que defendem tal modelo. Nesta 
perspectiva, o quadro constituído por estes números 
serve para naturalizar uma prática e não para ques-
tioná-la. Aqui, novamente é o atual presidente da 
Capes, Jorge Almeida Guimarães, quem argumenta 
que a produtividade acadêmica brasileira não induziu 
e nem resultou em algum tipo de produtivismo. 
Considerando a massa total de docentes do ensino 
superior no país, Guimarães afirmou que a produção 
científica docente per capita anual era de 0,1, e que, 
relativamente aos docentes inseridos na pós-graduação 
stricto sensu, este índice era de 0,6 (Guimarães, 2010). 
Mas o cruzamento de dados do INEP com dados 
do MCT indica outros resultados. Com referência 
ao ano de 2008, por exemplo, docentes do ensino 

superior publicaram 115.705 artigos, segundo o 
MCT, o que indica uma produção per capita de 
0,36. No caso daqueles que atuam também na pós-
graduação, contabilizados em 45 mil no ano de 2010, 
de acordo com a informação de Guimarães, a pro-
dução per capita anual de artigos científicos atingiu 
aproximadamente 1,694.

Podemos (e devemos) perguntar qual é o sentido 
político de todos esses números. Em uma escala his-
tórica, que compreende os últimos 25 anos, não há 
como contestar que eles representam um novo ethos 
acadêmico. Produzir e, especialmente, publicar, tem se 
convertido na medida do trabalho docente e no espelho 
da formação universitária. Esta prática configura-se 

atualmente no principal rito acadêmico e tem 
sido fortemente reproduzida entre os docen-
tes formados nas décadas de 1990 e 2000, 
estimulando tragicamente o apetite discente 
pelo tipo de status e prestígio que nasce desta 
prática.

Tanta pressão para mostrar-se produtivo 
também adoece. Há uma farta literatura que revela 
as conexões entre nosso trabalho e o mais profundo 
esgotamento de nossas forças. Contudo, o que muitas 
vezes se deixa de destacar, é a perversidade da forma 
mais comum de reação contra isto: uma tentativa 
de escape, emudecendo a voz que precisa gritar ou 
“turbinando” a força que precisa de repouso. Quando 
se está cansado, diria o conselheiro Aires de Machado 
de Assis, é preciso descansar! A busca por “modernos 
tonificantes” para alertar e potencializar as escassas 
energias indica uma resposta individualista e distor-
cida, pois assimila a ideia de que o tipo, a velocidade 
e a quantidade de trabalho são naturais e nós é que 
estamos errados. Iniciado este processo, geralmente 
o percurso corresponde a uma escala que começa 
na acupuntura e termina na psiquiatria. No caso dos 
docentes, este pedido de socorro não se transforma 
em estatísticas visíveis porque ainda não tratamos 
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Produção Intelectual da Pós-Graduação, 2007-2009
Número de Artigos Publicados em Periódicos Técnico-Científicos por Estratos do Qualis Periódicos

   A1      A2     B1    B2    B3    B4   B5     C    Total

23.092   34.486  60.098 48.661 37.817 30.790 34.083 15.956   284.983 

Tabela 5

Fonte: Capes (2010)

Evolução de bolsas de Iniciação Científica do CNPq, 1980-2009

Ano    1980   1986  1987  1992  2002 2003 2009

Bolsas IC  1.079    1.510  3,921 11.440 18.864 18.238 24.043 

Tabela 4

Fonte: MCT/CNPq (2010). Organização do autor.
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nosso “fracasso” como uma questão 
coletiva e uma doença do trabalho.

Muitos, entretanto, já começam 
a descobrir que as premiações sim-
bólicas e financeiras não funcionam 
de modo a contemplar a todos. A 
própria avaliação da Capes sobre os 
cursos de mestrado e doutorado tem 
revelado como os critérios mudam 
à medida que são cumpridos. Na 
composição de qualquer área iremos 
verificar o desenho de uma pirâmide, 
com a maioria dos cursos avaliada 
com notas 3 e 4 formando uma lar-
ga base. Este mecanismo é necessário 
para manter a disposição de trabalho 
elevada e a competição como critério 
de distribuição dos recursos. É uma 
avaliação financiadora. As bolsas e as 
verbas provenientes da Capes são alocadas em con-
formidade com as notas dos programas, de modo 
que o congelamento da base da pirâmide preserva 
o funcionamento do sistema, sem alterar o volume 
de recursos. Nesta lógica, os cursos que têm suas 
notas rebaixadas fazem a compensação contábil rela-
tivamente aos cursos que têm suas notas elevadas.

É bem verdade que a participação da Capes no fi-
nanciamento da pesquisa, desenvolvimento, ciência 
e tecnologia, é modesta. Por analogia, a Capes tem a 
importância e a função do Banco Mundial, pois dita 
regras e normatiza políticas e comportamentos mais 
do que distribui dinheiro. De qualquer modo, as ver-
bas aplicadas na pós-graduação ajudam a esclarecer 
o contingenciamento de recursos financeiros. É ver-
dade que houve aumento nos números de bolsas 
para iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-
doutorado. Os recursos federais direcionados para a 
pesquisa científica também foram aumentados. Con-
tudo, a correção desses valores pelo índice que mede 
a inflação (IGP-DI) indica decréscimo nos recursos 
destinados à pesquisa e à pós-graduação. É o que 
mostra o gráfico 1.

Não é um exagero afirmar que a produtividade 
acadêmica é uma medida para a distribuição de parte 
significativa dos recursos de ciência e tecnologia, e 
muitos atentaram para esta situação. Tais práticas têm 

sido naturalizadas no cotidiano acadêmico, embora 
haja um sem número de reclamações sobre os critérios 
utilizados para esta distribuição e sua aplicação, a 
exemplo do inconformismo, cada vez maior, acerca 
da distribuição de bolsas produtividade em pesquisa 
do CNPq em diversas áreas. Divergências acerca da 
classificação de periódicos pelo Qualis Capes também 
já pontuam os relatórios de avaliação da produção 
docente sem, contudo, criticar sua lógica. Mas já é 
um sinal de mal-estar que precisa ser considerado. O 
editorial da revista “Química Nova” expressou esta 
inconformidade, relatando a posição do Fórum de 
Coordenadores de Pós-graduação em Química, reu-
nido em 2008:

O Fórum de Pós-Graduação, após uma longa e apro-

fundada discussão, considerou inadequada a nova pro-

posta para o Qualis e refuta os valores percentuais de 

20 e 50% para os estratos A1 + A2 e A1 + A2 + B1, 

respectivamente. A aplicação desses percentuais faz 

com que vários periódicos impor tantes sejam excluídos 

dos estratos superiores, afetando diferentes subáreas 

tradicionais e de importância histórica e estratégica 

para a pesquisa em Química no Brasil, pois em alguns 

casos não existem periódicos que atingem tais fatores 

de impacto. Além disso, impedem que publicações 

como o Journal of the Brazilian Chemical Society, a 

Química Nova e os Anais da Academia Brasileira de 

Ciências reflitam seu importante papel como suporte 

Investimento federal em pesquisa e desenvolvimento no Brasil 
entre 1996 e 2004, corrigido pela inflação a partir do IGP-DI, 

considerando o ano de 2002 como o ponto de referência.

ANO

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1996    1997    1998     1999    2000     2001    2002    2003    2004

3.630.4
3.486.1

2.847.1 2.808.0
2.752.6

3.134.9 3.118.0
3.268.53.216.9

M
ilh

õe
s 

em
 R

ea
is

Gráfico 1

Fonte: Helene e Xavier (2006, p.842)
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para a divulgação dos trabalhos científicos na área de 

Química no país e no exterior. É de extrema importância 

levar em consideração o papel estratégico que esses 

periódicos representam para a inserção da pesquisa no 

cenário nacional e internacional (ANDRADE; GA-

LEMBECK, 2009, p.5).

Esta também será uma batalha inglória se perma-
necer pulverizada e restrita aos atores convencionais 
deste enredo. As reclamações deste tipo começam a 
“engrossar o caldo”, mas não chegam a 
pedir que se cancele o sistema (Rocha-
e-Silva, 2009). Em parte porque, no 
fundo, mantêm-se ligadas ao paradigma 
que faz avançar o conhecimento por 
critérios que reservam a pesquisa (e 
seus suportes financeiros) aos mais 
produtivos. Todavia, aquém disso, há 
perturbações internas ao sistema que 
questionam (i) a equação de tipo in-
dustrial, onde o melhor é quem pro-
duz mais, e (ii) os critérios adotados 
(pela Capes e adjacências) para aferir 
a qualidade do conhecimento científico divulgado – 
cujos resultados têm decretado a morte (agonizante) 
de muitos periódicos nacionais, “desclassificados” ou 
“desprestigiados”. Há a necessidade de uma aborda-
gem prática e de dimensão nacional sobre esta situação, 
descendo em níveis de detalhamento sobre a relação 
dos docentes que se alimentam de tais valores. Esta 
tarefa pode ser assumida pelo ANDES-SN, mesmo 
que seja após o esgotamento das dúvidas sobre o “que 
fazer”, a de delinear o quadro que se tornou dominante 
nos últimos 25 anos na pós-graduação brasileira.

4. Carreira docente: qual carreira?
Mensurar esta produtividade fez com que, no 

CNPq, fosse criada uma base de dados bastante de-
talhada sobre pesquisadores sediados no país. Tal ban-
co de dados foi denominado de Plataforma Lattes e 
começou a funcionar online em 1999. De lá para cá, 
os campos de informação nesta Plataforma foram 
modificados de maneira a evidenciar e quantificar a 
produção intelectual valorizada pela Capes, com des-
taque para a produção bibliográfica. Sua concepção 
expressa uma nova abordagem da carreira intelectual, 
devido também à mortalidade do trabalho! A cada 

três anos a produção envelhece, caduca e perde valor. 
Não é uma escala utilizada apenas para a avaliação da 
Capes, mas generalizou-se para um sem número de 
experiências institucionais que considera a produção 
docente e discente. Recentemente, introduziu-se nesta 
carreira um fator de impacto da produção de docentes e 
discentes, voltado para mensurar as citações dos artigos 
publicados. Assim, esta lógica (também recente), de 
que não publicar significaria perecer, foi aperfeiçoada, 

de modo que a tendência passa a ser a 
de perecer caso não seja citado. Com a 
experiência de um botafoguense con-
victo, olho para tudo isso e chego a 
pensar que nada é tão ruim que não 
possa piorar.

Esta realidade vivenciada cotidiana-
mente pelos docentes tem reforçado 
um sistema de avaliação do trabalho 
acadêmico que, ano a ano, alarga o li-
mite da escala de mensuração sobre a 
produtividade científica. Em algumas 
áreas do conhecimento, os critérios uti-

lizados já banalizaram os termos de classificação mais 
universais (sobre os quais se tinha algum consenso) 
tais como a indexação, introduzindo como medida 
o tempo de carência para artigos e comunicações 
de pesquisas, estabelecendo prazos de validade que, 
quando ultrapassados, fazem “deteriorar” a pro-
dução acadêmica. A cada volta desse “parafuso”, os 
professores tornam-se reféns dos critérios de produ-
tividade que, ao instituírem novos valores no espa-
ço universitário, ressocializam todas as atividades 
componentes do trabalho acadêmico, permitindo e le-
gitimando a invasão crescente do tempo do trabalho 
na vida dos docentes. Envolvidos nesse ambiente de 
intensa competitividade (onde é uma constante o estí-
mulo ao espírito empreendedor e competitivo), torna-
se difícil a produção de uma identidade que se dê pela 
percepção de que é preciso organização e mobilização 
para mudança desse sistema. Ao contrário, o padrão que 
é socializado deita suas raízes em práticas e valores indi-
vidualistas, cuja racionalidade se expressa na diferença 
entre ser produtivo e improdutivo.

Por essa tendência, a competição é naturalizada, 
tornando-se a regra. A escassez de recursos para pes-
quisa (e para o trabalho docente em geral) também é 
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Esta realidade 
vivenciada 

cotidianamente pelos 
docentes tem reforçado 
um sistema de avaliação 
do trabalho acadêmico 
que, ano a ano, alarga 
o limite da escala de 
mensuração sobre a 

produtividade científica.
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naturalizada, e se transforma em realidade que ava-
liza a “competência” dos que conseguem acessar tais 
recursos. E o resultado dessa dinâmica traz conse-
quências comuns ao mundo do trabalho, tais como o 
estresse, o estado permanente de cansaço, a depressão e 
até o suicídio. Assim, o sentimento de desapontamento 
com a carreira universitária tende a ser constante, e 
não algo residual. Em um depoimento emblemático, 
um docente avalia tal sentimento: “[...] Quando um 
jornal não aceita seu paper, seu sentimento não é o de 
que seu paper não foi aceito, mas de você mesmo é que 
foi rejeitado. [...] Eles olham para você como se você 
não devesse estar ali”. (Méis, 2003, p. 1139).

Esta “cultura da produtividade” esteve inicialmente 
restrita ao exercício da pós-graduação stricto sensu, mas 
já transbordou esta fronteira e se alastrou para a esfera do 
ensino da graduação, contaminando os estudantes, que 
passaram a receber pressão para que sejam produtivos 
sob quaisquer condições. Um dos primeiros sinais desta 
pressão foi a redução dos prazos para a conclusão do 
mestrado e do doutorado (bem como os prazos das 
bolsas para esses cursos). As bolsas para mestrado, 
por exemplo, tiveram redução de 3 para 2 anos e meio, 
no início da década de 1990, e de 2 anos e meio para 2 
anos, no final dessa mesma década. Nessa nova ossatura 
institucional, os mestrandos e doutorandos quase 
sempre recebem pressão de seus orientadores e dos 
programas (que pleiteiam sempre a melhor pontuação 
na Capes) para cumprirem esses prazos, a despeito da 
qualidade final de seus trabalhos. Este desdobramento, 
que agora atinge a graduação, resulta, em grande me-
dida, de um aparente consenso sobre a Capes ser a re-
ferência e medida de todo o trabalho docente. Desse 
modo, sem qualquer estímulo externo formal, muitas 
instituições universitárias desenvolvem seus “próprios” 
critérios de avaliação, ultrapassando em exigência o que 
é “sugerido” pelas coordenações de área da Capes, de tal 
maneira que um simples edital para distribuição de bol-
sas de Iniciação Científica torna-se alvo de competição, 
um verdadeiro instrumento de conferência de status en-
tre os docentes e alunos.

Portanto, na prática, os critérios de avaliação e 
de produtividade existentes no âmbito da Capes, do 
CNPq, de agências estaduais de fomento à pesquisa 
e das IES, tendem a determinar o trabalho docente e 
a subordinar os Planos de Carreira, que teoricamente 

definem nossas funções e organizam nossa rotina aca-
dêmica. Um breve exercício envolvendo o conteúdo 
do Plano Único de Classificação e Retribuição de 
Cargos e Empregos (PUCRCE), conquistado em 
1987, e extensivo aos docentes das IFE, mostra co-
mo nele não havia uma defesa indefectível para a rea-
lidade enfrentada hoje. No primeiro parágrafo do ar-
tigo 11º, definia-se a avaliação de desempenho para os 
docentes, indicados os seguintes elementos que de-
veriam constituí-las:

a) desempenho didático, avaliado com a participação 
do corpo discente;

b) orientação de dissertações e teses de Mestrado e 
Doutorado, de monitores e de estagiários ou bolsistas 
de iniciação científica;

c) participação em bancas examinadoras de disser-
tações, de teses e de concurso público para o Magis-
tério;

d) cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especia-
lização e atualização, bem como créditos e títulos de 
pós-graduação stricto sensu;

e) produção científica, técnica ou artística;
f) atividade de extensão à comunidade dos resul-

tados da pesquisa, de cursos e de serviços;
g) participação em órgãos colegiados na própria 

IFE ou vinculados aos Ministérios da Educação, da 
Cultura e da Ciência e Tecnologia;

h) exercício de funções de direção, coordenação, 
assessoramento e assistência na própria IFE, ou em 
órgãos dos Ministérios da Educação, da Cultura e da 
ciência e Tecnologia, bem como em outros previstos 
na legislação vigente (BRASIL, 1987, p.8).

Quanto às normas e aos critérios de execução desta 
avaliação, cujo resultado poderia garantir ao docente 
uma progressão para o nível seguinte da carreira, os 
conselhos superiores das IFE ficaram incumbidos de 
escrevê-los. Embora os elementos considerados na 
avaliação prevista na PUCRCE coincidam, em gran-
de medida, com os itens contidos, por exemplo, na 
ficha de avaliação utilizada pela Capes para avaliar os 
programas de pós-graduação, ou ainda, com boa parte 
dos campos que formam o currículo Lattes, as inúme-
ras progressões ocorridas desde 1987 não foram ope-
radas por nenhum tipo de lógica produtivista. Este 
raciocínio também pode ser estendido para a atual 
Carreira dos docentes das IEES do Paraná, instituída 
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em 1997, como uma cópia da Carreira defendida pelo 
ANDES-SN. Esta carreira e o contrato de trabalho 
(40 horas com dedicação exclusiva) nela contido não 
evitaram que passássemos, ano após ano, a assumir 
efetivamente uma jornada semanal de trabalho de 50, 
60 ou até 70 horas. Como já se tornou comum dizer 
entre os docentes, a nova rotina de trabalho refez a 
“semana cristã”, de modo que “o sábado ainda é sexta-
feira, e o domingo já é segunda-feira”.

Apesar da realidade vivida, nossas carreiras perma-
necem de pé, principalmente como letra jurídica, mas 
têm sido corroídas pelo exercício concreto do tra-
balho docente. Os valores que ela inspira têm sido 
corrompidos sistematicamente por práticas cotidia-
nas que se enraízam no trabalho docente e relativizam 
a importância e o peso da carreira. As 
diversas formas remuneratórias que se 
consolidam, externamente ao salário 
docente, por exemplo, adquiriram uma 
relevância cada vez maior deslocando a 
atenção e o esforço do professor para 
outras fontes de pagamento, o que 
certamente fragiliza o próprio salário 
como base de nossa carreira. Os com-
plementos salariais não estão mais 
restritos aos cursos de especialização 
(pós-graduação lato sensu) ou às consultorias profis-
sionais (algumas alcançam os milhares de reais). Há 
uma diversificação de fontes de renda que afetou as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando um 
contexto no qual estes serviços “temporários” passam 
a ser a prioridade do docente.

Atualmente há inúmeros programas de ensino à 
distância que funcionam baseados em remuneração 
adicional na forma de bolsa. No campo da extensão, 
os ganhos auferidos por meio de projetos já não são 
casos isolados e nem esporádicos. E na pesquisa é 
possível estabelecer um fluxo, de pequenos ganhos 
financeiros advindos de projetos, que reordena o 
trabalho docente. Um ideal típico desse trabalhador 
aponta para uma estrutura de renda complexa: (i) o 
salário, (ii) cursos pagos, (iii) assessorias e consultorias, 
(iv) serviços técnicos, (v) bolsas de ensino, de extensão 
e de pesquisa e (vi) financiamentos de pesquisa. O sa-
lário ainda é a parte central e mais importante, mas 
as outras atividades remuneradas configuram com-

promissos, relações e vínculos que não estão previstos 
nos Planos de Carreira atuais das IES públicas. Não 
é preciso argumentar exaustivamente que muitos 
planos de carreira docente foram estruturados para 
refletir e reproduzir um padrão societário de trabalho, 
baseado na solidariedade entre os docentes de modo 
a, por exemplo, distribuir isonomicamente as tarefas 
acadêmicas entre graduados, especialistas, mestres e 
doutores, sem fazer distinções fixadas em quaisquer 
parâmetros de produtividade. Tais carreiras definem 
claramente a rotina do trabalho e a vincula à natureza 
indissociável da produção e disseminação do conheci-
mento a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Além disso, condições desiguais de trabalho arruínam 
a natureza indissociável das atividades acadêmicas, à 

medida que cria diferentes categorias e 
status de docentes fundados em critérios 
de produtividade acadêmica. Desse mo-
do, instituições de um mesmo sistema 
público de educação superior podem 
desenvolver dinâmicas próprias que fra-
gilizam a carreira e seus princípios.

Parece não restar dúvidas sobre o 
fato de as carreiras, cotidianamente vi-
vidas pelos docentes, guardarem uma 
gigantesca distinção em relação a esse 

modelo. O que vivemos na prática, nesses últimos 
dez ou quinze anos, aponta e fortalece a competição 
como valor que organiza nosso trabalho. Este ethos 
pode ser percebido, por exemplo, nas disputas dos 
recursos para pesquisa e nas tentativas de publicar 
artigos. Não há nenhum tipo de solidariedade contida 
neste paradigma. Sobre este ponto, novamente é Jorge 
Almeida Guimarães quem fornece ricas evidências 
sobre o modelo de solidariedade científica que te-
mos perseguido: “As pessoas que estão ganhando o 
prêmio Nobel têm 30, 40 pós-doc trabalhando para 
ela ganhar o prêmio Nobel” (2010). Este tipo de cola-
boração parece reproduzir a hierarquia taylorista 
do comando-obediência e da divisão do trabalho. 
Mesmo as publicações feitas em coautoria não são 
necessariamente guiadas pelo interesse em potencia-
lizar descobertas, experimentos, raciocínios e argu-
mentos que possam ter alguma repercussão social 
importante. No caso brasileiro, o crescimento da co-
autoria em periódicos e eventos científicos parece ser 

Há uma diversificação 
de fontes de renda que 

afetou as atividades 
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extensão, gerando um 
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serviços “temporários” 
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um desdobramento intencional para aumentar a pro-
dutividade individual. Na área de Ciência da Informa-
ção, por exemplo, percebeu-se um nítido crescimento 
dos artigos de coautoria, relativamente aos de única 
autoria, desde 2000, registrada a superação do primeiro 
tipo sobre o segundo a partir de 2007 (Vilan et al.; 
2008). Portanto, mesmo onde encontramos sinais de 
um trabalho coletivo, pode se tratar também de uma 
estratégia para aumentar a produtividade científica.

Em síntese, não escapamos à pressão da produti-
vidade que contaminou todo o mundo do trabalho. 
Um dos “problemas” é que temos descoberto (uns 
mais rapidamente do que outros) que sistemas de 
concorrência e de premiação, que organizam os tra-
balhadores, geralmente não são uma boa medida 
para o trabalho bem feito ou para a felicidade. É um 
sentimento dramático, porque tal descoberta acon-
tece em um momento em que somos um “elogiável” 
espelho da competição e da produtividade. Talvez 
sejamos uma versão atualizada dos “Brutti, sporchi e 
cattivi”, de Ettore Scola, porque transpiramos a sordi-
dez de um trabalho cujo sentido cada vez menos nos 
pertence.

Talvez sejamos “feios, sujos e malvados” porque 
uma vida dedicada somente ao dinheiro e ao status aca-
dêmico produtivista é desumanizadora. Como inte-
lectuais, antes éramos pagos para pensar e produzir. 
Hoje somos pagos somente para produzir.

Mas talvez sejamos “feios, sujos e malvados” 
também para nós mesmos, à medida que tendemos a 
tratar o produtivismo apenas com repulsa ou, no li-
mite, entre a condescendência e o desdém. É o que 
permanece escrito entre as decisões do último Con-
gresso do ANDES-SN, realizado em 2010:

denunciar o papel da CAPES e dos princípios e crité-

rios de avaliação produtivista em curso, sobre a inten-

sificação do trabalho docente, a redução de prazos para 

a formação de mestrandos e doutorandos, o incentivo 

à competição, a apropriação privada e a mercantilização 

do conhecimento. (ANDES-SN, 2010, p.85).

Felizmente, uma mudança nesta posição foi anun-
ciada e aprovada naquele mesmo Congresso, oferecendo 
um espaço para que possamos examinar a nós mesmos 
mais de perto, descendo até a planície:

[...] que o ANDES-SN organize Seminários Regionais e 

um Seminário Nacional para discutir as políticas de ava-

liação e qualificação para as universidades brasileiras, 

instituídas pelas agências de fomento, visando construir 

uma proposta crítica, contrapondo-se ao modelo utili-

zado (ANDES-SN, 2010, p.85).

Se conseguirmos realizar esta proposta, talvez seja 
possível explorar as contradições abertas neste pro-
cesso de reorganização do trabalho que tentei discutir 
ao longo deste texto. Será mais uma oportunidade 
para um diálogo com nossos pares, mais próximo 
dos sabores e dissabores experimentados no trabalho 
docente, naquele lugar que denominamos de “base”, 
onde se vive a intensificação do trabalho e o ideário da 
produtividade acadêmica, no “chão da fábrica”, onde 
sofremos pressões que estão nos transformando em 
“feios, sujos e malvados”. Não é lá que se começa a 
construção da hegemonia?

notas

1. Este texto foi escrito para o 5º Encontro Intersetorial do 
ANDES-SN, realizado nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2010, 
em Brasília.

2. É preciso considerar que os números divulgados pelo 
INEP referem-se a funções docentes. Há casos de docentes 
que atuam em mais de uma instituição e que, por este motivo, 
foram computados mais de uma vez. Contudo, esta diferença 
(que foge às estatísticas) não é representativa o suficiente para 
alterar de modo significativo os cálculos realizados. 

3. Cabe lembrar que o número de discentes nos programas 
de pós-graduação também aumentou muito, repercutindo na 
produção científica anotada entre 2000 e 2008. De qualquer 
modo, o crescimento anotado entre os discentes indica um 
comportamento novo e diferente em relação à cultura univer-
sitária anterior aos anos 90.

4. Considerei os 284.983 artigos publicados no triênio 2007-
2009. Tal número foi dividido por 3, subtraído em 20% (o cor-
respondente aproximado à produção discente) e dividido pelos 
45 mil docentes.
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Resumo: O texto analisa a precarização e intensificação do trabalho docente nas instituições de ensino su-
perior, considerando que esse processo está inscrito nas alterações do mundo do trabalho no contexto da 
mundialização do capital, bem como nas alterações das funções do Estado brasileiro, em sua dupla face, isto 
é, em relação à política de educação superior e ao trabalho dos servidores públicos federais. Problematiza, 
ainda, em que medida esta precarização e intensificação expropria e subordina o trabalho intelectual à lógica 
do capital, situando, por fim, os desafios do ANDES-Sindicato Nacional nas lutas pela educação pública e 
gratuita e pela valorização do trabalho docente.

Palavras-chave: Mundialização do Capital; Reforma Neoliberal do Estado e da Educação Superior; Trabalho 
Docente.

Andes 47xx.indd   149 22.01.11   10:19:49



150 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

debates Contemporâneos

Apresentação

Apresentamos os resultados parciais da pesqui-
sa que desenvolvemos sobre as reformulações 
na política de educação superior brasileira  nos 

anos de neoliberalismo, abordando, especificamente, 
o processo de intensificação e precarização do traba-
lho docente nas instituições de ensino superior. Nes-
sa análise partimos de dois eixos: primeiro, que a 
precarização e a intensificação do trabalho docente 
estão inscritas nas alterações em curso no mundo do 
trabalho no contexto da mundialização do capital 
(CHESNAIS, 1996). Não se trata apenas de uma in-
tensificação do trabalho docente, mas da intensificação 
do trabalho para o conjunto da classe trabalhadora. 
Essa análise deve partir de uma concepção ampliada 
do trabalho e da classe trabalhadora, como a totalidade 
de trabalhadores que vivem da venda da sua força de 
trabalho, desprovidos dos meios de produção (AN-
TUNES e ALVES, 2004).

O segundo eixo analítico trata das alterações nas 
funções do Estado brasileiro, em sua dupla face, isto 
é, em relação ao trabalho dos servidores públicos fe-
derais, mas também em relação às alterações na política 
de educação superior.

A análise da precarização e intensificação do traba-
lho docente deve considerar essas determinações mais 
amplas que a constituem e configuram e, simultanea-
mente, as particularidades desse processo nas institui-
ções de ensino superior, problematizando em que 
medida está sendo ampliada a subordinação do tra-
balho intelectual à lógica do capital. Neste momento 
de comemoração dos 30 anos de lutas do ANDES-
Sindicato Nacional reafirmamos, portanto, a defesa 
da universidade pública e gratuita e a valorização do 
trabalho docente como eixos fundamentais das ações 
em defesa da educação pública e da construção de 
uma sociedade que tenha na emancipação humana o 
seu horizonte.

Alterações no mundo do trabalho e 
na classe trabalhadora

Os estudos e pesquisas sobre as alterações no mun-
do do trabalho e na classe trabalhadora partem da 
concepção de que a reestruturação produtiva, na era 
da acumulação flexível, constitui uma das respostas 
da burguesia internacional à crise de acumulação do 

capital, aprofundada nos anos de 1970, e que alterou 
marcadamente as relações e o processo de trabalho, 
bem como reconfigurou a classe trabalhadora nos 
marcos da sua fragmentação, heterogeneidade e com-
plexificação (HARVEY, 1992; ANTUNES, 1995 e 
1999 e ANTUNES e ALVES, 2004).

A crise de acumulação do capital é analisada co-
mo elemento constitutivo do capitalismo, sendo en-
frentada pela burguesia internacional através (i) da 
destruição de parte dos meios de produção, (ii) da 
busca de novas áreas de exploração lucrativa e (iii) do 
aumento da exploração sobre o trabalho.

Nos anos de neoliberalismo, esse processo ganha 
nova racionalidade, incidindo na conformação da 
classe trabalhadora e configurando uma violenta ação 
destrutiva contra a força humana de trabalho, con-
forme expressão de Antunes e Alves (2004). Para os 
autores, a crise estrutural do capital apresenta como 
tendências centrais as alterações do padrão produtivo 
taylorista/fordista, do desenvolvimento do toyotismo 
e da desconstrução do modelo de regulação social pela 
lógica neoliberal. Essas tendências ampliam a lógica 
predatória do capital, afetando a constituição da clas-
se trabalhadora, qualificada e intelectualizada em 
determinados setores e desqualificada e precarizada 
em outros, assim como a organização de suas ações 
dentro e contra a ordem burguesa.

Destacam-se, ainda com base nas obras dos re-
feridos autores, quatro faces da intensificação e 
precarização estrutural do trabalho no contexto da 
mundialização do capital: i) a ampliação de formas des-
regulamentadas de trabalho, que reduz o conjunto de 
trabalhadores estáveis por meio de empregos formais 
e gera simultaneamente o surgimento de trabalhadores 
terceirizados e subcontratados; ii) a pressão exercida 
em relação aos trabalhadores contratados, no sentido 
de submissão à intensificação da exploração em um 
contexto de desemprego estrutural; iii) o uso das 
inovações tecnológicas, substituindo força humana 
de trabalho e comprimindo o tempo e o espaço da 
produção a favor do capital e, iv) a imposição de uma 
lógica empresarial, mercantil e produtivista ao traba-
lho e mesmo à totalidade da vida social.

Esse processo gera a ampliação da alienação e estra-
nhamento em relação ao trabalho; o esgarçamento 
das relações de trabalho – no sentido de construção 
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de ações políticas de enfrentamento e resistência ao 
binômio intensificação/precarização e, por fim, o 
adoecimento do trabalhador.

  É a partir daí, portanto, que devemos conceber o 
significado da precarização e intensificação do trabalho 
docente: o resultado da ação destrutiva do capital no 
contexto da sua mundialização e as particularidades 
desse processo em um país capitalista dependente, 
como o Brasil, considerando, inclusive, que em mo-
mentos de crise estrutural essas ações destrutivas, que 
presidem a lógica do capital, serão acentuadas, ne-
cessitando do Estado burguês para a criação de um ar-
cabouço político e jurídico que garanta o movimento 
do capital na busca pela lucratividade e pela difusão de 
sua concepção de mundo.

Precarização e intensificação do 
trabalho docente na reforma 
neoliberal do Estado e da educação 
superior

O papel do Estado burguês nesse 
contexto de intensificação e precariza-
ção do trabalho é fundamental. Não 
se trata da diminuição das funções do 
Estado nos anos de neoliberalismo, 
mas da redefinição de suas funções no 
sentido de criar um arcabouço jurídi-
co que garanta a movimentação do ca-
pital por novas áreas lucrativas e a in-
tensificação do trabalho (BOITO JR, 2002, SILVA JR 
e SGUISSARD, 1999 e BEHRING, 2003).

O segundo eixo analítico trata das alterações nas 
funções do Estado brasileiro, em sua dupla face, isto é, 
em relação ao trabalho dos servidores públicos fede-
rais, mas também em relação às alterações na política 
de educação superior.

Antes, entretanto, de apresentarmos as referências 
da reforma neoliberal do Estado brasileiro, gostaría-
mos de fazer dois destaques. Em primeiro lugar, 
consideramos que essa reforma é parte constitutiva da 
mundialização do projeto neoliberal de sociabilidade 
que, alterando as funções, o papel político e jurídico 
do Estado, opera na diluição das fronteiras entre pú-
blico e privado, garantindo a mercantilização dos ser-
viços públicos.

Em segundo lugar, vale destacar que a elaboração, 

difusão e monitoramento das reformas neoliberais – 
que garantem materialidade ao projeto burguês de 
sociabilidade em tempos de mundialização do capi-
tal – estão sob a direção política dos organismos 
internacionais do capital, como o Banco Mundial, 
o Fundo Monetário Internacional, a Organização 
Mundial do Comércio, O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e a Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico/OCDE (CHOSSU-
DOVSKY, 1999 e UGÁ, 2004). Esses importantes 
sujeitos políticos coletivos do capital têm desempe-
nhado um papel central na implantação dessas refor-
mas neoliberais, especialmente nos países latino-ame-
ricanos, em absoluta consonância com as burguesias 
locais. Trata-se, portanto, do compartilhamento, e 

não de uma imposição de um projeto 
de sociabilidade que necessita da re-
configuração do Estado e das políticas 
sociais, bem como da exploração inten-
sa do trabalho para garantir a lógica de 
valorização e acumulação do capital. 
Tratemos, então, de alguns aspectos da 
reconfiguração do papel do Estado bra-
sileiro e, particularmente, do trabalho 
do servidor público federal nos anos de 
neoliberalismo.

Partimos da concepção de que a re-
forma neoliberal do Estado brasileiro, 
em curso desde o fim dos anos 1990 e 

na primeira década do novo século, está alicerçada no 
modelo gerencial de Estado em conformidade com a 
lógica de empresariamento, que tem na apropriação 
privada dos conteúdos públicos a sua centralidade. 
A defesa de que a crise fiscal do Estado é resultado 
de sua intervenção na regulação das relações sociais e 
que a solução para esta crise seria um Estado mínimo 
para o trabalho e máximo para o capital (NETTO, 
1993), fundamenta um conjunto de ações que vão 
da privatização das estatais (setores estratégicos da 
economia nacional) à desregulamentação de direitos 
sociais e trabalhistas.

