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A Revista do Sindiprol/Aduel nasce com este volume dedicado 
à memória das greves protagonizada pelas Universidades 
Estaduais do Paraná nos anos 2000, 2001/2002. Ao mesmo 
tempo, responde à necessidade do movimento docente de 
contar com um meio para veicular os debates e reflexões 

críticas no âmbito das Universidades do Paraná.

O tema da memória da greve não se justifica só pelas dificuldades 
que atravessamos – mais uma vez – em nossa relação com o governo 
do Estado, mas pela transcendência que ela teve nos destinos da 
Universidade paranaense dez anos atrás. Aquelas greves foram decisivas 
para impedir um acelerado processo de privatização e desmonte da 
universidade pública no Paraná que vinha sendo gestado pelo governo 
na época e, embora os perigos da orientação privatizante não tenham 
sido dissipados, o que nos resta da autonomia universitária e do caráter 
republicano das nossas IES deve muito àquele enfrentamento em que 
docentes, funcionários e estudantes resistiram à ofensiva do governo. 
Ainda temos muito que aprender daquela experiência.

No esforço por organizar esta memória colhemos depoimentos dos 
protagonistas mediante entrevistas e artigos elaborados por alguns 
deles. Estes se referem aos diversos aspectos vivenciados durante a greve, 
desde as articulações estaduais, os problemas organizativos, os impactos 
institucionais até tentativas de explicações mais abrangentes e profundas 
acerca dos processos políticos e sindicais, analisando as políticas do 
governo Jaime Lerner que atacavam duramente nossas universidades. 
Resgata-se, por fundamental, a participação estudantil durante estes 
eventos, numa tentativa de valorizar convenientemente a vocação da 
universidade como formadora de cidadãos críticos e comprometidos 
com seu tempo. Ademais, registra-se neste esforço de memória a unidade 
do movimento estadual com os docentes, funcionários e estudantes das 
universidades públicas paranaenses. 

Um balanço completo das consequências destes movimentos ainda 
deve ser feito. Estamos apenas iniciando o resgate da memória como 
contribuição para esse esforço coletivo. Mas, certamente aquelas jornadas 
nos ensinaram coisas que ainda hoje estão na mente dos que passaram por 
elas: uma delas é a importância das assembleias como o espaço e método 
privilegiado da prática democrática, da decisão coletiva. Durante as 
greves quase todas as questões relacionadas à universidade passaram a ser 
deliberadas em assembleias. O protagonista da luta não era o sindicato 
ou sua diretoria, mas o coletivo reunido, debatendo e deliberando. Este 
método foi estendido ao funcionamento do Comando de Greve que nos 
momentos mais agudos reunia mais de noventa pessoas. Essa lição foi tão 
importante que ainda hoje, diante da perspectiva de uma nova greve, a 
assembleia, no momento em que define a data de início do movimento, 
constitui também um comando de mobilização, um comando de greve, 
pois aprendeu que quem faz o movimento é o conjunto organizado dos 
professores.

Esperando que a Revista do Sindiprol/Aduel seja um efetivo incentivo 
à participação dos docentes na retomada de um poderoso movimento 
político, intelectual e cultural em defesa da universidade pública 
e gratuita, a diretoria do Sindiprol/Aduel se congratula por estar 
entregando este primeiro volume do nosso periódico.
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entrevista

Revista do Sindiprol/Aduel: Quando e em que circunstância foi criado o 
Comitê Estadual em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná?

Evaristo Colmán: O Comitê Estadual foi criado em 1988, num período em que 
muitos protagonistas dos movimentos contra a Ditadura e pela democratização 
ainda militavam nas Universidades. Já desde aquela época se desenhava um ataque 
às Universidades Públicas. É importante enfatizar que o Comitê foi constituído 
como uma frente política em defesa da Universidade, diferentemente do Fórum 
de Entidades Sindicais (FES), que é apenas uma frente sindical, um agrupamento 
de sindicatos. O Comitê, pelo contrário, era uma frente política. Por isso dele 
participavam estudantes, professores e também os funcionários.

Revista do Sindiprol/Aduel: Qual era a composição do Comitê antes da greve 
de 2000?

Evaristo Colmán: Antes da greve de 2000, o Comitê era controlado por um grupo 
de burocratas sindicais cujo horizonte se limitava ao sindicalismo de resultados, 
os mesmos que participavam do Fórum. Quando começou a movimentação 
das greves, o Fórum de sindicatos também se reorganizou. Naquela época, 
o Comitê também agia praticamente como um Comitê puramente sindical. 
Dele participavam o Sindiprol [Sindicato dos Professores do Ensino Superior 

“Durante	a	greve	a	
comunidade	experimentou	
a	Autonomia	Universitária”

ENTREVISTA COM
EVARISTO COLMÁN

Professor do Departamento
de Serviço Social da UEL,

desde 1991. Foi presidente da 
Aduel de 2001 a 2008 
e atualmente é diretor 

de Comunicação do 
Sindiprol/Aduel.
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de Londrina], na época presidido por Cesar Caggiano; o 
Sinsaúde [Sindicato dos Empregados nos Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de Londrina e Região], dirigido pela 
Ana Cruz; a Assuel [Associação dos Servidores da UEL], 
dirigida pelo Itamar Nascimento; o Sinteemar [Sindicato dos 
Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino de Maringá], 
dirigido pelo Almir; o Sinteoeste [Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Paraná], 
dirigido pelo Januir Vieira Filho; o Sintespo [Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior 
de Ponta Grossa], dirigido por um sindicalista chamado 
Jesus. Esta era a composição do Comitê e deste Comitê só 
participavam entidades sindicais. Não participavam os 
estudantes. A Aduel, que não era reconhecida como entidade 
sindical pelos sindicalistas do Fórum, tinha pouca inserção. 
O Comitê, antes da greve, era dirigido majoritariamente por 
esses sindicatos.

Revista do Sindiprol/Aduel: Houve uma renovação desse 
Comitê? Como isso se deu?

Evaristo Colmán: O principal resultado da greve de 2000 
foi a renovação do Comitê, a retomada do seu caráter 
de frente política. Por isso quando se fez o encontro em 
Cascavel, posterior à greve de 2000, uma das questões mais 
importantes que lá se deliberou foi a participação dos DCEs, 
com direito a voto no Comitê. Também, como resultado dessa 
greve, houve uma renovação, uma mudança na direção dos 
sindicatos, e quem passou a dirigir o Sinteoeste e o Sintemar, 
principalmente esses dois sindicatos, foram professores e 
funcionários que haviam participado da greve de 2000. Isso 
teve uma grande importância. Por isso, quando o Comitê 
se reestrutura e retoma sua característica de uma ferramenta 
política, vai ser já sob a perspectiva do movimento em defesa 
da Universidade contra o projeto privatista do Lerner. Esse foi 
o principal resultado: a articulação estadual em torno a uma 
reivindicação política.

Revista do Sindiprol/Aduel: E aqui na UEL, como era 
composta, qual era a organização política das direções 

sindicais no período da greve de 2000 e como elas atuaram 
durante a greve?

Evaristo Colmán: Havia o Sinsaúde, a Assuel, o Sindiprol a 
Aduel e o DCE. Mas o fato é que o Sinsaúde estava dirigido 
por uma burocrata que estava há muito tempo no comando 
do sindicato, e que se opôs à greve, militou contra a greve. A 
diretoria da Assuel também se opôs à greve. Tanto o Sinsaúde 
quanto a Assuel não só se opuseram à greve como conspiraram, 
com o Reitor, para liquidar a greve. Entre os professores nós 
tínhamos a Aduel e o Sindiprol. A Aduel era dirigida por 
um grupo heterogêneo de professores, alguns deles tinham 
participado de diretorias anteriores, outros eram novos, mas 
basicamente tinha gente do CCH, CCB, do CESA e do CECA. 
Nenhum dos membros da Aduel na época da greve havia 
tido uma grande participação sindical nas lutas anteriores da 
Universidade. Esse grupo mantinha uma vinculação à política 
do Andes [Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior] que defendia um sindicalismo mais 
politizado que fazia a defesa da Universidade Pública. Essa era, 
em linhas gerais a característica daquela diretoria. Já o Sindiprol 
era dirigido por uma diretoria cuja orientação política não era 
muito clara, mas se definia por uma perspectiva estritamente 
corporativa. O sindicato deveria se limitar exclusivamente à 
discussão salarial. E esta discussão salarial, eles entendiam que 
deveria ser essencialmente resolvida no âmbito das discussões 
na Assembleia Legislativa, no Parlamento ou em articulação 
com outros políticos. Eles não tinham como método de ação 
chamar os docentes em assembleias, organizar movimentos, 
fazer pressão política sobre os governos, nada disso. Eles 
entendiam que o sindicato era uma espécie de empresa, 
que ficava lá em Curitiba tentando negociar em nome dos 
professores. E quando começou o movimento, no início de 
2000, eles também resistiram ao movimento de greve, foram 
na verdade arrastados. 

Revista do Sindiprol/Aduel: E como foi o funcionamento 
das assembleias durante essa greve de 2000? As assembleias 
de docentes e as assembleias unificadas? Como você avalia a 

Assembleia	Geral	Unificada	dá	as	costas	para	a	presidente	do	Sinsaúde.
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polêmica que se deu em torno da 
participação estudantil?

Evaristo Colmán: As assembleias 
da greve de 2000, provavelmente 
foram o espaço mais importante 
de todo esse processo. Foi o que 
mais profundamente afetou a vida 
da Universidade. No começo, o 
movimento era só de docentes. 
A Aduel convocou as primeiras 
assembleias, em março de 2000. E 
estas assembleias foram convocadas 
para discussão da pauta salarial. 
Nas primeiras assembleias vieram 
poucos professores, oito ou nove 
professores, depois este número 
aumentou. Na terceira assembleia 
de docentes, lá no Piniquinho [Anfiteatro menor do CCB], 
começou a se questionar por que é que o Sindiprol não estava 
lá. Essa assembleia então delegou à professora Márcia Lopes 
a tarefa de convidar o Sindiprol a participar das seguintes 
assembleias. Ela fez isso e, muito a contragosto, o presidente 
do Sindiprol participou da assembleia seguinte. Depois cresceu 
o movimento prévio à greve. Nesse ínterim teve a greve da 
APP [Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná], 
dos professores da rede estadual, teve a greve das Federais, 
e começou a movimentação também nas Universidades 
Estaduais do Paraná, em Maringá e na Unioeste. E chegou-se 
à deflagração da greve em assembleias. Quando os docentes 
começaram a se mobilizar, também aconteceram algumas 
assembleias de funcionários. Mas as direções, tanto da Assuel 
quanto do Sinsaúde, eram contrárias ao movimento de greve. 
Só que a base dessas entidades estava em choque com as 
direções, pois desde agosto de 1995 não tinham reposição 
salarial. A situação deles, de fato, era pior, pois os professores 
ao menos tiveram em 1997, com o PCCS (Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários), alguma recomposição dos seus salários. 
E os funcionários não tiveram nenhum alívio. Por isso 
houve uma reação da base dessas entidades que começou a 
participar, inicialmente olhando as assembleias dos docentes 
e depois participando das assembleias dos docentes. Quando 
se deflagrou a greve, naturalmente os estudantes começaram 
também a participar das assembleias. Neste momento se 
coloca o problema do peso do voto dos estudantes. Quem é 
que vota?

Revista do Sindiprol/Aduel: E foi convocada uma primeira 
assembleia unificada? 