Esse processo teve início no Brasil com os governos 
Collor e Itamar e ganhou nova racionalidade com o 
Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), no go-
verno Fernando Henrique Cardoso, configurando 
a segunda fase da reforma neoliberal do Estado bra-

Não se trata da 
diminuição das funções 
do Estado nos anos de 
neoliberalismo, mas 

da redefinição de suas 
funções no sentido de 
criar um arcabouço 

jurídico que garanta a 
movimentação do 
capital por novas 
áreas lucrativas.
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sileiro (SILVA JR e SGUISSARD, 1999; NEVES, 
2005 e LIMA, 2007). As consequências desta lógica 
gerencial no trabalho dos servidores públicos são 
evidentes. Quando o Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado dividiu o Estado em setores, 
reorganizou o trabalho dos servidores públicos fe-
derais no seguinte modo: no núcleo ou setor estraté-
gico (Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministé-
rio Público e, no Poder Executivo, ao Presidente da 
República) reforça e profissionaliza o núcleo, ocupan-
do-o com servidores públicos altamente competentes 
e bem remunerados, identificados com o ethos do ser-
viço público.

No núcleo de atividades exclusivas do Estado (Pre-
vidência social básica, tributação, fiscalização, justiça, 
diplomacia e segurança pública) implantou uma ad-
ministração do tipo gerencial, via profissionalização 
dos servidores, e um regime estatutário associado 
ao cargo do servidor. No núcleo de serviços não ex-
clusivos do Estado (universidades, escolas técnicas, 
centros de pesquisa, museus), na medida em que o 
Estado atuava concomitantemente com o setor privado 
e as instituições eram geridas pelos contratos de ges-
tão, configurando as “organizações sociais” como en-
tidades de caráter público não estatal, os servidores 
tiveram suas carreiras reconfiguradas a partir da ló-
gica da avaliação por desempenho e produtividade. 
Por fim, o setor de produção de bens e serviços para 
o mercado, cujas atividades de infraestrutura deviam 
ser privatizadas, exigiu a contratação de trabalhadores 
nos moldes do setor privado.

O resultado desse processo foi expresso na con-
tratação de servidores pelo regime celetista; no estí-
mulo à aposentadoria ou demissão voluntária; na falta 
de reposição do quadro de aposentados; no conge-
lamento salarial; na política de gratificações associadas 
à avaliação de desempenho, quebrando o princípio da 
isonomia e da paridade; entre outros. Isso pôde ser 
observado também nas políticas que reconfiguraram 
profundamente a carreira, a remuneração, a estabili-
dade e as condições de trabalho dos servidores públicos 
federais, particularmente, a dos servidores que atuam 
no setor de atividades não exclusivas do Estado, como 
as universidades públicas (federais).

Na terceira fase da reforma neoliberal do Esta-
do brasileiro (2003/2010), novas ações estão sendo 

realizadas, absolutamente afinadas com (i) a dilui-
ção das fronteiras entre público e privado; (ii) o es-
tabelecimento dos contratos de gestão e (iii) a recon-
figuração do trabalho dos servidores públicos fede-
rais, eixos constitutivos das ações conduzidas nos 
governos Collor e Cardoso.

Entre essas “novas” ações destacam-se: a Política 
de Gestão de Pessoas do Governo Federal, da Se-
cretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o 
programa denominado Fundação Estatal e a GesPú-
blica – Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização, entre outros. O trabalho da Se-
cretaria de Recursos Humanos do MPOG é central 
na reconfiguração do trabalho dos servidores pú-
blicos federais. Uma reconfiguração que está sendo 
monitorada pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), conforme 
evidencia o documento intitulado Avaliação da Ges-
tão de Recursos Humanos no Governo – Relatório 
da OCDE no Governo Federal do Brasil, que avalia 
o custo da força de trabalho do governo federal, in-
dicando a avaliação por desempenho para redefini-
ção da remuneração e das carreiras do serviço público 
federal (OCDE, 2010).

Em relação às alterações na gestão pública operadas 
pela Fundação Estatal, o MPOG e o Ministério da 
Saúde consideram que a ação objetiva “trazer para 
dentro do Estado inovações que o mundo inteiro está 
experimentando: contratos de desempenho, modelos 
mais eficientes de gestão, cobrança de resultados da 
administração e remuneração por bom desempenho” 
(BRASIL, MPOG/MS, 2007, p.04, grifos nossos).

Essas ações, portanto, reafirmam e implementam 
no Brasil a lógica produtivista difundida pelos organis-
mos internacionais para o serviço público federal.

A outra face deste segundo eixo analítico está rela-
cionada com as reconfigurações na política de educação 
superior, particularmente no período 2003/2010, e a 
relação entre essas reconfigurações e a precarização 
do trabalho docente. Essas alterações são executadas 
pelas ações da contrarreforma da educação superior 
elaboradas pelo Governo Federal nesse período, atra-
vés de um conjunto de leis, medidas provisórias, de-
cretos e portarias que foram analisados por NEVES 
(2002); NEVES (2004); NEVES e SIQUEIRA (2006) 

debates Contemporâneos

Andes 47xx.indd   152 22.01.11   10:19:50



DF, ano XX, nº 47, fevereiro de 2011 - 153 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

debates Contemporâneos

e LIMA (2007), entre outros pesquisadores e que po-
dem ser agrupadas em duas nucleações básicas:
1. O fortalecimento do empresariamento e mercantiliza-
ção da educação superior;
2. O aumento do número de Instituições de Ensino Su-
perior (IES) privadas.

Conforme demonstram os dados do Censo da 
Educação Superior de 2008, se em 2002, (final do go-
verno Cardoso) do total de 1.637 IES, 195 eram pú-
blicas e 1.442 privadas, em 2008, do total de 2.252 IES, 
235 eram públicas e 2.016 eram IES privadas. Esses 
dados evidenciam que a ampliação do número de 
IES privadas é mantida pelo atual governo (BRASIL, 
MEC/INEP, 2008, p.8).

Em relação à organização acadêmica, em 2002 o 
número de instituições estava assim distribuído: de 
1.637 IES, 162 eram universidades, 77 centros univer-
sitários e 1.398 faculdades isoladas. Em 2008, de 2.252 
IES, 183 eram universidades, 124 centros universitá-
rios e 1.945 faculdades isoladas (BRASIL, MEC/
INEP, 2008, p.09). Ainda que apresente alterações em 

relação ao número de IES públicas e, especialmente, 
em relação às universidades, permanece a tendência 
de privatização da educação superior através das fa-
culdades isoladas e centros universitários, que não 
realizam pesquisa e são caracterizadas, em sua maioria, 
como instituições de ensino.

Com relação ao regime de trabalho, o Censo de 
2008 aponta um predomínio de funções docentes em 
regime de hora-aula (40,5%), sendo que 63,2% dos 
docentes que trabalham em faculdades isoladas atuam 
nesse regime (BRASIL, MEC/INEP, 2008, p.26). Es-
se predomínio indica, como analisam os trabalhos de 
LÉDA (2009) e ÁVILA (2010), a lógica que rege o 
trabalho docente nas IES privadas: professores de en-
sino de graduação em instituições de ensino.

       
A privatização nas universidades públicas: 
cursos pagos, fundações de direito privado e 
Lei de Inovação Tecnológica

Existe um conjunto de estudos e pesquisas (NE-
VES, 2002; MANCEBO, 2004; NEVES, 2004; NE-

Fonte: MEC/INEP/DEED

%

  Evolução do Número de Instituições, segundo a Categoria Administrativa - Brasil - 2002 a 2008

2002 1.837 - 195 - 73 - 85 - 57 - 1442 -

2003 1.859 13,8 207 8,2 83 13,7 85 0,0 59 3,5 1.852 14,8

2004 2.013 8,3 224 8,2 87 4,8 75 15,4 82 5,1 1.789 8,3

2005 2.185 7,8 231 3,1 97 11,5 75 0,0 59 -4.8 1.934 8,1

2006 2.270 4,8 248 7,4 105 8,2 83 10,7 80 1,7 2.022 4,8

2007 2281 0,5 249 0,4 108 1,0 82 -1,2 81 1,7 2.032 0,5

2008 2252 -1,3 238 -5,2 93 -12,3 82 0,0 81 0,0 2.018 -0,8 

Ano Total
Total % Federal % Estadual % Municipal %

Privada %

Pública

        
    

Tabela 1

Fonte: MEC/INEP/DEED

  Evolução do Número de Instituições, segundo a Organização Acadêmica 
 Brasil - 2002 a 2008

2002  1.837    -       182    -     77    - 1.398    -

2003  1.859 13,8       183  0,8     81  5,2 1.815  15,5

2004  2.013   8,3       189  3,7     107  32,1 1.737  7,8

2005  2.185   7,8       178  4,1     114  8,5 1.875  7,9

2006  2.270   4,8       178  1,1     119  4,4 1.973  5,2

2007  2.281   0,5       183  2,8     120  0,8 1.978  0,3

2008  2.252  -1,3       183  0,0     124  3,3 1.945  -1,7 

        
    

  Ano  Total    % Universidades  % Centros  % Faculdades %
                Universitários
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VES e SIQUEIRA, 2006 e LIMA, 2007) analisando a 
privatização interna das universidades públicas brasi-
leiras. Esses estudos indicam, em síntese, três eixos de 
análise.

Primeiro, a privatização interna das universidades 
públicas será aprofundada no Brasil nos anos de neo-
liberalismo. Ainda que a privatização da educação 
superior não seja uma “novidade”, pois constitui um 
traço da educação escolar no capitalismo, e, particular-
mente, em um país marcado pela inserção capitalista 
dependente na economia mundial e pela heteronomia 
cultural a ela associada (FERNANDES, 1975), a 
partir dos anos 1990 e na primeira década do novo 
século, esse processo será ampliado, configurando 
o empresariamento da educação superior (NEVES, 
2002).

Em segundo, a privatização interna está sendo 
operada através da venda de “serviços educacionais”, 
como cursos pagos (lato sensu) e parcerias entre 
empresas e universidades públicas para o desenvol-
vimento de pesquisas e assessorias. Ações viabilizadas 
por meio das fundações de direito privado que atuam 
no interior das universidades públicas, e que têm 
garantido a complementação salarial aos professores 
que atuam nesses projetos, esvaziando as ações co-
letivas por condições de trabalho, remuneração e 
carreira docente.

Um terceiro eixo merece destaque: essa privatização 
é conduzida pelo Governo Federal. Não se trata de 
um movimento autônomo das reitorias e de grupos 
de docentes, ainda que a lógica da mercantilização e 
empresariamento seja compartilhada por esses sujeitos 
políticos. É o Governo Federal (de Cardoso a Lula da 
Silva) que cria o arcabouço jurídico da privatização (o 
Decreto Presidencial 5.205/04, que regulamenta a ação 

das fundações de direito privado nas universidades 
públicas e a Lei de Inovação Tecnológica – 10.973/04 – 
são importantes referências dessa privatização interna). 
Essas ações demonstram, portanto, a configuração de 
um determinado “perfil” de trabalhador docente: os 
empreendedores. Um docente que, na condição de 
empresário de si mesmo, capta recursos públicos e pri-
vados no lucrativo “mercado educacional”, criado no 
interior da universidade pública.

O “professor de ensino de graduação”: 
substitutos e o “professor REUNI”

O aumento do número de professores substitutos, 
particularmente nas universidades federais nos anos 
1990, é um dado real. Esse docente, cujo trabalho é 
mal remunerado e desprovido de direitos trabalhistas, 
está centrado no ensino de graduação, desvinculado da 
pesquisa e da extensão. A precarização das condições 
de trabalho dos substitutos atinge não apenas os pró-
prios docentes, mas também os professores do quadro 
efetivo, que ficam sobrecarregados com orientações 
de monografias, mestrado e doutorado, orientação 
de bolsistas de pesquisa e extensão, com as tarefas ad-
ministrativas, entre outras, que não podem ser assu-
midas pelos professores substitutos.

A outra face dessa precarização do trabalho do-
cente, com ênfase no ensino de graduação, ocorre 
através dos concursos públicos para o magistério 
superior, realizados nas universidades federais no pe-
ríodo pós REUNI (2007). O REUNI – Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – foi apresentado pelo De-
creto Presidencial 6096/07, e tem como objetivos: 
aumentar o número de estudantes de graduação nas 
universidades federais; aumentar o número de alunos 

debates Contemporâneos

Fonte: MEC/INEP/DEED

  Funções docentes (em exercício e afastados) por Regime de Trabalho e Organização Acadêmica 
 Brasil - 2008

Total   338.890 100 178.147  100   36.187  100  124.556  100

Integral  132.382  39,1 103.130  57,9     7.589  20,9    21.883  17,4

Parcial  89.187  20,4 38.025  20,2     8.952  24,7    24.210  19,4

Hora-aula  137.321  40,5 38,992  21,9   19.888  54,3    78.883  83,2 

Nº %º Nº %º Nº %º Nº %º

        
    

 Regime de  Total                 Universidades           Centros Universitários         Faculdades 
 Trabalho
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por professor em cada sala de aula da graduação; di-
versificar as modalidades dos cursos de graduação, 
pela flexibilização dos currículos, da educação à 
distância, da criação dos cursos de curta duração e 
dos ciclos (básico e profissional); incentivar a cria-
ção de um novo sistema de títulos; elevar a taxa de 
conclusão dos cursos de graduação para 90% e es-
timular a mobilidade estudantil entre as instituições 
de ensino. Tudo isso no prazo de cinco anos. Para 
cada universidade federal que aderir a este “termo de 
pactuação de metas”, ou seja, um contrato de gestão 
com o MEC, o governo promete um acréscimo de 
recursos limitado a vinte por cento das despesas de 
custeio e pessoal. Entretanto, uma análise cuidadosa 
do parágrafo terceiro do artigo 3º e do artigo 7º do 
Decreto de criação do REUNI deixa claro que “o 
atendimento aos planos é condicionado à capacidade 
orçamentária e operacional do MEC” e “as despesas 
decorrentes deste processo devem estar circunscritas 
às dotações orçamentárias consignadas anualmente ao 
MEC” (BRASIL/Presidência da República, 2007).

A lógica imposta pelo REUNI – sua centralidade 
no ensino de graduação – está aprofundando a outra 
face do “professor de ensino”. Ainda que não seja o 
professor horista da instituição privada, o docente 
contratado pelos concursos, cujas vagas estão inscritas 
no Banco de Professor Equivalente (BRASIL/MEC/
MPOG, 2007), encontra-se pressionado 
a assumir várias turmas de graduação e 
turmas com número excessivo de alunos, 
cons-tituindo, assim, o semblante 
da intensi-ficação e precarização do 
trabalho docente, particularmente nas 
universi-dades federais (LIMA, 2008; 
LÉDA e MANCEBO, 2009).

O aumento do número de alunos 
em cada sala da graduação, somado ao 
aumento do número de cursos de gra-
duação e da relação professor/aluno na 
graduação, está configurando o pro-
fessor do ensino terciário, conforme 
expressão do Banco Mundial (BM). 
Através desse importante deslocamento 
da concepção de educação superior para 
educação terciária, o BM reivindica o 
aprofundamento da diversificação das 

instituições de ensino superior, dos cursos e das suas 
fontes de financiamento, considerando que os go-
vernos dos países periféricos.

Incrementen la diversificación institucional (aumento 

del número de instituciones no universitarias y privadas) 

para ampliar la cobertura sobre una base financiera 

viable y para establecer un marco de formación continua 

con múltiples puntos de acceso y gran variedad de iti-

nerarios formativos (BM, 2002, p.27).

Esse deslocamento evidencia que a diversificação, 
eixo norteador das políticas do BM ao longo da década 
de 1990, ganha nova racionalidade, na medida em que 
qualquer curso pós-médio (público ou privado), de 
curta ou longa duração, é considerado de nível “ter-
ciário”, seja através da emissão de diplomas, certifi-
cados ou atestados de aproveitamento.

En los pasados dos decenios, muchos países han ex-

perimentado una extraordinaria diversificación en 

sus sectores de educación terciaria. La aparición de 

diversas instituciones nuevas paralelas a las universi-

dades tradicionales -institutos técnicos para estudios 

de corta duración, community colleges, politécnicos, 

centros de educación terciaria popular con progra-

mas bienales, centros de enseñanza a distancia y 

universidades abiertas- ha creado nuevas oportunida-

des para satisfacer la demanda social creciente. En 

América Latina, Asia y, más recientemente, en Europa 

Oriental y África subsahariana, esta tendencia 

se ha visto intensificada por el rápido cre-

cimiento en el número y tamaño de las insti-

tuciones privadas de educación terciária 

(BM, 2002, p. 69, grifos nossos).

Será nos marcos do alargamento da 
política de diversificação das IES, dos 
cursos e das fontes de financiamento 
da educação superior operada pela 
concepção de educação terciária, de-
fendida e difundida pelo BM, que será 
implementada, no Brasil, uma intensa 
reformulação da educação superior, 
como o já descrito na análise do REU-
NI, seu principal incentivador. É nesse 
horizonte político-pedagógico, por-
tanto, que o professor do ensino terciá-
rio, pela quantidade de trabalho que 
assume na graduação, não desenvolve 

O docente contratado 
pelos concursos, cujas 
vagas estão inscritas 

no Banco de Professor 
Equivalente encontra-se 
pressionado a assumir 

várias turmas de 
graduação e turmas 

com número excessivo 
de alunos, constituindo, 

assim, o semblante 
da intensificação e 

precarização do trabalho 
docente, particularmente 

nas universidades 
federais. 
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ou desenvolve com muitas limitações 
um projeto de pesquisa e/ou extensão; 
um professor que não publica, ou pu-
blica pouco (segundo as exigências da 
CAPES e do CNPq), pois não tem 
tempo para escrever; não participa de 
eventos científicos nacionais ou in-
ternacionais porque não tem verba 
pública disponibilizada para garantir 
esta participação. Dessa forma estão 
postas as dificuldades para que esse 
docente abandone o papel de professor 
do ensino terciário, na medida em que 
é avaliado como improdutivo pelos ór-
gãos superiores das universidades (pró-
reitorias) ou pelos órgãos de fomento.

A política de pós-graduação e pesquisa: 
produtivismo e intensificação do trabalho docente

Nos anos de neoliberalismo, as universidades 
públicas estão sendo atingidas em sua autonomia, 
fator fundamental para a produção crítica do co-
nhecimento. A avaliação das suas atividades de pós-
graduação e pesquisa tem sido estabelecida a partir 
de fora da universidade, pelos órgãos de fomento à 
produção científica, como CAPES, CNPq e as fun-
dações estaduais de apoio à pesquisa (SILVA JR E 
SGUISSARD, 2009).

Dos estudos e pesquisas elaborados por BOSI 
(2005, 2007 e 2009), destacamos alguns elementos 
centrais da reconfiguração na política de pós-gradua-
ção e pesquisa no Brasil, e seu rebatimento na inten-
sificação e precarização do trabalho docente:

(i) O direcionamento empresarial da pesquisa, 
operado pelo arcabouço jurídico do Estado brasileiro 
(leis, decretos, medidas provisórias, portarias), tem 
sido fundamental para o estabelecimento de um novo 
padrão (mercantil) de produção de conhecimentos;

(ii) O produtivismo, como regra geral da sociabili-
dade docente, materializa o padrão mercantil de pro-
dução do conhecimento;

(iii)Esse produtivismo tem no seu horizonte o 
próprio ato produtivo;

(iv) Está em curso a redefinição das atribuições 
e a privatização dos meios de produção do trabalho 
docente (livros, laboratórios, computadores e equipa-

mentos) que não são mais viabilizados, 
em sua maioria, pela universidade, mas 
pelos docentes que concorrem a editais 
e bolsas de produtividade;

(v) Existe o compartilhamento de 
uma “cultura da produtividade e de-
sempenho”, pois a política é elaborada, 
difundida e monitorada pelos órgãos 
de fomento (com base nas políticas dos 
organismos internacionais, como indi-
camos anteriormente), mas que acaba 
sendo aceita por parte significativa dos 
docentes;

(vi) A estratégia utilizada para a di-
fusão dessa “cultura da produtividade e 
desempenho” é a política de avaliação: 

na graduação, a avaliação das instituições de ensino 
superior (IES) e dos cursos pelo Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES); na pós-
graduação, pelas notas atribuídas aos programas de 
pós-graduação pela CAPES e na produção docente, 
pelo direcionamento da produção e difusão do 
conhecimento conduzido pelo sistema Qualis da 
CAPES. Trata-se de uma competitividade entre 
instituições, entre programas de pós-graduação e 
entre docentes, reconfigurando o trabalho docente, 
representando a perda da autonomia e a subsunção do 
trabalho intelectual à lógica do capital (BOSI, 2007).

Considerações para o debate: precarização e 
intensificação do trabalho docente e desafios para 
o movimento sindical

Esses estudos indicam como desafio a análise do novo 
padrão de gestão do trabalho e do Estado, no contexto da 
mundialização do capital e a avassaladora intensificação   
e precarização do trabalho que resulta desse novo pa-
drão, particularmente em um país capitalista dependen-
te como o Brasil. A partir desse quadro analítico é que 
devemos inscrever as novas faces do trabalho docente e 
a reconfiguração da carreira, concebida como condição 
sine qua non para uma docência plena, para a autono-
mia intelectual do docente em sua tarefa de produção 
e socialização do conhecimento crítico e criativo, a fim 
de contribuir para a superação da histórica heteronomia 
cultural que atravessa e constitui a história da educação 
superior no Brasil.

Trata-se de uma 
competitividade 

entre instituições, 
entre programas 
de pós-graduação 
e entre docentes, 
reconfigurando o 
trabalho docente, 

representando a perda 
da autonomia e a 

subsunção do trabalho 
intelectual à lógica 

do capital.
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A carreira docente é, portanto, parte de um projeto 
de universidade e a sua reconfiguração tem sido fun-
damental para o aprofundamento da pecarização e in-
tensificação do trabalho docente, como evidenciam 
a Medida Provisória 495/10 e o Decreto 7233/10 e, 
mais recentemente, a minuta do Projeto de Lei sobre 
carreira docente do nível superior das IFES que tra-
ta, entre outros temas polêmicos, da avaliação por de-
sempenho e da ruptura com a isonomia e o regime de 
Dedicação Exclusiva.

Consideramos que a valorização do trabalho do-
cente passa pela reafirmação da indissociabilidade ente 
ensino, pesquisa e extensão; pelo desenvolvimento na 
carreira dissociado de avaliação produtivista e pela 
Dedicação Exclusiva, entendida como o regime de 
trabalho preferencial dos docentes, bem como pela 
isonomia salarial em valor integral, o que implica na 
incorporação das gratificações, a paridade e a inte-
gralidade na aposentadoria.

O desafio que está colocado para todos nós, do 
ANDES-Sindicato Nacional, é, justamente, lutar pe-
la valorização do trabalho docente nesse contexto de 
profundas alterações do trabalho, nos marcos da sua 
precarização, intensificação e do aprofundamento 
da hierarquização entre docentes-pesquisadores e 
professores do ensino terciário, como resultados das 
políticas conduzidas no Brasil: de Cardoso a Lula da 
Silva.
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1. Introdução

O Brasil não é um país em que o planejamento de 
políticas públicas tenha tradição. Muito pelo 
contrário, historicamente, políticas foram, e 

muitas vezes ainda são, introduzidas e/ou mudadas de 

acordo com a troca de governo. São raros os casos de 
políticas de Estado que têm a duração necessária para 
que uma efetiva avaliação de seus efeitos e alcance possa 
ser feita. Desse modo, as ações mudam continuamente 
de direção, ao sabor das prioridades e conveniências 

Resumo: São discutidos os motivos para o não cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Edu-
cação (2001-2011). São feitas recomendações para o conteúdo de um novo Plano Decenal para a Educação 
- PNE (2011-2021).
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do respectivo poder executivo, em geral com pouca 
ação propositiva do respectivo legislativo – em todas 
as esferas da União – não havendo a necessária conti-
nuidade de políticas públicas de interesse social.

Muito recentemente, foram promulgadas leis que 
podem ser consideradas políticas de Estado, como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal1, mas, infelizmente, 
a grande maioria não tem servido exatamente para 
alavancar o progresso social e, sim, para garantir recur-
sos para a remuneração dos detentores dos títulos 
públicos e a outros interesses que se situam prioritaria-
mente na esfera do privado. 

Na área da Educação, tão carente neste país, que 
nem ao menos conseguiu ainda erradicar o analfabetis-
mo, nem garantir a efetiva universalização do ensino 
fundamental – apesar de obrigatório desde a Constituição 
de 1988 –, pouco de concreto e, muito menos, de efetivo 
foi produzido em termos de política de Estado. A ten-
tativa de atuar sobre a Educação por meio 
de um plano decenal pouco resultado 
deu, como se sabe e como será discutido 
rapidamente neste texto.

1.1 O atual PNE
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

da Educação Nacional2, sancionada em 
20 de dezembro de 1996, exigia que 
o poder Executivo encaminhasse ao 
Congresso Nacional, no prazo de um 
ano, um projeto de Plano Nacional de 
Educação (PNE). Tendo em vista essa exigência e a 
história de lutas da sociedade brasileira em defesa da 
educação pública, muitas entidades da sociedade civil, 
organizadas por meio do Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública3 prepararam-se para participar ati-
vamente das discussões que ocorreriam em âmbito 
nacional. Utilizando-se de instrumento bastante efe-
tivo para permitir ampla intervenção da sociedade, ou 
seja, a organização de dois Congressos Nacionais de 
Educação4 elaboraram um Plano Nacional de Edu-
cação (PNE). Esse PNE - Proposta da Sociedade Bra-
sileira (PNB-PSB)5 – foi apresentado à Câmara dos 
Deputados no início de 1998, na forma de Projeto de 
Lei subscrito por mais de 70 parlamentares e líderes 
de partidos de oposição, lista essa encabeçada pelo 
deputado Ivan Valente. O projeto do executivo foi 

apresentado no dia seguinte.
Os dois projetos foram debatidos pelo Congresso 

Nacional. O relator indicado, Nelson Marchezan 
(PSDB – RS), acabou por apresentar, de fato, um 
substitutivo ao PNE da Sociedade, uma versão que 
continha muito da fundamentação e do diagnóstico 
do Plano e vários itens dele extraídos. Em particular, 
havia várias referências a indicadores quantitativos 
e, portanto, mensuráveis, e a previsão de recursos 
financeiros necessários para o cumprimento das 
metas estabelecidas, inexistente na versão do poder 
executivo.

Os cálculos apresentados pelo PNE da sociedade 
brasileira estimavam em 10% do Produto Interno 
Bruto6 (PIB) os recursos necessários para viabilizar 
uma real recuperação da educação pública nacional e, 
em consequência, a possibilidade de que as metas es-
tabelecidas fossem cumpridas.

É importante lembrar alguns as-
pectos da história que levaram à reivin-
dicação de 10% do PIB para a educação, 
em especial neste momento em que 
muitas entidades a incorporaram em 
suas pautas. Um primeiro aspecto é 
quanto à definição do PIB como refe-
rência. Historicamente, no Brasil, o 
financiamento da educação tomava (e 
ainda toma) como referências percentu-
ais dos orçamentos públicos (da União, 
dos estados e dos municípios). Como, 

também historicamente, esses orçamentos são bai-
xos, quer considerando as necessidades de recursos 
e as possibilidades nacionais, quer comparando com 
a realidade em diversos países, os valores previstos 
sempre foram claramente insuficientes.

Um segundo aspecto diz respeito a comparações 
internacionais [ver, por exemplo, (OCDE, 2010)], que 
tomam o PIB como referência e indicam que nenhum 
país superou atrasos escolares como os nossos sem 
dedicar à educação pública recursos bem superiores 
aos nossos quando comparado com as possibilidades 
econômicas nacionais, portanto, os respectivos PIBs. 
Como exemplos de países que, em décadas mais re-
centes, dedicaram mais do que 8% do PIB para a 
educação podem ser citados, entre outros, Iemem, 
Timor Leste, Cuba, Guiana, Jordânia, Botsuana, Ca-

Os cálculos apresentados 
pelo PNE da sociedade 
brasileira estimavam 
em 10% do Produto 
Interno Bruto6 (PIB) 

os recursos necessários 
para viabilizar uma real 
recuperação da educação 

pública nacional.
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nadá e Argélia. Nova Zelândia, Suécia e Israel são al-
guns dos países que têm dedicado, durante períodos 
relativamente longos, percentuais superiores a 7% do 
PIB à educação pública (UNESCO, 1990, UNESCO, 
1995, UNESCO, 2010).

Um terceiro aspecto é a origem dos 10% do PIB. 
Esse valor não saiu “da cartola”; ao contrário, foi fruto 
de estimativas7 dos recursos necessários para atender, 
ao longo do tempo, cada uma das metas estabelecidas8 
no PNE-PSB. Assim, no início da década de vigência 
do PNE-PSB, os gastos estimados estavam próximos a 
7% do PIB. A partir desse patamar inicial, os recursos 
necessários cresceriam para o valor de referência de 
aproximadamente 10% do PIB à medida em que a 
exclusão escolar ia sendo vencida. Os quadros humanos 
necessários para atender à demanda iam sendo forma-
dos e a infraestrutura essencial era construída. A partir 
de certo ponto do desenvolvimento educacional, os 
recursos necessários seriam reduzidos, conforme a 
superação das altas taxas de reprovação reduzisse o 
número de estudantes a serem atendidos.

 A Tabela 1 reproduz os gastos previstos pelo 
PNE-PSB para duas situações: no ano inicial (2001), 
e quando a situação estivesse próxima de requisitar os 
10% do PIB (2011).

Apesar da solidez dos cálculos e argumentações, o 
Congresso nacional aprovou o valor de 7% do PIB. 
Esse valor corresponderia, grosso modo, apenas à es-
timativa do que seria suficiente para iniciar o Plano, 
não prevendo nenhum crescimento posterior. Apesar 
disso, a definição dos recursos necessários, tendo co-
mo base de cálculo o PIB nacional, ou seja, uma me-
dida da efetiva capacidade de investimento do país, foi 
uma vitória. O valor de 10% do PIB como referên-
cia, atualmente amplamente aceito e defendido, tam-
bém foi uma vitória. Além disso, mesmo o valor me-
nor aprovado continuava sendo cerca de duas vezes 

superior aos valores historicamente investidos em 
educação pública no país.

Entretanto e infelizmente, mesmo esse percentual 
reduzido foi vetado pelo então presidente Fernando 
Henrique. Assim, o PNE começou mal: havia metas a 
serem cumpridas, mas não havia a previsão de recursos 
para tal. De plano, transformou-se em ilusão: como 
satisfazer as metas sem os recursos indispensáveis?

Tão logo o PNE oficial foi promulgado9, em 2001, 
iniciou-se uma campanha pela derrubada do veto aos 
recursos financeiros. Essa campanha fortaleceu-se 
quando o programa apresentado pelo presidente Lula, 
em sua primeira campanha presidencial vitoriosa, pre-
via o estudo da derrubada daquele veto. Embora a re-
dação fosse essa – um estudo da derrubada do veto –,  
muitos otimistas a liam como um compromisso explí-
cito com a derrubada do veto. Mas a expectativa não 
tinha fundamento: não houve iniciativas sérias, nem do 
poder executivo, nem do parlamento, para derrubar o 
veto, que foi mantido.

1.2 Metas não atingidas
O PNE aprovado, e ainda em vigor10, contém 

muitas metas, algumas coincidentes com as metas do 
PNE-PSB, que já deveriam ter sido atingidas.

Entre as metas que deveríamos ter cumprido esta-
vam o crescimento significativo da educação infantil, 
a redução das taxas de repetência no ensino básico, 
a efetiva universalização do ensino fundamental (ou 
seja, a totalidade das crianças concluindo esse nível de 
ensino), a garantia de que a totalidade dos jovens pelo 
menos iniciasse o ensino médio e, quanto ao ensino 
superior, de que pelo menos 40% dos estudantes ma-
triculados estivessem cursando sua graduação em ins-
tituições públicas. Em relação ao analfabetismo, este 
deveria já ter sido erradicado. Havia também metas re-
ferentes à formação de professores e à infraestrutura 

Tabela 1 - Gastos com os programas educacionais, em porcentagem do PIB, como previsto no PNE-PSB.
Não estão incluídas despesas de capital, nem com as funções pesquisa e extensão das universidades.

  Educação  Ensino  Erradicação do Ensino  Ensino  Pós-       Total
  infantil  fundamental analfabetismo médio  superior  graduação
      e EJA
Ano inicial 0,8  3,9  0,4  0,6  0,3  0,9       6,9
(2001)

Após 10 anos 1,5  2,2  1,0  1,7  1,2  1,5       9,1
(2011)
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material das escolas. É claro que para essas metas se-
rem atingidas seriam necessários recursos; com o veto 
e sem nenhuma outra previsão de recursos, as metas, 
evidentemente, não foram alcançadas. Ou, até pior: 
muitos indicadores do desempenho educacional na 
década de vigência do PNE simplesmente pioraram, 
como mostram os gráficos da Figura 1. As taxas de 
conclusão dos ensinos fundamental e médio, que vi-
nham crescendo, ainda que aos trancos e barrancos, 
estagnaram por volta do ano 2000, iniciando uma tra-
jetória descendente.

Figura 1 – Taxas de conclusão como percentual 
da população de uma coorte etária de um ano corres-
pondente à idade típica de conclusão de diferentes ní-
veis educacionais entre 1962 e 2006. O eixo vertical 
do gráfico apresenta estas taxas em %, para os níveis 
Fundamental, Médio e Superior, e o eixo horizontal 
mostra o ano correspondente. Reproduzido de (HE-
LENE, 2010) 

Assim, não só as metas do PNE não foram cum-
pridas, como houve um distanciamento ainda maior 
em relação a muitas delas. A década de 2000 marcou 
um dos dois piores períodos de retração ou estagnação 

da educação brasileira dos últimos 100 anos, repetindo 
o mesmo que aconteceu após a falência do projeto da 
ditadura militar, no final da década de 1970, quando os 
indicadores de conclusão de cursos ficaram estagnados 
ou mesmo reduziram-se, como também se pode per-
ceber na Figura 1.

2. Por que as metas do PNE não foram atingidas?
Para evitar que um próximo Plano Nacional de 

Educação sofra o mesmo destino daquele atualmente 
em vigor, ou seja, transformar-se, na prática, apenas em 
uma carta de intenções, deve-se entender o porquê de 
as metas não terem sido cumpridas; isto é, por que o 
PNE não cumpriu sua função de peça de planejamento 
estratégico na área da Educação. 

A primeira razão foi a simples falta de recursos. Não 
havendo recursos é absolutamente impossível atacar o 
problema educacional. Pode-se aumentar o número de 
matrículas sem que sejam fornecidas aos educadores 
e às escolas as necessárias condições de atendimento 
(cargas de trabalho toleráveis, salários adequados, 
possibilidade do oferecimento de aulas de reforço, la-
boratórios, bibliotecas etc.). Parece que este foi o ca-
minho ao longo da década de 1990, período durante 
o qual houve aumento dos indicadores quantitativos 
da educação. Mas esse aumento das matrículas, sem 
formação de educadores, sem melhoria das condições 
de estudo e trabalho e sem o necessário aparelhamento 
do sistema para atender adequadamente a quantidades 
maiores de estudantes, leva a uma piora dos indicadores 
qualitativos, o que também ocorreu ao longo da década 
de 1990, ilustrando o óbvio: apenas registrar matrículas 
não educa. O crescimento do número de matrículas 
sem o necessário aumento de recursos humanos e ma-
teriais tem um limite: aquele em que não ir à escola é 
melhor do que ir. Quando esse limite é atingido, os 
indicadores quantitativos estagnam-se. E parece que 
isso realmente ocorreu por volta do ano 2000, quando 
as taxas de conclusão dos diferentes níveis de ensino 
estagnaram ou mesmo começaram a se reduzir.

Segunda razão: não houve, realmente, um compro-
misso nacional com a educação escolar. Nem o executivo 
federal, nem o Congresso tentaram derrubar o veto 
aos recursos. Os outros entes governamentais (estados 
e municípios), responsáveis pela enorme maioria dos 
estudantes da educação básica, não levaram a sério 
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o PNE e nada fizeram para que ele fosse cumprido. 
Se havia metas, o Congresso e o governo federal de-
veriam regulamentá-las por legislação ou normas 
complementares. Não o fizeram. Se havia metas fi-
nais, deveria haver o cuidado de serem propostas me-
tas parciais, possibilitando um acompanhamento e 
uma intervenção, se necessário. Nada se fez. Se havia 
metas nacionais a serem cumpridas, elas deveriam ser 
cumpridas em cada estado e município, os principais 
responsáveis pelo fornecimento da educação básica. 
Mas não o foram. Governadores, prefeitos e secretários 
de educação simplesmente desconsideraram suas res-
ponsabilidades para com as metas do PNE e ignoraram 
sua existência. Nenhum estado, nenhum município 
cumpriu qualquer uma das metas que estavam sob sua 
responsabilidade.

Sem definir recursos e as obrigações financeiras e 
educacionais dos vários entes federativos; sem definir 
como as pessoas farão para garantir os direitos à 
educação que o PNE criou e a quem recorrer caso esses 
direitos não lhes sejam viabilizados; sem regulamentar 
como as várias metas serão cumpridas e como, e quem 
fiscalizará esse cumprimento e, ainda, sem prever 
punições pelo não cumprimento, o PNE é algo que 
permanece entre a ilusão e a enganação.

As causas que levaram à inoperância do PNE devem, 
pois, servir de referência para a forma e o conteúdo 
de um eventual próximo Plano, o qual deverá conter 
mecanismos que impeçam a repetição do que vimos 
nestes últimos dez anos.

3. O próximo PNE
Como deve ser e o que deve conter o próximo PNE 

para que não seja, como o atual, uma mera fantasia?
Conforme já afirmado, as respostas para essas 

questões podem ser encontradas nas origens da fa-
lência do atual PNE. Em primeiro lugar, deverá ha-
ver previsões de recursos suficientes para cumprir 
as metas estabelecidas. É inconsequente apresentar 
uma lista de tarefas a serem cumpridas sem indicar 
claramente de onde virão os meios necessários para 
cumpri-las. Sabe-se qual o investimento econômico 
exigido para se manter uma criança ou jovem em uma 
escola com nível de qualidade aceitável. Conhecem-
se os recursos necessários para a escola ter condições 
de atender adequadamente seus estudantes e quanto 

deve ser a remuneração adequada dos profissionais da 
educação. Assim, o PNE deve definir o percentual do 
PIB a ser destinado à educação pública em cada um 
de seus estágios, estabelecer qual deverá ser a parti-
cipação de cada ente federativo (União, estados e mu-
nicípios) na composição dos recursos e quais serão 
suas origens. Neste ponto, qualquer definição vaga 
é inútil. Evidentemente, um PNE que não contenha 
definições claras dos recursos, de suas origens, de seu 
fluxo e não defina que esses recursos sejam alocados 
em quantidade e ritmo compatíveis com as metas, não 
pode e não deve ser aprovado. Caso o seja, deve ser 
denunciado.

Um novo PNE deve, por acréscimo, estabelecer 
quais são as responsabilidades da União, dos estados 
e dos municípios, pois de nada adianta definir metas 
sem estabelecer quem deve cumpri-las. Além disso, há 
que se atribuir responsabilidades e definir as conse-
quências e punições para aqueles órgãos ou entes 
que não cumprirem sua parte11. Novamente aqui, um 
PNE que defina metas e omita quem as vai cumprir 
e as consequências do não cumprimento deve ser de-
nunciado.

Deve-se, ainda, definir quais são as tarefas e obri-
gações dos órgãos de assessoria e apoio do Ministério 
e das secretarias, estaduais e municipais, de Educação, 
aí incluídos os conselhos, nacional e estaduais, de 
educação. O Congresso, as câmaras municipais e as 
assembleias estaduais igualmente deverão estabelecer 
regras complementares que viabilizem o cumprimento 
das metas a serem atingidas. Também aqui deve-se de-
finir as consequências do não cumprimento de suas 
funções.

As metas parciais devem, por conseguinte, aparecer 
claramente, assim como devem ser definidos os órgãos 
incumbidos de acompanhar o progresso na direção 
destas e as ações que deverão ser tomadas na hipótese 
de elas não serem cumpridas.

4. Conclusão
A expectativa da sociedade brasileira é que a edu-

cação, em todos os níveis e modalidades, seja instru-
mento de desenvolvimento social, cultural, econômi-
co, artístico e científico do país; que seja também 
instrumento que ajude a promover a igualdade entre 
as pessoas e a superação das diferenças regionais. Es-
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pera-se, ainda, que a educação contribua para que o 
aumento da produção de bens e serviços colocados 
à disposição da população ocorra sem aumentar a 
pressão sobre o meio ambiente, respeitando, assim, as 
limitações naturais. Mais ainda; espera-se que a edu-
cação ajude a lançar as bases para que cada um pos-
sa entender-se como parte integrante da sociedade, 
usufruindo a liberdade que esta lhe concede, e tenha 
os instrumentos básicos para exercer plenamente seu 
direito à cidadania. Estas deveriam ser as premissas 
fundamentais a embasar a construção de um Plano 
Nacional de Educação.

Caso aconteça com o novo PNE o mesmo que 
ocorreu com o atual, o desenvolvimento da educação 
brasileira continuará ruim, permanecendo apenas 
como reflexo e subproduto do restante da realidade 
nacional. Ao invés de combater as desigualdades, in-
corporará estas em seu bojo. Ao se repetir a receita 
do PNE que ora se encerra, o sistema educacional 
continuará expulsando crianças da escola e não formará 
os quadros profissionais de que tanto o país precisa. 
Paralelamente, o crescimento econômico continuará a 
ser baseado na superexploração dos recursos naturais 
e de trabalhadores pouco qualificados e não na capa-
cidade criativa da população brasileira, sobejamente 
demonstrada em algumas áreas, a exemplo da música 
e dos esportes, mas que pode alcançar a ciência e a tec-
nologia, tão logo as oportunidades educacionais e o 
espaço de atuação o permitam.

Tentar vincular o desempenho educacional futuro 
do país a eventuais recursos do pré-sal, usar frases de 
efeito, atribuir vagamente responsabilidades à “socie-
dade civil e empresários”12, ou preencher os papéis com 
belas palavras – coisa que se tem visto repetidamente 
– serão ações totalmente inúteis e servirão apenas para 
iludir por mais uma década a população brasileira. Ser-
virão, também, é claro, para manter a posição de atraso 
cultural, econômico e social a que o Brasil tem sido 
secularmente condenado.

notas

1. Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

2. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996.

3. O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública constituiu-se ao 
redor de uma Carta de Princípios e congregou várias entidades sindicais, 

científicas e outras organizações da sociedade civil.

4. Esses Congressos (CONEDs) ocorreram em 1996 e 1997, em Belo 
Horizonte.

5. O teor do PNE-PSB pode ser conferido em vários sites do movimento 
sindical e de outras entidades do  Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública; um acesso pode ser feito a partir de www.adusp.org.br/
arquivo/PNE/

6. O PIB é a medida do total da riqueza produzida pelo país num dado 
ano.

7. Como referencial foram tomados tanto o número de matrículas a 
ser atingido em cada um dos níveis quanto o percentual do PIB per 
capita – isto é da riqueza total dividida pelo número de habitantes – 
que, em média, é necessário, por aluno, para promover uma educação 
de qualidade.

8. Havia no PNE-PSB propostas de expansão quantitativa para as 
matrículas em todos os níveis.

9. Lei n° 10172, de 9 de janeiro de 2001.

10. O prazo de vigência do PNE é de dez anos, a se completarem no 
início de 2011. Até a data da redação deste texto (início de nov. de 2010), 
não houve sequer a apresentação de Projeto de Lei (PL) de novo PNE 
à Câmara dos Deputados.

11. Neste aspecto, a sociedade deveria também se responsabilizar pela 
falência do PNE que ora se encerra, além dos poderes executivos e 
legislativos, os órgãos do judiciário e de defesa da ordem jurídica, que 
passaram os últimos 10 anos observando uma lei nacional não ser cum-
prida sem nada fazerem.

12. As expressões “sociedade civil e os empresários”, “sociedade civil 
organizada e os empresários” ou “empresários e a sociedade civil” 
associadas à palavra “educação” aparecem cerca de 100 mil vezes na 

Internet!
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o aumento da relação professor/aluno
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Resumo: Em abril de 2007 o governo instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais – REUNI. O Decreto caracteriza-se por um contrato de gestão que fixa rígidas 
metas de desempenho para recebimento de contrapartidas financeiras. Seu objetivo seria a criação de condições 
de ampliação de acesso e permanência no ensino superior. No entanto, o que o REUNI propõe, na prática, 
é uma redução proporcional do número de docentes nas universidades federais, bem como uma redução 
proporcional dos recursos de custeio. Essa redução proporcional do número de docentes das universidades 
federais, que tende a se ampliar, associada, ainda, ao arrocho salarial, tem significado uma superexploração do 
trabalho docente, com alterações importantes na sua natureza.

Palavras-chave: REUNI; Contrarreforma Universitária; Trabalho Docente.
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Em 24 de abril de 2007 o governo instituiu o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI, por meio do Decreto nº 6.096. Um dos prin-
cipais argumentos do governo e da ANDIFES, em 
apoio à iniciativa, era de que o Decreto garantiria a 
autonomia das universidades, pela liberdade de decisão 
sobre sua participação no programa e na elaboração 
dos seus planos. Essa estratégia de “descentralização” 
já era preconizada pelo Banco Mundial (2003) como 
um mecanismo que facilitaria a adesão e o consenso 
da comunidade universitária1. Ainda assim, em to-
das as universidades houve protestos de setores do 
movimento estudantil e docente, contra a adesão das 
universidades ao Decreto, que levaram a ocupações de 
reitorias em diversas delas2.

O Decreto caracteriza-se por um contrato de gestão 
que, como tal, fixa rígidas metas de desempenho para 
o recebimento de contrapartidas financeiras. Amaral 
(2003, p. 118) afirma que a lógica de financiamento 
por contrato vinha tentando ser implantada desde o 
governo Fernando Henrique Cardoso. Nesse momen-
to, os contratos de gestão estavam diretamente vin-
culados ao debate da transformação das IFES em 
fundações públicas de direito privado3 ou organiza-
ções sociais. O governo Fernando Henrique chegou 
a apresentar o documento “Etapas para a viabilização 
da aplicação da Lei de Organizações Sociais na recria-
ção de Universidade Públicas a ser administrada por 
Contrato de Gestão”. Graças à rejeição da comunidade 
universitária, a proposta foi, por ora, deixada de lado. 
Só no governo Lula, com o Decreto do REUNI, os 
contratos, como mecanismo de financiamento, con-
seguiram ser executados.

O objetivo do programa, segundo o Decreto, seria a 
criação de condições para ampliar o acesso e permanên-
cia no ensino superior “pelo melhor aproveitamento 
da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 
universidades federais” (BRASIL, 2007, grifo nosso), 
em uma clara perspectiva racionalizadora, que parte 
do princípio, coincidente com o do Banco Mundial, de 
que há subaproveitamento nas universidades federais, 
diagnóstico presente no Brasil desde a reforma uni-
versitária da ditadura militar.

O programa estabelece duas metas globais que 
materializam esses objetivos: a elevação da taxa de con-

clusão média dos cursos de graduação presenciais para 
90% e da relação de alunos de graduação em cursos 
presenciais por professor para 18, em um período de 5 
anos. O parâmetro para o cálculo de indicadores seria 
fixado pelo MEC. Iremos aprofundar esse debate 
posteriormente, mas é importante destacar que o 
Ministério, na regulamentação do Decreto, alterou 
todos os mecanismos para o cálculo dos indicadores 
de desempenho das universidades, fixados por ór-
gãos fiscalizadores como o TCU, o que dificulta 
muito um comparativo histórico entre a realidade no 
momento do Decreto e as novas metas. Além disso, 
a unilateralidade na definição dos parâmetros abriu 
brechas para manipulações na aferição das metas, de 
acordo com os interesses do governo, como veremos 
à frente.

Na medida em que elaborassem e apresentassem 
seus planos, as universidades teriam aportes de recur-
sos de pessoal, custeio e investimentos. As propostas, 
porém, necessitariam ser aprovadas pelo MEC e os 
repasses estariam subordinados ao cumprimento das 
etapas.

Os recursos seriam destinados a: I – construção 
e readequação de infraestrutura e equipamentos ne-
cessários à realização dos objetivos do programa; II 
– compra de bens e serviços necessários ao funcio-
namento dos novos regimes acadêmicos; e III – des-
pesas de custeio e pessoal associadas à expansão das 
atividades decorrentes do plano de reestruturação.

Em relação ao terceiro inciso, que trata dos aportes 
de pessoal e custeio, o Decreto fixa o acréscimo a um 
limite de 25% das despesas de custeio e pessoal em 
um período de 5 anos, excluindo os inativos, tendo 
por base o orçamento inicial da execução do plano 
em cada universidade, mesmo antes de definir a 
proporção da expansão proposta. Já no documento 
do MEC “Diretrizes do REUNI” (2007, p. 13), o 
acréscimo fixado é ainda menor, limitando-se a 20% 
a mais no decorrer de 5 anos, tendo como parâmetro 
o orçamento de 2007 e a expansão exigida é de no mí-
nimo 20% das vagas.

Com isso, o programa REUNI define uma expansão 
de vagas nas universidades federais desconsiderando 
os déficits anteriormente acumulados nos orçamentos 
de custeio e pessoal. Segundo dados de Amaral (2003), 
só entre 1995 e 2002, os recursos de custeio, excluídos 
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os benefícios aos trabalhadores e o pagamento de 
substitutos, haviam se reduzido em 62%, padrão que 
no período posterior não foi reposto.

A expansão das vagas nas universidades públicas 
é uma reivindicação histórica dos sujeitos coletivos 
da sociedade. Desde sua origem, o ANDES-SN de-
fende a universalização do ensino superior público, 
compreendido como direito. Nas suas propostas para 
o financiamento da universidade consta:

A expansão da rede pública de ensino em todos os 

níveis e modalidades com recursos assegurados para 

o pleno aproveitamento da capacidade física instalada 

para ensino, pesquisa e extensão é prio-

ridade (ANDES, 2003).

Apropriando-se dessas bandeiras, o 
Decreto do REUNI conseguiu grande 
adesão da sociedade. A expansão pro-
posta, porém, está atrelada a uma rees-
truturação da universidade para os 
padrões requisitados pelo capitalismo 
em sua fase atual, materializados nas 
propostas do Banco Mundial. É, por-
tanto, uma “jogada de mestre”, que se 
aproveita da confiança depositada no 
governo Lula por sujeitos e movimentos sociais que 
enxergam na expansão “nossas reivindicações”, e do 
histórico recrudescimento dos orçamentos públicos 
das universidades federais, tornando os recursos 
prometidos pelo REUNI um sopro de esperança, 
após um período mais evidente de exclusivo incentivo 
ao ensino privado. Não se pode perder de vista, en-
tretanto, que essa suposta virada de prioridades para 
as instituições públicas não extinguiu o financiamento 
público para as instituições privadas, que, ao contrário, 
aumentou no governo Lula através do ProUni e da 
ampliação do FIES.

Outro artigo determina que: “o atendimento aos 
planos é condicionado à capacidade orçamentária 
e operacional do MEC”, o que significa que não há 
garantias dos repasses, nem são as necessidades das 
universidades federais que os orientam, continuando 
subordinados aos limites orçamentários determinados 
pela política econômica e a flutuações da conjuntura.

Após a elaboração e a aprovação dos Planos de 
Expansão nos Colegiados Superiores das universida-
des federais, os reitores assinaram, junto ao MEC, 

um acordo de metas onde se comprometeram com 
uma expansão determinada de suas vagas em troca de 
aportes financeiros e concursos para pessoal. Esses 
acordos não são públicos na maioria das universi-
dades.

O banco de professores equivalentes foi instituído 
pela Portaria Interministerial nº 22, de 2007, do MEC e 
do MPOG, seis dias depois do Decreto do REUNI4. O 
banco foi anunciado na Portaria como um instrumento 
para a gestão administrativa de pessoal, que permitiria 
às universidades ter autonomia para realizar concursos 
públicos e contratar substitutos dentro dos limites 

fixados pelo banco. O banco quantifica 
o número de docentes de cada IFES por 
meio de um critério de equivalência, 
que toma o professor adjunto 40h co-
mo referência. Os docentes com dedi-
cação exclusiva são multiplicados por 
1,55 e os docentes 20h por 0,5. Já os 
substitutos são multiplicados por 0,4 se 
20h e 0,8 se 40h. As autorizações para 
contratação de docentes para expansão 
das universidades, que expandiria, por-
tanto, o banco, passam a ser expressas 

na unidade professor-equivalente, cabendo às univer-
sidades a definição sobre os regimes de trabalho dos 
concursos e contratos, dentro desse limite. Até pela sua 
proximidade, fica claro que o banco de professores-
equivalente é uma medida complementar à lógica de 
expansão determinada pelo REUNI.

O ANDES, em suas análises, temia que a lógica 
da equivalência levasse as universidades a preferirem 
a contratação de três docentes 20h, em lugar de um 
docente em dedicação exclusiva, já que desta forma 
conseguiria maior carga horária para o ensino, na 
medida em que o docente efetivo DE dividiria sua 
carga horária entre ensino, pesquisa e extensão. Da 
mesma forma, as universidades poderiam preferir a 
contratação de substitutos em lugar de efetivos, que 
teriam carga horária exclusiva dentro da sala de aula 
e não onerariam a universidade futuramente com gas-
tos de aposentadoria e benefícios, que são direito dos 
efetivos (ANDES, 2007).

Na prática, até 2009, não era o que ocorria. Houve, 
na expansão das vagas, uma redução dos docentes 
20h e uma ampliação dos docentes com dedicação 

A expansão proposta, 
porém, está atrelada 
a uma reestruturação 
da universidade para 

os padrões requisitados 
pelo capitalismo 

em sua fase atual, 
materializados 

nas propostas do 
Banco Mundial.
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exclusiva. A tendência pode ser ex-
plicada como uma resistência dos 
docentes dentro das unidades, já que 
eles são responsáveis pela decisão 
do regime de trabalho de cada nova 
vaga, observado o critério de equiva-
lência5.

Mas, apesar da contratação de 
professores 20h ou da troca de 
concursados por contratados não 
ter se dado até o momento, essa 
preocupação deve se manter, pois 
a necessidade de força de trabalho 
para lecionar na graduação pode 
constranger as unidades a fazerem 
essa opção mais à frente, opção esta 
que teria impacto na redução da pes-
quisa e da extensão, quebrando a ló-
gica da indissociabilidade que consta na Constituição 
brasileira.

Para a melhor compreensão de como tem se dado 
a implantação do REUNI, analisaremos mais minu-
ciosamente a realidade da UFRJ e da UFF. A UFRJ 
é uma universidade de grande porte que, em 2007, 
antes do início do REUNI, contava com 141 cursos 
de graduação, 87 de mestrado e 73 de doutorado, tota-
lizando 36.174 alunos de graduação e 7.650 alunos de 
pós-graduação, além de 8 HU e centros importantes 
de P&D, como a COPPE. A partir desses dados, o 
governo a classificaria como uma universidade de 
pesquisa (RELATÓRIO DE GESTÃO UFRJ, 2007). 
A UFF, entretanto, é uma universidade de médio 
porte, que em 2007 possuía 70 cursos de graduação 
presenciais, totalizando 22.943 alunos, e 43 programas 
de pós-graduação, totalizando 3.382 alunos, e seria 
caracterizada como uma universidade de ensino (RE-
LATÓRIO DE GESTÃO UFF, 2007). A seguir, na 
tabela 1, veremos os índices de ampliação de vagas de 
docente nessas duas universidades.

A necessidade de mais professores para dar aulas 
na graduação se intensifica a partir da meta global 
número um do REUNI, que vai reduzir proporcio-
nalmente o número de docentes das IFES em relação 
ao existente hoje.

A meta global número um é a ampliação da relação 
de alunos de graduação em cursos presenciais por 

professor para dezoito ao final de 5 anos. Segundo os 
Relatórios de Gestão da UFF e da UFRJ, elaborados 
pelos critérios do TCU, a relação, desde 2003, é a 
exposta na tabela 2. Na tabela 3, observaremos, nos 
critérios do REUNI, como está prevista a ampliação 
da relação professor/aluno até 2017.

Para atingir essa meta de elevar para 18 a relação 
professor/aluno, a expansão do número de docentes 
não pode ser proporcional à expansão do número de 
estudantes. Ainda que o número de concursos seja 
maior do que nos últimos anos, a meta do REUNI é 
que, em 2012, o número, já insuficiente, de docentes seja 
proporcionalmente menor do que a situação atual.

O cálculo professor/aluno (RAP) presente no 
documento “Diretrizes do REUNI” é:

RAP =      MAT
                                           DDE – DPG
Nessa conta, o numerador (MAT) é a soma das vagas 

de ingresso anuais, multiplicado pela duração mínima 

debates Contemporâneos

Comparação da relação professor/aluno 
entre UFF e UFRJ pelo critério TCU

  UFF  UFRJ

2003  10,55  11,74

2004  10,65  12,88

2005  11,49  13,56

2006  10,75  13,19

2007  10,83  12,72

2008  11,84  13,53  
Fonte: Relatórios de Gestão UFF e UFRJ - Elaboração Própria

Tabela 2

Ampliação do número de docente e regime de trabalho – UFF e UFRJ

Docentes 2007  2008  2009      Ampliação

UFRJ

20h  436  507  249         -43%

40h  399  388  376           -6%

DE  2656  2655  2842            7%

Equivalente 4733,8  4756,75  4905,6            4%

Substitutos 230  386  264          15%

UFRJ

20h  501  479  466           -7%

40h  181  200  169           -7%

DE  1732  1767  2076          20%

Equivalente 3116,1  2446  3619,8          16%

Substitutos*    
Fonte: Relatórios de Gestão - Elaboração Própria
*Não encontramos esse dado nos Relatórios de Gestão da UFF.

Tabela 1
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de integralização do 
curso e multiplicado 
por (1+fator de re-
tenção), em que o 
fator de retenção é 
determinado de acor-
do com cada área de 
conhecimento. Assim 
o número de matrí-
culas na graduação 
não equivale aos efeti-
vamente matricula-
dos, mas a uma esti-
mativa que leva cen-
tralmente em 
consideração o 
número de vagas 
anuais ofereci-
das.

O denomina-
dor é DDE – 
docentes com 
equivalência de 
dedicação ex-
clusiva, que é 
igual à soma de 
professores equivalentes, dividido por 1,55, que é o 
índice da dedicação exclusiva6. Da DDE subtrai-se a 
DPG – Dedução da Pós-Graduação, que é calculada 
pela soma de alunos de mestrado e doutorado, mul-
tiplicado pela média de avaliação da CAPES, conside-
rando-se como mínimo uma dedução de 5% do DDE, 
o que seria a média nacional.

Essa dedução tem dois problemas. Em primeiro 
lugar desconsidera para o cálculo da RAP, ou seja, 
da produtividade docente no sentido colocado pelo 
REUNI, os alunos da pós-graduação lato sensu. No 
caso da UFF, os relatórios de gestão estimam que são 
mais de 6.000. Se hoje as pós-graduação lato sensu 
pagas (chamadas eufemisticamente nos documentos 
da reitoria da UFF de autofinanciadas) já são a maioria, 
a retirada desses cursos, da considerada carga de tra-
balho, tende a determinar de vez sua mercantilização. 
Em segundo lugar, a inclusão das notas da CAPES, 
amplamente criticadas pelo seu caráter produtivista, 
leva a um favorecimento de universidades com pós-

graduações mais consolidadas. Com isso se firmam 
como universidades de pesquisa – que vão manter o 
menor o número de alunos de graduação – aquelas 
que já têm esse perfil, e como universidades de ensino 
de graduação aquelas que têm menos tradição na pós-
graduação stricto sensu.

Pode parecer pouco, mas não é. Na comparação 
entre a DPG da UFRJ e da UFF, conforme os dados 
da tabela 4, retirados dos acordos de metas, percebe-
se uma enorme diferença entre as universidades.

A ampliação das matrículas de graduação na UFF, 
segundo o acordado pelo REUNI, deve ser o do-
bro da ampliação na UFRJ, conforme exposto nas 
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Comparação da previsão de ampliação da relação professor/aluno na UFF e UFRJ 
pelos critérios do REUNI

Relação aluno de graduação por 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017

professor RAP

UFF    11,36 12,03 15,92 17,98     18     18 18,28

UFRJ    15,09 15,85 17,28 16,27 16,22 18,26 18,28 

Fonte: Acordos de Metas - REUNI - Elaboração Própria

Tabela 3

Comparação do DGP da UFF e da UFRJ

  Dedução por integração    2007     2008     2009      2010        2011        2012           2017

na Pós-Graduação

UFF     108,32    115,39     125,79    129,84      137,24       137,24        137,24

UFRJ   1179,72   1187,31  1143,56   1087,31   1049,81    1359,67       1359,67 

Fonte: Acordos de Metas - REUNI - Elaboração Própria

Tabela 4

Fonte: Acordos de Metas - REUNI - Elaboração Própria

Comparação da ampliação de matrículas entre UFF e UFRJ prevista por ano,
de acordo com as metas do REUNI

Ampliação da matrícula   2007       2008         2009           2010  2011          2012       2017 

na graduação

UFF   23384,8     26367,9     38056,8     44364,2     45934,5     46934,5     46934,5

UFRJ   32313,2        34599     41516,5     43624,5     46655,6        48598        48598

Ampliação na UFF          13%           44% 17%   4%        2%           0%

Ampliação na UFRJ          7%            20%              5%           7%               4%             0%  

Tabela 5

Fonte: Acordos de Metas - REUNI - Elaboração Própria

Comparação da previsão de ampliação 
de matriculas entre UFF e UFRJ no total,

de acordo com as metas do REUNI

Expansão da graduação 2007-2012

UFF    101%

UFRJ     50%

Tabela 6
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tabelas 5 e 6. Ou seja, a lógica de ampliação do REUNI 
já traz, em si, uma ampliação na diversificação das IFES, 
separando os “escolões” de formação profissional dos 
“centros de excelência”, voltados à pós-graduação.

Em relação aos concursos docentes, há, no acordo 
de metas de cada universidade, uma previsão de vagas 
de expansão do banco de professor-equivalente. Ana-
lisando a previsão de expansão e a expansão ocorrida, 

tendo UFF e UFRJ como exemplo, verificamos que 
há um atraso desses concursos, assim como há um 
atraso na expansão de matrículas prevista, sobretudo 
nos cursos noturnos (tabela 9).

Como podemos observar na tabela 8, a ampliação 
de vagas docentes prevista na UFF é um pouco maior 
do que na UFRJ. Essa diferença não compensa, todavia, 
a ampliação de matrículas, que na UFF será o dobro. 
Reforça, portanto, o nosso argumento: que o critério 
utilizado no REUNI de dedução de pós-graduação 
vai ampliar a diferenciação entre universidades de 
pesquisa e de ensino, já que a expansão será mais 
aprofundada, e a redução proporcional do número 
de docentes será maior, em universidades que tem 
um menor número de estudantes de pós-graduação 
stricto sensu, e uma nota mais baixa na CAPES. Além 
disso, é preciso lembrar que as universidades saem 
de patamares distintos. No caso da UFF e da UFRJ, 

Ampliação do banco de professores-equivalentes prevista e executada na UFF e na UFRJ

     Professores equivalentes   

     2007       2008           2009           2010    2011          2012    2017

     3358       3577            3899 4025    4254       4254    4254

     3116,1       2446         3619,8

      5147       5224,5      5495,7        5841,4    6077       6232       6232

     4733,8       4756,7     4905,6       

Fonte: Acordos de Metas e Relatórios de Gestão - Elaboração Própria

Tabela 7

Número de
professores
equivalentes

UFF
Previsto REUNI

Realizado

Previsto REUNI

Realizado
UFRJ

Ampliação do banco de professores 
equivalente prevista e executada 

na UFF e na UFRJ: percentuais

   

UFF  27%   -7%

UFRJ  21%   -11%

Fonte: Acordos de Metas e Relatórios de Gestão - Elab. Própria

Tabela 8

Ampliação prevista
2007-2012

Diferença entre
previsto e ampliado

2007-2010

Ampliação das matrículas, total e noturna, prevista e executada na UFF e na UFRJ

            Tabela de indicadores e dados globais   

     

Fonte: Acordos de Metas - REUNI e dados do Vestibular UFF e UFRJ - Elaboração Própria

Tabela 9

Graduação

Graduação

Vagas Anuais

Vagas Anuais 

Previsto REUNI

Ampliado

Previsto REUNI

Noturno

Ampliado

Noturno

Previsto REUNI

Ampliado

Previsto REUNI

Noturno

Ampliado

Noturno

UFRJ

Indicadores 2007

6625

6625

1158

1158

4818

4628

1140

970

2008

7095

6825

1738

1288

5428

5433

1315

1315

2009

8503

7682

1926

1550

8008

6070

3095

1429

2010

8923

8254

2131

1850

9398

7442

3745

2093

Diferença

-7%

-13%

-21%

-44%

UFF
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nota-se que desde 2003 a relação professor/aluno é 
menor na UFF, o que significa que essa universidade, 
de antemão, terá que empreender maiores esforços 
para alcançar a meta.

É importante considerar que esse crescimento de-
sigual, entre matrículas e concursos para docentes e téc-
nicos-administrativos, não é inaugurado pelo REU-
NI. A ampliação da relação professor/aluno para 18 
já parte de um déficit de docentes anterior. Segundo 
dados de Silva Júnior et al (2010), as matrículas na gra-
duação em universidades públicas cresceram, entre 
1995 e 2004, 71%. Na região Sudeste este aumento foi 
de 44%, acompanhado de uma ampliação de docentes 
em dedicação exclusiva de 23 mil para 26 mil, o que 
significa aproximadamente 15%.

Essa redução proporcional do número de docentes 
das universidades públicas, que tende a se ampliar, as-
sociado, ainda, ao arrocho salarial7, tem significado 
uma superexploração do trabalho docente e com al-
terações importantes na sua natureza. O professor 
também passa a ser vítima da reestruturação produtiva 
e, assim como os demais trabalhadores intelectuais que 
forma, passa a ser exigido em novas competências.

Uma das importantes alterações na natureza do 
trabalho docente é a que transforma o professor em 
um empreendedor, por meio da venda de pesquisas 
e da prestação de serviços em parcerias público-pri-
vadas, captação dos fundos setoriais, entre outros 
mecanismos. O trabalho dos docentes passa a ser uma 
alternativa para o financiamento das universidades, 
bem como para a complementação de salário, o que 
é estimulado pelo governo. Esse estímulo fica claro, 
por exemplo, nas novas propostas de regulação da 
dedicação exclusiva do governo Lula. A proposta, 
apresentada em julho de 2010, flexibiliza a dedicação 
exclusiva, ampliando as possibilidades legais dos 
docentes de receber de outras fontes por serviços 
prestados8.

A polivalência se expressa na demanda por múlti-
plas atividades: ensino, pesquisa – dentro do critério 
produtivista –, extensão – sobretudo por meio da 
venda de serviços – e administração. Esse último as-
pecto tem sido cada vez mais exigido aos docentes, 
que sofrem com a falta de recursos financeiros, de 
apoio administrativo e com a complexidade dos pro-
cedimentos e processos decisórios, tornando uma 

atividade, que deveria ser acadêmica, em uma subs-
tituição de profissionais técnicos-administrativos, 
também escassos nas instituições9 (LEMOS, 2010).

A flexibilidade no trabalho se expressa na necessi-
dade de adaptação rápida a novas modalidades de 
cursos (rápidos, à distância), a vários modelos de 
avaliação quantitativos por produção, prazos redu-
zidos e resultados de aplicação imediata, além da já 
citada busca necessária por financiamento dos pro-
jetos (LEMOS, 2010, p. 32). Essa necessidade, por 
sua vez, amplia a competitividade entre professores e 
entre alunos, o individualismo e, em consequência, a 
alienação do trabalho.

 Ao mesmo tempo, o docente tem, cada vez mais, 
seu trabalho controlado, perdendo sua autonomia. 
Isso ocorre pela falta de financiamento à pesquisa, que 
fica subordinada a convênios e editais, à ampliação da 
função reguladora de órgãos como a SESU e o MEC, e 
às inúmeras avaliações internas e externas do trabalho 
docente e dos conteúdos programáticos, como ocorre 
no ENADE. “Assim a autonomia do docente vai se 
restringindo cada vez mais e, até, se transformando 
numa ‘ilusão de autonomia’” (LEMOS, 2010, p. 35).