Evaristo Colmán: Não. A provocação para se chegar à 
assembleia unificada veio do conflito que se produziu na hora 

de deliberar numa assembleia 
de que participaram estudantes, 
funcionários e professores. E não 
se sabia como votar. Houve então 
um debate sobre o peso do voto 
de cada um, ou quem podia votar. 
Alguns professores defenderam 
já naquele momento que quem 
participasse da assembleia tinha 
direito de votar, e o peso de 
cada voto deveria ser igual, sem 
discriminação. Outros professores 
questionaram que isso deveria 
ser aprovado numa assembleia 
específica de cada categoria, quer 
dizer, numa assembleia específica 
dos professores. Porque até então 
se configurava essencialmente 

como uma greve de professores, pois as entidades que 
assumiram a greve eram o Sindiprol e a Aduel. As outras 
entidades de funcionários não assumiram a greve. Por isso, se 
encaminhou uma assembleia em separado dos docentes que 
aconteceu no CCH para deliberar sobre a participação e o 
peso do voto de funcionários e estudantes. Foi uma assembleia 
muito importante, muito rica no anfiteatro maior do CCH. 
Eu me lembro disso, estava cheia de docentes, e foi um debate 
quentíssimo, durante o qual muitos professores se posicionaram 
abertamente contra ou a favor do voto universal. Quase toda 
a diretoria da Aduel defendeu o voto universal. Uma coisa 
que chamou muito a atenção foi que vários professores do 
CCH, da Filosofia e das Ciências Sociais se colocaram contra 
o voto universal com o argumento de que “aluno não delibera 
sobre salário de professores”, coisas assim. Mas a assembleia de 
professores aprovou por maioria o voto universal. Aprovou que 
nas assembleias conjuntas o peso do voto fosse um homem, 
um voto. E assim, na seguinte assembleia, passou a valer isso. 
Esta deliberação, esta decisão e esta forma de caminhar foi 
o que deu muita força à greve. Porque quando se instalava 
a assembleia, quem votava era quem estava lá, não eram as 
entidades. Isto fortaleceu tanto os estudantes que participavam, 
quanto os funcionários que participavam em choque com as 
suas direções. E esse choque chegou ao extremo. Em algumas 
assembleias, em que as direções desses servidores apareceram, 
praticamente a assembleia inteira virava as costas para esses 
dirigentes. Viravam as costas, vaiavam, faziam musiquinhas, 
havia muita revolta contra esses dirigentes. 

Revista do Sindiprol/Aduel: Isto influenciou na autoridade 
adquirida pelo Comando de Greve?

Evaristo Colmán: Isso deu impulso para o comando greve, 

“A inserção de setores
que antes não se

manifestavam e que
passaram a se colocar

cotidianamente foi
o resultado daquele

movimento. Vivia-se um
clima de opressão. Falava-se

baixo nos corredores.
Isso mudou com a greve”.
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que era um espaço do qual participavam todos os que 
defendiam a greve e era muito grande. Lembro que em alguns 
momentos havia quase cem pessoas, só no comando de greve. 
Funcionários, professores e estudantes. Foi tão profunda esta 
explosão da comunidade assumindo em suas mãos a direção 
da greve e a direção da própria Universidade, porque durante 
a greve se suspenderam diversas outras atividades a não ser 
aquelas que o Comitê de Ética da Greve autorizava. Teve 
um impacto muito profundo na comunidade, que assumiu 
em suas mãos o funcionamento da Universidade. Durante 
cerca de 40 dias quem dirigiu a Universidade foi a assembleia 
unificada, o poder da Universidade estava praticamente nas 
mãos dessa espécie de assembleia geral universitária. Este foi o 
momento mais alto da mobilização. Depois tivemos uma greve 
de seis meses, mas ela se sustentou porque antes a comunidade 
havia se levantado e tinha esta confiança. Confiança adquirida 
durante a greve, devido ao fato de, nesse período, o comando 
da universidade ter passado para as assembleias unificadas.

Revista do Sindiprol/Aduel: Quais foram os resultados 
políticos e econômicos da greve de 2000? 

Evaristo Colmán: Do ponto de vista econômico não 
conseguimos nada. Nossas reivindicações salariais não foram 
atendidas. Agora, do ponto de vista político, foi muito 
importante. Porque ela permitiu, primeiro, que se debatesse 
internamente o projeto de privatização de Lerner que vinha 
dos anos anteriores e avançava dentro das Universidades, mas 
não encontrou oposição a ele. Durante a greve, começou 
a se debater amplamente isso. Em diversos meios, nas 
assembleias, no comando, no boletim da greve, enfim, o 
debate foi assumido pela comunidade como um problema 
da Universidade, o que não ocorre toda hora. No dia-a-dia 
da Universidade, esses assuntos são velados, ou mascarados 
pelos encaminhamentos burocráticos, resoluções, portarias, 
decisões de departamento, colegiado. Os conselhos discutem 
pontualmente temas aparentemente isolados, ficando oculta, 
dessa forma, que muitas decisões representam a materialização 
da orientação ou vontade do governo que, no caso do Lerner, 
era explicitamente privatista. Durante a greve, isso tudo foi 
explicitado e discutido pela comunidade universitária. Essa me 
parece que foi uma das maiores conquistas da greve. Uma das 
críticas que se fez depois é que o movimento havia começado 
com uma ou duas reivindicações e terminou com quarenta. 
É uma crítica feita da perspectiva de um sindicalismo de 
resultado, digamos. Do ponto de vista da efetividade da luta 
sindical, puramente corporativa, pode até se entender essa 
crítica, não justificá-la. Mas do ponto de vista político não. 
Porque do ponto de vista da defesa da Universidade, pelo 
contrário, a ampliação das bandeiras refletia a consciência das 
diversas situações opressivas e conflitos que a comunidade 

universitária se dispôs a enfrentar. Porque nem todos os 
setores eram afetados pelos mesmos processos de privatização, 
de apropriação da Universidade, de ataque do Estado sobre 
a Universidade. É natural que se ampliasse a pauta. Porque 
foi um processo político que libertou rebeldia. Agora, do 
ponto de vista sindical, do sindicalista de resultados, do 
sindicalista corporativo, ele só pensa em conseguir nem que 
seja um pontinho a mais no salário, para aparecer como um 
grande vitorioso. A ideia de sucesso do movimento se mede 
exclusivamente pelo reajuste que se consegue, nem que seja 
miserável, e não pela ampliação da base dos que participam 
do movimento. Então houve esta discussão. Eu penso que a 
ampliação dessa discussão, a inserção de setores que antes nem 
se manifestavam, não se colocavam e passaram a se colocar 
cotidianamente e, de alguma maneira, continuam se colocando 
até hoje, foi o resultado daquele movimento. Porque antes 
daquele movimento não havia lista comunidade, lista docente, 
não havia essa postura de muitos professores, funcionários e as 
vezes até estudantes de se manifestarem criticamente dentro da 
Universidade. Vivia-se um clima de opressão. Falava-se baixo 
nos corredores. Os professores ficavam com medo, falando 
baixo e olhando para os lados. Isso mudou com a greve, essa 
conduta de medo e de terror que havia dentro da Universidade. 
Então me parece que teve esses resultados. De ampliar o debate, 
de trazer a discussão e de enfrentar o processo de privatização 
do governo Lerner. Isso objetivamente barrou o projeto do 
governo. Objetivamente barrou e terminou de barrar com a 
greve de 6 meses, que foi na verdade a continuidade daquela. 
Eu diria que esse foi o resultado mais importante. Porque 
depois, na sequência imediatamente o governo continuou 
atacando. Lembro que eles, na sequência, chamaram um 
grupo de trabalho em Curitiba para discutir a autonomia, se 
ia se estabelecer aquele percentual do ICMS semelhante ao de 
São Paulo, mas o quadro político havia mudado. O governo 
já perdeu a iniciativa e as Reitorias perderam a iniciativa. Elas 
já não estavam mais em condições de fazer qualquer pacto 
nas costas da comunidade universitária. Particularmente em 
Londrina, na sequência começou o processo de cassação do 
reitor Jackson [Proença Testa]. Foi na sequência da greve que, 
uma parte dos que fizeram o movimento, iniciaram a ofensiva 
contra o reitor até cassar o mandato dele.

Revista do Sindiprol/Aduel: Nessa segunda greve, qual foi o 
papel desempenhado pelo Comitê Estadual?

Evaristo Colmán: Foi decisivo. A greve de 2001-2002 foi 
organizada pelo Comitê. Porque o Comitê se reorganizou 
na sequência da greve de 2000. Houve eleições sindicais 
em Maringá e na Unioeste. Mudam as direções, assumiram 
dirigentes que participaram da greve, funcionários e 
professores, porque eram entidades mistas. Tanto que em 
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Maringá só tinha o Sinteemar 
para professores e funcionários, 
e na Unioeste havia o Sinteoeste, 
que representava professores e 
funcionários. Não havia as seções 
sindicais do ANDES, nada disso. 
No Paraná inteiro só tinha a Aduel 
que era vinculada ao ANDES. 
Então a mudança de orientação 
política da direção dessas entidades 
foi resultado da greve, o Comitê 
se rearticulou, os estudantes 
começaram a participar, e se 
preparou essa greve. Essa greve foi 
preparada no âmbito do Comitê 
Estadual, não no Fórum. No 
Fórum tentamos unificar a greve 
com a APP. Até dois dias antes de 
deflagrar nossa greve, a APP ia sair em greve com a gente. Por 
isso havia uma pressão no sentido da greve ter uma bandeira 
única, porque então a perspectiva sindical se potenciava. Mas, 
mesmo com o cuidado de limitar a uma bandeira, ao índice de 
reposição das perdas acumuladas – 50,03% que unificou todas 
as Universidades, todos os setores, inclusive a APP – aquele 
movimento foi a continuidade do enfrentamento à política do 
governo Lerner. O Comitê organizou passo a passo esta greve, 
estimulou a realização de assembleias, a escolha de delegados 
em assembleia para compor o Comitê de mobilização e 
depois o Comando de Greve. Toda essa orientação foi de 
alguma maneira resultado dessa renovação, dessa mudança de 
orientação política. Por que era importante isso? Para evitar 
que a direção do movimento ficasse na mão das burocracias 
sindicais e permitir que fosse expressão das bases organizadas, 
das bases que estavam em luta, que eram as assembleias das 
categorias. Embora não se tenha repetido nem em Londrina 
nem em nenhum lugar a situação de voto universal, 90% da 
condução do processo foi exercida por delegados eleitos em 
assembleias. Eram representantes dos que de fato estavam 
organizados. Havia alguns representantes que representavam 
a sua entidade: a Assuel e o Sinsaúde, por exemplo, era só 
a burocracia que representava. Não abriram mão disso. 
Mas aqui entre os docentes de Londrina, na Unioeste e em 
Maringá, os representantes do comando de greve eram eleitos 
em assembleia.

Revista do Sindiprol/Aduel: E como era a relação entre o 
comando local da UEL e o comando estadual? Como era o 
trâmite das decisões?