O ensino, por sua vez, por ser uma atividade que não 
garante produtividade, novas fontes de financiamento, 
nem o status da pesquisa, contraditoriamente trans-
forma-se em uma atividade marginal, deixando de ser 
prioridade para instituições e para os próprios docen-
tes (LEMOS, 2010).

Todas essas mudanças, impostas ao trabalho do-
cente no ensino superior, são a expressão da reestru-
turação produtiva para esse segmento da classe tra-
balhadora e tendem a ampliar a sujeição da subjetivi-
dade docente aos interesses do capital e à alienação em 
relação ao seu trabalho. Associa-se a isso o refluxo do 
movimento sindical, também comum a outros setores 
da classe trabalhadora.

A reestruturação do trabalho acadêmico, o esvazia-

mento material e cultural da Universidade pública, a 

diferenciação e hierarquização dos docentes, enfim, a 

ofensiva neoliberal impôs, na década de 90, a desmo-

bilização e o recuo defensivo do movimento docente 

(LEMOS, 2010, p. 36).

Entre os docentes, Lemos (2010) demonstra varia-
das posições em relação à participação e percepção do 
movimento sindical, que vão desde a rejeição à dis-
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cussão política até a assunção de um papel político 
limitado ao exercício profissional, constituindo uma 
nova concepção de militância fora da participação de 
órgãos de classe ou partidos políticos.

[...] ao se afastarem da militância, buscaram construir um 

papel como professor, que pudesse se aproximar desse 

papel militante. Essa aproximação inclui a dimensão de 

ser um “observador crítico”, “um apoiador da decisão 

coletiva da greve” e a “assessoria a organismos sociais, 

por intermédio de uma visão crítica da realidade”. Por 

outro lado, as assembléias, Congressos e Encontros 

contam com um número cada vez mais reduzido de 

professores para a deliberação do movimento docente, 

o qual termina sendo criticado por aqueles que não 

comparecem às atividades políticas do movimento” 

(LEMOS, 2010, p. 36).

Essa situação é ainda pior entre os novos professores 
que, sem experiência política anterior, ingressam nas 
universidades com grande condicionamento aos va-
lores neoliberais.

Silva Júnior et al (2010) apontam ainda que a 
atividade imaterial, como a exercida pelos docentes, 
caracteriza-se pelo limite pouco perceptível, sobretudo 
quando é um trabalho superqualificado que dá pra-
zer ao trabalhador. Esse elemento, associado ao en-
fraquecimento das organizações de classe e à retórica 
de adesão típica da reestruturação produtiva, levam a 
um excesso de trabalho que pode significar o aumento 
da incidência de doenças mentais ou somáticas na 
categoria. Ao mesmo tempo, a mercantilização do 
conhecimento faz com que toda essa sobrecarga de 
trabalho esteja cada vez mais a serviço do capital, e não 
da maioria da população, com a mediação do Estado.

Mas mesmo com toda a propaganda da expansão 
de vagas nas universidades federais, como vimos à 
custa da sobrecarga do trabalho docente, os dados do 
INEP demonstram que, durante o governo Lula, o 
percentual de vagas públicas em relação ao total não 
aumentou, pelo contrário. O total de vagas no ensino 
superior cresceu, entre 2002 e 2008, 46%, sendo que 
as vagas nas universidades federais cresceram apenas 
20,9%, e o total de vagas públicas 21,1%.

Em entrevista para o jornal Valor Econômico, em 
julho de 2010, o reitor da UFRJ, Aloísio Teixeira, 
atentava para que apenas 13% dos jovens, entre 18 e 
24 anos, estavam matriculados em cursos superiores 
no Brasil, quando a média da América Latina é de 
32% e da Europa de 60%. Afirmava que, mesmo que 
o número de vagas nas universidades federais do-
brasse até 2012, o que é esperado de acordo com as 
metas do REUNI, esse percentual aumentaria muito 
pouco. Primeiro porque o número de vagas federais 
é pequena comparada com o total do ensino superior 
no Brasil. Em 2008, a divisão das vagas era conforme 
o gráfico 1.
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Crescimento das matrículas na graduação presencial entre 2002 e 2008

         

Fonte: Censo do Ensino Superior - INEP 2008 - Elaboração Própria

Tabela 10

2002  2.428.258  1.051.655  3.479.913   30,2

2003  2.750.652 13% 1.136.370 8% 3.887.022 12%  29,2%

2004  2.985.405 9% 1.178.328 4% 4.163.733 7%  28,3%

2005  3.260.967 9% 1.192.189 1% 4.453.156 7%  26,8%

2006  3.467.342 6% 1.209.304 1% 4.676.646 5%  25,9%

2007  3.639.413 5% 1.240.968 3% 4.880.381 4%  25,4%

2008  3.806.091 5% 1.273.965 3% 5.080.056 4%  25,1%

Aumento das 
vagas

privadas
Privadas Públicas

Aumento 
das vagas
públicas

Total
Aumento 
do total

das vagas

Participação das 
vagas públicas

no total

Vagas Oferecidas nas IES 2008

Gráfico 1 – Vagas oferecidas nas Instituições de Ensino Superior em 2008
Dados: Censo do Ensino Superior – INEP - 2008– Elaboração Própria
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Em segundo lugar, o resultado da expansão dá-se a 
partir de alunos que hoje estão no ensino privado, os 
quais migrarão para o ensino público. Para Teixeira, 
o assustador é que o número de vagas oferecidas no 
ensino superior em 2010 é equivalente aos formandos 
no ensino médio. Isso quer dizer que é durante o 
ensino médio que ocorre o maior estrangulamento 
na progressão para o ensino superior, já que grande 
parte dos estudantes não se forma nesse nível. Outro 
problema é o enorme número de vagas privadas, que 
além de serem de qualidade inferior às públicas, ficam 
ociosas porque os estudantes pobres não podem pagar 
suas mensalidades.

Todos esses dados desnudam a necessidade de uma 
mudança no ensino superior brasileiro que supere 
a marca da privatização e eleve a taxa de jovens no 
ensino superior público para 30% até 2011, meta do 
PNE, mas esse aumento não será garantido sem uma 
ampliação radical de recursos públicos, concursos pú-
blicos e mecanismos públicos e autônomos de ges-tão, 
o que, pelo REUNI, está longe de se realizar.

notas

1. “Ao ‘utilizar incentivos em lugar de decretos de cumprimento 
obrigatório’, os dirigentes conquistam um número maior 
de aliados, uma vez que ‘as instituições e atores envolvidos 
tendem a responder melhor e mais rapidamente a estímulos 
construtivos” (BANCO MUNDIAL, 2003 apud NEVES; 
PRONKO, 2008).

2. Ver: “Projeto do REUNI gera polêmica na UFRJ” em 
http://webmail.andes.org.br/modules/smartsection/item.
php?itemid=141; “Estudantes protestam contra o REUNI” 
em http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/nacional/es-
tudantes-protestam-contra-reuni; “UFF contra o REUNI” 
em http://ocupacaouff.blogspot.com/; “Contra o REUNI 
– UFPE” em  http://ocupaufpe.blogspot.com/; entre outros 
textos e blogs de protesto contra o REUNI em 2007, na sua 
implantação. Na página http://www.andes.org.br/imprensa/
ultimas/contatoview.asp?key=4810; do sítio do ANDES, há 
atalhos para os blogs de todas as ocupações realizadas até então 
(todas as consultas foram realizadas em 12 de agosto de 2010).

3. “A fundação ou sociedade civil de direito privado se habi-
litaria a administrar os recursos humanos, as instalações e os 
equipamentos pertencentes ao poder público e a receber os 
recursos orçamentários para o seu funcionamento. Seriam ce-
lebrados contratos de gestão com o Poder Executivo para a 
execução de parceria entre o privado e o público”, (Amaral, 
2003, 118).

4. O governo instituiu através do Decreto 7232, de 19 de julho 
de 2010, um banco de equivalentes para os trabalhadores 
técnicos-administrativos das IFES, no molde do banco de do-
centes.

5. Existem relatos, porém, de cursos que têm tratado os pro-
fessores oriundos de vagas de expansão como “Professores 
REUNI”, sem direito a carga horária de pesquisa e extensão 
mesmo quando contratados como DE. É importante ressaltar 
que não há nenhuma previsão sobre esse procedimento no 
Programa.

6. Em comparação aos critérios de equivalência do TCU, há 
um aumento da exploração do docente a partir do cálculo da 
dedicação exclusiva. Para o TCU, um docente DE equivale a 1, 
o mesmo que um docente 40h. Nos critérios do REUNI, o peso 
do docente DE aumenta 55%, multiplicado na equivalência 
por 1,55.

7. Ainda segundo Silva Júnior et al (2010, 21), o salário do pro-
fessor titular doutor, em regime de dedicação exclusiva, das 
universidades federais se reduziu, com correção inflacionária, 
de R$ 10.092,96, em 1995, para R$ 7.830,13 em 2007, um de-
créscimo de aproximadamente 25%.

8. Para aprofundar esse debate, ver as análises do ANDES em: 
http://www.andes.org.br/imprensa/ultimas/contatoview.
asp?key=6720.

9. Segundo dados do INEP citados por Silva Júnior et al (2010), 
o número de funcionários técnicos-administrativos decresceu 
em mais de 30% nas IFES entre 1995 e 2004. Segundo a hipótese 
dos autores, as novas tecnologias permitiram uma transferência 
de funções dessa categoria para os docentes, que passaram a 
preencher planilhas de notas, programas de disciplinas e formu-
lários de agências de fomento online.
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Desafios atuais para o ANDES-SN

O movimento sindical brasileiro, em quase um 
século de existência, considerando os pri-
meiros esforços organizativos que tinham 

sua inspiração nas idéias anarquistas, sofreu profundas 
transformações. Coube a Getúlio Vargas, entre 1930 
e 1945, moldar o movimento sindical aos interesses 
de um estado burguês moderno do século XX. Nesta 
situação, o Estado brasileiro se colocava como o me-
diador e promotor da conciliação entre classes sociais. 
O resultado foi o surgimento do sindicato organizado 
com forte presença e interferência do estado, que 

autorizava, cuidava, intervinha se fosse necessário e 
dava condições de existência mediante a contribuição 
compulsória comumente chamada de imposto sin-
dical. 

Este modelo vigorou, sem contestação, até o final 
da década de 1970. No momento em que a ditadura 
militar entrou em crise, uma nova concepção sindical 
emergiu das lutas dos trabalhadores, desafiando o re-
gime, contestando a suserania do Estado e comprome-
tendo-se tão somente com os trabalhadores e um pro-
jeto de sociedade democrática. 

Marina Barbosa Pinto – Presidente do Andes-sn
E-mail: presidente@andes.org.br

Márcio Antônio de Oliveira – secretário Geral do Andes-sn
E-mail: secgeral@andes.org.br

Hélvio Alexandre Mariano – 1º Tesoureiro do Andes-sn
E-mail: 1tesoureiro@andes.org.br
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Nessa conjuntura, em sintonia com o movimento 
social e sindical brasileiro, surgem as Associações de 
Docentes (AD) e, em 1981, no Congresso de Cam-
pinas, é criada a ANDES - Associação Nacional dos 
Docentes do Ensino Superior. Tinha início uma nova 
organização que expressava um novo conteúdo. Sem 
dúvida, era a defesa dos direitos da categoria docente, 
porém reconhecendo-se como classe e, por isso, assu-
mindo-se como sujeito no processo histórico, na luta 
contra a exploração de classes e por um projeto social 
democrático e emancipatório. 

Aqui, a universidade pública e gratuita ganha rele-
vância porque é reconhecida não apenas como espaço 
de realização profissional, mas como componente es-
sencial na construção desse projeto de 
alcance social. Dessa forma, reconhece-
se que, tanto os docentes organizados 
quanto a universidade, não se realizam 
isoladamente, senão articulados com o 
conjunto dos movimentos sociais e dos 
trabalhadores. Com essa compreensão, 
a ANDES contribuiu para a formação 
da Central Única dos Trabalhadores – 
CUT, entidade que no início da década 
de 80 sintetizava o ímpeto mais arrojado 
de organização democrática dos trabalhadores bra-
sileiros. 

Esse descortino moldou uma nova organização 
sindical, de caráter nacional, porém estruturada pela 
base em cada local de trabalho, muito distante da es-
trutura verticalizada do sindicato oficial com suas 
federações e confederações, as quais estavam tanto 
mais longe dos seus sindicalizados quanto mais próxi-
mas do poder do Estado. Esta nova concepção de 
organização favorecia a inclusão nos quadros das AD 
e da ANDES dos professores das instituições pú-
blicas, aos quais não era permitida a sindicalização. 
Também, os professores das instituições privadas ti-
nham na nova organização outra perspectiva de luta 
porque colocava no horizonte objetivos maiores para 
a educação superior brasileira, tais como: atingir um 
padrão unitário de qualidade; estabelecer uma carreira 
compatível com o caráter de produção da universidade 
baseada no ensino, na pesquisa e na extensão; reafirmar 
a necessidade de condições de trabalho adequadas ao 
exercício da profissão; invocar a necessidade de liber-

dade e democracia como pontos fundamentais para a 
organização sindical. No caso das particulares, os em-
baraços foram muitos porque, na estrutura sindical 
oficial vigente, esses professores eram enquadrados 
pelos Sinpros, que invocavam a unicidade sindical para 
arrogar a si essa representação.

A ANDES não era um sindicato, mas se organizava 
e agia como tal. No entanto, como sindicato, baseava-
se nos princípios do novo sindicalismo de autonomia e 
democracia, desvinculado de outros interesses que não 
fossem os da categoria. Tal posicionamento lhe rendia 
respeitabilidade, fortalecia a sua legitimidade e exercia 
papel influente nas transformações em curso no Brasil. 
Principalmente, contribuía com muitos trabalhadores 

e organizações sociais pelo fim dos atos 
de exceção da ditadura e pelo retorno do 
estado de plena democracia.  

Os avanços foram muitos e se ex-
pressaram na conquista da anistia, na 
redemocratização do país, no grande 
movimento que foi a luta pelas “Diretas 
Já” e na atuação na Constituinte. Espe-
cificamente, em relação às universidades 
públicas, foram anos de luta em defesa 
pelo aumento de verbas e condições de 

trabalho, como exemplo a conquista da Isonomia e do 
PUCRCE, em 1987, para a IFES. 

Com a promulgação da constituição, em outubro 
de 1988, a qual permitiu a sindicalização dos servidores 
públicos, a ANDES transformou-se em ANDES - 
Sindicato Nacional, no IIº Congresso Extraordinário, 
realizado no Rio de Janeiro, no mesmo ano. Em relação 
às AD, que organizavam professores das Instituições 
de Ensino Particulares, contudo, cresceu a pressão so-
bre as suas direções, tanto da parte das mantenedoras, 
que agiam de forma truculenta contra qualquer diálo-
go que propiciasse uma estrutura democrática de re-
lações de trabalho, quanto dos Sinpros, defensores in-
transigentes da unicidade sindical e que não queriam 
abrir mão do controle sobre parte da categoria, pro-
vocando forte retração da presença do ANDES-SN 
nesse setor.

O ANDES-SN sempre lutou pela liberdade de 
organização sindical e sempre teve como princípio o 
direito de escolha pelos professores de sua represen-
tação. Por isso, seguiu em frente, levando suas pro-

Os avanços foram 
muitos e se expressaram 
na conquista da anistia, 

na redemocratização 
do país, no grande 
movimento que foi 

a luta pelas “Diretas 
Já” e na atuação na 

Constituinte. 
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postas e cobrando o respeito à decisão de base. Em 
1º de março de 1990 obteve Certidão de Registro de 
Entidade Sindical. Esse ato do Ministério do Trabalho 
foi contestado por diversas entidades organizadas na 
estrutura tradicional. No entanto, em 1991, o Superior 
Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que a 
criação do ANDES-SN configurava legítima dissocia-
ção da categoria dos docentes das instituições de ensi-
no superior. Ainda que tenham sido apresentadas 
ações de impugnação, não foram reconhecidas pelo 
Supremo Tribunal Federal e, em 1995, a decisão do 
Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado.

Mesmo sendo o ANDES-SN reconhecido como 
sindicato dos docentes das instituições públicas e priva-
das do ensino superior, a questão central de disputa po-
lítica permaneceu – divergência de concepções, embo-
ra fosse apresentada como pendência jurídica. Assim o 
registro do ANDES-SN só foi concedido em 2003, por 
alguns meses, sendo suspenso no final do mesmo ano. 
Recentemente, em 2009, o Registro foi-lhe novamente 
concedido, ainda que de forma parcial, pois em relação 
aos docentes das instituições particulares, a discussão 
encontra-se ainda em âmbito jurídico.

 Os anos que se seguiram à nova Constituição foram 
de dificuldades para a existência legal do sindicato, 
sem que isso abatesse o ânimo e a disposição de luta 
dos professores. Além disso, a nova conjuntura, com 
a entrada do Brasil na era neoliberal, introduziu um 
grande número de demandas no fronte de lutas. A era 
neoliberal, que teve início a partir do governo Collor 
de Mello e consolidou-se no de Fernando Henrique 
Cardoso, tornou corrente a máxima do “Estado Míni-
mo”, o qual, para ser atingido, deveria aprofundar 
as privatizações, descaracterizar o serviço público, 
enxugar os quadros funcionais e realizar reformas 
profundas, sempre sob a ótica da supremacia da lógica 
mercantil nas relações sociais. Essa era preconizava 
ainda a estigmatização dos sindicatos, aos quais se atri-
buíam as causas pelos males sociais.

Nas instituições públicas, a luta centrava-se na de-
fesa do caráter público das universidades premidas em 
todos os sentidos com a falta de recursos e o arrocho 
salarial implacável. São memoráveis os esforços do 
movimento docente na luta para impedir a descaracte-
rização das universidades públicas, bem assim para 
barrar as tentativas de desmonte da autonomia univer-

sitária. Para as instituições privadas, no entanto, os 
ventos sopravam favoravelmente e a todo vapor. No 
entanto, os professores dessas instituições tinham seus 
direitos cerceados em relação à organização sindical. O 
instrumento principal adotado pelos dirigentes dessas 
instituições estava no massacre sistemático das direções 
das AD/Seções Sindicais. O patronato, em conluio 
com os Sinpros, eliminava, no nascedouro, qualquer 
tentativa organização.

Foram anos de resistência, de muitos enfrentamen-
tos, mas também de muitos avanços. Fortaleceu-se o elo 
de luta das entidades sindicais da educação organizadas 
no Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública e 
na luta pela LDB e na construção do Plano Nacional 
de Educação, proposta da Sociedade Brasileira. 

No final dos anos 90, no final do primeiro mandato 
de FHC é introduzida a GED. Delineia-se assim a po-
lítica neoliberal para o pessoal das instituições públicas, 
gratificação no lugar de reajuste salarial, mediante ava-
liação por produção quantitativa. Além disso, era ini-
ciada a política de quebra da paridade entre professores 
em atividade e aposentados. 

Na década seguinte, tendo Lula como presidente, 
a partir de 2003, alguns traços marcantes denotam a 
continuação dessa política de feições mais próximas 
da lógica de mercado: negociações, antes feitas em 
conjunto com servidores públicos federais, entre os 
quais estão compreendidos os docentes, são substituí-
das por negociações por categorias; fim dos escassos 
reajustes anuais no Vencimento Básico; alteração na 
estrutura de carreira, aprofundando distorções e o 
rompimento da paridade entre ativos e aposentados; 
tratamento diferenciado para os aposentados, com 
cobrança da seguridade e quebra da aposentadoria in-
tegral com a alteração de regras para aposentadoria; de-
preciação da representação legítima do ANDES-SN e 
reconhecimento de outras organizações de interesse do 
próprio governo para dividir a categoria e enfraquecer o 
sindicato; reorganização da carreira, mais recentemen-
te, com a descaracterização da Dedicação Exclusiva; 
valorização das Fundações Privadas, ditas de apoio, com 
conseqüente atrelamento ao produtivismo de mercado e 
a submissão do público ao interesse privado. Devem ser 
lembradas ainda as Reformas em curso, a Universitária, 
a Sindical, a Trabalhista, a Previdenciária. A reforma 
Universitária, mesmo ainda não aprovada, vem sendo 
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aplicada graças aos instrumentos legais do PROUNI, 
SINAES, REUNI, entre outros. A Reforma Sindical 
está mais para disciplinar e subjugar os trabalhadores, 
enfraquecer as forças críticas, porém fortalecendo 
aquelas que estão acopladas ao governo.  

Essas transformações, que vêm sendo introduzidas 
sem diálogo com a categoria docente, o que por si só é 
muito grave, agradam diretamente aos arautos da su-
premacia do mercado e atingem uma nova geração de 
docentes, bafejados pelo produtivismo, pelo espírito de 
concorrência, pelo mérito, tido como virtude pessoal, 
não como construção coletiva. 

Ao comemorarmos 30 anos do ANDES-SN, temos 
que considerar este quadro, tanto na complexidade 
dos problemas e situações novas, como na retomada 
possível de caminhos e práticas construí-
das pelo movimento docente na sua ca-
minhada de lutas. 

Nessa perspectiva, o ponto de partida 
deve ser a exposição do ANDES-SN, 
como protagonista da história sindical 
contemporânea brasileira. O ANDES-
SN deve ser mostrado e para si deve 
ser cobrado o papel insubstituível nessa 
trajetória de renovação e de construção 
de uma nova forma de organização sin-
dical – autônoma e democrática.

Sob um aspecto dessa revelação, pois 
que para muitos docentes, sobretudo para os mais novos, 
as ações do ANDES-SN são inéditas, é fundamental 
que se estabeleça a ligação profunda entre o ANDES-
SN e a universidade brasileira. Nosso alvo a alcançar 
é o da universidade pública e gratuita, autônoma, de-
mocrática e de qualidade, socialmente referenciada. 
Isto quer dizer que nossa abordagem não separa univer-
sidades públicas das universidades particulares. Para 
alcançarmos uma dimensão mais universal do público, 
essas universidades tem de estar em construção conjun-
tamente e, por isso cobramos um padrão unitário de 
qualidade que faça avançar o público, reduzindo o es-
paço privado, isto é, tirando da educação a marca de 
serviço e transformando-a toda em atendimento ao di-
reito universal de todos os brasileiros

Nessa universidade, por cuja transformação luta-
mos, na linha de frente estão os professores. O AN-
DES-SN é dos professores e os organiza para que 

alcancem os seus direitos, consoante os princípios da 
universidade que está sendo levantada. Ela requer mais 
que profissionais, exige seres humanos realizados, 
com condições de trabalho, carreira e salários compa-
tíveis; que os permitam pensar com autonomia, fazer 
ciência, produzir arte e cultura. Essas condições de-
vem assegurar igualmente tanto os professores em ati-
vidade, quanto os professores aposentados.

Assim, é obrigatório lembrar a necessidade de 
dialogar com todos os professores, levar-lhes o sin-
dicato e convencê-los do seu papel estrutural como 
articulador dos docentes com a universidade, com 
o conjunto da sociedade e, em especial, com o mo-
vimento dos trabalhadores. Tendo se retirado da 
CUT em 2004, em face de divergências de objetivos 

e de atuação política na conjuntura, o 
ANDES-SN sempre se manteve na de-
fesa do movimento sindical autônomo, 
classista e combativo, que caminhe no 
sentido da unidade entre trabalhadores. 
Nessa perspectiva, tem trabalhado na 
construção da nova Central Sindical 
Popular – CSP Conlutas.

Esse ato de desvelar o ANDES-SN 
junto aos professores, para se tornar 
possível, pede uma ação cotidiana, 
muito mais que ações espetaculares, 
eventualmente. É preciso tornar o sin-

dicato presente, necessário e solidário na relação 
com os docentes. 

Uma retomada da história do ANDES-SN remete-
nos ao aspecto dos mais invocados no momento, que 
é o da sua legalidade. Nosso sindicato, a despeito do 
reconhecimento explícito dos Tribunais Superiores, 
vê-se contestado há anos. Sem desconsiderar essa lega-
lidade, deve ser lembrado que o ANDES-SN tem sido 
mantido pela legitimidade, cujo reconhecimento se de-
ve a sua ação e trabalho persistentes. O que garante a 
sua permanência é essa legitimidade, emblema de uma 
luta política que continua viva e atual. 

Defender esse patrimônio e ampliá-lo, dá-lo a co-
nhecer e fazê-lo avançar entre os professores é o nosso 
maior desafio. O que vem a seguir será pequeno se 
alcançarmos o significado da grandeza que é o AN-
DES-SN. Depende de nós a continuação dessa história. 
Sigamos em frente!

O ANDES-SN deve ser 
mostrado e para si deve 

ser cobrado o papel 
insubstituível nessa 

trajetória de renovação 
e de construção de 
uma nova forma de 

organização 
sindical – autônoma 

e democrática.
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“Independência em relação 
a governos, administrações e 
partidos é um dos patrimônios 
mais ricos do ANDES”

Memór i a  Do cen t e :  C IRO  T.  CORRE IA
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Mais do que em qualquer momento anterior, três frentes efetivamente 
ameaçavam a vida do ANDES-Sindicato Nacional: estrangulamento 
financeiro, pela restrição às consignações; impossibilidade de atuar 
na defesa jurídica da categoria como substituto processual, porque o 
Judiciário passou a exigir o registro sindical; e a ameaça de criação de 
uma entidade que recebesse chancela oficial, no lugar do ANDES-SN”. 

É assim que o professor Ciro T. Correia, do Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo, resume o cenário de riscos e tensões 
com que ele se defrontou, ao lado de seus companheiros de gestão, 
ao assumir a presidência do Sindicato Nacional em 2008. “Acredito 
que o ANDES-SN conseguiu fazer a devida contraposição nas três 
frentes”, acrescenta. “Se as questões não estão definitivamente con-
cluídas, a situação em que se encontra hoje para continuar fazendo 
esse embate é muito menos crítica, e com muito mais espaço, do que 
quando assumimos a presidência”.

Na avaliação de Ciro, o fato de ser docente de uma universidade 
pública estadual foi uma feliz coincidência na conjuntura carregada 
de ataques ao ANDES-SN e ao ensino superior: “Em um momento 
em que o Governo Federal procurava caracterizar o ANDES-SN 
como sindicato de um determinado setor, o fato de o presidente do 
ANDES-SN ser de um setor que não era o federal, e portanto mos-
trar que o Sindicato era um só, dos três setores [público federal, pú-
blico estadual e municipal, e privado], na figura do seu presidente, 
me parece que foi bastante positivo. O fato de, na voz e na pessoa 
do presidente, ficar evidente em todos os debates com o PROIFES 
que as questões que eles diziam ser específicas das universidades fe-
derais não têm nada de específicas, porque os ataques que têm sido 
feitos à carreira, a financiamento, estrutura, bem como a presença de 
entidades privadas, são infelizmente universais no sistema público, 
também tornou mais difícil acreditar nesta história de que neces-
sitamos de um sindicato só das universidades federais”.

A seguir, os principais trechos da entrevista concedida a Pedro Es-
tevam da Rocha Pomar:

“
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memória docente

Universidade e Sociedade- Você é professor do Insti-
tuto de Geociências da USP desde quando? Quando 
entrou na universidade, já tinha militância sindical ou 
política anterior?
Ciro- Entrei na USP em julho de 1982, portanto lá 
se vão 28 anos. Entrei como auxiliar de ensino, eu 
era aluno do mestrado do Programa de Pós-Gradua-
ção em Mineralogia e Petrologia do Instituto de 
Geociências. Eu tinha me formado em Geologia na 
Unesp, à época quase recém-criada [1975-1976]. Eu 
me formei em 1979 e na época já trabalhava em um 
convênio como estagiário, em Ribeirão Preto, entre 
o Departamento de Geologia, Física e Matemática da 
USP de Ribeirão Preto e o Departamento de Águas 
e Esgotos de Ribeirão Preto (Daerp), por conta dos 
problemas de água subterrânea. Depois de formado, 
entrei no Programa de Pós-Graduação e continuei 
prestando serviço, como geólogo, para o convênio 
entre a USP e o Daerp. Não tinha militância sindical 
até então, mas tive militância política no movimento 
estudantil. Nos anos 1970, fui presidente do Centro 
de Estudos Geológicos da Unesp de Rio Claro (1976-
77), fiz parte do Conselho Universitário da Unesp, 
na qualidade de representante dos estudantes, e tinha 
contato com o movimento sindical, portanto, por 
causa das interfaces do movimento sindical com o 
movimento estudantil, em particular no final dos anos 
1970, quando toda a construção do movimento social 
no sentido de acabar com a Ditadura estava em ebulição, 
e com os espaços que vinham sendo abertos em relação 
às liberdades democráticas havia um crescimento do 
movimento social e portanto maior facilidade de inte-
ração do movimento sindical com entidades outras, 
como Ordem dos Advogados do Brasil, Associação 
Brasileira de Imprensa, movimento estudantil. 

Quando entrei na USP, me filiei à Adusp quase 
imediatamente. Tinha conhecimento da Adusp, por 
conta da greve de 1979 e outras ações, do campo 
da luta pelos direitos sociais, propostas para a 
Universidade etc. E desde então passei a militar 
no movimento sindical docente, fazendo parte do 
Conselho de Representantes da Adusp por vários 
mandatos. Fui da diretoria da entidade na gestão de 
1991-1993, na primeira vez em que João Zanetic foi 
presidente. Voltei para a diretoria no cargo de presi-
dente em 2001-2003.

“No momento em que Lula assume o poder 
e propõe a mesma reforma que ajudou a 
combater, levou a vantagem de causar uma 
certa perplexidade no movimento social, 

no sentido de que ‘será que 
aquilo que o governo está 
propondo hoje é tão perverso 
quanto aquilo que ele ajudou 
a combater?’ O governo 
logrou aprovar uma reforma 
da Previdência mais profunda, 

mais abrangente e mais próxima da que FHC 
não conseguiu aprovar” 

Universidade e Sociedade- Você presidiu a Associa-
ção dos Docentes da USP entre 2001 e 2003, como 
acaba de lembrar. Foi um periodo de forte luta contra 
as fundações privadas ditas “de apoio”. No plano na-
cional, o início do governo Lula, em 2003, foi mar-
cado pelo ataque ao funcionalismo público, com a re-
forma da Previdência. Fale sobre estas e outras lutas 
que marcaram seu mandato na Adusp.
Ciro- Acredito que sim. Naquele mandato estes foram 
os dois enfrentamentos principais. Por pitoresco 
que possa parecer, tanto na questão da reforma da 
Previdência como no enfrentamento das fundações 
privadas na universidade o que está em jogo é a mesma 
questão: a perspectiva da apropriação privada da infra-
estrutura e/ou de recursos públicos. Na categoria 
e em outras categorias do funcionalismo, uma vez 
que esse problema da privatização, de se procurar 
colocar no meio da estrutura pública estruturas de 
governança privadas, não se resume a uma questão da 
universidade. 

A própria reforma da Previdência tem um viés que 
passa pela privatização, porque os principais interesses 
associados à reforma eram justamente a apropriação do 
patrimônio constituído anteriormente como fundo de 
Previdência, e a apropriação das contribuições para a 
Previdência, por setores do mercado financeiro — através 
de não mais fazer sob o regime de repartição e o regime 
solidário do setor público, mas [sob] a constituição 
de fundos que, independentemente da sua natureza, 
pública ou privada, são administrados e gerenciados de 
acordo com interesses privados. Então essas coisas se 
conectam, infelizmente, nos dois campos.
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Por mais que a Adusp, outras seções sindicais e o 
Andes-SN tenham lutado, vêm avançando na nossa 
sociedade esses interesses privados e não uma maior 
independência e estruturação republicana do setor 
público.
Separando agora um pouco as duas questões, feita essa 
ressalva de que elas têm muito de comum, foi uma 
experiência muito rica o embate com as fundações no 
período 2001-2003, mas é importante registrar que 
o que permitiu que esse embate chegasse a um ápice 
nesse período, e esse ápice é marcado pela publicação 
da Revista Adusp 22 (de março de 2001), fica evidente 
que havia um trabalho prévio, que começou a ser 
construído nos anos 1980 no ANDES-SN, que levou 
à publicação desse volume: as primeiras deliberações 
sobre procurar compreender por que as fundações 
estavam se desenvolvendo; denunciar as fundações 
como mecanismos de interferência privada na gestão 
e na apropriação do trabalho acadêmico, e portanto 
no direcionamento do trabalho acadêmico para certos 
setores da sociedade, que têm poder econômico para se 
apropriar indevidamente desse trabalho; e resoluções 
de CONAD e Congressos do ANDES do início da 
década de 1980. Ao longo da década de 1990, esta 
questão das fundações privadas, em particular na USP, 
foi adquirindo cada vez mais visibilidade em função 
da proliferação dessas entidades e das formas cada vez 
menos disfarçadas, ou menos cuidadosas, com as quais 
elas passaram a atuar dentro da universidade. Chamava 
a atenção em particular a proliferação e a agressividade 
com a qual elas veiculavam propaganda e propostas 
de cursos pagos, dentro de uma universidade pública 
que nós defendemos que seja gratuita. Tivemos uma 
vitória neste sentido na Constituinte de 1988 — está 
prevista em nosso ordenamento jurídico a gratuidade 
do ensino nas instituições oficiais — e a despeito disso 
essa vitória passou a ser desrespeitada pela atuação de 
entidades privadas.

Eu me lembro de discussões, várias, no Conselho 
de Representantes da Adusp, e de iniciativas da enti-
dade ao longo dos anos 1990 no sentido de conseguir 
informações sobre as fundações privadas. Sempre 
nos defrontávamos com dificuldades muito grandes e 
com evasivas de toda sorte, seja das direções das fun-
dações, seja das direções das unidades nas quais elas se 
instalavam, seja da administração central, da Reitoria. 

E me lembro também de que foi no final dos anos 
1990 que a diretoria da Adusp resolveu propor ao 
Conselho Editorial da Revista Adusp que ele discu-
tisse pautar, como um trabalho e uma empreitada 
jornalística, levantar os dados das fundações. Foi 
uma decisão muito feliz, porque aquilo que a gente 
não conseguiu administrativamente, com os órgãos 
oficiais, as peculiaridades mais aguçadas da equipe 
da Revista Adusp de chegar às fontes de informação 
conseguiram, efetivamente, trazer um volume de da-
dos sobre como funcionavam, quem eram, quem se 
beneficiava, quais eram os cursos, que tipo de con-
tratos faziam as fundações etc. O que permitiu, pela 
primeira vez, uma fundamentação mais robusta no 
campo do movimento docente nacional, no sentido 
de que todas aquelas preocupações e as potenciais 
incompatibilidades entre essas entidades privadas e o 
setor público pudessem ser demonstradas de forma 
cabal e completa. Materializou-se, portanto, um co-
nhecimento a respeito de todas as distorções que essas 
entidades traziam. 

“A última e mais significativa vitória das 
fundações privadas é a Medida Provisória 

495/2010, recém editada pelos 
ministérios da Educação e 
Ciência e Tecnologia. A MP 
495/2010 procura dar certa 
roupagem de legalidade àquilo 
que é ilegal, inconstitucional, 
antiético, imoral”

Essa demonstração, em uma universidade que é 
conhecida, grande, que independe do financiamento 
privado para se manter, e ainda assim tinha essas 
entidades privadas — o que acabou demonstrando 
que na verdade elas não estavam aí para apoiar a uni-
versidade, mas elas se apoiavam, se beneficiavam, 
como se beneficiam até hoje, da estrutura pública em 
prol dos interesses privados — deu uma dimensão e 
uma visibilidade a esse problema que permitiu que 
outras seções sindicais passassem a estudar a questão 
nas suas respectivas universidades, e que o ANDES 
passasse a tratar dessa questão nacionalmente. Eu di-
ria que hoje se tem uma consciência nacional e um 
respeito muito grande pelas posições de quem se 
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contrapõe a essas entidades privadas na universidade 
pública. Se não fosse o trabalho que teve início aqui 
nos anos 1980, 1990, dificilmente se chegaria a trazer 
questões tão graves como todos os escândalos da UnB, 
de Santa Maria, de Santa Catarina e da USP a público. 
Infelizmente, no entanto, até agora, a despeito do 
conhecimento de todas as distorções, ilegalidades, 
desvios de finalidade que essas entidades apresentam, 
os interesses que elas representam têm sido vitoriosos 
em manter o modelo efetivo e atuante. A última e 
mais significativa vitória desses interesses privados é 
a Medida Provisória 495/2010, recém editada pelos 
ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia, no 
sentido de repactuar as possibilidades legais de atuação 
dessas entidades. 

Na questão da reforma da Previdência, o que está 
em jogo é a maior fonte de contribuição e capitalização 
de recursos públicos nas repúblicas modernas, que são 
os fundos gerados por direitos previdenciários. Foi 
um embate muito difícil, que já tinha sido travado na 
década anterior, quando o governo Fernando Henrique 
Cardoso havia proposto a reforma da Previdência. 
Acredito que a principal diferença foi o grau de dificul-
dade muito maior de fazer a contraposição de for-
ma articulada, com muitas entidades do movimento 
social e do movimento sindical, em função de em 2003 
se encontrar no governo o PT, que tinha lutado contra 
a reforma da Previdência no governo FHC — e por 
isso a reforma que acabou sendo aprovada em 1998, 
na Emenda 20, era muito restrita em relação àquilo 
que o Governo pretendia no sentido da privatização. 
No momento em que o governo Lula assume o poder 
e propõe essencialmente a mesma reforma que ele 
ajudou a combater, ele levou a vantagem de causar 
uma certa perplexidade, confusão no movimento 
social, no sentido de que “será que aquilo que o 
Governo está propondo hoje é tão perverso quanto 
aquilo que ele ajudou a combater?” Neste ambiente 
mais caótico para se organizar a contraposição, o 
governo logrou aprovar uma reforma muito mais 
profunda, mais abrangente e mais próxima daquilo 
que FHC não conseguiu aprovar. Então foi um 
embate muito duro sim, porque foi travado não só 
entre as entidades (entre elas a Adusp e o ANDES) 
e o Governo; para travar esse embate precisou haver 
um embate dentro do movimento social organizado, e 

portanto a quantidade de energia foi muito maior. 
Nunca vou me esquecer, e acho que você também 

não porque estava lá comigo, daquele primeiro debate 
aqui em São Paulo com o [então ministro da Previdência 
Social] Berzoini, em que primeiro tivemos que vencer 
a resistência dos nossos companheiros do movimento 
sindical que estavam organizando o debate, para ter 
direito à palavra e à contraposição, coisa até então 
inusitada na minha história de militante. Àquele 
evento, outros se sucederam, nos quais o clima foi tão 
difícil ou pior no seio do movimento sindical, antes de 
a gente conseguir fazer a discussão e a contraposição 
com os representantes do Governo. Então sem dúvi-
da nenhuma essa questão do enfrentamento da priva-
tização e a reforma da Previdência foram marcantes 
naquela época, e continuam presentes os dois temas. 
Ainda temos muito a caminhar no sentido de fazer 
prevalecer aquilo que a gente conseguiu demonstrar 
do ponto de vista estrutural, em relação aos problemas 
tanto da reforma da Previdência, da Previdência 
baseada em um sistema fundamentalmente de capitali-
zação, e da interferência de entidades privadas no setor 
público, que a universidade sofre... 

Só um parêntesis: aquilo que ocorre na universi-
dade o Governo tentou, ainda não conseguiu, mas não 
desistiu, instituir de forma ampla, geral e irrestrita no 
setor da saúde, da educação, dos esportes etc. através 
da PEC 92, que ainda bem, com uma contribuição de 
muitos setores, mas sem dúvida nenhuma uma con-
tribuição muito grande do ANDES, a gente conseguiu 
segurar, em termos de chancela de legislação, embora 
esse processo avance hoje em praticamente todos os 
setores da esfera pública. 
 
Universidade e Sociedade- Em 2008, você se tornou 
presidente do ANDES-SN, em uma conjuntura crítica 
em que a própria existência da entidade parecia amea-
çada. Com que cenário você se deparou?
Ciro- Gostaria de começar a responder a esta questão 
fazendo uma ligação com aquilo que eu estava di-
zendo, com relação às dificuldades maiores do em-
bate com o Governo, quando este Governo veio do 
movimento social e portanto mesmo tendo mudado 
a sua agenda, isso leva um tempo muito grande para 
ser devidamente assimilado, quando é assimilado na 
sua extensão. Quando assumimos em 2008 a presi-
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dência do ANDES-SN, este embate do Governo 
com setores do movimento social que ele não havia 
conseguido dobrar — e um deles era o movimento do-
cente organizado no ANDES-SN — havia crescido, 
e o Governo havia estruturado um certo plano, uma 
certa tática, para atingir o seu objetivo de nos fazer 
calar. Ou porque nos dobrou, ou porque conseguiu 
organizar outros setores que começavam a ser reco-
nhecidos, ou a se apresentar, ou a falar em nome do 
movimento docente. Então, quando chegamos ao 
Sindicato, havia crescido a iniciativa, que começou lá 
em 2004, de setores que até alegavam, alguns deles, 
que partilhavam dos nossos princípios, de movimento 
sindical que deve ser necessariamente apartidário, ou 
suprapartidário; que seja independente das adminis-
trações das universidades, dos partidos políticos, do 
Governo etc. Mas que na verdade se viam enquanto 
devendo exercer um papel de legitimação, de susten-
tação das propostas do Governo que estava no poder, 
que era o Governo do PT. Enquanto que a extensão 
com que o ANDES-SN se compromete com esses 
princípios é um dos patrimônios mais ricos da história 
do ANDES-SN: buscar sempre a independência em 
relação a administrações, governos, partidos etc. Suas 
instâncias são fundamentais para que isso se preserve, 
independentemente das características pessoais de 
quem circunstancialmente esteja na diretoria, na pre-
sidência.

Havia então, quando chegamos na presidência, 
crescido a tentativa de organizar no movimento do-
cente um sindicato paralelo ao ANDES, que era o 
PROIFES Sindicato, que havia nascido em 2004 sob 
a alegação de que aquilo era apenas uma articulação 
de pessoas do movimento docente que queriam dar 
sua contribuição de forma organizada. Usaram o 
exemplo do Fórum das Seis Entidades, que reúne as 
entidades do sistema paulista de universidades pú-
blicas, dizendo que a ideia não era concorrer com o 
ANDES-SN, era apenas organizar o fórum etc. Mas 
a gente sabia desde aquela época que aquelas pessoas 
eram umbilicalmente ligadas à estrutura administrativa 
do Ministério da Educação e se viam no papel de pro-
curar dar suporte ao Governo. Isto culminou com a 
tentativa de fundação e legitimação oficial de um sin-
dicato dos professores das universidades federais, que 
viesse a separar desse segmento o ANDES-SN. 

Em segundo lugar, o ANDES-SN sempre enfren-
tou questionamentos na justiça em relação ao seu 
direito e à sua legitimidade para representar todo o 
setor dos professores do ensino superior do País, 
independentemente de se público ou privado, e se 
público, estadual, federal ou municipal, e esses ques-
tionamentos começaram logo após a constituição do 
ANDES-SN, que por sua vez se deu em 1988, logo 
após a aprovação do novo ordenamento jurídico 
constitucional, que passou a permitir a sindicalização 
do setor público. O ANDES-SN venceu todos os 
questionamentos jurídicos à criação do Sindicato Na-
cional para representar todo o ensino superior. Os 
setores que questionaram a organização desse novo 
sindicato tinham diferentes motivações para fazê-lo, 
mas a que unia a maior parte desses setores que se 
contrapunham à organização do ANDES era funda-
mentalmente o interesse pelo Imposto Sindical, e o 
fato de ser uma entidade que sempre lutou contra 
qualquer contribuição compulsória para financiar a 
entidade sindical, por entender que isso causa toda 
sorte de problemas e muitas vezes é determinante no 
sentido de a entidade não se afastar e procurar efe-
tivamente mobilizar a categoria e se manter com a 
contribuição voluntária. Embora tenhamos ganho 
todos esses processos, em 2003 o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) suspendeu o registro sindical 
do ANDES-SN, depois de um histórico longo de idas 
e vindas em função das diferentes decisões da justiça 
em relação ao nosso direito à existência e em relação 
à chancela oficial do MTE de reconhecimento do 
ANDES como sindicato. O fato é que em 2003 houve 
uma suspensão arbitrária, à revelia da legislação em 
vigor, do registro sindical do ANDES. Esta suspensão, 
que foi motivo de nova contestação judicial, não se 
resolveu até hoje. Como para a atuação do ANDES-
SN, a priori, essa chancela oficial nunca foi importante, 
mesmo com o registro suspenso ele continuou atuan-
do normalmente. Até que, justamente em 2008, antes 
da nossa eleição, no primeiro semestre, o MTE, entre 
as suas muitas novas normalizações na tentativa de 
aprofundar o controle do Estado sobre os sindicatos, 
havia baixado uma portaria (1/2008) que estabelecia 
a necessidade do registro sindical ativo para que as 
contribuições voluntárias de sindicalizados pudessem 
ser consignadas nas folhas de pagamento, e isso foi uma 
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primeira grande ameaça de estrangular financeiramen-
te o Sindicato, porque mais de 90% das contribuições 
voluntárias se davam por desconto direto na folha de 
pagamento, por autorização dos sindicalizados. Se 
isso não se viabilizasse mais, diante da portaria, mes-
mo que o Sindicato viesse a adotar outras formas de 
arrecadação, até isso entrar em processo o Sindicato 
ficaria à míngua do ponto de vista financeiro. 

Em paralelo a essa questão, a partir de 2007 co-
meçaram a pipocar decisões judiciais, nas quais o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os tribunais de 
justiça (TJ), para dar andamento a uma causa judicial 
qualquer do Sindicato — que no campo jurídico é a 
principal vitória também do movimento sindical a 
partir de 1988, que era poder fazer demandas em prol 
do interesse da categoria, na qualidade de substituto 
processual, em benefício de toda a categoria, e não ape-
nas daqueles que dessem delegação ao Sindicato — 
passaram a arguir a verificação de legitimidade, ou de 
regularidade sindical, para dar andamento às demandas 
por substituto processual. Então simultaneamente 
em 2008, quando assumimos a direção do Sindicato, 
ele estava diante da possibilidade de não exercer a 
prerrogativa da substituição processual porque o seu 
registro sindical estava arbitrariamente suspenso pelo 
MTE; e diante da possibilidade de, por conta do mesmo 
motivo, não ter mais o financiamento para manter sua 
estrutura e portanto a sua ação política. De fato a sua 
existência estava mais do que nunca comprometida. 

Além da ameaça, ou da forma absolutamente 
enviesada e patrocinada por setores dentro do Go-
verno, e simpatizantes do Governo, de procurar 
constituir uma alternativa a esse movimento, a essa 
organização sindical, no sentido de fragmentar a orga-
nização do ANDES-SN. Esses setores que davam 
apoio ao governo e tinham uma visão que nós consi-
deramos equivocada, e que politicamente a gente 
combate, de sindicato que atue afinado com esta ou 
aquela orientação governamental, esses setores que 
entendiam que o ANDES-SN devia atuar assim, com 
o registro sindical do ANDES-SN suspenso, em um 
ato oportunista, mas de acordo com o previsto também 
na portaria do MTE, convocam uma assembleia em 
São Paulo para criar um sindicato que representasse as 
universidades federais, com o objetivo de em seguida 
procurar obter o registro sindical para este novo sindi-

cato e portanto tirar do ANDES-SN, oficialmente 
agora, a representação de cerca de 50% dos seus 100 
mil filiados. Este processo está em curso. 

Acredito que, mais do que em qualquer momento 
anterior, três frentes efetivamente ameaçavam a vida 
do ANDES-SN: estrangulamento financeiro, pela 
restrição às consignações; impossibilidade de atuar na 
defesa jurídica da categoria como substituto processual, 
porque o Judiciário passou, aparentemente de modo 
independente e circunstancial, a exigir o registro sin-
dical para fazer verificação se aquela entidade estava 
apta de fato a entrar com ações em nome da categoria; 
e a ameaça de criação de uma entidade que recebesse 
chancela oficial, no lugar do ANDES-SN. O ANDES 
conseguiu fazer a devida contraposição nas três fren-
tes. Acabamos resolvendo bastante a contento a 
questão da restrição à exigência do registro sindical 
para a consignação das contribuições voluntárias: su-
peramos esse problema em setembro ou outubro de 
2008. Fizemos o devido enfrentamento, que continua 
no campo jurídico, à tentativa de criação do PROIFES 
Sindicato, do seu reconhecimento legal; eles continuam 
com o pedido em trâmite mas com uma contestação 
judicial em curso que impede um ato do MTE nesse 
sentido. E resolvemos a questão de poder atuar na 
defesa da categoria, com a republicação parcial do re-
gistro sindical do ANDES, para atuação em todo o 
setor público, em final de maio ou início de junho de 
2009. Portanto, se nestas três frentes as questões não 
estão definitivamente concluídas, a situação em que o 
Sindicato se encontra hoje para continuar fazendo esse 
embate é muito menos crítica, e com muito mais espaço, 
do que quando assumimos a presidência em 2008.

“O PROiFES supostamente quer fazer 
representação sindical... Digo supostamente, 

porque não se envolve em 
embates da militância. 
Aparece apenas nos momentos 
de interesse, nos fóruns oficiais. 
Se o ANDES-SN reúne em 
um congresso anual 300 
delegados, nos seus eventos o 

PROiFES tem reunido 13, 14 delegados, em 
chamamentos de reunião nacional”
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Universidade e Sociedade- Apesar de sua condição de 
“braço do Governo”, de ser um sindicato ou embrião 
de sindicato “chapa branca”, o PROIFES ganhou um 
certo espaço na categoria, conseguiu crescer de alguma 
forma. Qual é a sua avaliação desse problema?
Ciro- Primeiro, quero registrar o seguinte: durante 
esse mandato, tomamos a seguinte opção política: o 
PROIFES está aí, ele existe, e ele precisa ser enfren-
tado. Esse enfrentamento passa por reconhecê-lo 
como uma entidade com a qual temos que debater, e 
ganhar o debate na categoria. Por essa questão, e seja 
para discutir o direito à existência na estrutura sin-
dical vigente — a qual nós não chancelamos, nós com-
batemos, mas que está em vigor; seja para discutir as 
propostas para educação, a reforma universitária, o 
ProUni, o REUNI, nós nos apresentamos para de-
bater com representantes do PROIFES por todo o 
território nacional. Nós, na qualidade de presidente 
da entidade, e outros diretores nossos. Algo que tal-
vez devêssemos ter cuidado com mais atenção em 
anos anteriores. Faço este preâmbulo para dizer o 
seguinte: sim, o PROIFES cresceu, mas é preciso ver 
onde e como ele cresceu. Quero com isso dizer que 
ele cresceu fundamentalmente nas suas inter-relações 
com as administrações universitárias. Porque se ho-
je é público e notório que existem dificuldades de 
mobilização no movimento social em geral e também 
nas universidades, onde o PROIFES tomou iniciativas 
de convocar reuniões com a base da categoria, ou con-
vidar a base da categoria para reuniões ou debate, a 
dificuldade de mobilização ou o suposto apoio fica 
várias ordens de grandeza mais fragilizado do que 
os chamamentos que o ANDES-SN faz à categoria. 
Isso passa também por analisar que, se o ANDES-SN 
reúne em um congresso anual 250 ou 300 delegados 
para debater as propostas da categoria para o outro 
ano, nos seus diferentes eventos o PROIFES tem 
reunido 13, 14, 6, 8, 12 delegados, em chamamentos 
de reunião nacional. Isso relativiza esse crescimento. 
Ele se dá mais na possibilidade ou no espaço de apa-
recer publicamente como uma suposta entidade al-
ternativa ao ANDES. Aí tento entrar na questão: 
bem, mas o que justifica o aparecimento e esse es-
paço e o fato, concreto, de que a gente tem que en-
frentar o PROIFES olhando, reconhecendo que 
eles existem, estão aí? Vou procurar trazer alguns 

elementos. Para explicar por que o Proifes tem essa 
visibilidade, é preciso falar de como tem funcionado 
o sistema de ensino superior no país, o que mudou 
dos anos 1980 para cá e o tipo de incômodo e de 
combate que se procura dar ao ANDES-SN por ser 
a entidade que de forma mais regular, fundamentada, 
combate quase tudo aquilo que tem se implantado 
oficialmente como política para o ensino superior 
no país. A gente começou essa conversa tratando da 
questão da privatização. O ANDES-SN defende um 
modelo de sociedade mais inclusiva e um modelo de 
universidade que seja um instrumento de inclusão 
social. Defende que o ensino se universalize e que o 
acesso seja universal a quem tenha condição de cursar 
os diferentes níveis, inclusive o ensino superior. Que 
ele seja de qualidade, gratuito, enfim. Nada disso 
avançou nesse País, infelizmente. E não desistimos 
da proposta, como muitos gostariam que ocorresse. 
Continuamos fazendo o embate: que é possível finan-
ciar o ensino superior com qualidade em larga escala, 
que o ensino privado pode existir apenas como direito 
de opção, mas não como alternativa oficial ao ensino 
público de qualidade, etc. Somos contra a privatização 
e contra a apropriação, pelos setores que têm poder 
econômico na sociedade, da infraestrutura pública pa-
ra direcionar pesquisas nos mais diferentes campos do 
saber, no interesse do mercado. 

No momento em que essa lógica privatista e capi-
talista de ver as instituições públicas e a universidade 
a serviço dos interesses do mercado — e não a serviço 
da promoção do desenvolvimento, da igualdade, da 
inclusão social como um todo — vem sendo vito-
riosa na sociedade, e por vários fatores, vai se tor-
nando cada vez mais o modelo dominante, vai se na-
turalizando, as pessoas vão deixando de olhar para 
isso como se existissem alternativas. Chega a causar 
perplexidade hoje como certas coisas funcionam nos 
nossos departamentos, chamariam atenção de pron-
to vinte anos atrás, as pessoas falariam: “Que é isso, 
como assim!?”, hoje se naturalizaram. Fui comer no 
restaurante da FEA (Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da USP), no papel da ban-
deja estava [escrito] assim: “O mundo são ações. Ve-
nha partilhar da visão do mercado” etc., com uma 
série de empresários... Que é isso? Na hora em que 
essas coisas foram se naturalizando, fica cada vez 
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mais difícil, para quem quer olhar para todas elas de 
forma crítica e propositiva, conseguir arregimentar 
militância, ouvintes, etc. Na hora em que os salários 
foram perdendo espaço para a complementação sa-
larial que advém dessas novas formas de se olhar as 
possibilidades do trabalho acadêmico, fazer essa dis-
cussão não só não é fácil, como muitas vezes gera um 
incômodo muito grande em quem, até por razões de 
necessidade, acabou se conformando com um modelo 
de atuação muito diferente daquele para o qual even-
tualmente entrou na universidade pública. Na hora 
em que surge um setor que supostamente quer fazer 
representação sindical... Digo supostamente porque 
não se envolve em nenhum dos embates da militância 
constante em relação a críticas, reivindicações de di-
reitos da categoria. Aparece apenas nos momentos 
de interesse, nos fóruns oficiais, para se apresentar 
como representando um determinado grupo. Dispõe-
se a fazer um discurso supostamente sindical de le-
gitimação do status quo reinante na sociedade, e 
na forma como a universidade vem operando isso 
casa como uma luva com quem quer implementar 
esse modelo, e eventualmente com quem acabou se 
submetendo a ele meio contra a vontade, porque vira 
mecanismo de legitimação: “Meus colegas, do sindicato 
tal, concordam que a política da Capes não é tão ruim 
assim, que dar uns cursos pagos no final de semana não 
é o fim do mundo” etc. Para mim, é isso que explica o 
eco que causa na categoria e o espaço que se abre para 
essa proposta, patrocinada pelo Governo, pelo MEC, 
pelo Ministério do Planejamento, que põem essas 
pessoas na mesa de negociação. Não tem vinte deles 
lá pedindo para eles irem fazer negociação, mas eles 
vêm como convidados, depois como parte integrante. 
E depois, como eles assinam o acordo, “tira o ANDES 
daqui para a frente, porque a gente só vai conversar 
com quem fez o acordo”. Nós acompanhamos, em 
mais de um momento de disputa e de consultas nas 
universidades, em relação a questões sindicais e de 
discussões do REUNI em particular, o apoio e a in-
fraestrutura da administração da universidade orga-
nizando as consultas do PROIFES, dando material, 
urna, pondo funcionário à disposição. Efetivamente, o 
tamanho que eles têm é o tamanho do interesse oficial 
atrás da legitimação das suas políticas. E isso é o que 
nós sempre combatemos.

Universidade e Sociedade- Isso explicaria inclusive aque-
las subvenções materiais ao presidente do PROIFES.
Ciro- Explicaria. Desde 2004 o ANDES tem conheci-
mento, está documentado, toda vez que tinha reunião 
de negociação para discutir proposta de carreira no 
Ministério do Planejamento, ou proposta de au-
mento de recursos para expansão promovida pelo 
MEC, e que tinha interlocução em Brasília com o 
movimento sindical e estudantil, coincidentemente 
o sr. Gil Vicente Reis de Figueiredo, presidente ad 
eternum do PROIFES, recebia diária do MEC para 
estar em Brasília. Isso está disponível no Portal da 
Transparência. Toda vez, e não tinha nenhuma reu-
nião da área dele, do departamento dele, da uni-
versidade dele. Isso a gente já sabia. Agora, as coisas 
vão ficando tão corriqueiras que os cuidados vão 
embora. Porque receber uma diária para Brasília 
pode ser para um sem-número de coisas, mesmo que 
a coincidência mostre que era por causa do vínculo 
com o que estava sendo discutido com outros setores. 
Agora, logo após a assinatura de um acordo com o 
PROIFES, em relação à estrutura de carreira, vir 
a público que o Governo tinha firmado um acordo 
com a Universidade Federal de São Carlos para fazer 
propostas da estrutura de carreira que estavam em 
negociação, e das formas de gerenciamento da folha de 
pagamentos (porque a estrutura de carreira na época 
não tinha nada a ver com carreira, mas com proposta 
salarial das diferentes carreiras), para elaborar a infra-
estrutura física e computacional para fazer aquilo 
que tinha sido negociado, e esse convênio é assinado 
com a UFSCar e na equipe de pesquisadores, como 
segunda pessoa em importância está o presidente do 
PROIFES, que assinou os acordos com o governo — 
aquilo claramente era pagamento pelo trabalho já feito, 
serviços prestados, tanto é que esse foi com clareza o 
entendimento do Ministério Público, ao arguir a nossa 
absolvição no processo por injúria e difamação com que 
o presidente do PROIFES ingressou criminalmente 
contra a minha pessoa, por conta da divulgação do 
convênio e dos pedidos de esclarecimento que fize-
mos. O MP acabou entendendo que aquilo era não 
só direito de qualquer cidadão, como obrigação de 
quem estivesse à frente de uma entidade sindical, de 
esclarecimento de algo que parecia de fato reunir 
evidências claras de conflito de interesses. No curso 
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dessa absolvição, em paralelo, a junta recursal do MP 
não acolheu o pedido de arquivamento, e determinou 
a instauração de inquérito para apurar os fatos. 
Esse foi um momento rico, onde certas questões 
não devidamente esclarecidas sobre vínculos entre 
PROIFES, administração e MEC acabaram ficando 
escancaradas. 
 

“Certas coisas são irônicas. 
Conseguimos avançar muito 
mais, estabelecer um certo 
diálogo, com o Luis Antonio 
de Medeiros, do MTE, do que 
com meu colega Fernando 
Haddad, professor da mesma 

universidade que eu, que se encontra no MEC. 
As reuniões no MEC foram protocolares, 
assumiam-se compromissos que depois não 
tinham a menor continuidade”

Universidade e Sociedade- Na sua gestão, o ANDES-
SN dialogou com os ministérios da Educação (MEC), do 
Planejamento e do Trabalho e Emprego (MTE). Neste 
último caso as negociações resultaram na conquista, ou 
reconquista, da carta sindical do ANDES-SN, como 
você já nos relatou. No caso do MEC, é possível apontar 
algum avanço? O chamado “pacote da autonomia”, 
que embutiu algumas restrições à farra das fundações, 
contemplou reivindicações do movimento docente?
Ciro- Tem certas coisas que são irônicas. Nós conse-
guimos avançar, estabelecer um certo diálogo, com o 
Luis Antonio de Medeiros Neto, então secretário-ge-
ral do MTE, o que chegou a surpreender por conta da 
sua militância sindical em campos completamente anta-
gônicos aos campos em que o Andes-SN historicamente 
militou. A gente conseguiu estabelecer uma sequência 
de compromissos no sentido de procurar verificar o 
que de fato ocorria com a questão do registro sindical 
e procurar resolver esse problema, de forma muito 
mais confiável, respeitosa, do que nós conseguimos 
com meu colega Fernando Haddad, professor da mes-
ma universidade que eu, que se encontra no MEC. E 
não quero fazer injustiça aqui ao Haddad, porque 
houve avanço no relacionamento com o MEC no 
sentido da possibilidade do diálogo. Ou seja, o que 
vinha acontecendo nas gestões anteriores? O MEC 

havia mais de dois anos não recebia o ANDES-SN. 
E o Haddad prontamente acolheu nosso pedido de 
audiência, logo depois da nossa posse — como de 
praxe o ANDES-SN faz, ele pede audiência aos se-
tores do governo com os quais temos questões a tra-
tar. Seguiram-se vários outros pedidos e tivemos mais 
quatro ou cinco outras oportunidades de tratar no 
ministério questões como a proposta da educação, 
sobre carreira, sobre o problema das fundações pri-
vadas, sobre as críticas que fazemos ao REUNI, ao 
ProUni. No entanto, infelizmente, essas audiências 
tiveram mais o caráter de, na nossa avaliação, procurar 
cumprir o papel de parecer que o ministério não tinha 
uma postura intransigente em relação a dialogar com 
quem era sabidamente crítico às suas propostas. Não 
redundaram em encaminhamento algum das coisas 
inclusive combinadas com o ministro, com as quais 
ele se comprometeu. Sobre o REUNI: “Vamos marcar 
novas reuniões específicas sobre os pontos que vocês 
criticam, com a Secretária da SESU”. Essas reuniões 
não ocorreram, não foram marcadas, e todas as vezes 
que ligávamos lá eram postergadas. No Ministério 
do Planejamento, com forte apoio parlamentar, nós 
conseguimos com o secretário Duvanier estabelecer 
uma relação respeitosa também, e avanços foram 
conseguidos, e acordos foram cumpridos destas 
reuniões. Os dois principais em relação a resolver o 
problema das consignações, superando o que se en-
contrava na portaria do MTE, com anuência do MTE, 
e embora ainda existam problemas localizados — 
que não sabemos o quanto se dão efetivamente por 
conta de limitações da burocracia e o quanto se dão 
de forma enviesada e deliberada, para sinalizar que 
eles continuam com “a faca e o queijo na mão” —, 
a grande maioria foi contornada. O segundo exem-
plo de compromisso com resultado foi a questão das 
discussões travadas a partir da aprovação do Man-
dado de Injunção 880, que foi uma grande vitória 
do movimento social, dos setores sindicais, entre 
eles o ANDES-SN, quando recorremos ao Supremo 
Tribunal Federal para que reconhecesse o direito à 
aposentadoria especial do setor público, na ausência 
de dispositivo legal que regulamentasse esse direito 
previsto na Constituição para o setor público. Diante 
da vitória obtida no STF, a primeira iniciativa do 
Governo, através dos ministérios da Fazenda e do Pla-
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nejamento, foi estabelecer uma resolução normativa 
que na prática anulasse a decisão do STF, tornando 
as situações de comprovação do tempo em atividade 
insalubre praticamente impossíveis de ser cumpridas, 
e por decorrência impossível de você reconhecer o 
direito e dar a aposentadoria a essas pessoas. Nas reu-
niões sobre essa questão com o secretário Duvanier, 
secretário de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, houve uma sequência delas, ficou visível 
nas primeiras reuniões nos ministérios da Fazenda 
e do Planejamento, que antecederam as reuniões de 
negociação com Duvanier, que o Governo estava de-
terminado a estabelecer os dispositivos cabíveis, que 
no caso seria uma orientação normativa de como apli-
car aquilo que tinha sido conquistado, no sentido de 
anular o que tinha sido conquistado. Como não pode 
anular o direito, você pode criar procedimentos tais 
de comprovação do tempo em atividade insalubre que 
o servidor simplesmente não consiga reunir essa pa-
pelada toda, em muitos casos é possível que ela nem 
exista, e com isso inviabilizar que ele reivindique. Fi-
cou muito claro que os dois ministérios trabalham 
nessa perspectiva. 

A partir daí, quando o Planejamento decidiu 
que ia tratar dessa questão com essa perspectiva, e 
essas tratativas eram na secretaria específica de Re-
cursos Humanos, o secretário Duvanier, que em 
uma primeira reunião colocou “nós vamos fazer 
a orientação normativa nesses termos”, o que na 
prática inviabilizava a comprovação do tempo, 
diante da contraposição fundamentada, do ponto 
de vista jurídico e político pelas entidades, e isso 
é uma avaliação muito pessoal minha, claramente 
ele e a equipe dele foram se dando conta de que 
havia muita substância naquilo que estava sendo 
apresentado do ponto de vista do direito que havia 
sido conquistado, e das consequências políticas de 
o Governo manter uma posição de intransigência, 
porque seria uma evidência muito grande de que 
estaria tentando dar um passa-moleque em uma 
decisão do STF que tinha legitimidade. A partir daí 
tivemos cinco ou seis novas reuniões em que pouco 
a pouco se foi avançando em relação àquilo que as 
entidades colocavam, sem nenhum processo de ne-
gociação em troca, até que chegou um momento em 
que o ministério acabou baixando sua orientação 

normativa. Não foi sensível a muitas das sugestões 
apresentadas pelas entidades, mas naquilo que era 
fundamental... Passava por questões do tipo: para 
reivindicar o direito, na proposta inicial do Pla-
nejamento a pessoa tinha que juntar o Mandado 
de Injunção. Note que não é juntar a sentença; era 
anexar ao pedido cópias dos 21 volumes do Man-
dado de Injunção. Isso estava na primeira versão. 
Claramente, mecanismo de obstrução do direito. Só 
para dar um exemplo. Tudo isso foi sendo superado, 
eliminado, as comprovações não passavam mais 
por prova feita pelo funcionário, mas pelo depar-
tamento de pessoal, que tem os registros. E funda-
mentalmente se avançou em algo central, que é o 
seguinte: vai se reconhecer, proporcionalmente ao 
tempo em atividade insalubre, a contagem desse 
tempo de serviço para efeito de aposentadoria, 
porque na proposta inicial do ministério era o se-
guinte: “na iniciativa privada o tempo de atividade 
insalubre é computado continuamente; se esse 
quesito foi estendido agora ao setor público, e em 
particular às universidades, onde a característica 
do trabalho docente flutua ao longo do tempo, só 
vamos reconhecer o direito para quem tiver prova de 
25 anos contínuos na atividade insalubre”. Quando 
vencemos a questão da continuidade, o Ministério 
insistiu: “Então, que totalize 25 anos”, que também 
não atinge quase ninguém. A orientação normativa 
acabou avançando no sentido de, como o Supremo 
reconheceu o direito aplicando-se no que couber ao 
setor público, se cabe no setor público a contagem 
de tempo proporcional, também para a atividade 
insalubre isso deveria ocorrer. 

Então foi um grande avanço e efetivamente hoje 
as pessoas têm condição de reivindicar esse direito 
e se beneficiar dele. Esses avanços e essa postura re-
publicana de interlocução do Governo com a socieda-
de de forma responsável e com algum compromisso — 
“Isso aqui eu entendi, concordei, se nós formos baixar 
tal e qual ato nós vamos incorporar tal proposta; isso 
aqui não sei, não sei se tem acordo no Governo” — e 
no dia seguinte você vê materializado aquilo que foi 
acordado, nós conseguimos avançar bastante no Pla-
nejamento, não em todas as questões, registre-se, mas 
em algumas. 

memória docente
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“Ficou evidente também 
nessas reuniões o desconforto 
do próprio ministro, do 
seu chefe de gabinete, e da 
secretária de Ensino Superior, 
em tratar conosco de questões 
essencialmente afetas ao MEC 

— programa REUNi, aumento de verbas 
para a educação, estrutura de carreira — 
quando dizíamos que essas coisas têm que ser 
discutidas não com o Planejamento, mas com 
o MEC”

E no MEC nem chegamos perto disso. As reuniões 
foram protocolares, assumiam-se compromissos que 
depois não tinham a menor continuidade. Ficou 
evidente também nessas reuniões o desconforto do 
próprio Ministro, do seu chefe de gabinete, e da Se-
cretária de Ensino Superior, em tratar conosco de 
questões essencialmente afetas ao MEC, como o pro-
grama REUNI, como o aumento de verbas para a 
educação, como estrutura de carreira, quando dizía-
mos que essas coisas têm que ser discutidas não com o 
Planejamento, mas com o MEC. Sem dúvida elas têm 
desdobramentos que vão chegar ao Planejamento, e 
podem surgir conflitos lá, mas saber qual a opinião, 
a visão, a posição do MEC sobre essas questões é 
fundamental. Inevitavelmente, nessas questões, sem-
pre chegava um momento em que o Ministro dizia: 
“Não, isso tem que discutir no Ministério da Ciência 
e Tecnologia”. “Isso no Ministério do Planejamento”. 
A gente falava: “A gente vai discutir lá também, mas 
quer saber qual é a posição [do MEC]”, e ela não vinha. 
Era sempre: “O Ministério da Educação trata com o 
Ministério do Planejamento”. Mas o MEC não é um 
apêndice, nem uma secretaria do Planejamento. É um 
ministério, e tem que se colocar de forma transparente 
também para o ANDES-SN, mas fundamentalmente 
para a sociedade, e isso não acontecia. 