Evaristo Colmán: Houve várias fases. No início a relação era 
tranquila. Mas, na medida em que a greve foi se prolongando, 

começaram a aparecer 
contradições. Por exemplo, 
em Londrina começaram a se 
manifestar as pressões de setores do 
professorado, principalmente, que 
queriam acabar com a greve. Já em 
Outubro, houve uma assembleia no 
[Cine Teatro] Ouro Verde em que 
alguns professores questionaram 
se não era o momento de recuar, 
de parar com a greve. Por quê? 
Porque eram aqueles setores que 
estavam na greve, mas tinham seus 
“projetos”. O Jackson já havia sido 
cassado, nós tínhamos o Reitor 
que era o Pedro Gordan, colocado 
na reitoria por ser o decano do 
Conselho Universitário e que ia 

encaminhar a eleição de reitoria. Por isso, aqueles que queriam 
disputar a reitoria, pressionavam para que a greve terminasse 
logo, porque a sua finalidade principal era ocupar a reitoria. E 
foram pressionando para acabar com a greve desde outubro. A 
greve começou em setembro e já em outubro havia esta pressão. 
Então, na medida em que majoritariamente no comando 
estadual de greve predominavam as tendências a manter o 
combate, começou a haver estas contradições. Particularmente 
em Londrina, começou a haver esta disputa interna, dentro 
do comando local, e que se manifestava nas assembleias. Essa 
disputa dentro do comando local, depois ia para as assembleias, 
e as assembleias deliberavam pela continuidade até o final. Mas 
houve atritos. E esses atritos derivavam dos projetos políticos 
dos grupos que posteriormente ocuparam a reitoria na UEL. 
Estes eram os grupos que de fato queriam acabar com a greve, 
isso aliás não era muito velado. Nas Universidades em que não 
havia o problema eleitoral não houve esta contradição. Outro 
problema se manifestou já no fim da greve, em fevereiro e 
março. Porque era uma greve muito extensa, ninguém tinha 
experiência, era algo absolutamente inédito, uma greve que 
passou Natal, Ano Novo, Carnaval, então era algo insólito 
mesmo. Esta situação de desgaste da própria vanguarda, da 
própria direção, dos próprios comandos locais, começou a 
repercutir no comando estadual. De que forma? Na pressão 
para se encontrar uma forma de encerrar o movimento porque 
segundo alguns dirigentes “não havia saída”. Não conseguiram 
enxergar que precisamente naquele momento era o governo 
que sofria o maior desgaste. Porque o governo tentou todas 
as medidas de pressão. Desconto de salário, que conseguimos 
cassar com uma ação judicial, impedindo que se descontassem 
os salários. Depois eles tentaram criminalizar a greve pela 
configuração de vandalismo no HU, vandalismo noutros 

“Era uma greve muito
extensa, era algo

absolutamente inédito, 
uma greve que passou 

Natal, Ano Novo, Carnaval. 
Era algo insólito mesmo. 

Esta situação de desgaste 
da própria direção 

começou a repercutir no 
comando estadual”.
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lugares, que também foi repudiada. Depois já mais para o final 
do ano, o governo Lerner vai conseguir de um juiz a prisão 
dos dirigentes da greve, a prisão dos dirigentes das entidades 
representativas. Isso foi também um episódio importante, que 
só não se concretizou porque para que a medida tivesse efeito 
deveria ser assinada por todos os dirigentes das entidades. 
Na época eu era presidente da Aduel e, por orientação dos 
advogados, eu evitei a assinatura dessa intimação. Como eles 
não intimaram todos, então essa medida, a nossa prisão, não 
pôde ser cumprida. O promotor de Justiça aqui de Londrina, 
Bruno Galatti, chegou a ir lá pro HU. Ele se passou por um 
usuário que ia requerer atendimento, para tentar configurar 
um flagrante contra os grevistas. Havia a pressão da Igreja 
Católica, o Dom Albano, que era Bispo na época, falava que 
o vestibular era sagrado. Toda a pressão em cima dos grevistas. 
A ACIL [Associação Comercial e Industrial de Londrina] fez 
pressão sobre os grevistas, a Sociedade Rural fez pressão sobre a 
greve, a Folha de Londrina, todos faziam pressão sobre a greve. 
Por quê? Porque com a extensão da greve, comprometeu-se 
o vestibular. Os estudantes majoritariamente debandaram 
na segunda greve, na época a maioria dos estudantes ainda 
eram de fora, isto repercutiu no comércio, que passou a ter 
um movimento bem menor, todo o tipo de comércio sentiu o 
impacto. Então a pressão sobre a greve começou a se avolumar. 
Mas na medida em que não conseguiram derrotar a greve 
nesse final de ano, a greve se fortalecia, a greve de fato se 
fortalecia e o governo se enfraquecia. No entanto, devido ao 
cansaço dos dirigentes, eles ao invés de entender que a greve 
se fortalecia por ter superado todas essas pressões violentas - 
mandados judiciais, corte de salário, prisão, pressão do Bispo, 
da Cúria, pressão da Associação Comercial, da Sociedade 
Rural, dos jornais, do promotor – ao invés de enxergar nisso 
o fortalecimento da greve e enfraquecimento do governo, o 
cansaço dos dirigentes começou a penetrar no comando e 
a distorcer a análise do quadro da correlação de forças. Por 
isso, quando o governo fez a primeira proposta para encerrar 
a greve, esses dirigentes rapidamente concordaram, quando 
poderíamos ainda esticar, pelo menos uma semana mais, e 
conseguido arrancar mais do governo. Mas a sua questão era a 
relação entre o comando estadual e os comandos locais. Onde 
não havia um interesse eleitoral dentro das Universidades não 
se manifestou uma contradição entre os comandos locais e o 
comando estadual. Só se manifestou, no caso de Londrina, por 
conta de um grupo interessado em pegar a reitoria. Aí sim. Aí 
foi uma luta feroz. Em Londrina foi uma luta feroz. E quem 
decidia eram as assembleias. Toda assembleia este grupo, que 
depois pegou a reitoria, levava a proposta de encerrar a greve. 
E eram derrotados toda vez. A greve só se encerrou depois que 
o comando assinou um documento com o Deputado Durval 
Amaral na Assembleia Legislativa para encerrar a greve, o 

comando se reuniu em Campo Mourão, fez um documento, 
e encaminhou para as assembleias. Então as assembleias 
encerraram a greve, inclusive em Londrina.

Revista do Sindiprol/Aduel: Qual a sua explicação para 
essa duração tão grande da greve?

Evaristo Colmán: Primeiro há que se considerar que a 
experiência da greve de 2000 foi muito importante porque 
fortaleceu a comunidade universitária. Professores, estudantes 
e até alguns funcionários passaram a se relacionar com a 
Universidade como coisa da comunidade universitária e 
não apenas da alta burocracia. A Universidade deixou de ser 
“propriedade” das autoridades, só do Reitor e dos pró-reitores. 
Não, a Universidade passou a ser de todos. Isso é muito 
importante para entender por que durou tanto. Também 
estava subjacente uma ideia, uma consciência de que há uma 
contradição entre esta comunidade e o Estado. Não menos 
importante foi o fato do Comitê ter se reestruturado e ganhado 
autoridade. O Comitê tinha autoridade, que transferiu para 
o comando de greve estadual. Isso também foi importante. 
Porque a constituição do comando era uma continuidade do 
funcionamento democrático da assembleia. Quem dirigia a 
Universidade durante a greve era a assembleia. E a partir dessas 
assembleias é que se constituiu o comando estadual. Por isso 
tinha uma autoridade que vinha do fato dessa instância ser 
uma instância democrática, que expressava todas as posições. 
Porque na assembleia havia os que eram a favor da greve e os 
que eram contra. E se votava, se deliberava. Então isso dava 
consistência às decisões, dava firmeza às decisões, e isso foi 
importante para resistir tanto tempo. Outra razão foi que o 
governo investiu várias vezes contra a greve e foi derrotado. 
Foi derrotado no desconto de salários, foi derrotado na 
prisão dos dirigentes, nas pressões políticas, foi derrotado em 
todos os momentos. Isso também deu confiança e esticou o 
movimento. Porque o governo provocava a comunidade com 
essa postura. Outro fato importante foi que o governo estava 
mal informado. Tenho a impressão, não tenho prova disso, 
mas algumas coisas se falavam: que o governo, o Ramiro 
Wahrhaftig, que era o Secretário de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior, e outros tinham informações do que se 
passava na Universidade, particularmente na UEL e na UEM. 
Algumas pessoas do movimento passavam a ideia ao governo 
de que a greve ia acabar amanhã. Aí vinham as assembleias, 
e a greve continuava. “Ah, mas vai acabar”... aí não acabava. 
Tanto que havia dirigentes da greve, por exemplo, que em 
janeiro estavam na praia, achando que a greve tinha acabado. 
Estavam tão certos de que a greve ia acabar que foram tirar 
férias, foram para a praia. Então o próprio governo tinha 
informações de dentro do movimento de que a greve ia acabar. 
Por isso também eles apostaram numa linha de não ceder, 
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não ceder, não ceder. Essa postura ao 
invés de fragilizar o movimento o 
estimulou, pois aumentava a revolta 
dos professores e funcionários. Eu 
acho que também de alguma maneira 
pesou que setores vinculados ao ex-
reitor cassado, e que estavam muito 
magoados por todo o procedimento da 
cassação também colaboraram para que 
a greve durasse bastante tempo. Alguns 
até fecharam as portas e foram embora, 
esperando o fim da greve para voltar 
à Universidade. Como não estavam 
no comando da Universidade, eles 
estavam querendo que o circo pegasse 
fogo. Isto também contribuiu. Porque 
não houve uma oposição militante, 
digamos assim, como houve na greve 
de 2000. Porque na greve de 2000 
havia uma luta política aberta dentro 
da Universidade contra a greve. A alta 
cúpula da Universidade, o Conselho 
de Administração, o professorado 
mais vinculado à direita estavam contra a greve todo dia. Nos 
piquetes a gente chegou a ter episódios de atropelamento, por 
exemplo, jogaram o carro em cima de um estudante que estava 
num piquete. Houve situações de quase agressão física entre os 
que eram a favor e os que eram contra a greve. Na greve de seis 
meses não, porque aqueles setores mais partidários do Jackson, 
do Lerner, simplesmente fecharam as portas e foram embora. 
Isso também, de alguma maneira, ajudou. Então ficou assim: 
o movimento de greve contra o governo. E o governo mal 
informado, mal assessorado e só batendo, batendo e sendo 
derrotado acabou estimulando a duração do movimento. 
Somando a autoridade que tinha o comando estadual que 
vinha da autoridade que lhe davam as assembleias, você tem 
um quadro que permite entender por que isso durou tanto.

Revista do Sindiprol/Aduel: Quais foram os resultados 
mais importantes dessa greve de 2001/2002?

Evaristo Colmán: O bloqueio do projeto privatista do 
Lerner. Ele havia celebrado um termo de autonomia com as 
universidades em 1999 que limitava o repasse do governo 
a praticamente a folha de salários. Em março de 2002 
apresentou um projeto que liquidava com o caráter público da 
universidade. Chamado por ele de “autonomia”, era na verdade 
uma desvinculação do estado do financiamento da universidade 
e havia outros projetos de outros deputados nessa linha. Um 
deles propunha abertamente a cobrança de mensalidade! Tudo 
isso foi bloqueado pela greve, momentaneamente. Porque o 

projeto privatista não se interrompeu. Se analisarmos o que 
ocorreu de lá até hoje, veremos que a privatização avançou e 
muito! Hoje nós temos o EaD dentro das universidades públicas, 
um instrumento da privatização e da aniquilação da escola. As 
universidades estaduais do Paraná foram compulsoriamente 
colocadas para dentro do SINAES, do sistema nacional de 
avaliações, sem resistência nem da reitoria nem dos conselhos 
superiores. Esta inclusão agride a autonomia universitária. E 
se mantendo no sistema do SINAES a universidade valida 
o processo de homogeneização que o governo faz entre as 
universidades e as fábricas de diplomas, ou seja, serve não para 
aferir “qualidade”, mas para justificar e reforçar a orientação 
privatista do Estado. A ingerência do governo federal e estadual 
na vida universitária só aumentou desde então. Assim como a 
quantidade de cursos pagos e a influência das fundações. Há 
situações hoje em que o sistema de cursos pagos monopoliza 
o espaço físico e a atividade dos servidores da Universidade, 
que se dedicam exclusivamente aos cursos pagos. Aos sábados, 
se você for ao CESA, os funcionários só atendem os cursos, 
porque ganham por fora. E não se pode marcar uma aula 
de reposição lá no CESA, por exemplo, porque está tudo 
ocupado pelos cursos pagos. E esses recursos hoje tem um peso 
cada vez maior no orçamento das Universidades. Quer dizer, 
depois da greve o processo de privatização não se interrompeu, 
ele se aprofundou. Mas aquele projeto do Lerner foi barrado 
naquele momento. O Lerner foi derrotado politicamente em 
parte pela nossa greve, mas também havia um movimento 
mais amplo contra ele. Foi naquele período, por exemplo, 
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que houve um grande movimento 
contra a tentativa de privatização 
da COPEL, que o governo não 
conseguiu realizar. Finalmente não 
conseguiu eleger o sucessor dele. 
Depois entrou Requião que ficou 
no governo por dois mandatos. 
O resultado principal da greve foi 
a derrota do projeto privatista do 
Lerner. Do ponto de vista salarial, 
os docentes reivindicavam 50,03% 
e tiveram 13,5% de reposição. 
Só os servidores que ganhavam 
menos tiveram os 50,03%, que 
era a reivindicação geral. Quer 
dizer, os que ganhavam menos 
tiveram um reajuste maior. Mas, a 
massa de docentes e dos servidores 
melhor remunerados teve muito pouco. Quer dizer, o ganho 
de reajuste salarial não foi significativo. Mas uma coisa 
importante: embora as aulas tivessem que ser repostas em um 
calendário que foi afetado por dois anos até ajustar novamente, 
ninguém teve desconto de salário. Falar que a greve não serviu 
para nada, ou, que perdemos, não tem sentido. 