De novo, para fazer justiça, me lembro que em 
duas questões apenas o ministro da Educação sempre 
se colocava muito à vontade, e foram as duas ques-
tões na qual claramente ele colocava a posição do mi-
nistro e do ministério. Em relação a terminar com a 
Desvinculação das Receitas da União (DRU) para os 
recursos da educação, o que é significativo — ele dizia 

que defendia essa proposta. E em relação à proposta 
que estava em discussão no Congresso Nacional, com 
apoio do Governo, em relação à legislação dos hos-
pitais universitários e à interferência de fundações 
privadas nas gestões desses hospitais: ele disse que o 
MEC tinha pedido para retirar isso da proposta. Ele 
tinha declarado que era contra e que, se fosse aprovado 
como estava, pediria como ministro, ou aconselharia 
o Presidente da República, a vetar essa interferência 
privada na gestão dos hospitais universitários. Foram 
as duas questões nas quais o ministério tinha posição. 
Sobre todas as outras, por incrível que pareça — fun-
damentação da proposta do REUNI, os problemas 
decorrentes, a questão da carreira — o ministério não 
tinha o que dizer, era sempre: “Vá falar com o Plane-
jamento”. 

Uma das questões que em duas audiências tivemos 
a oportunidade de tentar discutir com o ministro 
era justamente a questão do pacote da autonomia. 
Elas fracassaram em uma clara tentativa do ministro 
de ocupar todo o tempo das reuniões para tratar de 
qualquer coisa, menos o que deveria ser a pauta, que era 
a proposta da autonomia. Nas duas reuniões, saímos 
com o compromisso do ministro de que faríamos 
um grupo de trabalho, e que seríamos chamados pela 
Sesu para detalhar as nossas propostas, e que teríamos 
respostas... Essas reuniões nunca foram convocadas, 
por mais que o ANDES-SN tenha insistido. Quando 
conseguimos tirar o ministro da sua tentativa de ocupar 
o espaço da reunião com questões outras quaisquer 
que não estavam na pauta, e ele entrava na discussão 
dos problemas das entidades privadas, e da destinação 
de recursos públicos para fundações privadas, e da 
forma como a Capes tem atuado no sentido de afe-
rir resultado da pós-graduação, que passa também 
por essa questão do financiamento, da interferência 
de entidades privadas, as contraposições que lhe eram 
colocadas, dos problemas que isso causava — clara-
mente chegava um momento em que ele não tinha 
como contraargumentar a toda a fundamentação que 
a gente fazia, e nesse momento inexoravelmente a 
colocação é: “Vão tratar disso com o Ministério do 
Planejamento”. Uma coisa constrangedora. 

Tivemos, portanto, duas ou três reuniões, no 
Ministério do Planejamento, para tratar do pacote 
da autonomia do Ministério do Planejamento, con-
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vocada pela Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento. Presentes nessas reu-
niões, após esses encaminhamentos do ministro, 
técnicos do Ministério da Ciência e Tecnologia e do 
Ministério da Educação, que nas reuniões conosco 
declaravam que não podiam ali manifestar as suas 
contribuições para a normalização que estava sendo 
apresentada pelo Planejamento. E o Planejamento 
chamava essas reuniões de “reuniões de negociação” 
para tratar do pacote da autonomia. E eram reuniões 
de apresentação da proposta do governo para algumas 
entidades do setor da educação, principalmente 
ANDES, SINASEFE e PROIFES. Nós chegamos a 
colocar isso uma vez com clareza para o Duvanier, 
dizendo: “Isso aqui não é reunião de negociação. 
O que vocês fazem aqui é apresentação. Então vou 
fazer uma reivindicação singela: vamos marcar uma 
reunião dessas onde vocês fazem a apresentação que 
vocês quiserem, e nós fazemos a nossa apresentação. 
Como vocês, em Power Point, confrontando as coisas, 
mostrando os nossos dados etc.” E ele me perguntou: 
em que resulta isso? Falei: “No mínimo resulta em 
um constrangimento muito grande, na hora em que 
as coisas absolutamente antagônicas ficarem visíveis 
aqui”. Ele falou que ia pensar e esta reunião também 
não ocorreu e acabaram sendo baixados alguns dis-
positivos do pacote, o mais importante é a MP 
495/2010.

A MP 495/2010, assim como outras iniciativas 
absolutamente parciais e enviesadas do Governo, a 
começar pela lei de 1994 do governo Itamar, que re-
gulamenta as fundações, e  a Portaria MEC/MCT 475, 
de 2008, editada após a um ou outro decreto após a 
crise da UnB, procura dar certa roupagem de legalidade 
àquilo que é ilegal, inconstitucional, antiético, imoral... 
O que motivou esse pacote da autonomia foi, em par-
ticular após o escândalo da UnB, o Tribunal de Contas 
da União ter resolvido fazer algo mais sistêmico do 
que averiguar ou fazer conferências localizadas, que 
sempre apresentavam problemas, como nós tão bem 
denunciamos, divulgamos, publicamos, na questão 
das fundações, fazer um estudo meio sistemático em 
algumas universidades. E foi desenvolvido um estudo, 
com base, em particular, na devassa feita na UnB e 
na UFMG. Levantaram todas as irregularidades que 
a gente sempre levanta: duplicidade de caixa, desvio 

de recursos, acúmulo indevido de cargos, pagamento 
e acúmulo de horários de professores em dedicação 
exclusiva, uso de fundação para atividades comerciais 
ordinárias, que nada têm a ver com qualquer objeto 
acadêmico etc. Daí, no acórdão — no qual o ANDES-
SN é mencionado, o material do ANDES-SN foi uti-
lizado no processo, no próprio acórdão está previsto 
que o acórdão deveria ser, como foi, encaminhado ao 
ANDES-SN, pelo vínculo com essa discussão, que é 
um reconhecimento muito grande ao trabalho nessa 
área — o Tribunal determinava que fossem tomadas 
medidas pelo MEC, pelo Ministério do Planejamento 
e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, no sentido 
de solucionar aquelas irregularidades. Quando fomos 
chamados para a primeira reunião no Planejamento a 
respeito das iniciativas que o Governo pretendia to-
mar para atender ao acórdão do Tribunal, ficamos 
perplexos com a desfaçatez com que certas coisas são 
apresentadas. 

Porque o Planejamento alegou que ia propor, es-
tava estudando medidas, no sentido de superar as 
ilegalidades, e que a primeira delas, que seria da al-
çada exclusiva do Planejamento, dizia respeito à car-
reira; e que se havia uma série de irregularidades em 
relação ao acúmulo indevido de cargos por conta da 
dedicação exclusiva, que o Governo estava propon-
do uma mudança na estrutura da carreira onde a 
dedicação exclusiva passava a ser não um regime de 
trabalho, mas uma gratificação, e que só ficaria em 
dedicação exclusiva quem quisesse; e em querendo, 
o teto do salário em dedicação exclusiva seria o da 
carreira normal, com um pequeno adicional de 5% ou 
6%. Quem optasse por receber também por convênio 
administrado por fundação não seria submetido ao 
teto da carreira, mas ao teto do funcionalismo, que é 
o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça. 
Em um claro incentivo, portanto, ao seguinte: se há 
ilegalidade por causa do regime de dedicação exclusiva, 
acaba com o regime, e não com o desvio do regime. Se 
o docente quer trabalhar só na universidade, que se 
contente com o horizonte salarial rebaixado. 

Na hora em que eu fiz — como outras entidades 
fizeram, mas fui o primeiro a fazer — a crítica indig-
nada dessa questão, o constrangimento do Duvanier, 
do representante do MEC, era patente. Variava entre 
um certo cinismo, ironia, porque eles não tinham 
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argumentação para colocar. Eles em um primeiro 
momento acabaram voltando atrás nessa questão da 
dedicação exclusiva. E no pacote da autonomia, que 
acabaram baixando sem ter discutido com o movimento 
sindical, acabaram por fazer o que eles queriam na 
prática. Apenas uma ou outra medida estabelece um 
certo controle de certas atividades, por exemplo: todos 
os convênios têm que estar disponíveis na página da 
universidade, todas as bolsas dadas por atividades de 
convênio têm que ter chamadas públicas...

Universidade e Sociedade- Parece que houve um 
aperto efetivo na questão dos objetos.
Ciro- O objeto dos convênios tem que guardar alguma 
relação com a atividade acadêmica. Agora, isso tudo 
está absolutamente previsto na legislação vigente, 
e é descumprido, então por que agora passará a ser 
cumprido? E as outras questões que apontamos e que 
são ilegais: criação de caixa dois, através da destinação de 
fundo que é para a universidade para ser administrado 
pelo convênio: a MP prevê, é inconstitucional e fere 
a legislação infraconstitucional em vigor, que prevê 
a unicidade de caixa no serviço público. Acúmulo 
de cargos com autorização da universidade mesmo 
para quem está em regime de dedicação exclusiva: a 
legislação específica e a Constituição vedam. A MP 
autoriza. Embora tenha essa chamada para que o 
objeto dos convênios tenha alguma relação, na hora 
em que ele faz o detalhamento dessa relação coloca 
como possíveis objetos de convênio fazer um sem-
número de coisas que nada têm de acadêmico, como 
“organizar via fundação edital de concurso para outros 
órgãos” etc., em um claro desvio de função. 

Então, claramente a legislação veio para manter o 
status quo, a possibilidade de atuação das fundações 
privadas junto às universidades, a complementação 
salarial. Portanto, atender àquilo que parece a linha 
mestra do Governo, de não mexer nas políticas de 
financiamento público para a universidade, e através 
dessas complementações salariais irregulares atender 
a duas questões: uma, promover a contenção do justo 
animus reivindicanti dentro dessas instituições, seja 
por política educacional efetiva, seja por dignidade 
de condição de trabalho e salarial — como a comple-
mentação salarial acaba vindo, e como se preocupar 
com a Previdência é algo para o futuro distante em 

muitos casos, isso promove a contenção desse tipo de 
reivindicação, e limita também o espaço e o eco das 
denúncias do movimento sindical na comunidade 
universitária e na sociedade; e segunda, permitir que 
os setores com poder econômico continuem po-
dendo se apropriar daquilo que tem qualidade na 
universidade pública, a baixo custo. As medidas, no 
meu entendimento, vão apenas agravar o quadro vi-
gente, e o ANDES-SN está se organizando para dar o 
devido combate à aprovação, pelo Congresso Nacio-
nal, dessa MP.

“O REUNi é perverso: 
busca causar uma fachada 
de boa impressão e tem 
decorrências, a médio e 
longo prazo, de aumentar os 
problemas de um sistema que 
já tem problemas crônicos, por 

descaso governamental e por falta de recursos. 
As universidades assumem o compromisso 
de aumentar a relação aluno/professor 
para números incongruentes com médias 
nacionais e internacionais e de atingir níveis 
de formação de 90%, forma travestida de 
aprovação automática no ensino superior” 
 
Universidade e Sociedade- O REUNI vem sendo im-
plantado nas universidades brasileiras e aos poucos são 
conhecidos alguns detalhes dos chamados contratos de 
gestão. O que você pode nos dizer sobre esse programa, 
contra o qual o ANDES-SN vem se batendo desde que 
o Governo o anunciou?
Ciro- O REUNI foi outra iniciativa perversa do Go-
verno, não tem dúvida nenhuma. Durante esses dois 
anos de mandato eu só não estive nas universidades 
federais de Sergipe, Alagoas e Rondônia; em todos os 
outros Estados eu estive, se não em uma universidade, 
em várias. Você toma contato físico com a realidade, 
prédios por exemplo. Uma analogia que sempre me 
vem quando eu penso no REUNI, para além de toda 
fundamentação mais conceituada e estrutural de 
por que a gente é contra, é a visibilidade dos CIEP 
do Brizola no Rio de Janeiro em um determinado 
momento, e desses programas que passaram a ser 
corriqueiros nas prefeituras das grandes capitais, de 
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urbanização de favelas. Você urbaniza a favela onde 
ela é visível, e mantém a favela onde ela não tem 
grande visibilidade — e não raro usa as moradias ur-
banizadas, com algum grau de sociabilidade, como 
barreira visual, física, para que não veja a favela. Não 
é um programa sistêmico para resolver o problema 
da habitação, e pelo contrário, o lado perverso é que 
muitas vezes é um programa pontual para escamotear 
uma realidade que demanda outro tipo de política 
para sua solução. E quando se faz essa crítica, alguns 
dizem: “Não, mas é uma situação emergencial”. 

Para se rebater as limitações de um programa co-
mo o REUNI, afirma-se que é apenas uma proposta 
emergencial. Para que essa afirmação tenha alguma 
confiabilidade, é preciso que se tenha uma proposta 
concomitante, paralela ou acoplada, de resolver de 
fato o problema, a médio ou longo prazo. Como não 
tem essa proposta, como ela não é sequer anunciada, 
como o ministro em nenhum momento... Então digo 
que efetivamente o programa é perverso, porque 
busca causar uma fachada de boa impressão e que tem 
decorrências a médio e longo prazo de inevitavelmente 
aumentar os problemas de um sistema que já tem 
problemas crônicos, por descaso governamental e por 
falta de aporte dos recursos possíveis e necessários pa-
ra mantê-lo e para fazer a expansão, claro que dentro 
de uma perspectiva de ensino público de qualidade, 
universalizado, que nós defendemos e que não é a 
proposta do Governo. 

Então, estive em muitas universidades federais, 
e chama atenção, infelizmente para muita gente de 
forma positiva, que nos cartões de visita, nas entradas 
principais de muitos campi, na Universidade Federal 
do Ceará, na Universidade Federal de Pernambuco, 
na Universidade Federal de Boa Vista, em Roraima, 
você chega no campus e vê um monte de prédios 
em construção. Passa de imediato uma ideia de que 
o Governo está investindo na universidade. Só que 
atrás desses prédios em construção está a universidade 
realmente constituída e operante, e operante com 
sérias limitações, e nada está sendo feito no sentido de 
sequer recuperar a estrutura física dessa universidade 
que existe. Sendo que a nova infraestrutura — que 
por enquanto é fundamentalmente material, de novos 
prédios, que inclusive barram para o observador menos 
avisado a visão da universidade real que está atrás desses 

prédios —, se for dotada de recursos humanos e passar 
a funcionar com novos cursos etc. ela vai competir em 
termos de recursos com os parcos recursos que não 
dão sequer para manter o sistema atual. 

É um programa muito perverso, porque traz em 
um primeiro momento um resultado de divulgação, 
porque parece que o Governo está se ocupando em 
recuperar infraestrutura, e como a ele só foram des-
tinados essencialmente recursos que já acabaram para 
levantar uma estrutura física, ele inexoravelmente vai 
gerar novas demandas de manutenção para as quais não 
tem nenhuma proposta em vigor. Os novos cursos que 
foram aprovados para ocupar essa nova infraestrutura 
física não são, na grande maioria dos casos, cursos 
que obedeceram a qualquer planejamento em relação 
às necessidades ou às maiores ou menores demandas 
ou lacunas do ensino superior em determinada região. 
Eles foram aprovados a toque de caixa, em função de 
promessas de financiamento, de interesses clientelísticos 
de grupos que tinham maior ou menor afinidade com 
a administração ou com o Governo, e que podem estar 
associados, não são todos, mas podem estar associados 
ou acoplados, em geral, a programas de educação à 
distância, para com isso parecer que atendem a uma 
comunidade ainda maior. As contratações para do-
centes desses cursos em geral não têm sido feitas com 
novos cargos em dedicação exclusiva. Muitos desses 
cursos foram aprovados à revelia, mesmo, da estrutura 
orgânica prevista nos estatutos das universidades onde 
eles foram criados, e não raro para servirem a áreas e 
campi que sequer fazem parte da estrutura, gerando 
problemas de direitos trabalhistas dos mais variados. 
Ouvi, em mais de uma situação, declaração de reitor, 
vice-reitor, diretor de unidade: “Primeiro, o Governo 
não nos deu alternativa; segundo que não é possível 
que a gente crie esses cursos e amanhã não tenha re-
curso para sua manutenção. Então nós vamos criar 
e depois vamos ter que brigar por esses recursos”. 
Isso tem criado distorções tão grandes na forma que 
deveria ser de reflexão, de discussão democrática, de 
aprovação com consciência de como expandir a uni-
versidade, que seus malefícios vão ser sentidos por 
anos a fio, inclusive com uma dificuldade maior de 
passar para a sociedade que é preciso um programa 
mais sistêmico para a manutenção das universidades. 
Este é o problema maior. 
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Os problemas reais se resumem a essa questão, 
de que não se recupera o que se precisava recuperar; 
não se dá condição adequada de trabalho àquilo que 
efetivamente existe hoje; as universidades recebem 
esses benefícios para fazer essas barreiras visuais nos 
campi com o compromisso de aumentar a relação 
número de alunos por professor para números que 
são absolutamente incongruentes com médias na-
cionais e internacionais de relação aluno/professor 
no ensino superior, e de que a universidade atinja 
níveis de formação no tempo normal da grade cur-
ricular de 90%, o que é uma forma travestida de 
aprovação automática no ensino superior, com todos 
os malefícios que isso traz. Porque a média europeia 
de aprovação na grade normal é de 60%, 65%. No 
Japão 68%, Estados Unidos 70%. Por que condições 
favoráveis teremos 90%? É a antiforma de lidar com 
um problema tão importante como o ensino superior 
e revela uma estratégia, infelizmente de sucesso pelo 
menos no curto prazo, de marketing do Governo. Pelo 
menos por um tempo vai parecer que o governo, com 
o ProUni e o REUNI, tentou equacionar a questão 
do ensino superior, mas em termos de recursos a gente 
sabe que nenhum país do mundo criou um sistema 
razoável de ensino superior, seja ele qual for, investindo 
menos de 5%, 6% do PIB para manter o sistema, que 
quando foi implementado demandou, na maioria dos 
casos, 8%, 10%, 12%, 17% do PIB, como no caso da 
Coreia e do Japão no século passado, durante algumas 
décadas (esses números são da educação como um 
todo, não são só do ensino superior). O Brasil continua 
investindo em educação, segundo dados oficiais, que 
não correspondem à realidade, míseros 4,5% do 
PIB; e segundo dados de entidades ligadas ao setor, 
ao setor acadêmico, ao setor sindical e à Auditoria da 
Dívida Pública, 3,8% ou 3,9% do PIB. Não vamos 
caminhar positivamente nesse campo com esse tipo 
de política e com esse tipo de programa de momento, 
colocado de forma autoritária, através da cooptação 
das administrações, vinculadas às fundações — a 
ampla maioria dessas gestões (reitores, pró-reitores, 
diretores) está associada às fundações, que estão se 
instalando na estrutura física, com vistas a oferecer 
curso pago à distância nesses novos cursos criados, 
e que compreendem metas de aumento de número 
de alunos e de aprovação para todo o sistema dessas 

universidades, inclusive nos cursos tradicionais e bem 
estruturados.

 
“O ProUni é uma forma 
de você destinar recursos 
públicos para subsidiar 
entidades privadas lucrativas, 
que exploram o ensino 
sem nenhum 
compromisso efetivo”

Universidade e Sociedade- E em relação ao ProUni, o 
que você pode citar?
Ciro- Na essência, o tipo de crítica guarda uma 
similitude muito grande com o REUNI. As esti-
mativas variam, mas quando o ProUni começou a 
ser implementado os levantamentos feitos do que 
ele implicava em renúncia fiscal, em impostos que 
essas entidades [instituições privadas de ensino su-
perior] historicamente nunca recolheram, de anistia 
ou de isenção, a partir do momento em que elas 
aderiam ao ProUni, era da ordem de 10 bilhões de 
reais. Quando a manutenção de todo o sistema de 
instituições federais, de ensino superior, na mesma 
época, era da ordem de 15 bilhões de reais. Ou se-
ja, o Governo passa a legitimar instituições que 
infelizmente não têm nenhuma qualidade, anistia 
dívidas passadas, dá isenção fiscal futura, contra o 
compromisso de colocar estudantes carentes, des-
favorecidos socialmente, para ter ensino superior de 
baixa qualidade, a um custo que permitiria expandir, 
nas condições atuais, uns 70% da malha atual, que 
tem qualidade. Então, de novo, é um programa 
muito perverso. Se alguém me diz: “Peraí, tem ra-
zão. Agora, tem uma demanda reprimida imen-
sa, para um aluno hoje fora do sistema, fazer um 
curso que pode não ser o melhor, mas pode lhe dar 
perspectivas de colocação no mercado de trabalho, 
então vamos fazer isso emergencialmente. Mas em 
paralelo tem um plano claro de aumento de fato do 
sistema público de educação, de forma sustentada, e 
conforme ele for implementado esse outro programa 
vai ser progressivamente reduzido, escalonado.” Eu 
posso falar que não concordo, mas é razoável. Agora, 
de novo a outra parte da proposta não existe. Então 
é uma forma de você destinar recursos públicos para 
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subsidiar entidades privadas lucrativas, que exploram 
o ensino sem nenhum compromisso efetivo. 

É muito perverso que essas coisas estejam ocor-
rendo, em particular em um Governo que tinha, e tem, 
uma legitimidade social muito grande, porque isso é 
deseducativo, de imediato e para o futuro. Quando é 
um governo que diz que não tem esse compromisso, 
é trágico igualmente. Mas quando ele diz que tem o 
compromisso... A única contribuição do Cristóvão 
Buarque no curto período em que esteve à frente do 
MEC foi deixar claro o seguinte: sem recurso isso 
aqui não vai mudar. Fez isso de forma inadequada, 
incentivando os estudantes a reivindicarem nas ruas 
mais recursos para educação, e isentando o Ministério, 
aparentemente, de alguma atuação nesse campo. Mas 
pelo menos ficou o registro. Provavelmente por isso 
saiu do MEC. Enquanto na gestão Fernando Had-
dad sequer isso aparece nos documentos do MEC. 
E a forma com a qual, desde o governo FHC, o Go-
verno tem expandido o sistema, também é muito 
grave, porque atende mais a interesses clientelísticos 
locais, ao criar universidades federais, do que ao pla-
nejamento efetivo de maiores necessidades de imple-
mentação do ensino superior em regiões menos favo-
recidas em termos de acesso. O ANDES-SN tem o 
compromisso de continuar fazendo a crítica a esses 
programas, independentemente de quem é o Governo 
responsável.  

Universidade e Sociedade- Que balanço você faz da 
atuação do ANDES-SN na sua gestão?
Ciro- O balanço, se é possível fazer, é mais o balanço 
da importância da existência de uma entidade como 
o ANDES, independentemente de ser esta ou aquela 
gestão. A mim parece fundamental, para que a gente 
tenha democracia, tenha algum critério realmente 
republicano, que você tenha entidades efetivamente 
isentas, ou no limite do possível compromissadas 
com ser isentas em relação a influência direta, direcio-
namento, oriundo de setores que não aqueles a quem 
ela se organiza para representar. Um bom exemplo 
desse compromisso é a história do ANDES-SN. Acre-
dito que esse reconhecimento o ANDES-SN detém 
na sociedade. Você percebe isso quando se apresenta 
no Congresso Nacional, nos ministérios, junto a 
outras entidades do movimento social, que tenham 

essas ou aquelas divergências: essa credibilidade de 
que a priori o ANDES-SN está lá levando propostas 
que guardam coerência com seus princípios e com o 
que foi aprovado em suas instâncias de deliberação, 
e não aquilo que está na cabeça desta ou daquela di-
retoria, deste ou daquele presidente do ANDES-SN. 
Permanecer assim depende muito mais de como a 
entidade se estrutura e como ela funciona nas suas ins-
tâncias, porque é isso que é capaz de segurar as imper-
feições, anseios, vaidades humanas, de levar uma de-
terminada entidade ou determinada causa para lá ou 
para cá em função daquilo que individualmente você 
acredita ser o melhor, no melhor dos casos, ou que in-
dividualmente lhe beneficia, no pior dos casos. 

Então, feita essa avaliação da trajetória da entida-
de até agora, eu saí dessa gestão do ANDES muito sa-
tisfeito, porque acredito que conseguimos dar conta da 
tarefa, da responsabilidade que não é pequena, de fazer 
o que era possível no sentido de manter a viabilidade 
da existência do ANDES diante das adversidades e de 
permanecer coerente com esse tipo de compromisso. 
Foi possível fazer isso, diante dos ataques do Governo, 
diante da tentativa de desmobilização e de levar parte 
do Sindicato para outra entidade, diante das dificul-
dades naturais em toda organização humana de lidar 
com um coletivo de pessoas no sentido de que a 
gente se ocupe daquilo que são nossas obrigações e 
não daquilo a que circunstancialmente o momento 
parece nos conduzir, e assim por diante. Foi uma ex-
periência muito rica, muito boa. Tenho clareza de que 
o que foi iniciado hoje se encontra, em várias fren-
tes, em condições mais favoráveis de continuar esse 
trabalho na atual gestão. Portanto, permite à atual 
gestão se dedicar de forma mais estruturada a muitos 
outros aspectos: aprofundar nossas análises, nossas 
propostas, em relação ao ordenamento jurídico da 
legislação trabalhista, aos problemas que o País tem 
vivido, na estrutura antidemocrática das nossas 
instituições universitárias e em outras, e dar uma 
contribuição mais efetiva para o aprimoramento da 
universidade e da sociedade em que a gente vive, tendo 
postas as condições mínimas para garantir a existência 
da entidade.

memória docente
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A defesa da carreira docente, da autonomia 
universitária e do ensino público, gratuito 
e de qualidade; a construção do novo sindi-

calismo, combatente, autônomo e socialmente com-
prometido; a resistência à ditadura militar; a partici-
pação nos grandes movimentos de emancipação e de 
campanhas políticas históricas, como as Diretas Já; 
as críticas contundentes e fundamentadas ao neoli-
beralismo; a luta contra a privatização.  Essas são 
apenas algumas frentes que marcaram a trajetória do 
Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, 

o ANDES-SN, ou simplesmente ANDES. 
Em 30 anos de existência, que se completam em 19 

de fevereiro de 2011, a entidade forjou-se como um 
dos grandes centros de resistência nacional, merecendo 
o respeito de seus representados e de outras categorias, 
movimentos sociais e instituições. Não foi uma tra-
jetória fácil. Ao longo de três décadas, o ANDES-
SN viveu momentos de grande mobilização, tensão 
e ebulição política; em outros, deparou-se com o re-
fluxo do movimento; enfrentou disputas externas e 
internas. Em algumas, saiu vitorioso; em outras pre-

Ligia Coelho
 

Prof. da Universidade Católica de santos
E-mail: ligcoelho@hotmail.com

ANDES: 30 anos de resistência, lutas e conquistas
Presidentes falam das experiências vividas à frente da entidade em três décadas 
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cisou reconquistar espaços e recomeçar a luta. 
Divergências à parte, uma coisa é consenso: o 

ANDES-SN representa uma das forças vivas de resis-
tência e de reconstrução do processo democrático no 
País; uma entidade comprometida com a defesa do 
ensino público e com a transformação social, que, man-
teve-se firme no projeto de defesa da Universidade pú-
blica, gratuita e de qualidade e da construção de uma 
sociedade justa e igualitária.

Para celebrar essas três décadas de luta, resistência 
e conquistas, a revista Universidade e Sociedade, em 
seu 47º número, traz a público uma síntese das entre-
vistas que veiculou em edições passadas com seus 15 
presidentes, em depoimentos concedidos a militantes 
e jornalistas do movimento. Cada dirigente narra a 
história da entidade a partir de seu ponto de vista par-
ticular e de sua própria experiência. 

Nestas páginas, os mais velhos poderão relembrar 
eventos históricos, lutas marcantes do movimento 
docente, sindical e social. Os mais novos terão a 
oportunidade de conhecer, sob a ótica do Movimento 
Docente (MD), momentos importantes da reconstrução 
democrática do país e as várias etapas de luta – avanços 
e recuos – dentro das universidades, em defesa da 
educação e da carreira docente. Que este trabalho 
sirva não apenas como registro da memória do MD, 
mas também como uma proposta de continuidade da 
luta e dos valores que sempre pautaram as ações da 
entidade.

Osvaldo de Oliveira Maciel (1981-1982)
A resistência à ditadura e a criação da ANDES

Para se entender o processo político-sindical do 
movimento docente, hoje, convém recuar algumas 

décadas, até os anos 60 do século passado, quando a 
ditadura militar no Brasil “interrompeu um ativo pro-
cesso de debates sobre a reforma universitária, que, 
então, envolvia e empolgava a Universidade e vários 
círculos intelectuais e científicos”. Quem recorda é o 
primeiro presidente da ANDES, o farmacêutico bio-
químico Osvaldo de Oliveira Maciel, professor da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 
depoimento à revista Universidade e Sociedade, nº. 1. 

Na época, instalou-se nas universidades uma onda 
de repressão e “um clima de delação e denúncia sem 

direito a defesa” – lembra. O governo buscava impor 
o acordo MEC/Usaid (United States Agency for In-
ternational Development), visando uma reforma edu-
cacional conservadora (lei 5.540/68). O ano de 1968 foi 
marcado, também, pela decretação do Ato Institucional 
nº. 5 (AI 5), dispositivo autoritário da ditadura, a que 
se seguiu o Decreto 477/69, que ameaçava de punição 
professores e estudantes que se mostrassem contra as 
leis autoritárias.

Após mais de uma década de repressão, aposenta-
dorias compulsórias, demissões e cassações brancas, o 
movimento docente reage. Em julho de 1978, 17 asso-
ciações de professores se reúnem pela primeira vez. 
Era o embrião do que viria a ser, no futuro, a ANDES, 
Associação Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior, mais tarde transformada em Sindicato 
Nacional. 

No plano nacional, o final da década de 70 teste-
munhou as greves operárias no ABC paulista e o 
surgimento de um novo sindicalismo, combativo, de 
massas, desatrelado do Estado. Crescem os movimentos 
de resistência contra o regime militar, a campanha pela 
anistia ampla, geral e irrestrita ganha força. 

Em fevereiro de 1979, realiza-se, em São Paulo, o I 
Encontro Nacional de Associações de Docentes, com 
a presença de 34 associações e três comissões pró-AD. 
No documento final, além da adesão às lutas sociais 
mais amplas, como a campanha pela anistia, constavam 
a proposta de criação de uma organização nacional dos 
professores e temas que ainda hoje estão na pauta do 
MD: autonomia universitária; liberdade, autonomia e 
unicidade sindical; aumento de verbas para a educação; 
defesa do ensino público, gratuito e de qualidade; 
melhorias salariais e de condições de trabalho. 

No final do ano seguinte (novembro/dezembro de 
1980) ocorre a primeira greve das instituições de ensino 
superior federais autárquicas (IFES), reivindicando, 
entre outros pontos, reajuste salarial, plano de carreira 
e mais verbas para a educação. O movimento se divide 
– um grupo, liderado por Maciel, defendia a greve 
imediata; o outro, tendo à frente o professor Luiz Pin-
guelli Rosa, da UFRJ, propunha o adiamento da greve. 
Vence o primeiro. 

Um episódio marcou, na época, a disputa entre os 
dois: de passagem pelo Rio, o ministro da Educação, 
general Rubem Ludwig, recebeu o professor Pinguelli, 
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que foi fotografado pelo Jornal do Brasil apertando 
a mão do militar, o que repercutiu negativamente no 
MD. Sobre o fato, o professor Osvaldo Maciel deu 
o seguinte depoimento, em 1995, para o Projeto Me-
mória, da APUFSC, associação que presidiu.

 – Não havia nada demais em apertar a mão do 
general. Só que, para nós, o general era o malefício, 
encarnação do demônio e anticristo. Então, ele [Pin-
guelli] ficou um pouco mal visto em nível nacional. 
No entanto, temos que reconhecer que ele tem uma 
história de combatividade e de luta. Agora, naquele 
momento, havia uma luta política e nós queríamos 
avançar. 

A disputa evidente na primeira greve das IFES, 
em 1980, se faz presente no I Congresso Nacional 
de Professores Universitários, em fevereiro de 1981, 
em Campinas, quando foi criada a ANDES. Embora 
houvesse consenso quanto às bandeiras democráticas 
gerais e na defesa da universidade e do ensino público, 
o mesmo não ocorria quanto à concepção sindical. 
Um grupo defendia uma estrutura federativa, o outro 
propunha uma associação nacional que rompesse com 
o sindicalismo oficial.

É nesse contexto que se dá a disputa entre Maciel e 
Pinguelli pela primeira presidência da nova associação. 
Em uma eleição histórica, da qual participaram 60 AD, 
Maciel foi eleito por 135 votos contra 97 atribuídos ao 
professor Pinguelli Rosa. 

O ano de criação da ANDES foi também o de 
realização da I Conferência Nacional das Classes 
Trabalhadoras (I CONCLAT), em São Paulo, que 
culminaria na criação da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), em agosto de 1983. Outro importante 
acontecimento de 1981 foi a tentativa de barrar o 
processo de democratização com o episódio da bom-
ba do Riocentro, em 1º de maio, durante o show 
comemorativo do Dia do Trabalhador, no pavilhão 
de exposições do Riocentro, no Rio de Janeiro. Em 
novembro, uma nova greve dos docentes colheu apoio 
em importantes segmentos da sociedade. Entre os dias 
1º e 5 de fevereiro de 1982, foi realizado o I Congresso 
Nacional da ANDES, em Florianópolis (SC), com 270 
delegados.

Ao fazer um balanço dessa primeira gestão sindical, 
o primeiro presidente do Sindicato aponta muitos fatos 
positivos, entre eles “o reconhecimento da ANDES 

pela sociedade e pelo governo” e os recuos do MEC 
em sua intenção de implantar o ensino pago. Em seu 
memorial, diz ter vivido “momentos privilegiados da 
criação da ANDES” e se diz consciente de que seu 
depoimento é pobre “diante da rica história” do mo-
vimento.

– Acelerar o futuro é uma palavra de ordem do MD, 
muito mais fortalecida quando nos damos conta de 
que estamos mais armados para lutar por ela, porque 
fomos capazes de construir uma entidade feita de lutas, 
princípios e valores – conclui. 

Luiz Pinguelli Rosa (1982-1984)
A ANDES consolida espaço na sociedade

Físico, diretor da Coordenação dos Programas de 
Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), en-
tre outros títulos, Luiz Pinguelli Rosa foi também o 
primeiro presidente da Associação de Docentes da 
UFRJ (ADUFRJ) e segundo presidente da ANDES, 
após a diretoria provisória. 

Segundo ele, a sessão de fundação da AD já mar-
cava uma divisão entre os que optavam por uma asso-
ciação meramente reivindicativa e os que defendiam 
uma entidade voltada para a discussão da reforma uni-
versitária. Prevaleceu a ideia de se fundar uma associa-
ção em torno de um tema que aglutinava todos: a resis-
tência à ditadura.

Outras questões mobilizaram os docentes da 
UFRJ, como três projetos do professor Eduardo Por-
tela, ministro da Educação no governo Figueiredo. 
Um deles tratava da questão salarial, da regularização 
dos professores auxiliares, que não tinham direitos 
e eram considerados provisórios. O projeto não foi 
enviado pelo governo ao Congresso gerando a reação 
dos docentes, que adotaram a prática de paralisações 
curtas. 

Entretanto, os professores da Universidade de 
Goiás iniciaram uma greve por tempo indeterminado, 
instaurando uma polêmica nacional. “Nossa universi-
dade demorou muito a aderir. Nossa posição majori-
tária era de não entrar em greve” – conta.

É durante essa greve que ocorre o polêmico encon-
tro de Pinguelli com o general Ludwig, substituto de 
Eduardo Portela no MEC, que gerou um grande mal 
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estar no MD.  Na versão de Pinguelli, o encontro per-
mitiu a abertura da negociação: “Somente dissemos a 
ele que queríamos uma negociação, mas não conosco, 
e sim com o comando de greve, que estava em Goiânia. 
Aí, surgiu a polêmica.”

Ele admite que o episódio e a demora da sua AD 
em aderir à greve contribuíram para que perdesse a 
disputa para a presidência da ANDES, na primeira 
eleição. “Na minha opinião, um problema mais para 
Freud do que para Marx” – resume.

Na composição da primeira diretoria, o presidente 
da ADUFRJ acabou assumindo o cargo de secretário 
geral. A eleição seguinte se dá no bojo de nova greve, 
em que o grupo de Pinguelli sai fortalecido, resultando 
em sua eleição para a presidência da ANDES, estatuta-
riamente.

Nessa segunda gestão, a ANDES ganha enorme 
espaço na sociedade, integrando a comissão da campa-
nha pelas Diretas Já, ao lado da UNE e de políticos 
como Brizola e Lula. A entidade participa da I CON-
CLAT, em São Paulo, e é convidada a integrar a CUT, 
convite do qual declina, pois algumas forças políticas 
que formavam a ANDES não concordavam com a 
proposta da Central. A gestão de Pinguelli foi marcada 
também por três greves, cujos eixos, além de salário 
e carreira, giravam em torno de questões mais gerais, 
como a luta pelas Diretas. 

Maria José Ribeiro (1984-1986)
A primeira mulher na presidência da ANDES

Maria José Ribeiro foi a primeira mulher a assumir 
o cargo de presidente da ANDES, na terceira 

diretoria, entre 1984 e 1986. Algum tempo depois de 
deixar a presidência, causou polêmica por ter aceitado 
o cargo de pró-reitora da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) e de ter trabalhado no MEC, durante 
o governo Itamar Franco. Ao conceder entrevista para 
o número 12 de Universidade e Sociedade, integrava a 
equipe do governo petista do Distrito Federal. Formada 
em História pela UFJF (MG), militou também no PCB 
e filiou-se mais tarde ao PPS. 

Sua participação no MD começou em 1978, du-
rante os Encontros Nacionais das Associações de 
Docentes (ENAD). Fundada a ANDES, Maria José 
participou da gestão de Luiz Pinguelli Rosa, como 

segunda tesoureira. Na eleição seguinte, foi convidada 
a encabeçar a chapa única. Durante o processo suces-
sório, em maio de 1984, é deflagrada nova greve, que 
durou 84 dias. Ela acabou assumindo a presidência no 
meio da greve. O MD combatia então a tentativa de re-
forma universitária que viria mais tarde, em 1986, a se 
consolidar no projeto Geres (Grupo Executivo para a 
Reformulação da Educação Superior), na prática, mais 
uma proposta de privatização da Universidade.

A decisão de aceitar uma Pró-Reitoria na UFJF, 
entre 1987 e 1988, e mais tarde servir ao governo de 
Itamar Franco, rendeu algumas insinuações críticas à 
ex-dirigente sindical. Ela rebate:

- Fui para a reitoria por decisão do movimento. Te-
nho consciência de que nosso trabalho fez a esquerda 
avançar. Também no MEC, todo o tempo trabalhamos 
em parceria com as universidades. Não mudo de la-
do, continuo defendendo as minhas idéias, mas em 
posições diferentes. É preciso não ser sectário, escutar 
os outros. Na minha prática política aprendi que nin-
guém é dono da verdade”.

Maria José acha que a ANDES, hoje, está mudada, 
porque virou sindicato, com uma estrutura diferente, e 
porque a conjuntura mudou. Considera que a entidade 
faz um bom trabalho, mas precisa voltar a mobilizar 
os professores, “desgastados por greves”. Entende que 
é preciso conquistar os novos docentes, discutindo o 
dia a dia, o saber, a ciência, a tecnologia, a organização 
cultural e o modelo de universidade.

Newton Lima Neto (1986-1988)
Da ANDES à Andifes, em defesa da 

universidade pública

A exemplo de Maria José, Newton Lima Neto 
também saiu do MD para a reitoria de uma 

universidade. Doutor em Engenharia e professor no 
Departamento de Engenharia Química da Univer-
sidade de São Carlos (UFSCar), Lima Neto cumpriu 
uma trajetória militante desde o movimento estudan-
til. Participou de três gestões da ANDES e, no início da 
década de 1990, foi eleito reitor da UFSCar, presidindo 
a Andifes, a entidade que reúne os reitores das federais, 
entre 1994 e 1995. 

Primeiro-secretário da primeira gestão da ANDES, 
depois secretário-geral na gestão de Pinguelli, Newton 
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foi, finalmente, presidente entre 1986/1988, quando a 
entidade conquistou a unificação de carreira dos ser-
vidores públicos, com a greve de 1987. 

- Tive muito orgulho e satisfação de ter sido pre-
sidente da Associação dos Docentes da Ufscar e, nessa 
condição, desde 1979, de ter participado de todos os 
movimentos, e da construção da entidade nacional, 
esteio fundamental da luta de resistência da universi-
dade pública, gratuita e de qualidade neste país, que se 
chamou ANDES e, depois, ANDES-SN – afirma ele.

Apesar de todos os percalços, está convencido de 
que o padrão de qualidade das universidades públicas 
vem sendo mantido graças à resistência e à luta do mo-
vimento docente, que impediu “todas as investidas em 
prol da privatização definitiva do sistema público e o 
esfacelamento, o desmantelamento da rede pública de 
ensino superior.”

Lamenta, porém, o crescimento “desmesurado”, 
“com apoio governamental”, do sistema privado de 
ensino. O avanço neoliberal, acredita, interfere na 
organização do movimento sindical e dos movimen-
tos sociais em geral, provocando “uma crise séria no 
sindicalismo” e colocando em risco conquistas his-
tóricas dos trabalhadores com medidas de flexibilização 
e precarização do trabalho. 

Ele tece críticas também aos rumos do MD, que 
considera mais afastado das questões educacionais 
e mais focado na articulação de forças com o serviço 
público. Defende, por isso, uma posição de equilíbrio 
entre as duas frentes e uma política de alianças mais 
consistente. 

O fato de ter sido reitor em nada mudou, segundo 
ele, seus princípios e concepções gerais com relação 
à universidade e à educação. “Sempre defendi que a 
educação é, em todos os níveis, dever do Estado. Por-
tanto, independentemente do front em que eu atuei, 
sempre fiquei coerente com essa posição.” 

Sadi Dal-Rosso (1988-1990)
A gestão em que a ANDES passou a ser 

o ANDES-SN

Foi na gestão de Sadi Dal-Rosso (1988-1990) que 
ocorreu a mudança de nomenclatura da entidade: 

ao se transformar em Sindicato Nacional, a ANDES, 
até então associação, transformou-se em o ANDES-

SN. A alteração foi precedida de uma discussão em nível 
nacional durante um congresso no Rio de Janeiro, com 
base na Constituição de 88, que abriu a possibilidade 
de sindicalização para servidores públicos. No ano 
seguinte, após longo debate interno, o Sindicato filiou-
se à Central Única dos Trabalhadores (CUT), durante 
congresso na USP.

Sociólogo e professor adjunto do Departamento de 
Sociologia da Universidade de Brasília (UnB), Sadi é 
mestre e doutor na mesma área pela Universidade do 
Texas. 

Outros marcos importantes de sua gestão foram a 
elaboração, pelo MD, de um Projeto para a Educação 
Nacional e, na conjuntura política do País, a instalação 
e aprovação da Assembleia Nacional Constituinte.  

– Uma coisa que me alegrou muito foi ter levado 
avante, dentro do movimento docente, um Projeto 
para a Educação Nacional. Ele não foi posto em prá-
tica porque no Congresso Nacional prevaleceram 
outros elementos. Mas ainda assim influenciou em 
muitas decisões. Chegamos a montar um fórum de 
acompanhamento da Constituinte junto com a UNE, 
CNTE e outras entidades, em defesa da educação pú-
blica. Foi um momento rico, em que o movimento es-
teve mais propositivo do que nunca, porque pensou na 
educação brasileira como um todo. 

A gestão de Dal-Rosso vivenciou também a greve 
de 1989, que, segundo ele, resultou em ganhos salariais 
modestos, mas assegurou mudanças de interstício de 
carreira e estabelecimento do piso base, a partir do 
qual foi possível melhorar o nível salarial do pessoal 
de primeiro e segundo graus. 

– Naquela época, os movimentos sociais tinham 
muito mais força. Com a mudança da Nova República, 
o governo não estava com o poder muito consolidado. 
Como o adversário estava mais fraco, nós nos forta-
lecemos. Depois, essa política se inverteu. 

Para ele, a saída do MD passa pelas alianças com 
outras categorias, com os estudantes e com os profes-
sores substitutos. Embora condene o uso abusivo de 
professores substitutos, acha que este é um segmento 
importante, “uma base forte onde o movimento do-
cente pode renascer, pois se trata de um grupo discri-
minado em seus direitos”.

Sadi é frontalmente contra a mentalidade individua-
lista e mercantilista que se instala nas universidades 
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públicas. “Com a crise financeira, começou a se estru-
turar na universidade um pensamento de pré-capita-
lismo ou protocapitalismo, de tentar levar vantagem 
em tudo, uma certa mercantilização da universidade. 
A função do professor universitário é a pesquisa, e não 
a de ministrar cursinhos, isso cheira a universidade 
de negócio, um fenômeno que se está espalhando por 
toda parte” – lamenta.

Mas, fiel à luta política e pelos direitos do traba-
lhador, não se entrega: 

– Eu não acredito que o modelo de luta do movi-
mento sindical esteja falido. Enquanto houver trabalho 
assalariado, haverá espaço para o movimento sindical.

Carlos Eduardo Malhado Baldijão (1990-1992)
Resistência ao canto neoliberal da sereia

Integrante da geração de 1968, o paulistano Carlos 
Eduardo Malhado Baldijão, graduado em Farmácia 

e Bioquímica pela USP e professor de Fisiologia no 
ICB-USP, sempre teve participação ativa na vida po-
lítica do País. Foi presidente do DCE Livre da USP, 
militou na clandestinidade e participou da fundação 
da ANDES, onde atuou como dirigente durante três 
mandatos. Engajou-se na luta pela anistia e na constru-
ção da CUT e do PT. Em sua gestão, realizou-se uma 
das grandes greves do movimento, em 1991.

Em entrevista à Universidade e Sociedade nº. 16, 
concedida durante o governo FHC, Baldijão fala dos 
novos desafios enfrentados pelos movimentos sociais e 
aposta em uma reação ao modelo neoliberal.

– A resistência demorou a aparecer porque muitos 
ouviram o canto neoliberal da sereia e levaram muito 
tempo para perceber o que na realidade estava ocorrendo: 
um bombardeio contra a universidade – afirma. 

Ele elogia a estrutura organizacional do ANDES, 
fundada na força da base, mas acha que o sindicato 
deve buscar maior inserção nos demais espaços sociais, 
defendendo a proposta de universidade como parte 
de um novo modelo de desenvolvimento soberano 
para o País. E critica “a visão aparelhista” que até hoje 
perpassa alguns sindicatos, sem excluir o ANDES. A 
política de aparelhamento, na visão do ex-dirigente, 
gera isolamento e acaba abrindo mais brechas para “a 
onda neoliberal”, o que dificulta a ação sindical e “ar-
rasa todos os direitos”. 

 Mas considera que apesar dos “ataques absoluta-
mente injustos” que a Universidade vem sofrendo, a 
instituição tem resistido bastante e mantém a credibi-
lidade. 

- Quando o País precisa de soluções e estudos em 
diferentes áreas, sempre recorre a professores e pes-
quisadores das universidades públicas. Os hospitais 
universitários, mesmo sucateados, são os principais 
espaços de atendimento do sistema público de saúde 
e, muitas vezes, os únicos em algumas especializações 
– enfatiza.

Rebate os que acreditam que o movimento docente 
tenha fugido de suas origens. E acha que a universidade 
está procurando se fortalecer institucionalmente e res-
surgir. Para a construção dessa universidade a serviço 
da sociedade, acha fundamental o trabalho coletivo e a 
independência sindical.

Márcio Antônio de Oliveira (1992-1994)
O ANDES nas ruas pelo “Fora Collor!”

O professor aposentado de História Contemporâ-
nea da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) Márcio de Oliveira é um dos mais ativos mi-
litantes do movimento docente. Foi fundador da As-
sociação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de 
Fora (APES-JF) e presidente do ANDES-SN, de 1992 
a 1994. Sua gestão coincidiu com um dos episódios 
mais traumáticos da história da nação: o impeachment 
do presidente Fernando Collor de Mello.

Márcio recorda que, ao assumir o ANDES, Collor 
havia iniciado o processo de privatizações, com a 
emenda constitucional nº. 52, que atingia telecomu-
nicações, ferrovias e universidades. Um ano depois, 
começam as denúncias de fraudes e corrupção que 
culminaram com o impeachement.  Na linha de frente 
contra o governo, o ANDES integrou o Comitê pe-
la Ética na Política e foi às ruas, junto com outros 
movimentos sociais, com o lema “Fora Collor”.

A relação da entidade com o governo de Itamar 
Franco, conterrâneo de Márcio que sucedeu Collor 
na Presidência da República, foi de embates e algumas 
vitórias. A política de privatizações foi mantida, mas, 
em parte, foi possível adiar algumas das propostas 
privatizantes que buscavam atingir as universidades 
públicas. A participação do ANDES-SN na Comissão 
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da Lei de Diretrizes e Bases e a criação do Fórum Na-
cional em Defesa da Escola Pública foram, na opinião 
de Márcio, contribuições importantes do movimento 
docente para a sociedade brasileira.

Márcio lembra que as propostas de privatização 
do governo Collor visavam “mudanças drásticas na 
Constituição”, desobrigando o Estado do repasse 
obrigatório de 18% para a educação. Isso foi possível 
evitar, mas o processo de ataque à universidade já es-
tava em curso.

Em 1993, nova greve agita o movimento docente, 
desta vez em conjunto com os demais servidores. A 
negociação foi feita com o então ministro da Fazenda, 
futuro Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso. Márcio se recorda em particular de uma 
frase de FHC: “O presidente autorizou, mas esta será 
a última vez que os senhores terão reajuste”. “Esta 
afirmação eu nunca esqueço, porque, em 1995, ele se 
tornou presidente e nunca mais, efetivamente, tivemos 
reajuste” – frisou o sindicalista.

Luiz Henrique Schuch (1994-1996)
Aprofundamento neoliberal e racha no MD

Entre 1994 e 1996, período em que se aprofundam 
as reformas constitucionais de corte neoliberal 

no Brasil, esteve à frente do ANDES-SN o gaúcho 
Luiz Henrique Schuch. Na década anterior, biênio 
1984-86, ele já tinha sido presidente da Seção Sindical 
dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas 
(Adufpel).  

Professor do Departamento de Patologia Animal 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desde 
1975, Schuch foi diretor da faculdade de Veterinária 
(1985/1988) e vice-reitor da UFPel (1988-1992), 
sempre escolhido em eleições diretas. Participou da 
Andifes, o fórum dos reitores, tendo sido também 
secretário de Estado no Rio Grande do Sul, durante 
administração petista.

Nada disso, porém, o afastou do movimento do-
cente, de sua militância e de seu compromisso como 
professor e pesquisador. “São todas trincheiras, per-
meadas por conflitos e contradições. E optar por de-
dicar-se mais intensamente a esta ou àquela, a cada mo-
mento, é um desafio à sensibilidade e à capacidade de 
análise política” – avalia.

Em depoimento registrado no nº. 22 de Universida-
de e Sociedade, recorda que o período Itamar coincidiu 
com a aprovação, no âmbito do MD, do Plano de Car-
reira e Capacitação Docente.

Para falar do governo FHC, ele recua um pouco 
no tempo e compara o período do movimento cons-
tituinte, no Brasil, com as articulações do grande 
capital que, em nível internacional, resultaram no 
chamado “Consenso de Washington”, um novo mo-
delo capitalista para o mundo. 

– A experiência Collor já havia demonstrado que a 
Constituição brasileira continha entraves à aplicação 
do receituário neoliberal. Fernando Henrique promete, 
então, defender a Constituição que ajudara a aprovar, 
mas passa a investir contra ela, reivindicando a defesa 
da estabilização econômica como justificativa. 

É, pois, nesse contexto, que se dá a luta do MD na 
gestão de Luiz Henrique Schuch, marcada, também, 
no plano nacional, pela assinatura da Lei de Patentes, 
segundo ele “uma evidente rendição à dependência ex-
terna quanto aos avanços científicos e à inovação”. A 
medida motivou, por parte do ANDES-SN, a proposta 
de constituição do Fórum de Ciência e Tecnologia, em 
reunião da SBPC, mais tarde ampliado com a iniciativa 
parlamentar de promover um amplo movimento a fa-
vor da CT nacional. 

No plano interno, a gestão de Schuch registra um  
dos maiores rachas do MD, durante o Congresso de 
Santa Maria (RS).  Pela primeira vez, as eleições são dis-
putadas por três grupos. Ele avalia que as divergências 
fazem parte do movimento e que o importante “é 
encarar as disputas, que sempre existirão, como um 
processo construtivo e de acúmulo para reforçar a 
união na luta classista e em defesa da categoria”.

Maria Cristina de Morais (1996-1998)
Radicalidade nordestina na direção do ANDES-SN

“Nunca compreendi a academia fechada em si 
mesma. Sempre me opus aos que acreditam 

no aprimoramento técnico-científico desvinculado do 
social e do político”. As palavras são da professora 
Maria Cristina de Morais, a segunda mulher a co-
mandar o ANDES-SN, entre 1996 e 1998. Elas dão 
a medida exata do envolvimento político, do grau de 
combatividade e da firmeza de posição dessa nordes-
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tina que atua no movimento docente desde que se gra-
duou em Arquitetura pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e foi lecionar na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1980. 

Eleita em 1987 para a diretoria da Associação de Do-
centes da UFRN (ADURN), quase dez anos depois, 
assumia a presidência do ANDES-SN, num processo 
inédito de disputa com três chapas. Sua gestão registrou 
uma dura oposição liderada pelo grupo divergente da 
Articulação ANDES Autônoma e Democrática, a 
ANDES AD, hegemônica na entidade. “As propostas 
eram diferenciadas nas concepções de Universidade e 
de Sindicato. De um lado, havia um caráter reivindi-
catório de classe; de outro, uma associação nos moldes 
da SBPC” – registra, acrescentando que a sua chapa e 
a da professora Maria Luiza Fontenelle (ADUFCE), 
defendiam verbas públicas somente para o ensino pú-
blico. “Isso não ocorria no discurso da outra chapa”, 
do professor Renato de Oliveira (ADURGS), a quem 
Cristina acusa de assumir ideias adesistas ao projeto 
neoliberal. 

Sua gestão enfrentou a primeira greve unificada do 
setor público e de estatais. Governo e imprensa ten-
taram descaracterizar a luta unificada, divulgando 
apenas a greve dos petroleiros. A oposição também 
contestava a proposta de alianças com o conjunto dos 
servidores e com outros movimentos sociais, como o 
MST. 

Entusiasta das manifestações unitárias, Cristina 
lembra, com orgulho, “do memorável dia 17 de abril 
de 1997, ocasião em que chegaram a Brasília cerca de 
cem mil pessoas” e o ANDES foi escolhido para falar 
pelo conjunto dos servidores. “Foi um marco aquilo. 
Mostrava-se o reconhecimento nacional de nossa en-
tidade”.

Ela destaca ainda, em sua gestão, outros aconteci-
mentos importantes, como a realização do I e II CO-
NED (Congresso Nacional de Educação), trabalho 
iniciado por gestões anteriores, e as relações com 
entidades internacionais como a Confederação de 
Educadores da América e a Conferência Mundial de 
Organizações Sindicais Livres.  

Ressalta, também, a defesa dos direitos dos aposen-
tados e dos docentes da carreira de primeiro e segundo 
graus, as polêmicas em torno das gratificações como 
a GED e a GID, e a luta contra o chamado Emprego 

Público, eufemismo governamental para contratos 
precários e privatização. Recorda ainda a greve de fome 
assumida por alguns companheiros em 1998, “exemplo 
da pluralidade existente na Universidade, que absorve 
das ideias mais avançadas às mais conservadoras”.

Renato de Oliveira (1998-2000)
Divergências políticas e uma visita histórica

 

Natural de Santa Catarina, sociólogo com pós-
graduação na França, Renato de Oliveira, pro-

fessor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), iniciou a sua militância política nos anos 
1970, no movimento estudantil. Participou da cons-.
trução do Partido dos Trabalhadores (PT) e, mais 
recentemente, foi secretário de Ciência e Tecnologia 
no governo gaúcho do PT. 

No movimento docente, foi dirigente sindical na 
Adunisinos e na Adurgs, integrando a diretoria do 
ANDES-SN, em três ocasiões, a última como presi-
dente nacional, de 1998 a 2000, eleito em uma chapa 
de oposição. Para muitos, sua gestão constituiu uma 
verdadeira ruptura na trajetória do MD. 

A perspectiva de assumir a oposição à diretoria na-
cional surgiu, para Renato, quando, de volta ao Brasil, 
após o doutorado, assume a presidência da Adurgs e 
passa a ter uma atuação mais crítica a orientações da 
Articulação ANDES-AD. As divergências explodem 
no Congresso de Santa Maria (RS), levando à cons-
trução de três chapas, uma delas liderada por Renato, 
que perdeu a disputa para Maria Cristina de Morais. 
Dois anos depois, em novo embate eleitoral, Renato 
sai vitorioso.

Um episódio marcou a transição da gestão de Cris-
tina para a sua. Estando a categoria em greve, Renato, 
eleito, mas ainda não empossado, desconhece o Co-
mando Nacional de Greve e negocia com o presidente 
do Senado, Antônio Carlos Magalhães, do PFL.  

- É uma cultura política que confunde a instituição 
com o ocupante da instituição”. Para ele, a postura 
adotada pela direção do ANDES-SN era equivocada, 
“de politização da greve como instrumento de desgaste 
do governo FHC e não de busca de uma solução sindical 
sobre a pauta de reivindicações – ele se defende. 

- Nós queríamos resolver um problema salarial da 
categoria que estava matando a universidade. Fizemos 
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o que achamos responsável na época. Não ter feito 
significaria tornar a diretoria eleita refém da base de 
sustentação da diretoria derrotada na eleição – e jus-
tifica.

As divergências continuariam marcando a sua ges-
tão ao longo de dois anos, chegando a um racha na 
própria diretoria e precipitando a sua saída antes do 
encerramento do mandato, a menos de um mês das 
eleições. Ele admitiu “um certo esvaziamento político 
da diretoria”, mas saiu convencido “da necessidade de 
renovação da prática sindical”, criticando o que con-
sidera “ritualismo burocrático sindical”.

– Temos que desenvolver formas de atingir os pro-
fessores que não se fazem representar em Congres-
sos, em reuniões cansativas, frequentes, e que não se 
identificam com isso, mas que se identificam com a 
universidade. Trabalham, produzem, são de esquerda 
e têm compromisso público – conclui. 

Roberto Leher (2000-2002)
Resgate da tradição política e histórica do Sindicato

A retomada do Sindicato pelo grupo hegemônico 
na entidade se deu nas eleições seguintes, com 

a escolha do então presidente da Adufrj, professor 
Roberto Leher, para a presidência do ANDES-SN. 
Graduado em Ciências Biológicas e pós-graduado em 
Educação, Leher iniciou sua militância em 1988, tendo 
sido vice-presidente da seção sindical da UFRJ entre 
1989 e 1991. Considera que o período em que presidiu a 
entidade nacional, “foi, talvez, o mais difícil da história 
do ANDES, pela postura interna dos companheiros 
que estavam à frente do Sindicato entre 98 e 2000”. 

Leher critica “a postura servil” do mandato an-
terior ao seu, que, segundo ele, teria contribuído pa-
ra o avanço do projeto neoliberal, e afirma que o 
desgaste a que o ANDES-SN foi submetido levou 
à perda de credibilidade junto às outras entidades. 
“Era visível o isolamento do Sindicato na sociedade, 
não havia uma relação mais forte com os servidores 
públicos federais, não havia um trabalho político 
com o setor da educação, os procedimentos demo-
cráticos da diretoria com a base estavam em risco. 
O Sindicato se isolou e perdeu seu vigor político”. 
Por isso, avalia que o maior desafio de sua gestão foi 
reorganizar a militância e resgatar a tradição política 

e histórica do Sindicato. 
Outro problema constrangedor enfrentado por 

sua gestão foi constatar irregularidades financeiras e 
administrativas durante o mandato anterior. Uma au-
ditoria verificou que cerca de 500 mil reais em despesas 
não tinham sido registrados e recursos do Sindicato 
tinham sido utilizados para favorecimento eleitoral e 
para viagens privadas de diretores e seus parentes ao 
exterior. Com base nesses fatos, as instâncias delibe-
rativas do ANDES-SN (CONGRESSO e CONAD) 
puniram os ex-diretores, afastando-os por um período 
considerável das atividades do Sindicato. 

O mandato de Roberto Leher foi marcado também 
por outros acontecimentos importantes, como a cassa-
ção de sua licença sindical e a ocupação da Reitoria 
da UFRJ.  Baseada em alteração do Regime Jurídico 
Único (RJU), a cassação rendeu ao então presidente 
do ANDES-SN um período de perseguição política. 
Ele chegou a ter os salários suspensos e a ser ameaçado 
de demissão por abandono de emprego.  

Já a ocupação da Reitoria foi uma resposta da comu-
nidade universitária à imposição, por parte do MEC, 
do reitor José Henrique Vilhena. A comunidade não 
concordava com a escolha de Vilhena, que obtivera 
apenas 11% dos votos nas eleições internas e, apesar 
disso, desrespeitou acordo feito entre os reitoráveis, 
pelo qual só o mais votado aceitaria compor a lista trí-
plice encaminhada ao MEC. Revoltados, os estudan-
tes ocuparam a Reitoria por mais de dois meses, com 
apoio de parlamentares e movimentos sociais. 

Vale registrar também, em seu mandato, a greve de 
2001, contra a reforma do Estado, que previa que as 
universidades deixariam de ser instituições públicas e 
passariam a ser organizações de direito privado.

– O governo já não fazia concurso e contratava 
apenas professores substitutos, porque a sua expecta-
tiva era a de que aprovaria o projeto de Emprego 
Público e, daí para a frente, somente contrataria ser-
vidores regidos pelo direito privado, pela CLT. Mas 
conseguimos derrotar os pilares centrais dessa política. 
O projeto de Reforma Administrativa não passou e 
o reajuste concedido, mesmo que modesto, foi para 
todos os professores da carreira de 1º e 2º graus e do 
magistério superior, resguardando princípios que são 
caros aos trabalhadores, a isonomia e a paridade – 
conclui Leher.
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Luiz Carlos Gonçalves Lucas (2002-2004)
Gestão coincide com início do primeiro 

mandato de Lula

O 12º presidente do ANDES-SN é o gaúcho Luiz 
Carlos Gonçalves Lucas, sociólogo e cientista 

político. Sua gestão coincide com a de Luiz Inácio 
Lula da Silva para a Presidência da República, um 
governo que frustrou grande parte do movimento 
docente, depois de anos de expectativa. Natural de 
Pelotas (RS), onde trabalha como professor da UFPel 
desde 1985, foi presidente da Adufpel, a seção sindical 
local, entre 1991 e 1993, e, em 2000-2002, integrou a 
gestão de Roberto Leher, participando do processo de 
reconstrução sindical. Na sequência, é eleito presidente 
do ANDES-SN.

- Estou seguro de que mantivemos escrupulosamen-
te a democracia no sindicato. Nenhuma decisão poli-
ticamente relevante foi tomada sem ampla consulta às 
assembleias, aos CONAD e Congressos. E o ANDES 
se consolidou como símbolo de autonomia numa con-
juntura que talvez tenha sido a mais propícia à co-
optação em toda a história brasileira – avalia.

Durante seu mandato, o Sindicato Nacional prosse-
guiu na luta contra o modelo neoliberal, retomada 
com a gestão Leher, enfrentando importantes embates. 
O mais intenso, segundo o próprio Lucas, foi o da 
Reforma da Previdência, que o MD não conseguiu 
barrar. Ele critica “a determinação do governo Lula 
em nada conceder que pudesse colocá-lo em risco de 
desagradar a agiotagem internacional”. 

Em comparação com o governo FHC, acha que o 
de Lula, de certa forma, foi mais eficiente no sentido de 
desorganização ou mesmo cooptação dos movimentos 
sociais. 

- Desde sua posse, as dificuldades de mobilização 
se avolumaram. Se a mesma reforma tivesse sido de 
autoria de um hipotético governo Serra, a indignação 
seria unânime. Mas já se tornava claro que um setor do 
Sindicato resistiria a qualquer ação mais contundente 
de oposição a Lula. 

As motivações, segundo ele, eram as mais diversi-
ficadas, abrangendo os que pensavam ser muito cedo 
para o confronto, os que entendiam que se deveria dar 
um crédito de confiança ao novo presidente e os que 
acreditavam na quimera do governo em disputa. “Havia 

também os que nos julgavam sectários ou paranóicos, 
os que se deixavam fanatizar a ponto de tornarem-
se incapazes de perceber o conteúdo e a natureza da 
reforma, os oportunistas, sempre disponíveis para 
o puro jogo de poder em proveito próprio, e os ‘do-
centes-empreiteiros’, que não desejavam perturbar as 
atividades lucrativas que desenvolviam no interior da 
universidade pública” – critica.

As críticas de Lucas se estendem também à 
CUT, cuja direção majoritária, na sua avaliação, 
contribuiu para criar um clima de passividade e 
adesismo. É quando começa a ser articular mais or-
ganizadamente, com o aval do governo, o Proifes, 
dissidência sindical liderada por grupos que há anos 
vinham cavando espaço no MD.

Apesar das investidas, o ANDES-SN manteve-
se firme na defesa de seus valores. Para Lucas, haver 
contribuído para que essa capacidade se mantivesse, 
num contexto especialmente adverso, foi a principal 
realização de sua diretoria, o que foi possível graças “à 
mais irrestrita democracia interna”. 

Marina Barbosa Pinto (2004-2006 e 2010-2012)
Fortalecer a resistência, o grande desafio

A trajetória sindical de Marina Barbosa Pinto difere 
um pouco da de seus companheiros. Ao contrário 

da maioria dos dirigentes do ANDES-SN, Marina não 
iniciou sua militância no movimento docente, mas 
como bancária de um banco privado. Antes, aos 15 
anos, já tivera contato com a Teologia da Libertação, 
envolvendo-se depois com a luta partidária, o movi-
mento estudantil e o sindical. 

Em 1993, ingressou para a Escola de Serviço So-
cial da Universidade Federal Fluminense (UFF), inte-
grando-se à Aduff, seção sindical de Niterói (RJ), onde 
foi diretora, vice-presidente e depois presidente. Em 
2000, participou da diretoria nacional do ANDES, vin-
do a presidir a entidade em duas ocasiões (2004-2006 
e 2010-2012). Crítica do governo Lula, sua primeira 
gestão foi marcada por embates, greves e denúncias 
quanto aos rumos do país.

- A gestão 2004-2006 enfrentou uma ação mais 
direta do governo sobre os setores organizados. O 
ANDES sofreu as consequências de não se render: 
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entidades paralelas, exclusão do debate, tentativas de 
desmoralização do Sindicato. Os estragos feitos pelo 
governo anterior, assumidos também pelo governo 
Lula, já se consolidavam nas universidades. Sobrecarga 
de trabalho, precarização e uma ideologia que tentava 
convencer as pessoas de que o sindicato não é mais o 
seu lugar. Então, consolidar e fortalecer mais o trabalho 
sindical foi o grande desafio. 

Para isso, a entidade assumiu uma série de ações, 
como a aprovação da agenda para educação superior 
no Brasil e de instrumentos legais em favor da edu-
cação e do ensino superior público, apontando alter-
nativas práticas, técnicas, financeiras. A luta se fez 
mais presente também no Congresso Nacional, nas 
comissões de defesa do serviço público, da educação, 
de ciência e tecnologia, de telecomunicações. 

Nessa gestão, após um longo processo de discussão 
entre as bases, o ANDES-SN se desfiliou da CUT e 
passou a discutir a possibilidade de filiação a Coor-
denação Nacional de Lutas (Conlutas), uma nova 
alternativa sindical. A medida foi tomada por se enten-
der que a CUT não representava mais os interesses da 
categoria e da classe trabalhadora, tendo se desviado 
dos primados que levaram à sua fundação.