Revista do Sindiprol/Aduel: Você tem mais algum 
comentário a fazer sobre a greve? Algum outro aspecto?

Evaristo Colmán: Acho que o mais importante dessa 
experiência é que durante a greve a comunidade experimentou 
a autonomia universitária. Essa é uma experiência única! 
Porque é somente durante a greve que as coisas se decidem em 
assembleia, em que todos participam diretamente da decisão. 
Fora desses momentos, o funcionamento da Universidade é 
determinado por um pequeno grupo que encabeça a burocracia 
universitária, os que estão no comando da Universidade. Por 
isso, essa experiência da decisão direta por parte de quem está 
na assembleia sobre a vida universitária é talvez a experiência 
mais importante. Importante inclusive porque ela sempre será 
provisória, será passageira, ocorre só durante as greves. Porque 
terminadas as greves dificilmente se mantém a mesma tensão 
de mobilização do conjunto para democratizar as estruturas. 
As estruturas dentro das universidades são autoritárias, são 
verticais. Mesmo que exista formalmente a escolha - você vota 
em quem vai ser seu chefe, em quem vai ser o coordenador do 
colegiado, quem vai ser representante aqui, lá, até indicação 
para reitor – objetivamente quem acaba ocupando esse 
lugar são grupos políticos que, ou tem o monopólio, ou se 
alternam com outros grupos. Então, o poder se distribui 
entre uma minoria, uma oligarquia universitária. Só nas 
greves é que o poder dessa oligarquia desaparece, se dissolve, 

e é substituído pela assembleia. É 
aí que se manifesta a autonomia 
universitária. A reflexão que 
deveria ser feita sobre a greve é 
essa. É o momento do exercício 
da autonomia universitária que 
raramente se percebe, raramente se 
persegue, raramente se entende fora 
desse momento. Porque é claro, 
quando a comunidade vai à greve, 
não vai à greve atrás da autonomia 
universitária, geralmente vai por 
uma reivindicação específica, 
às vezes limitada. Mas quando 
se faz a greve e o poder é dado 
à assembleia, mesmo aqueles 
que não pensam na autonomia 
universitária, mesmo aqueles que 

não perseguem a autonomia universitária, de fato a estão 
exercendo, é a forma de existência da autonomia. Porque a 
rigor, a autonomia universitária é uma forma de poder, oposta 
à ingerência do governo. E é só durante as greves que a gente 
tem este poder sendo exercido diretamente pela comunidade 
organizada. Isso talvez seja a coisa mais importante dessas 
duas greves pelas quais nós passamos. Que são diferentes 
das greves anteriores. Porque desde 1992, os servidores das 
universidades são estatutários. Antes éramos celetistas e havia 
muitas greves. Claro, havia outro elemento. Os sindicatos 
ainda tinham nos quadros aqueles que haviam se mobilizado 
contra a Ditadura Militar. Mas depois da democratização 
muitos desses quadros entraram na corrida para ocupar vagas 
no parlamento municipal e estadual. Vão ser vereadores ou 
candidatos a prefeitos, deputados estaduais, federais e outros 
serão seus assessores. O fato é que abandonam o movimento, 
ou a ele se acercam para pedir votos. Essa greve de 2001/2002 
ocorreu num quadro completamente diferente das greves 
anteriores. Porque então já éramos funcionários públicos, e 
os funcionários públicos não têm o instituto da negociação 
coletiva. Não temos acordo coletivo, não temos a interferência 
da Justiça do Trabalho, não temos os mecanismos que têm 
os celetistas, porque ficamos diretamente subordinados ao 
Estado. Essas duas greves permitiram à comunidade, dessas 
três Universidades que fizeram a greve, o exercício de uma 
autonomia, o exercício de uma democracia durante a greve, 
que marcou profundamente as relações e marca até hoje. 
E na memória dos dirigentes e militantes da greve ainda 
estão frescas as experiências e formas de organização que se 
constituíram arduamente. Estas experiências, esta bagagem 
pode ser rapidamente retomada, caso precisemos organizar 
outro movimento em algum momento.

“Durante a greve, de
maneira bem empírica, a

comunidade experimentou
a autonomia universitária. 

Afora isso, o funcionamento
da Universidade é

determinado por meia
dúzia de burocratas que

estão no comando da
Universidade”.
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autonomia

Decorridos 10 anos do encerramento da greve de professores e 
funcionários das universidades estaduais de Londrina, Maringá e 
do Oeste do Paraná (Cascavel, Marechal Rondon, Foz do Iguaçu, 
Francisco Beltrão e Toledo) é muito importante rememorar os 
fatos e analisar o contexto em que se realizou a mais longa greve 

de trabalhadores realizada no Brasil e uma das mais longas greves realizadas no 
mundo. A greve envolveu aproximadamente 80% dos professores e funcionários 
do sistema estadual de ensino superior paranaense e perdurou por 169 dias. 

Tal greve extrapolou o campo das reivindicações econômicas, não se resumindo 
apenas à luta por reajuste salarial. Além da reposição salarial de 50,03% a pauta do 
movimento grevista reivindicava, dentre outros pontos, o financiamento integral 
das Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a contratação de servidores 
técnicos e a gestão democrática e eleição livre e direta dos dirigentes. Em nosso 
entendimento, a longa duração, a radicalidade e o significado político da greve não 
podem ser entendidos se abstrairmos os 6 meses de greve do longo processo de 
enfrentamento entre dois projetos de universidade no estado do Paraná no período 
de 1995 a 2002: de um lado os defensores da  universidade pública, gratuita, laica, 
autônoma e democrática e de outro lado o Governo privatista de Lerner, aliado 
do Governo FHC, cujas políticas eram inspiradas nas orientações de organismos 

A	greve	na	UEL,	UEM	e	
Unioeste	em	2001/2002

MAIS DO QUE UMA
GREVE POR REAJUSTE
SALARIAL, UMA LUTA

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
DAS UNIVERSIDADES

PARANAENSES

LUIZ	FERNANDO	REIS

Professor do Colegiado do
Curso de Enfermagem da Unioeste,

campus de Cascavel. No período
de 2001 a 2003 foi presidente do

Sinteoeste (Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino Superior

do Oeste do Paraná) e no período
de 2007 a 2011 foi presidente da

Adunioeste (Sindicato de Docentes da
Unioeste - Seção Sindical do Andes/

Sindicato Nacional).

“A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento.” 
Milan Kundera
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internacionais, especialmente do Banco Mundial. 

Lerner, considerado um dos governadores mais neoliberais 
do Brasil, durante todo o seu mandato procurou criminalizar 
os movimentos sociais, adotando uma postura de aberto 
enfrentamento a todos que lhe faziam oposição. Cercou 
com grades o Palácio Iguaçu para tentar evitar a pressão 
das constantes manifestações, especialmente de servidores 
públicos, realizadas na capital. Procurou evitar, diversas vezes, 
pelo uso da força policial, que manifestantes dos diversos 
movimentos sociais chegassem até Curitiba. Em 2 de maio 
de 2000, por exemplo, para impedir que um comboio de 40 
ônibus do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) 
entrasse na capital, a polícia militar matou o trabalhador rural 
Antônio Tavares e feriu outros 150. 

Lerner, ao final de seu mandato, foi considerado o 
governador mais impopular do país, segundo pesquisa 
do DataFolha. Como consequência, foram frustradas as 
suas pretensões de compor uma chapa presidencial, como 
representante do PFL numa composição com o PSDB, e de 
fazer sucessor ao Palácio Iguaçu. O candidato a governador 
apoiado por Lerner nas eleições em 2002, Beto Richa (PSDB), 
não passou sequer para o segundo turno, fez apenas 17,3% 
dos votos válidos.

Neste texto pretendemos pontuar, especificamente, 
o longo processo de enfrentamento entre dois projetos 
distintos de universidade, considerando que a greve de 169 
dias foi a culminância desse processo de enfrentamento. A 
greve constitui-se no “combate final” entre os defensores da 
universidade pública e o Governo Lerner, que saiu derrotado 
de tal combate. Além dos ganhos econômicos, decorrentes do 
reajuste salarial, o principal ganho de tal greve foi a vitória 
de um projeto político de universidade antagônico ao projeto 
governamental. A manutenção das universidades estaduais 
como instituições públicas e gratuitas, sem dúvida 
nenhuma, foi a grande vitória do movimento grevista. 

Tal vitória teve um significado político que deve 
permanecer como uma referência fundamental. Demonstrou-
se cabalmente que o caminho mais consequente para a defesa 
da universidade pública e a conquista de melhores condições 
de carreira e salário é a organização coletiva e o protagonismo 
da ação direta dos trabalhadores. Os outros sindicatos 
de servidores estaduais que, na época, não apostaram no 
caminho da organização e preferiram as infindáveis reuniões 
com o governo, apartadas da mobilização da categoria, não 
arrancaram nenhum ganho do Governo Lerner, foram 
derrotados. 

A primeira lição da longa greve de 2001/2002 e que não 
pode ser esquecida é a seguinte: as conversações de gabinete 

com o governo estadual em Curitiba, se não estiverem 
amparadas por um permanente processo de mobilização da 
categoria, se constituem no caminho mais curto para a derrota.

Para evidenciar o contexto político no qual desenrolou-se 
a greve de 2001/2002 pretendemos analisar as políticas para 
o ensino superior que foram implementadas pelo Governo 
Lerner (1995-2002) no estado do Paraná. Nossa análise 
busca estabelecer os nexos entre tais políticas e as orientações 
do Banco Mundial para a reforma privatista dos sistemas 
educacionais dos “países em desenvolvimento”, enfatizando o 
papel atribuído à “autonomia universitária” como instrumento 
para colocar em prática tal reforma.

O Governo Lerner propunha, desde o início de sua 
gestão, a “concessão da autonomia plena” às IEES como 
uma das diretrizes do seu governo para o ensino superior. A 
proposta de regulamentação da autonomia das universidades 
paranaenses foi apresentada como forma de “complementar 
a autonomia prevista, constitucionalmente, às universidades”. 
De acordo com o Governo Lerner “A conquista da 
autonomia plena das universidades e faculdades estaduais – a 
autonomia administrativa e de gestão patrimonial” deveria 
“complementar a autonomia didático-científica que as IES 
já exercem” (PARANÁ, 1999a, p. 2).

A “autonomia” que o Governo Lerner planejava conceder 
às IEES do Paraná seria um instrumento para a implementação 
da reforma privatista da educação superior proposta pelo 
Banco Mundial para os “países em desenvolvimento”. Na 
análise das políticas implementadas pelo Governo Lerner 
serão focalizados, especialmente, os “Termos de Autonomia” 
celebrados entre o governo estadual e as administrações 
superiores das IEES, nos anos de 1999 e 2000, Termos que 
subsidiaram a formulação, em 2002, da proposta do Governo 
Lerner de “concessão de autonomia plena” às universidades 
paranaenses, por meio do Projeto de Lei Estadual nº 032/2002. 

1. O BANCO MUNDIAL: FONTE DE INSPIRAÇÃO DAS AÇÕES DO 
GOVERNO LERNER

O Banco Mundial serviu de inspiração ao Governo Lerner 
para um conjunto de ações propostas e/ou implementadas 
durante os 8 anos de mandato. Lerner privatizou o Banco 
do Estado do Paraná (BANESTADO), a Companhia de 
Telecomunicações do Paraná (TELEPAR), as rodovias, a 
previdência estadual, por meio da criação da ParanáPrevidência1, 
e, ainda, tentou vender a Companhia Paranaense de Energia 

1 Nos termos da lei estadual nº 12.398, de 30 de dezembro de 1998, a 
ParanáPrevidência caracteriza-se como instituição, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e receitas 
próprios e com autonomia técnica e financeira.
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Elétrica (COPEL), na época a companhia hidrelétrica mais 
lucrativa do país. O desrespeito ao funcionalismo público foi 
uma marca de seu governo. Impôs uma política de arrocho 
salarial, ao desrespeitar a Constituição federal que previa o 
direito dos servidores públicos à revisão geral anual de salários. 
Procurou reduzir o número de servidores estaduais ao se 
negar a realizar concursos públicos, em número suficiente, 
para contratar novos servidores. Quanto às universidades, ele 
forçou a “privatização por dentro”, obrigando-as a instituir 
taxas e vender serviços, em estreita sintonia com as orientações 
do Banco Mundial.

Em relação à educação superior, o Banco Mundial 
defende uma reforma privatista embasada em duas propostas 
fundamentais: a diferenciação institucional e a diversificação 
das fontes de financiamento das instituições de educação 
superior.

A proposta de fomentar a maior diferenciação das 
instituições de educação superior se vincula ao objetivo de 
reduzir os seus custos para o Estado. O Banco Mundial orienta 
que sejam criadas novas instituições não-universitárias, pois 
as universidades seriam inapropriadas e onerosas aos “países 
em desenvolvimento”. Além disso, propõe o estímulo à 
criação de instituições privadas que deveriam ser as principais 
responsáveis pela oferta da educação superior (BANCO 
MUNDIAL, 1995).

Para ampliar a oferta de educação superior nos “países 
em desenvolvimento” além da diferenciação institucional, 
que reduziria os custos desse nível de ensino para o erário 
público, o Banco Mundial propõe, ainda, que as instituições 
públicas de educação superior procurem diversificar as suas 
fontes de financiamento para que não fiquem dependentes 
exclusivamente do financiamento estatal e busquem fontes 
privadas para o financiamento de suas atividades. 

Para implementar a reforma da educação superior, 
especialmente a diversificação das fontes de financiamento das 
instituições públicas, e para estimulá-las a  “usar os recursos 
de forma mais eficiente”, o Banco Mundial afirma que “una 
mayor autonomía institucional es la clave del éxito de la 
reforma de la enseñanza estatal de nivel superior” (1995, 
p. 69, grifo nosso). A autonomia universitária, ressignificada 
pelo Banco Mundial, é o instrumento por meio do qual 
as universidades públicas deveriam colocar em prática as 
propostas de reforma da educação superior.

A autonomia preconizada pelo Banco Mundial constitui-
se em instrumento por meio do qual o Estado poderá desonerar-
se de seu dever de financiar integralmente as universidades 
públicas, obrigando essas instituições a diversificarem o seu 
financiamento com a adoção de diferentes modalidades de 

financiamento privado. Essa concepção de autonomia se opõe 
frontalmente à autonomia de gestão financeira consagrada 
em nossa Constituição Federal, pois “a autonomia de gestão 
financeira das universidades consiste, basicamente, no ato de 
gerir os recursos públicos (financeiros e materiais) que são 
postos a sua disposição” (RANIERI, 1994, p. 129). Para o 
Banco Mundial, a autonomia financeira é um mecanismo 
para “estimular” as instituições públicas a arrecadarem 
recursos privados, especialmente, permitindo que as mesmas, 
individualmente, possam conservar e administrar livremente 
os recursos arrecadados.

2. as políticas do governo lerner (1995-2002) para o 
ensino  superior no Paraná 

“Para quem não viveu, convém contar. 
A quem já se esqueceu, quero lembrar.” 

Thiago de Mello. 

Durante a sua primeira gestão (1995-1998), Lerner 
tomou algumas medidas com vistas a reformar o ensino 
superior no Paraná na direção das orientações do Banco 
Mundial. Essa tentativa de reforma concretizou-se através 
de três iniciativas: 1º) a Lei Estadual nº 11.500/96, que 
regulamentou a prestação de serviços pelas IEES paranaenses, 
permitindo que as mesmas cobrassem pelos serviços prestados 
à comunidade; 2º) a proposta apresentada em dezembro de 
1997 pelo deputado Eduardo Trevisan, da bancada governista, 
que instituía a gratuidade seletiva, ou seja, o ensino pago 
nas IEES; 3º) a proposta, discutida nos bastidores da equipe 
do Governo Lerner, de transformar as IEES em Agências 
Sociais Autônomas (A.S.A.). Essa última proposta ficou mais 
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conhecida como “Projeto A.S.A.” e propunha regulamentar o 
exercício da autonomia de gestão financeira das IEES. Essas 
três iniciativas se articulavam na direção da desobrigação do 
Estado quanto ao financiamento integral do ensino superior 
e buscavam oferecer, como contrapartida às IEES, alternativas 
de auto-sustentação financeira. 

O Governo Lerner, no início de seu governo se 
comprometeu com a “expansão da oferta de vagas” e a 
“definição de uma política que atendesse aos interesses da 
sociedade paranaense”. Para tanto, propunha que tais medidas 
seriam implementadas integralmente por meio da “concessão 
da autonomia plena às universidades paranaenses” (PARANÁ, 
1999a). 

A proposta do deputado estadual Eduardo Trevisan 
de instituir a cobrança de mensalidades nas IEES públicas 
(Projeto de Lei nº 564/1996) foi apresentada como um 
instrumento a ser utilizado pelas IEES para ampliar os seus 
recursos orçamentários e, ainda, como uma forma de realizar 
a “justiça social”. Na justificativa do projeto de lei, o deputado 
argumentava que os alunos das universidades públicas, em sua 
maioria, eram aqueles que frequentaram os melhores e mais 
caros cursinhos. Se tais alunos, de acordo com a justificativa, 
tiveram dinheiro para pagar o cursinho, teriam capacidade 
para honrar os compromissos financeiros com a universidade. 
Posteriormente, em maio de 2001 o deputado Divanir Braz 
Palma, também vinculado à bancada governista, apresentou o 
projeto de lei nº 173/2001 que autorizava “o Poder Executivo 
a restringir a gratuidade dos cursos de graduação”, permitindo 
assim a implantação do ensino pago nas universidades.

O Governo Lerner, da mesma forma que o Governo 
FHC, lançou mão de uma série de ações, aparentemente 
desarticuladas, com o objetivo de reformar a educação superior 
na direção das orientações do Banco Mundial. 

A proposta, lançada como “balão de ensaio”, que previa 
a transformação das IEES em agências sociais autônomas 
(Projeto A.S.A.) tinha como objetivo alterar “o regime jurídico 
das Instituições de Ensino Superior – IES mantidas pelo 
governo do Paraná para o de Agência Social Autônoma”. Essa 
proposta tornou-se pública, de forma apócrifa, em novembro 
de 1996, 

O projeto de lei “apócrifo”, propunha a privatização das 
universidades ao  transformá-las em agências sociais autônomas 
(A.S.A.), entidades jurídicas de direito privado. Tal projeto 
previa, dentre outros itens, que seria assegurada, às agências 
sociais autônomas, “a autonomia de gestão financeira, que será 
exercitada de acordo com as disposições definidas nesta Lei”. O 
projeto também definia que a “autonomia de gestão financeira” 
das IEES consistiria na “[...] alocação e administração interna 

de recursos financeiros, na busca de fontes alternativas 
de financiamento, na liberdade de se efetivar associações ou 
parcerias com outras instituições públicas ou privadas […]”. 
(PROJETO …., 1996, grifo nosso).

O Projeto A.S.A. ao definir em que consistiria a autonomia 
de gestão financeira, deixava claro que o objetivo de tal projeto 
era conceder a autonomia financeira às IEES para que as 
mesmas pudessem buscar fontes alternativas (privadas) de 
recursos. Caberia às IEES desenvolver atividades para gerar 
recursos e, com isso, complementar o orçamento repassado 
pelo poder público. Isso permitiria ao governo colocar em 
prática a proposta de “financiamento compartilhado” ou 
“financiamento misto2” que veio à tona posteriormente, em 
março de 1999, com a celebração do “Termo de Autonomia”, 
entre o governo estadual e as administrações superiores das 
universidades.

As propostas de instituir o ensino pago nas IEES e de 
transformá-las em agências sociais autônomas, apresentadas 
durante o primeiro mandato do Governo Lerner, foram 
barradas pela mobilização da comunidade universitária. O 
Comitê em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná3 e 
a, então combativa, União Paranaense dos Estudantes (UPE), 
coordenaram esse processo de mobilização que desaguou, 
em janeiro de 1997, na Assembleia Legislativa do Paraná4 

2 O projeto de lei que pretendia transformar as IEES em agências sociais 
autônomas (A.S.A.), estabelecia que o orçamento das IEES, transformadas 
em agências, a ser repassado pelo Estado seria vinculado a um determinando 
percentual do ICMs. O conjunto das IEES receberia um montante de 
recursos de 12,08% do ICMs (cota parte estadual). O projeto determinava 
que tal montante não poderia ser ultrapassado. Com isso, a complementação 
do orçamento do ensino superior público, se necessário, seria efetivada 
pelas próprias IEES que, no uso das atribuições da “autonomia de gestão 
financeira”, buscariam fontes alternativas (privadas) de recursos para 
complementar o orçamento repassado pelo Estado.

3 O Comitê em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná foi criado 
em 25/09/1988,  no 4º Encontro das Instituições de Ensino Superior do 
Paraná, realizado em Londrina. O Comitê é composto por diversas entidades 
(sindicatos de trabalhadores do ensino superior, associações docentes, 
associações de servidores técnico-administrativos e diretórios centrais de 
estudantes) e, desde a sua criação, tem buscado constituir-se no espaço de 
discussão e organização  dos movimentos representativos dos diferentes 
segmentos da comunidade universitária do Estado do Paraná. O Comitê em 
Defesa do Ensino Superior deixou de reunir-se já há algum tempo. A última 
reunião ocorreu em 25 de outubro de 2008, em Cascavel, com a presença 
das seguintes entidades: ADUEM, ADUNICENTRO, ADUNIOESTE, 
SESDUEM, SINDIPROL e SINDUEPG. Todas as entidades presentes 
eram representativas de docentes. Os sindicatos mistos (representantes de 
docentes e técnicos-administrativos) resolveram não participar das reuniões 
do Comitê por discordar da presença das seções sindicais do Andes-Sindicato 
Nacional. 
4 A mobilização contra os projetos que pretendiam instituir a “Gratuidade 
Seletiva” e alterar o regime jurídico das IEES, transformando-as em agencias 
sociais autônomas ocorreu no dia 07 de janeiro de 1997, em Curitiba. 
Naquele momento, os servidores e estudantes das universidades estavam 
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impedindo, naquele momento, a reforma/privatização do 
ensino superior no Paraná almejada pelo governo Lerner.