Ela destaca, ainda, em seu primeiro mandato, a luta 
em defesa das universidades particulares, com o dossiê 
de denúncias encaminhado à Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) sobre a precarização do traba-
lho docente nas instituições privadas de ensino. No 
setor das estaduais, a entidade avançou bastante na 
construção da unidade.

Sobre o avanço do Proifes, avalia que a estreita rela-
ção desse movimento com o governo Lula “determinou 
a queda da máscara, a criação de um sindicato de carim-
bo, entidade oficial, chapa branca”.

Esperançosa sempre, ela põe fé na resistência dos 
trabalhadores, acha que há fortes indícios de eferves-
cência política no Brasil, na América Latina, no mun-
do, e sonha com o dia em que os trabalhadores possam 
caminhar em Brasília, “sob um sol enorme”, entrar 
no Congresso e dizer: “Nós queremos respeito, vocês 
aqui são nossos empregados”. 

Paulo Marcos Borges Rizzo (2006-2008)
Cooptação tenta quebrar a unidade do 

movimento docente

No biênio 2006-2008, quando esteve à frente do 
Sindicato o professor Paulo Rizzo, um novo 

modelo de políticas privatizantes se abateu sobre as 
universidades, ao que se somou a tentativa de ruptura 
na unidade dos professores. Chamam a atenção, tam-
bém, as denúncias de irregularidades nas fundações 
universitárias, bem como a filiação do ANDES-SN à 
Conlutas. 

Docente da Universidade Federal de Santa Catarina, 
graduado em Arquitetura e Urbanismo e pós-gradua-
do em Geografia, antes de assumir a presidência do 
ANDES-SN, Paulo Rizzo já tinha participado por três 
ocasiões da diretoria da entidade: entre 1990 e 1992, en-
tre 1992 e 1994, e na gestão anterior (2004-2006). Seu 
mandato coincide com a transição entre o primeiro e o 
segundo governo Lula.

Nesse período, o governo lança um pacote de me-
didas de impacto, como o Plano de Aceleração de 
Crescimento (PAC), o Plano de Desenvolvimento 
Econômico (PDE), o Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e o Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades 
(REUNI). A despeito dos nomes, Rizzo entende que 
esses planos, na prática, contribuíram para mercantilizar 
a educação, por meio de práticas privatizantes, como 
as parcerias público-privadas. 

Segundo o professor, para implantar o REUNI, o 
governo usou de “cooptação e chantagem”. “A única 
possibilidade que as universidades tinham para obter 
algum recurso era aderindo ao REUNI” - diz. 

Para atender a meta do Plano Nacional de Educa-
ção, garantindo vagas no ensino superior para 30% 
dos jovens entre 18 e 24 anos, o governo adotou po-
líticas públicas  sem, no entanto, mexer na estrutura 
de financiamento da educação. “O seu paradigma é 
o das parcerias público-privadas, ou seja, formar em 
quantidade, mas sem educação de qualidade. Assim 
como há política de escala para a produção de merca-
dorias, passa-se a ter política de escala para a produção 
de certificados, um processo de rebaixamento da edu-
cação. Isto faz com que a universidade perca seu caráter 
crítico” – denuncia. 
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Essas investidas do governo contam, segundo ele, 
com o apoio de setores que se deixaram cooptar e se 
reuniram no Proifes, uma nova entidade cujo “objeti-
vo é quebrar a unidade do MD”. Isso repercutiu nega-
tivamente na mobilização: sua gestão foi uma das 
poucas em que não se deflagrou nenhuma greve no 
setor das federais. No âmbito das estaduais, contudo, 
registraram-se greves no Piauí, no Ceará, na Bahia, em 
São Paulo e no Paraná, entre outros estados. No setor 
das particulares, manteve-se a luta contra o processo 
repressivo nas instituições privadas.

Na gestão de Paulo Rizzo, ganhou grande des-
taque a denúncia contra fraudes, desvio de verbas e 
improbidade administrativa nas fundações univer-
sitárias, com ênfase para a UnB, cujo reitor, Timothy 
Mulholland, foi afastado por envolvimento com 
inúmeras irregularidades, denúncias que atingiram 
também o ex-reitor Lauro Morhy. 

Criadas a pretexto de buscar recursos para a uni-
versidade, essas fundações tornaram-se, na avaliação 
de Rizzo, “espaços de apropriação privada dos re-
cursos públicos, onde o conhecimento é objeto de 
comercialização”. Já na gestão anterior, o Sindicato 
iniciara um processo articulado que levou a uma re-
presentação nacional no Ministério Público contra as 
fundações.

 Instado a deixar uma mensagem para as novas ge-
rações de docentes, Rizzo responde, com segurança:

- Que eles experimentem os espaços de convívio 
coletivo, mas enriquecedores, da nossa experiência, 
superando as condições de individualizações excessivas, 
que nós estamos vivendo hoje.

Ciro Teixeira Correia (2008-2010)
Gestão enfrenta cenário de riscos e tensões

 

Quando Ciro Correia, professor do Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo (USP), 

assumiu a presidência do Sindicato Nacional em 2008, 
era grande o cenário de riscos e tensões com que sua 
diretoria se defrontou: estrangulamento financeiro, 
pela restrição às consignações; impossibilidade de 
atuar na defesa jurídica da categoria como substituto 
processual, porque o Judiciário passou a exigir o re-
gistro sindical; e ameaça de criação de uma entidade 
com chancela oficial.

Graduado em Geologia pela Unesp e militante 
desde a época do movimento estudantil, Ciro Teixeira 
Correia, antes de presidir o ANDES-SN, integrou a 
diretoria da Adusp, a seção sindical da USP, de 1991 a 
1993, retornando como presidente entre 2001 e 2003. 

A tentativa de organização de um movimento 
sindical paralelo ao ANDES-SN, o Proifes, iniciada 
em 2004, culminou, em sua gestão, com a proposta 
concreta de fundação e legitimação de um sindicato 
dos professores das universidades federais separado 
do ANDES-SN. 

Até 2003, o ANDES vencera todos os questiona-
mentos judiciais em relação ao direito de representar 
todos os setores de ensino superior no país. Naquele 
ano, porém, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) suspendeu o registro sindical do ANDES-SN. 
Essa suspensão, segundo ele, fora “arbitrária, à revelia 
da legislação em vigor” e motivou nova contestação 
por parte do ANDES. 

- Como, para a atuação do ANDES-SN, essa 
chancela oficial nunca foi importante, mesmo com o 
registro suspenso continuamos atuando normalmente. 
Até que, em 2008, antes da nossa eleição, o MTE, na 
tentativa de aprofundar o controle do Estado sobre 
os sindicatos, baixou uma portaria estabelecendo a 
necessidade do registro sindical ativo para que as con-
tribuições voluntárias de sindicalizados pudessem ser 
consignadas nas folhas de pagamento. 

A medida ameaçava estrangular financeiramente 
o Sindicato, porque mais de 90% das contribuições 
voluntárias se dão por desconto direto na folha de pa-
gamento, com autorização dos sindicalizados. 

A partir de 2007 começaram a surgir decisões 
judiciais arguindo a verificação de legitimidade, ou de 
regularidade sindical, para dar andamento a qualquer 
causa do Sindicato, na qualidade de substituto proces-
sual, isto é, em benefício de toda a categoria. Diante 
desses fatos, em 2008, quando Ciro assume a direção 
do Sindicato, a existência da entidade estava mais do 
que nunca comprometida. 

Com o registro sindical do ANDES-SN suspenso, 
os adeptos do Proifes, “num ato oportunista” e com 
o apoio da CUT, convocam uma assembleia em São 
Paulo para criar um sindicato que representasse as uni-
versidades federais. O objetivo era obter o registro e 
tirar do ANDES-SN, oficialmente, a representação de 
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cerca de 50% dos seus 100 mil filiados. 
- O ANDES conseguiu fazer a devida contraposição 

nas três frentes – comemora Ciro. A restrição à exi-
gência do registro sindical para a consignação das con-
tribuições voluntárias foi solucionada. O Sindicato vem 
enfrentando, inclusive no campo jurídico, a tentativa 
de criação do Proifes Sindicato e, em meados de 2009, 
o ANDES obteve a republicação parcial do registro 
sindical, para atuação em todo o setor público. 

Ao fazer um balanço de sua gestão à frente do 
ANDES-SN, começa por falar do trabalho do Sindi-
cato como um todo, ao longo de três décadas, desta-
cando a isenção e independência da entidade, a sua 
coerência, credibilidade e reconhecimento perante a 
sociedade. E conclui:

- Saio dessa gestão muito satisfeito, porque acredito 
que conseguimos dar conta da tarefa de viabilizar a 
existência do ANDES diante das adversidades e per-
manecer coerente com meus compromissos. 

******
No próximo dia 19 de fevereiro de 2011, o ANDES-

SN completa 30 anos. Nessa data, professores de todo 
o país estarão reunidos em Uberlândia (MG), no 30º 
Congresso da entidade, a ser realizado entre 14 e 20 de 
fevereiro. O lema do evento, “Universidade Pública, 
Trabalho Acadêmico e Crítica Social”, traduz, com 
precisão, o estreito vínculo desta entidade com os do-

centes e a Universidade, ao longo de três décadas, e 
o seu compromisso permanente com a construção de 
uma nova sociedade, justa e igualitária.

******
Matéria elaborada com base nas entrevistas dos 15 

presidentes do ANDES-SN concedidas a jornalistas, 
professores e militantes ou dirigentes do movimento 
docente em diferentes ocasiões.

Participaram das entrevistas as seguintes pessoas:
* Ana Manuella Soares e Luís Pedro Moreira 
(Jornalistas – Adufrj)
* Antônio Ponciano Bezerra (Professor)
* Lafaiete Santos Neto (Professor-Apufpr)
* Jonas Cavalcanti (Jornalista)
* Daniela Mota de Oliveira (Professora - Apes-JF)
*Gislene Alves da Silva (Professora – Apes-JF)
* Rômulo Garcia de Andrade (Professor – Apes-JF)
* José Astolfo Lopes de Souza (Professor-Apes-JF)
* Carlos Alberto Camilo do Nascimento (Professor-
Apes-JF)
* Robério Marcelo (Professor)
*Roberto Boaventura da Silva Sá (Professor)
* Edmundo Fernandes Dias (Professor-Adunicamp)
*Ceres Maria Ramires Torres (Professora-Adufpel)
* Pedro Estevam da Rocha Pomar (Jornalista-Adusp)
* Fábio Adriano Hening e Marcos Vinícius de Almei-
da Saul (Jornalistas – Projeto Memória/Apufsc).
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ANDES-SN através do tempo
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Ao final da década de 1970, havia na Universidade Brasileira um clima de profundo 

descontentamento e indignação gerados pela violência dos anos de ditadura civil-militar. 

Um tempo quando a vida no país foi marcada por perseguições, prisões, assassinatos e, 

na universidade, além dessa realidade, vivemos acossamentos, queima de livros, filtro 

ideológico, impedimento a qualquer tipo de manifestação individual e coletiva, cercea-

mento do debate. 

Em busca da autonomia e da democracia, constitui-se o movimento docente em insti-

tuições de ensino superior, cujos participantes após três encontros nacionais ordinários 

e um extraordinário, os Encontro Nacional de Associações de Docentes (ENAD), criam 

a ANDES, no Congresso Nacional de Docentes Universitários realizado em Campinas, 

em fevereiro de 1981. Esse movimento, iniciado em 1976, manteve como pauta os se-

guintes pontos: (1) Defesa do Ensino Público e Gratuito, (2) Democratização da Univer-

sidade, e (3) Questões Trabalhistas e Salariais.

Grandes causas que seguem pautando nossa história em defesa da universidade 

pública, democrática, gratuita, laica e de qualidade. Tempo marcado por disputas de 

concepções, práticas e lutas, presentes em congressos nacionais, conselhos nacionais de 

associações docentes, greves, atos públicos, audiências de negociação com os governos 

e patrões, transformação em ANDES-Sindicato Nacional. E, também, expressas nas 

grandes marchas nacionais pela terra, pela educação e frente às contrareformas neoli-

berais do estado, com destaque para a mobilização em defesa da previdência social pú-

blica – ações de unidade com outros movimentos sociais em defesa de reivindicações 

históricas da classe trabalhadora. 

Movimentos representativos de nossas conquistas e, na contemporaneidade da acu-

mulação do capital, quando a ênfase está na espoliação de direitos, não abrimos mão 

da luta e da resistência, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Temos a coragem de 

renascer das dificuldades e seguir em frente, encontrando a esperança na própria luta! 

Nossa intenção foi resgatar, com o conjunto de fotos a seguir, vários momentos 

desta história.

Em algumas imagens, parte
dos 30 anos do ANDES-SN! 
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1982 - Greve das Instituições Federais de Ensino Superior. Reunião do Comando Local de Greve da Associação  
dos Professores da Universidade Federal do Paraná.

1979 - Boletim do ENAD 
Extraordinário, realizado 
em Salvador, Bahia. 

1981 - Boletim de 
criação da ANDES. 
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1987 – Brasília, reunião do Comando Nacional de Greve, cuja pauta foi “Carreira Única nas Federais”.

1983 – II Congresso Nacional da ANDES, em Fortaleza, 31/01 a 04/2.

A
rq

ui
vo

 A
N

D
ES

-S
N

A
rq

ui
vo

 A
N

D
ES

-S
N

216 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

Andes-sn através do tempo

Andes 47xx.indd   216 22.01.11   10:20:22



DF, ano XX, nº 47, fevereiro de 2011 - 217 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

1988 - 7º Congresso Nacional do ANDES-SN. Juiz de Fora, MG.

1987 - Encontro do presidente da ANDES com o secretário geral da Federação Nacional dos Professores de 
Portugal (FENPROF), Lisboa, dezembro de 1987. 
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1989 – Atividade de greve, cuja pauta era: Verbas para funcionamento das IFES, Reposição de perdas salariais,  
Regime Jurídico Único (RJU) para o funcionalismo. 
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1990 - 21º CONAD em Aracajú, Sergipe, quando tomou posse a diretoria presidida pelo prof. Baldijão.

1990 –Presidente do ANDES-SN, 
Sadi Dal Rosso, e Ministra do Trabalho, 

Dorotéia Werneck, durante ato de 
assinatura do registro sindical. 

1990 – Representantes das 
associações de docentes num 
debate em Brasília no processo 
de implementação da carreira 
única das IFES. 
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1992 – Presidente do ANDES-SN, professor Márcio Antônio de Oliveira, em ato pró-impeachement do governo     
Collor. Curitiba, PR. 

1992 - ANDES no Movimento 
pela Ética na Política. Na mesa, 
com o presidente do ANDES-SN 
ainda estão Betinho (Herbert de 
Souza) e o jurista Afonso Arinos 
de Melo Franco. 
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1994 - Reunião da Diretoria do ANDES-SN em Brasília, DF, 24 a 26 de setembro, quando a sede do ANDES-SN 
ainda estava instalada no bloco Multiuso da UnB.

1997 - Passeata contra a privatização da Universidade de Tocantins, por ocasião do 34º CONAD, em Palmas-TO. 
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1997 - Marcha do MST, Brasília-DF.

222 - DF, ano XX , nº 47, fevereiro de 2011 UNIVERSIDADE E SOCIEDADE

1997 - ANDES-SN, Regional-RJ, 
marca presença nas manifestações 
contra a privatização da Vale, em 
abril, no Centro do Rio. 
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1999 - 38º CONAD, 1999, Rio de Janeiro. 

2000 - Manifestação na Abertura da 52ª Reunião Anual da SBPC, em 09/07. 
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2001 - Marcha Nacional 
em Defesa da Educação 

Pública, Brasília, 03/10. 
A Marcha ocorreu durante a 

greve que iniciou unificada 
entre os SPFs e terminou, 

depois de três meses, como 
Greve do Setor da Educação. 

O eixo central da pauta foi 
a defesa do RJU e por 

reposição das perdas salariais.

2001 - Ato pela 
suspensão do vestibular 
na UFRJ. 
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2003 - Marcha Nacional contra a Reforma da Previdência, governo Lula. 

2005 - Marcha em Brasília contra a corrupção, as reformas e a política 
econômica do governo Lula.
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2007 - A marcha das trabalhadoras rurais recebeu o nome de Marcha das Margaridas em homenagem à Marga-
rida Maria Alves, assassinada em agosto de 1983: Contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista.  

2005 - 1º Encontro Nacional dos Docentes das IPES realizado em Brasília - DF, nos dias 2 e 3 de novembro.
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2008 - Manifestação em frente à sede da CUT na criação do Proifes, 06/09.
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Arquivo ADUFF

2007 - Por todo o país, estudantes, 
docentes e técnico-administrativos 
mobilizaram-se contra o REUNI – 
a contrareforma universitária 
de Lula da Silva.  

Arquivo SEDUFSM

Arquivo ADUFRJ

Blog da Ocupação
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2009 - Ato de entrega da certidão de restabelecimento parcial do registro do ANDES-SN, 05/06.

2010 - Ato em frente ao Ministério do Trabalho, quando o Ministro comprometeu-se a reverter o impedimento 
de atuação do ANDES-SN no Estado de Santa Catarina. 
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2010 - Paralisação da ADUNIoeste contra a Reforma da Previdência. O governo do Estado pretendia aumentar a 
contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais. Arquivo ADUNIoeste Seção Sindical.

2010 - Manifestação dos docentes das Universidades Estaduais da Bahia em Salvador/BA, contra o reajuste salarial 
de 4% anunciado.
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2010 - XV Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria, com a presença de diretores do ANDES-SN, 
APUFPR SSIND, SINDUTFPR e SINDITEST-PR.

2010 - Em Santos, SP, no mês de julho, delegados comemoram a criação da nova Central sindical, popular e 
estudantil.
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Depoimentos sobre o ANDES-SN
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A ABI se sente honrada com o convite para se fazer presente na edição comemorativa dos 30 anos do 
ANDES-SN, o que faz através da seguinte mensagem: 

Os 30 anos do ANDES-SN avivam a nossa  lembrança à época em que foi criada essa combativa instituição 
dos membros do magistério do ensino superior do País, que enfrentaram as adversidades impostas pela ditadura 
militar, que,  com seu cortejo de ameaças,  prisões,  intimidações e discriminações de variadas espécies,  tentava 
impedir a reorganização da sociedade civil no diversificado âmbito da  vida social para assim prolongar o seu 
domínio. O ANDES-SN cumpriu um papel destacado nessa reorganização e na resistência ao regime imposto 
ao País pela ponta das baionetas, através da conscientização e mobilização dos trabalhadores do magistério do 
ensino superior e, como decorrência, a reativação do movimento estudantil. Merece o ANDES-SN, pois, as 
nossas homenagens e os nossos cumprimentos mais calorosos pela data que festeja com  justificado orgulho. 
Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI

Nós, da ANEL, sentimos um imenso orgulho em compartilhar com o ANDES um pouco de sua história. 
Ao longo destes 30 anos, o ANDES cumpriu um papel fundamental em defesa da educação pública, gratuita 
e de qualidade. Com a eleição de Lula, todos foram tomados de esperança, mas, logo no primeiro ano de 
governo, os lutadores descobriram seu lugar e perceberam que Lula manteria os ataques neoliberais. Esses 
ataques pegaram em cheio a educação e a previdência. Mas o ANDES manteve-se firme em defesa da educação e 
da classe trabalhadora. Por conta disso, sofreu com a perseguição do governo, qual tentou ferir sua autonomia 
sindical. Sofreu retaliações por manter-se independente deste governo, enquanto as entidades históricas dos 
trabalhadores se entregavam sem resistência. Esta independência é fundamental para os nossos objetivos. A 
defesa do ANDES-SN, nesse momento, portanto, toma um caráter importantíssimo. E nós, da ANEL, que 
hoje construímos a CSP-Conlutas, lutamos e lutaremos em defesa do ANDES-SN e contra os ataques deste 
governo que hoje já corta gastos sociais e amplia astronomicamente o salário dos parlamentares enquanto 
concede uma verdadeira ninharia aos trabalhadores.

Temos a certeza de que juntos trilharemos muitas lutas ainda. Temos a convicção de que teremos muitas 
batalhas pelo caminho. Vamos agarrar nossas bandeiras pela educação pública, gratuita e de qualidade e, junto 
com os trabalhadores, conseguiremos rumar para um mundo mais justo. Temos a certeza da importância 
inestimável que o ANDES-SN teve na história e que ainda terá no processo de transformação profunda da 
sociedade que queremos construir. Nesse sentido, saudamos os 30 anos do ANDES-SN, olhando para o pas-
sado, mas mirando o futuro.
Julio A. - Executiva Estadual da ANEL-RJ

Em tantos anos de lutas, passamos por vários governos, de Collor a Itamar, de FHC a Lula, sempre por 
uma política governamental de retirada dos direitos e de conquistas através das mobilizações, articulações po-
líticas e greves. Reivindicamos o ANDES-SN como um dos sindicatos mais combativos, democráticos e de 
lutas com quem convivemos em 30 anos.

Como uma boa categoria de professores, politizada e eloquente, sempre cumpriu e cumpre um papel 
fundamental nas discussões, avaliações, nos encaminhamentos políticos, especialmente na postura de inde-
pendência frente aos governos e aos reitores.  Por tudo isso, parabenizamos um sindicato que merece o respei-
to de toda a categoria e que orgulha o movimento sindical classista no Brasil.
ASSIBGE - Sindicato Nacional

depoimentos sobre o Andes-sn
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Saudação da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular ao ANDES-SN
As últimas décadas do século XX assistiram a fundação de uma entidade dos trabalhadores para defender 

a educação pública de qualidade.  Os trabalhadores que produzem o conhecimento a partir de pesquisa cien-
tífica construíram uma ferramenta de luta para defender seus direitos.  Esta ferramenta é o ANDES-SN.  
Mesmo na luta contra a ditadura, os docentes do ensino superior criaram uma Associação para enfrentar o 
autoritarismo e o desmonte do ensino público.  Esta Associação evoluiu e se transformou em um sindicato 
nacional que organiza a luta desses docentes, mantém a necessária independência diante dos governos e, des-
ta forma, defende os interesses dos trabalhadores e do povo.  Diante disso, os governos de FHC e de Lula 
tentaram dividir e acabar com esta legítima organização.  Contudo, o ANDES-SN se manteve e saiu mais 
fortalecido.  

Mas não se manteve apenas na luta por melhores salários e condições de trabalho.  O ANDES-SN também 
luta para superar a direção do movimento operário e popular em nosso país.  Para garantir educação e produção 
do conhecimento, este sindicato entende a necessidade da unidade de todos os trabalhadores.  E, como a CUT 
não cumpre mais este papel, aliou-se a outras entidades do movimento sindical e popular para construir uma 
alternativa de direção.  Foi assim com a fundação da CONLUTAS e, agora, no CONCLAT, com a fundação 
da CSP-Conlutas, uma central sindical e popular.  

A direção nacional da CSP-Conlutas saúda este sindicato que, durante toda a sua trajetória, vem travando 
a batalha por uma educação pública e de qualidade, por melhores condições de vida e por uma alternativa de 
direção para as mobilizações e lutas dos trabalhadores e do povo brasileiro contra os ataques dos empresários 
e governantes que pretendem vender e entregar nossas riquezas para salvar o lucro das multinacionais e dos 
banqueiros.  
Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular

A Fasubra Sindical, entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras técnico-administrativos das 
Universidades Brasileiras, parabeniza os companheiros e companheiras que construíram a história dos 30 anos 
do ANDES, de luta em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Como 
entidade representativa dos trabalhadores em educação, estivemos lado a lado em lutas como a resistência 
à PEC-370, na construção do Plano Nacional de Educação da Sociedade, no CONED, no Fora Collor, na 
marcha dos 100 mil, entre tantos outros momentos nos quais desfrutamos de saudável convívio entre os que 
desejam construir uma sociedade realmente justa. Um forte abraço e que tenhamos a oportunidade de estar-
mos juntos em muitos outros momentos da construção da história de nosso país.
Direção Nacional da Fasubra Sindical

SALVE O ANDES-SINDICATO NACIONAL
O ANDES-SN é uma entidade forjada nas lutas. Nasceu combatendo a ditadura militar e, ao longo destes 

30 anos, participou de todas as mobilizações e enfrentamentos promovidos pela classe trabalhadora. Parabéns 
a esta briosa categoria. Sua ferramenta de luta é um exemplo para os demais trabalhadores.

Nós da FENASPS, nos orgulhamos de sermos parceiros de lutas do ANDES-SN ao longo da história.
Abraços orgulhosos, fraternos e socialistas. 

Hélio de Jesus (Hélinho) - Secretário de Administração e Finanças da FENASPS.
Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 
Assistência Social
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ANDES, 30 ANOS DE LUTAS
O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) 

saúda o ANDES-SN pelo seu aniversário de 30 anos. Ao longo deste período, a entidade se tornou uma 
parceira importante na luta por uma Educação pública e gratuita de qualidade e pela valorização dos/as 
profissionais da categoria. 

Prosseguindo nesta caminhada, sabemos que as lutas continuam e a busca pela união de nossas entidades, o 
fortalecimento da Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Federais (CNESF) e da CSP-Conlutas 
(Central Sindical e Popular), serão passos essenciais, para combater, especialmente neste ano, os ataques 
anunciados por aqueles que estão no poder. 

Parabéns a todos/as companheiros/as que fazem parte desta história de lutas e força para as próximas 
batalhas.
Ricardo Eugênio Ferreira
Coordenador Geral SINASEFE

Nesses 30 anos, o ANDES-SN tem sido um importante aliado do movimento estudantil em defesa da 
educação pública. Lembramos de cada momento em que estivemos juntos na linha de frente aos ataques 
dos governos contra a educação, como: Reforma Universitária, REUNI, ocupações de reitorias e contra a 
criminalização dos movimentos sociais.

Com muita alegria comemoramos essa parceria e desejamos muitos anos de lutas e conquistas ao 
ANDES-SN. 
Juninho - Silaedson 
Dir de Públicas da UNE - Oposição de Esquerda 
Coletivo Vamos à Luta 
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As pessoas comerão três vezes ao dia
E passearão de mãos dadas ao entardecer
A vida será livre e não a concorrência
Quando os trabalhadores perderem a paciência

Certas pessoas perderão seus cargos e empregos
O trabalho deixará de ser um meio de vida
As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência
Quando os trabalhadores perderem a paciência

O mundo não terá fronteiras
Nem estados, nem militares para proteger estados
Nem estados para proteger militares prepotências
Quando os trabalhadores perderem a paciência

A pele será carícia e o corpo delícia
E os namorados farão amor não mercantil
Enquanto é a fome que vai virar indecência
Quando os trabalhadores perderem a paciência

Quando os trabalhadores perderem a paciência
Não terá governo nem direito sem justiça
Nem juizes, nem doutores em sapiência
Nem padres, nem excelências

Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca
Sem que o humano se oculte na aparência
A necessidade e o desejo serão o termo de equivalência
Quando os trabalhadores perderem a paciência

Quando os trabalhadores perderem a paciência
Depois de dez anos sem uso, por pura obscelescência
A filósofa-faxineira passando pelo palácio dirá:
“declaro vaga a presidência”!

QUANDO OS TRABALHADORES 
PERDEREM A PACIÊNCIA

Mauro Iasi*

* Mauro iasi é Professor da UFRJ e membro do Comitê Central do PCB (Partido Comunista Brasileiro)

Poesia
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UNIVERSIDADE E SOCIEDADE está aberta à colaboração de docentes e profissionais interessados(as) na 
área e que desejam compartilhar seus estudos e pesquisas com os(as) demais. 

Objetivos 
Constituir-se em fórum de debates de questões que dizem respeito à educação superior brasileira tais como: estru-
tura da universidade, sistemas de ensino, relação entre universidade e sociedade, política universitária, política edu-
cacional, condições de trabalho etc.;
Oferecer espaço para apresentação de propostas e sua implementação, visando à instituição plena da educa-
ção pública e gratuita como direito do cidadão e condição básica para a realização de uma sociedade humana e 
democrática;
Divulgar trabalhos, pesquisas e comunicações de caráter acadêmico que abordem ou reflitam questões de ensino, 
cultura, artes, ciência e tecnologia;
Divulgar as lutas, os esforços de organização e realizações do ANDES-SN;
Permitir a troca de experiências, o espaço de reflexão e a discussão crítica, favorecendo a integração dos docentes;
Oferecer espaço para a apresentação de experiências de organização sindical de outros países, especialmente da 
América Latina, visando à integração e à conjugação de esforços em prol de uma educação libertadora.

Instruções gerais para o envio de textos
A partir dessa edição (Universidade e Sociedade nº 47), passará a adotar as normas do novo Acordo Ortográ-
fico da Língua Portuguesa, conforme o Decreto 6.583, de 29 de setembro de 2008.
Os artigos e resenhas enviados a Universidade e Sociedade serão submetidos à Editoria Executiva e a conselheiros 
ad hoc. Universidade e Sociedade reserva-se o direito de proceder a modificações de forma e sugerir mudanças para 
adequar os artigos e resenhas às dimensões da revista e ao seu padrão editorial.
1- Os textos devem ser inéditos, observadas as seguintes condições:
1.1 – Os artigos devem ter uma extensão máxima de 15 páginas (cerca de 40 mil caracteres), digitados em Word, 
fonte Times New Roman, tamanho 12, em espaço 1,5, sem campos de cabeçalhos ou rodapés, com margens fixadas 
em 1,5 cm em todos os lados; as resenhas devem conter no máximo 2 páginas, contendo um breve título e a referên-
cia completa da obra resenhada – título, autor(es), edição, local, editora, ano da publicação e número de páginas;
1.2 - O título deve ser curto, seguido do nome, titulação principal do(a) autor(a), bem como da instituição a que 
está vinculado(a) e de seu e-mail para contato;
1.3 - Após o título e a identificação do(a) autor(a), deve ser apresentado um resumo de, aproximadamente, 10 linhas 
(máximo 1.000 caracteres), indicando os aspectos mais significativos contidos no texto, bem como o destaque de 
palavras-chave;
1.4 - As referências bibliográficas e digitais devem ser apresentadas, segundo as normas da ABNT (NBR6023 de 
ago. de 2002), no fim do texto. Deverão constar apenas as obras, sítios e demais fontes mencionadas no texto. As 
citações, em língua portuguesa, também devem seguir as normas da ABNT (NBR 10520 de ago.de 2002);
1.5 - As notas se houver, devem ser apresentadas, no final do texto, numeradas em algarismos arábicos. Evitar notas 
extensas e numerosas;
2 - Os conceitos e afirmações, contidos no texto, bem como a respectiva revisão vernacular são de responsabilidade 
do(a) autor(a);
3 - O(a) autor(a) deverá apresentar seu mini-currículo (cerca de 10 linhas), no final do texto e informar endereço 
completo, telefones e endereço eletrônico (e-mail), para contatos dos editores;
4 – O prazo final de envio dos textos antecede, em aproximadamente três meses, as datas de lançamento do res-
pectivo número da Revista, que sempre ocorre durante o Congresso ou o CONAD, em cada ano. A Secretaria 
Nacional do ANDES-SN envia, por circular, as datas do período em que serão aceitas as contribuições, bem como 
o tema escolhido para a edição daquele número;
5 - Todos os arquivos de textos deverão ser encaminhados como anexos de e-mail, utilizando-se o endereço 
eletrônico: andesregsp@uol.com.br; 
6 - Os artigos que tenham sido enviados em disquete (acompanhados ou não da respectiva cópia impressa) e que 
não forem aceitos para publicação não serão devolvidos;
7 – Artigos publicados dão direito ao recebimento de cinco exemplares e as resenhas a dois exemplares.

OBJETIVOS E NORMAS DA REVISTA UNIVERSIDADE E SOCIEDADE
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Assinatura anual (duas edições) – assinatura do ano de 2010, contempla as edições de números 45 e 46.

(    ) sindicalizados do Andes - preço da assinatura: r$ 24,00. (    ) outros assinantes - preço da assinatura: r$ 40,00. 

       CD-ROM - preço unitário: r$ 20,00. Quantidade desejada: ......................... (edições 1 a 24) 

       Números avulsos (indicar entre parênteses o número de exemplares da edição desejada)

1*(   )       2*(   )        3* (   )       4*(   )        5*(   )        6*(   )       7*(   )           8 (  )           9 (   )      10 (   )       11 (   )   

12 (   )     13 (   )      14*(   )       15*(   )      16* (   )   17* (   )     18*(   )         19*(   )       20* (   )     21*(   )      22*(   )

23 (   )     24*(   )      25 (   )       26*(   )       27 (   )     28 (   )      29 (   )         30 (   )        31 (   )      32 (   )      33*(   )

34 (   )    35 (   )       36 (   )       37 (   )       38 (   )     39 (   )      40 (   )         41 (   )        42 (   )      43 (   )      44 (   )

45 (   )   46 (   )       47 (   )       48 (   )

* Edições esgotadas. Serão fornecidas em cópias fotostáticas(por unidade) ou CD-ROM  (edições 1 a 24)

nome: ...........................................................................................................................................................................................................................

endereço (rua, avenida etc) ......................................................................................................................................................nº ....................... 

Complemento:........................................................................................... Bairro: ..................................................................................................

Cidade: ......................................................................................................... Uf: ..............................................CeP: ............................-..................

Telefone: (..........)......................................................................................... fax: (..........).........................................................................................

Cel: (..........) .................................................................................................  e-mail: ................................................................................................ 

Profissão:.......................................................................................................................................................................................................................

Se professor(a), informe:

instituição em que leciona: ....................................................................................................................................................................................

departamento (setor, instituto etc.) ....................................................................................................................................................................

Cidade:...........................................................................................................................................................Uf: ........................................................

outra informação, ou comentário, que deseje registrar:

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Cupom para pedidos de assinaturas e/ou números avulsos

Preencha e envie por correio, fax ou e-mail para: Andes-sn - escritório regional são Paulo. rua Amália de noronha, 308, 
Pinheiros. 05410-010 –são Paulo, sP. Telefone: 0XX-11-3061-3442. fAX: 0XX-11-3061-0940. 
e-mail: andesregsp@uol.com.br. Para enviar por e-mail, você poderá, também, acessar a página do Andes-sn na internet: 
http://www.andes.org.br, entrar no campo: publicações, revista U&s e utilizar o formulário eletrônico.

solicito assinatura anual (2 edições) e/ou Cd-rom (1 a 24)  e/ou números avulsos da revista Universidade e Socieda-

de, conforme assinalado e segundo preços abaixo, totalizando o presente pedido em r$ .............................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

forma de pagamento: depósito na conta nº 5551-4, agência 2883-5, do Banco do Brasil; Andes-sn

Comprovante do depósito  (    ) enviado por e-mail     (    ) enviado por fax.
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