2.1 TERMO DE AUTONOMIA DAS IEES DO PARANÁ: UM ENSAIO DA 
REFORMA PRIVATISTA RECOMENDADA PELO BANCO MUNDIAL

Logo após a sua reeleição, em outubro de 1998, o Governo 
Lerner reiniciou, por “novos caminhos”, a tentativa de 
reformar o Sistema Estadual de Ensino Superior do Paraná. A 
“concessão” da autonomia às IEES passou a ser, formalmente, 
o instrumento utilizado por Lerner para a reforma privatista 
das universidades, pretendida desde o início de seu governo. 
Com a apresentação da proposta de “concessão de autonomia 
às IEES, o Governo Lerner retomou, oficialmente, parte 
daquilo que estava previsto no Projeto de transformação das 
IEES em agências sociais autônomas (Projeto A.S.A.). 

Durante o mês de novembro de 1998, a Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) iniciou 
um processo de negociações com  a Associação Paranaense 
das Instituições de Ensino Superior Público5 (APIESP) com 
o objetivo de “conceder” a autonomia às universidades e 
faculdades estaduais paranaenses. Desse processo de negociações 
estabelecido entre a SETI e APIESP resultou a assinatura do 
“Termo de Autonomia” que concedeu provisoriamente, no ano 
de 1999, a autonomia financeira às IEES. 

A SETI divulgou que a assinatura do Termo de Autonomia 
“foi um momento histórico que veio concretizar uma das mais 
antigas reivindicações da comunidade universitária estadual 
(...) Nenhuma instituição foi obrigada a aderir ao termo”6 
(PARANÁ, 1999b, p. 1, 3). Entretanto, a análise das ações 
do Governo Lerner em relação às universidades nesse período 
nos permite afirmar que as administrações superiores foram 
“coagidas” para que aceitassem o “Termo de Autonomia” 
como “um mal menor”. O instrumento utilizado pelo 
Governo Lerner para “coagir” as administrações superiores 

em férias e as lideranças do movimento temiam que, face à desmobilização 
das universidades, o projeto do deputado Trevisan pudesse ser aprovado. 
A mobilização iniciou-se com ato público na Boca Maldita, seguido de 
passeata até a Assembleia Legislativa. Na Assembleia, representantes do 
Comitê e da UPE reuniram-se com o presidente do Poder Legislativo, 
Deputado Aníbal Khury, que assumiu o compromisso de que qualquer 
projeto de reformulação das IEES seria apreciado somente após o mês 
de março, quando as universidades já teriam retomado s suas atividades 
normais. Depois da negociação na Assembleia um grupo de estudantes, 
professores e funcionários realizaram protesto no interior do Palácio Iguaçu 
contra o governador Jaime Lerner, durante a posse dos novos secretários de 
Estado.
5 Entidade composta pelos reitores e pelos diretores da IEES do Paraná.
6 Essas afirmações estão contidas no documento “Autonomia universitária 
não é privatização”, produzido pela SETI. Esse documento foi encaminhado 
às IEES no dia 31 de março de 1999, através do Ofício nº 227/99 – GS/
SETI.

foi o enquadramento das universidades no Conselho de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado (CRAFE). Através 
do CRAFE, o Governo Lerner pavimentou estrategicamente o 
caminho para a assinatura do “Termo de Autonomia”.

O CRAFE foi instituído pelo governador Jaime Lerner, 
em 16 de novembro de 1998, através do decreto dstadual nº 
4.959/98, com o objetivo de “proceder estudos e deliberar 
sobre assuntos que visem a promoção do equilíbrio Fiscal do 
Estado do Paraná.” (PARANÁ, 1998a).

O artigo 4º do Decreto Estadual nº 4.959/98, que 
estabeleceu as competências do CRAFE, explicitou o flagrante 
desrespeito à autonomia das universidades. De acordo com 
o decreto, competia ao CRAFE, por exemplo: “formular 
diretrizes, propor e praticar quaisquer atos necessários à 
adequação das despesas com pessoal da administração direta e 
indireta, inclusive das Instituições de Ensino Superior, aos 
limites legais” (PARANÁ, 1998a).

O Decreto Estadual nº 4960/98, de 16 de novembro de 
1998, que tratava das normas para a contenção de despesas 
dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, 
submetia esses órgãos às regras determinadas pelo CRAFE. 
Esse decreto explicitou, de forma incontestável, a intervenção 
inconstitucional do CRAFE em relação às universidades, ao 
proibir, em seu artigo 7º, a todos os órgãos estaduais, inclusive 
às universidades, por exemplo, os seguintes atos:

I - a abertura de concurso público ou realização de teste 
seletivo para admissão de pessoal, ainda que temporário;
II - autorização de afastamento de servidores ao exterior, que 
importe despesas ao Estado, em especial com: passagens, 
diárias, estadias, ajudas de custo, inscrições, reembolsos e 
outros gastos com deslocamentos;
[…] 
VIII -  autorização de afastamento de servidores dentro do 
território nacional, que importe despesas ao Estado, para 
participação em cursos, seminários, congressos, programas, 
palestras, elaboração de teses e dissertação, estágio técnico 
supervisionado, ou outras atividades de estudo (PARANÁ, 
1998B).

É importante destacar que, mesmo tendo recursos em 
caixa, as universidades estavam impedidas de autorizar e 
custear qualquer despesa. Tudo precisava ser autorizado pelo 
“todo poderoso” CRAFE. 

Enquanto a comunidade universitária paranaense, 
através do Comitê em Defesa do Ensino Superior Público, 
denunciava a intervenção nas universidades, implementada 
pelo governo estadual por meio do CRAFE, a APIESP, 
entidade representativa dos reitores,  manteve um silêncio 
conivente. Nesse período (1998-2000) a APIESP era presidida 
pelo Reitor da UEL, prof. Jackson Proença Testa. 
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Ao invés de reagir e enfrentar o governo estadual, a APIESP 
optou por submeter-se à ação governamental e, por meio do 
ofício nº 009/98, de 30 de novembro de 1998, encaminhou, 
à SETI, “proposta de imediata implantação de autonomia do 
Ensino Superior no Paraná” nos seguintes termos: 

O Estado do Paraná terá como investimento único para 
a manutenção do Ensino Superior no Estado, o repasse 
do valor mensal a cada IES do montante da folha de 
pagamento do mês de novembro de 1998 acrescida de 
13º salário e férias [grifo nosso]. Em contrapartida a UEL, 
UEM e UEPG se comprometem a fazer a manutenção 
integral de todos os cursos já implantados e dar continuidade 
aos projetos de implantação dos cursos de graduação já  
autorizados (UEL – 05; UEM – 06; UEPG – 04). SEM 
QUALQUER ÔNUS PARA O ESTADO DO PARANÁ 
(APIESP, 1998, p. 1-2, grifo no original).

Com isso, a APIESP isentou o governo estadual do 
seu dever constitucional de financiar integralmente as IEES 
paranaenses. Ao que parece, a APIESP, para “livrar” as 
universidades das “amarras” impostas pelo CRAFE, preferiu, 
como “mal menor”, negociar com a SETI, enviando-lhe uma 
proposta que se constituiu num gesto claro de renúncia ao 
financiamento integral das IEES pelo Estado. Os reitores, 
inexplicavelmente,  conformaram-se em receber do Estado 
apenas os recursos necessários para cobrir as despesas com 
a folha de pagamento. Renunciaram ao financiamento 
público das despesas com custeio e investimento e, ainda, se 
propuseram a implantar 15 novos  cursos de graduação sem 
nenhum ônus ao governo estadual.

Em março de 1999, o governo do Estado e as IEES, por 
meio de suas administrações superiores,7 assinaram um Termo 
de Autonomia provisório para aquele ano. É importante 
frisar que, através desse Termo, o Governo Lerner “concedeu 
autonomia” inclusive para as faculdades estaduais, instituições 
isoladas de ensino superior, que a rigor não são abrangidas 
pelas disposições do artigo 207 da Constituição Federal. O 
Termo de Autonomia foi celebrado entre o governo e cada 
IEES individualmente, mas o conteúdo do Termo era o 

7 Os reitores e diretores foram autorizados pelos conselhos superiores de 
suas instituições a assinarem o “Termo de Autonomia”. Tais conselhos são 
constituídos por estudantes, professores e servidores técnicos. A aprovação da 
assinatura do Termo foi relativamente tranqüila em todas as universidades, 
com exceção da Unioeste, que foi a última universidade a aderir ao Termo. 
Nesta universidade houve uma resistência organizada contra a assinatura 
do Termo, com mobilizações de estudantes, professores e funcionários que 
pressionavam os membros do Conselho Universitário para que votassem 
contra a adesão da Unioeste ao Termo de Autonomia. Pouco antes do 
início da reunião, em ato público realizado em frente à reitoria, estudantes, 
professores e funcionários, como forma de protesto, queimaram o Termo de 
Autonomia. Entretanto, apesar dos protestos da comunidade universitária, 
o Conselho Universitário da UNIOESTE, por maioria “apertada” de votos, 
autorizou o reitor a celebrar o “Termo de Autonomia” com o governo do 
Estado.

mesmo para todas as IEES. A única diferença era o montante 
de recursos destinado a cada instituição.

O Termo de Autonomia estabeleceu, em sua cláusula 
primeira, que os recursos a serem repassados pelo Tesouro do 
Estado representariam “parcela de responsabilidade do Estado 
na cobertura de todas as despesas com pessoal, encargos sociais, 
custeio e investimentos, ficando a cargo da instituição a 
complementação necessária para o desenvolvimento de 
suas atividades” (grifo nosso).

O então titular da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Ramiro Wahrhfitg, indicou aos 
reitores e diretores de IEES o caminho para conseguir esses 
recursos adicionais para complementar o orçamento das IEES: 
“A partir de agora [com a ‘autonomia’] as universidades e 
faculdades terão mais flexibilidade para buscar na própria 
comunidade recursos para novos investimentos” (Jornal 
Hoje, 19 mar 1999, grifo nosso). 

Em abril de 2000, o Termo de Autonomia foi renovado, 
provisoriamente, até o final daquele ano. Os chamados 
“Termos de Autonomia” firmados entre o Governo Lerner e as  
administrações superiores da IEES, em 1999 e 2000, serviram 
de instrumentos para a imposição de uma grave restrição 
do financiamento público das universidades paranaenses. 
Estudo realizado por Altoé (2007) demonstra que o Governo 
Lerner, especialmente após a assinatura dos chamados Termos 
de Autonomia reduziu drasticamente, em termos reais, o 
financiamento público das universidades paranaenses. A 
tabela abaixo demonstra tal situação.

TABELA 1 - RELAÇÃO ENTRE A RECEITA DO ICMS – COTA PARTE DO 
ESTADO - E OS RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO DO PARANÁ ÀS 

IEES DURANTE O GOVERNO LERNER

Ano
Receita ICMS
Cota parte do 

Estado

Valor repassado 
às IEES

despesas pagas

% do ICMS
destinado 
às IEES

Redução em 
relação a 

1998 em %
1995 5.031.173.195,10 471.557.499,91 9,4 -

1996 5.270.263.981,60 454.327.596,61 8,6 -

1997 4.864.229.552,70 583.250.046,22 12 -

1998 4.909.014.666,00 619.492.814,84 12,6 0

1999 4.856.381.585,20 518.477.899,50 10,7 15,08

2000 5.529.966.390,00 502.807.500,00 9,1 27,78

2001 7.672.434.517,50 475.256.350,00 6,2 50,79

2002 7.153.332.287,40 488.332.063,02 6,8 46,03

2003* 7.789.169.017,50 477.683.424,25 6,1 51,59

FONTE: Altoé (2007, p. 84) 

* Orçamento aprovado no último ano de gestão do Governo Lerner. 
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Utilizando como parâmetro a própria proposta do 
Governo Lerner de vincular o orçamento das universidades 
ao ICMS, cota parte do Estado, conclui-se que no período 
de 1995 a 1998 houve um crescimento, em termos reais dos 
recursos destinados pelo governo estadual às universidades 
paranaenses. A partir da assinatura do primeiro Termo de 
Autonomia, em 1999, observa-se uma redução bastante 
significativa, se utilizarmos como referência o orçamento 
repassado em 1998.

No ano de 1999, se comparado ao percentual do ICMS 
destinado às IEES em 1998, houve uma redução real do 
orçamento na ordem 15,08 %. No ano de 2003, comparado 
ao ano de 1998, a redução orçamentária em termos reais 
atingiu o impressionante índice de 51,59%. A drástica redução 
orçamentária associada a não-contratação de servidores 
docentes e técnico-administrativos e ao arrocho salarial levou 
os servidores das três maiores universidades do Paraná (UEL, 
UEM e Unioeste), a enfrentarem o governo Lerner por meio 
de greves nos anos de 2000, 2001 e 20028. 

O estado do Paraná, em 1995, início da gestão do 
Governo Lerner, destacava-se por ser o estado da federação 
onde o número de matrículas em instituições públicas de 
ensino superior (60,7%) superava o número de matrículas 
em instituições privadas (39,3%). Durante o Governo Lerner 
a matrícula em instituições privadas de educação superior 
(62,1%) superou o número de matrículas nas instituições 
públicas (39,3%), conforme demonstrado na tabela abaixo.

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS EM CURSOS DE 
GRADUAÇÃO POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NO ESTADO 

DO PARANÁ (1995-2002)

ANO Nº DE MATRÍCULAS NAS IES PÚBLICAS

FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS TOTAL
Nº % Nº % Nº % Nº %

1995 17.511 15,8 45.403 41,0 4.297 3,9 67.211 60,7
2002 26.689 11,2 59.419 24,9 4.166 1,8 90.724 37,9

Nº DE MATRÍCULAS NAS IES 
PARTICULARES

TOTAL GERAL 
PÚBLICAS e PRIVADAS

Nº % Nº
43.503 39,3 110.714
148.450 62,1 238.724

FONTE: MEC/INEP

8 No ano de 2000 a greve, realizada na UEM, UEL e Unioeste, iniciou-se em 
1º de junho e foi suspensa dia 26 de junho na Unioeste, 27 de junho na UEL 
e dia 11 de julho na UEM, que foi a primeira a deflagrar a greve e a última 
a suspender o movimento. Em 2001, a greve foi deflagrada unificadamente 
em 17 de setembro e  encerrada no dia 04 de março de 2002.

Em 2002, último ano do Governo Lerner, o número 
de matrículas nas instituições públicas estaduais passaram 
a representar apenas 24,9% do conjunto das matrículas 
em instituições de ensino superior do Paraná. Em 1995, as 
matrículas nas instituições públicas estaduais representavam 
41% do número total de matrículas no Paraná. Esses dados 
demonstram que as orientações do Banco Mundial para que 
os governos estimulem a criação de instituições privadas de 
educação superior, preconizada pelo Banco Mundial, foi uma 
política adotada pelos governos Lerner, no plano estadual, e 
FHC, no plano federal.

No início de 2000, a SETI anunciou que enviaria à 
Assembleia Legislativa o projeto de lei, para regulamentar, de 
forma definitiva, a autonomia plena das IEES paranaenses, 
até o dia 31 de outubro de 2000. Entretanto, a proposta 
de “concessão da autonomia plena e definitiva” foi enviada 
pelo Governo Lerner apenas no início do ano de 2002, 
como tentativa de desestabilizar a greve deflagrada, em 17 
de setembro de 2001, pelos servidores docentes e técnico-
administrativos das universidades de Londrina, Maringá e 
do Oeste do Paraná. A proposta apresentada pelo governador 
tramitou na Assembleia Legislativa sob a forma do Projeto de 
Lei nº 032/2002.

2.2 O projeto 032/02: a “regulamentação” da autonomia no 
âmbito das universidades paranaenses

A proposta de “concessão de autonomia plena e definitiva 
às IEES” foi encaminhada, pelo governador do Estado, à 
Assembleia Legislativa no dia 19 de fevereiro de 2002, por 
meio da Mensagem nº 004/02. Nessa mensagem, o governador 
esclarecia que o anteprojeto de lei dispunha “sobre a autonomia 
das Universidades Públicas9 mantidas pelo Estado do Paraná e 
a transformação dos Hospitais Universitários em Autarquias, 
que passam a vincular-se à Secretaria de Estado da Saúde” 
(PARANÁ, 2002c, p. 1).

De acordo com a Mensagem nº 004/02, do Poder Executivo 
Estadual, o anteprojeto visava “adequar à legislação vigente, 
o exercício da autonomia das Universidades Públicas 
Estaduais, em complemento ao disposto nas Constituições 
Federal [grifo nosso] e Estadual e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, em prol da sociedade paranaense” 

9 Em outubro de 2002, por iniciativa do Governo Lerner, foi criada a 
sexta universidade estadual do Paraná, a Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR). Essa universidade seria constituída pelo agrupamento das 
11 faculdades estaduais. A UNESPAR contaria com campi universitário 
em oito municípios onde já se localizavam as atuais faculdades estaduais. 
O campus principal deveria ficar em Jacarezinho, cidade que conta com 
três faculdades, abrigando cerca de 2.500 acadêmicos. Os demais campi 
deveriam funcionar em Cornélio Procópio, Apucarana, Paranavaí, União de 
Vitória, Curitiba, Campo Mourão e Paranaguá.
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(PARANÁ, 2002b, p. 1). 

O objetivo do projeto de 
lei, anunciado pela mensagem 
do governador, explicitava um 
flagrante desrespeito à autonomia 
universitária, prevista no artigo 
207 da Constituição Federal. 
Pois, de acordo com Ferraz 
(1998) “o exercício e aplicação da 
autonomia universitária não estão 
condicionados à lei; o exercício da 
autonomia não se faz na forma da 
lei. A norma constitucional que 
abriga o princípio é de eficácia 
plena, independendo, portanto, 
de lei para ser aplicada”.

O governador Lerner utilizou 
o prolongamento da greve, 
iniciada em 17 de setembro de 2001, como justificativa para a 
“necessidade imediata de modificações estruturais no sistema 
de ensino superior e nas relações deste sistema com o Estado 
e com a comunidade” (PARANÁ, 2002d, p. 2). Entretanto, 
a greve se prolongava por culpa do próprio governo que 
se negava a negociar com o movimento. Ao apresentar 
publicamente a proposta de “concessão” de autonomia às 
universidades paranaenses, o governo estadual distribuiu um 
documento intitulado “Uma lei para garantir a autonomia 
com responsabilidade” (PARANÁ, 2002c). O próprio título 
do documento, que procurava justificar a iniciativa do Poder 
Executivo, era uma tentativa de desqualificar as universidades 
ao tentar atribuir às mesmas, como pressuposto, um exercício 
irresponsável da autonomia.

O governo, naquele momento, ao invés de negociar a 
pauta de reivindicações do movimento de greve, preferiu 
desqualificar as universidades e seus servidores apresentando 
um projeto de lei que, se aprovado, poderia significar um 
grave retrocesso no exercício da autonomia das universidades, 
um ataque a uma série de direitos dos trabalhadores garantidos 
no Plano de Carreiras, Cargos e Salários, a marginalização 
da participação de estudantes e funcionários dos conselhos 
universitários e a pavimentação do caminho da privatização 
definitiva do ensino superior no Paraná.

Destacaremos alguns pontos do projeto, apresentado 
pelo Governo Lerner, para comprovar a hipótese acima 
aventada. Tais pontos indicam a intenção daquele governo 
em implementar uma reforma administrativa e financeira 
das universidades paranaenses, em conformidade com as 
orientações do Banco Mundial, citadas anteriormente.

Quando o Governo Lerner 
afirmava que havia a “necessidade 
imediata de modificações nas 
relações do sistema estadual 
de ensino superior com a 
comunidade” (PARANÁ, 2002d 
p. 2), estava referindo-se à relação 
da universidade com o setor 
empresarial. A interlocução que 
procurou construir com esse setor 
durante a greve, o destaque que 
os empresários receberam quando 
da apresentação do “projeto 
de autonomia” e a crescente 
reivindicação desse setor para 
ampliar a sua participação na gestão 
das universidades paranaenses 
demonstram que havia uma ação 
deliberada no sentido de “abrir 

espaço” para que esses setores pudessem integrar as instâncias 
de decisão das universidades, os conselhos superiores. 

O Projeto de Lei nº 032/2002 propunha a reformulação 
dos conselhos universitários quanto a sua composição e 
ao número de seus membros. De acordo com o projeto, os 
conselhos universitários e os demais conselhos da universidade 
seriam compostos pelo número máximo de 21 membros. 
Os conselhos universitários, depois de modificados, teriam 
a seguinte composição: I. O Reitor e o Vice-Reitor, como 
membros natos; II. Quatro pró-reitores; III. Nove professores, 
com tempo de serviço mínimo de 10 (dez) anos na Instituição 
e experiência de pelo menos 4 (quatro) anos em funções de 
administração ou de coordenação de unidade institucionais, 
escolhidos entre seus pares; IV. seis  representantes  da 
comunidade local e regional, escolhidos pelo Conselho de 
Responsabilidade Social da Universidade.

Essa proposta excluía a participação de representantes 
de estudantes e de servidores técnico-administrativos, de 
professores com menos de 10 anos de tempo de serviço e 4 
anos de experiência administrativa. Por outro lado, ampliava 
a participação de representantes da comunidade local e 
regional, leia-se dos empresários. O governo Lerner justificava 
tal proposta afirmando que a modificação na composição dos 
conselhos superiores proporcionaria:

[...] condições para que os órgãos colegiados superiores 
das universidades passem a ter coerência em sua formação 
– pelo limite do número de seus membros, evitando-se 
“assembleísmos” inconsequentes – e em sua qualidade, 
com uma composição que privilegie a experiência 
universitária e administrativa de seus professores-membros, 

“O governo estadual 
passaria a ter o controle 

efetivo sobre as 
universidades através 

da indicação e nomeação 
de pessoas de sua 

confiança para gerir as 
universidades, destruindo, 

na prática, qualquer 
possibilidade de exercício da 

autonomia pela universidade.”
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bem como a representatividade da comunidade (PARANÁ, 
2002d, grifo nosso).

Quanto à autonomia administrativa das universidades, 
consagrada pela Constituição Federal, Ranieri (1994, p. 125, 
grifo nosso) afirma: “[...] não seria tolerável, aceitar que 
as Assembleias Legislativas Estaduais promulgassem leis 
que dispusessem sobre a forma de realização  de concursos 
docentes, ou sobre a forma e constituição de órgãos 
internos, nas universidades públicas estaduais.” Assim, ao 
invés de “conceder” autonomia, na verdade o projeto de lei 
nº 032/02 restringiria a já combalida autonomia universitária.

O projeto de lei alterava também a forma de escolha e 
nomeação dos dirigentes universitários. Os reitores e vice-
reitores das universidades paranaenses eram escolhidos, 
na época, por meio de eleição paritária envolvendo os 
três segmentos da comunidade universitária (estudantes, 
funcionários e professores), com posterior nomeação pelo 
governador dentre os nomes de uma lista tríplice. Se aprovado 
o Projeto de Lei nº 032/02, os reitores passariam a ser 
escolhidos pelo conselho universitário, onde os estudantes 
e os funcionários não teriam assento. O projeto abria a 
possibilidade de a escolha do reitor e do vice ocorrer por meio 
de consulta à comunidade universitária. Mas, nesse caso, 
deveria ser observada a proporção mínima de setenta por 
cento do corpo docente na composição do colégio eleitoral.

O projeto propunha ainda, para “melhorar as condições 
de administrabilidade das  universidades”,  a criação do 
“Conselho de Responsabilidade Social”. De acordo com o 
Governo Lerner:

A criação deste Conselho [de Responsabilidade Social], 
que contará entre seus membros, em sua maioria, com 
representantes da comunidade externa, local e regional, 
vai respeitar as características de cada universidade e 
poderá contribuir com a gestão democrática do ensino 
público, intensificando o processo de integração da 
universidade com a sociedade: no acompanhamento 
da definição de orçamentos e avaliação dos resultados 
educacionais, administrativos e financeiros, de forma 
que, periodicamente, as  metas de gestão possam ser 
revistas. Deverá ainda contribuir com a otimização do uso 
dos recursos públicos, melhoria  da qualidade do ensino 
superior, promoção e descentralização gradativa do sistema 
educacional, intensificando a participação da comunidade 
e o atendimento às reais demandas da sociedade paranaense 
(PARANÁ, 2002d, p. 5, grifo nosso).

O “Conselho de Responsabilidade Social”, composto por 
11 membros, seria assim constituído: pelo reitor e vice, por 3 
integrantes do conselho universitário e por 6 representantes 
da comunidade local e regional. Mais uma vez, o caráter 
autoritário do projeto se evidenciava. Com exceção do reitor 

e do vice, os demais integrantes do conselho seriam indicados 
e nomeados diretamente pelo governador. Desta forma o 
governo estadual passaria a ter o controle efetivo sobre as 
universidades através da indicação e nomeação de pessoas 
de sua confiança para gerir as universidades, destruindo, na 
prática, qualquer possibilidade de exercício da autonomia pela 
universidade. 

O “Conselho de Responsabilidade Social”, se aprovado o 
Projeto de Lei nº 032/2002, teria grande poder de interferência 
no interior da universidade, pois caberia a tal Conselho a 
elaboração do Contrato de Gestão a ser firmado entre cada 
universidade e o governo do Estado. Nesse Contrato de 
Gestão, elaborado e supervisionado pelo próprio Conselho 
de Responsabilidade Social, seriam estabelecidas metas e 
indicadores de desempenho à universidade para que a mesma 
recebesse a sua parte dos 9% (nove por cento) do ICMs que 
seriam repassados pelo Estado ao conjunto das universidades. 
A condição para a universidade receber recursos do Estado 
seria o cumprimento de metas estabelecidas no Contrato de 
Gestão. Tal Contrato seria elaborado e supervisionado por um 
conselho composto na sua maioria por membros externos à 
comunidade universitária, com pouca ou nenhuma experiência 
em relação às atividades-fim desenvolvidas nas universidades. 

A proposta de criação do Conselho de Responsabilidade 
Social e a necessidade de celebração de Contrato de Gestão 
se constituíram nas provas mais evidentes de que o Governo 
Lerner pretendia restringir, ainda mais, a autonomia 
universitária ao impor rígido controle externo a ser exercido 
pelo Conselho de Responsabilidade Social, composto, em 
sua maioria, por pessoas de confiança do governo, estranhas à 
universidade e vinculados ao setor empresarial. 

O projeto do Governo Lerner ao estabelecer o montante 
máximo de recursos – 9% do ICMs – a ser repassado 
às universidades concretizaria formalmente, na letra da 
lei, a proposta de “financiamento compartilhado”, de 
“financiamento misto” das universidades paranaenses. Tal 
modalidade de financiamento já havia sido experimentada 
anteriormente com a celebração dos Termos de Autonomia 
em 1999 e 2000. O objetivo do Projeto de Lei nº 032/2002 
era estabelecer, através da lei, o limite máximo de recursos 
do Estado que seriam disponibilizados às universidades e, ao 
mesmo tempo, indicar a busca de recursos privados como 
alternativa para complementar o orçamento das IEES. 

O próprio secretário Wahrhaftig confirmou que os recursos 
repassados seriam o teto máximo que cada universidade 
receberia: “Nossa expectativa é de uma arrecadação crescente. 
Mas se baixar, as universidades recebem menos. É um risco 
que terão de correr” (Jornal de Londrina, 01 fev. 2002, grifo 
nosso).
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No caso da redução dos investimentos, o Projeto de Lei nº 
032/2002 estabelecia os mecanismos para que as universidades 
pudessem diversificar as suas fontes de financiamento. O 
projeto, no seu artigo quinto, definia que a autonomia de gestão 
financeira consistira “na liberdade de alocação e gestão dos 
recursos orçamentários e financeiros”. Para o cumprimento 
de seus objetivos institucionais, no exercício de sua autonomia 
de gestão financeira, caberia à universidade: a “definição 
de formas e fontes de financiamento para os programas e 
atividades” (art. 5º, I) e a “oferta e cobrança pelos serviços 
prestados, conforme a Lei Estadual nº 11.500”10 (art. 5º, V). 
Dessa forma se institucionalizaria a desobrigação do Estado 
quanto ao financiamento integral das IEES. O projeto, ao 
se referir à necessidade de as universidades definirem formas 
e fontes de financiamento e ao reforçar a possibilidade 
de cobrança pelos serviços prestados, evidenciava que o 
governo estaria desobrigado do financiamento integral das 
universidades estaduais. Como contrapartida, as universidades 
ficavam obrigadas a buscarem formas alternativas (privadas) 
para a complementação dos recursos repassados pelo Estado.

Quanto à carreira dos servidores docentes e técnicos das 
universidades, o projeto de lei nº 032/2002 estabelecia que a 
Lei Estadual nº 11.713/97, que instituiu o Plano de Carreiras 
dos servidores docentes e técnico-administrativos das IEES, 
seria revogada 90 dias após a aprovação do referido projeto. 
Com isso, muitos direitos conquistados pelos servidores das 
universidades, após muitos movimentos, muitas greves e muitas 
negociações, poderiam ser destruídos. A careira única, o piso 
salarial unificado, a gratificação por titulação, a ascensão na 
carreira por tempo de serviço e por avaliação de desempenho, 
o tempo integral e a dedicação exclusiva (TIDE) como regime 
de trabalho, eram alguns dos direitos que estavam ameaçados. 

O então secretário Wahrhaftig, ao comentar sobre a 
autonomia administrativa que as universidades “passariam a 
ter” para definir a forma de utilização dos recursos financeiros, 
afirmou que as universidades poderiam fazer o que quisessem, 
teriam “possibilidade de fixar o plano de cargos e salários, 
conceder reajustes para os funcionários ou investir em 
outras áreas” (Gazeta do Povo, 14 fev. 2002).

A possibilidade de cada universidade estabelecer o seu 
próprio plano de carreiras, além de romper com a isonomia 
entre os servidores das universidades estaduais, isentaria o 
governo de responder diretamente pela política de pessoal e 
pelo reajuste salarial. A política de pessoal, incluindo o reajuste 
salarial, passaria a ser um problema particularizado entre os 
servidores e o reitor de cada universidade. 

10 Essa lei foi aprovada durante o primeiro mandato do governador Jaime 
Lerner, em 05 de agosto de 1996. Tal Lei instituiu a possibilidade de as IEES  
cobrarem pelos serviços prestados à comunidade (PARANÁ, 1996a).

Outro problema grave que poderia se estabelecer, se 
aprovado o projeto de lei nº 032/2002, seria a cisão interna 
entre os diferentes segmentos da comunidade universitária. 
Na medida em que cada universidade receberia um montante 
de recursos para “geri-los autonomamente”, poderia ser 
estabelecido um conflito, por exemplo, entre servidores 
que reivindicassem reposição salarial e estudantes que 
entendessem que a prioridade para a utilização dos recursos 
seria o investimento em determinados laboratórios ou na 
aquisição de livros. O conflito seria permanente e levaria a uma 
profunda divisão da comunidade universitária, que poderia 
ser permanentemente enleada na discussão de prioridades e 
medidas racionalizadoras para a utilização dos “seus recursos”. 
Com isso, o governo estadual poderia isentar-se do conflito 
alegando que estava cumprindo com a sua parte, o repasse 
de um percentual da arrecadação do ICMS, restando, como 
alternativa à comunidade universitária, a utilização “mais 
racional” de recursos e/ou a diversificação das fontes de 
financiamento com a captação de recursos por meio da venda 
de serviços à iniciativa privada ou da cobrança de taxas dos 
alunos, por exemplo.

Em 28 de fevereiro de 2001, foi apresentado pelo 
Governo Lerner ao Comando de Greve, o acordo que pôs fim 
à greve na UEL, UEM e Unioeste. No acordo firmado, após a 
realização de assembleias nas universidades em greve, o Poder  
Executivo retirou o caráter de urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei nº 032/2002 para que o mesmo pudesse ser 
“amplamente discutido pela comunidade paranaense”. A 
discussão do projeto em caráter de urgência na Assembleia 
Legislativa permitiria a sua votação e aprovação num curto 
período de tempo. O Governo Lerner contava com o apoio da 
ampla maioria dos deputados. 

O acordo que pôs fim à greve, ao estabelecer o 
compromisso do governo em não votar o Projeto de Lei 
nº 032/2002, em caráter de urgência, serviu para sepultar 
o referido projeto. Esse fato pode ser creditado à reação 
organizada da comunidade universitária contrária à aprovação 
de tal projeto, especialmente protagonizada pelo movimento 
paredista da UEL, UEM e Unioeste (2001/2002). 

Considerações finais

 O Governo Lerner, por meio do Projeto de Lei nº 
032/2002, pretendia privatizar o sistema de educação superior 
público do estado do Paraná. A aprovação de tal projeto seria 
a culminância da política que vinha sendo adotada desde 
o início de seu primeiro mandato, em janeiro de 1995. Tal 
política restringiu o financiamento das universidades públicas 
ao mesmo tempo em que procurava indicar às universidades 
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a busca de fontes privadas de 
recursos com solução aos problemas 
vivenciados. 

A reforma do ensino superior 
no Paraná, na direção recomendada 
pelo Banco Mundial, foi uma 
meta deliberadamente perseguida 
como política governamental 
no período de 1995 a 2002. Tal 
reforma contou com a conivência 
da APIESP, de representantes das 
administrações superiores e de 
setores da comunidade universitária 
que se alinharam ao governo Lerner 
na tentativa de derrotar a greve na 
UEL, UEM e Unioeste.

No Estado do Paraná, a 
reforma privatista da educação 
superior, apesar de ter avançado, não se consolidou plenamente 
em função da oposição a tal propostas desencadeada por um 
conjunto de entidades representativas dos três segmentos 
comunidade universitária, organizadas no âmbito do Comitê 
em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná. 

As ações desencadeadas pelos movimentos organizados 
da comunidade universitária, especialmente o enfrentamento 
dos trabalhadores das universidades de Londrina, Maringá e 
do Oeste do Paraná com o Governo Lerner por meio de duas 
greves nos anos de 2000 e 2001/2002, foram fundamentais 
para barrar, em grande parte, as iniciativas privatistas daquele 
governo. 

No processo de denúncia e enfrentamento às políticas 
privatistas do Governo Lerner a organização autônoma e 
independente dos trabalhadores das universidades estaduais 
do Paraná, especialmente de Londrina, Maringá e do Oeste 
do Paraná, se mostrou fundamental. A greve deflagrada pelos 
servidores dessas três universidades, em setembro de 2001, 
perdurou por quase seis meses e se constituiu na mais longa 
greve da história da classe trabalhadora brasileira. Essa greve 
demonstrou o tamanho da disposição e da indignação daqueles 
que, no cotidiano de seu local de trabalho, enfrentaram 
péssimas condições de trabalho e de salário, resultados 
concretos das políticas implementadas pelo Governo Lerner. 

 A greve foi vitoriosa do ponto de vista político 
e econômico. Do ponto de vista político, derrotou o 
Governo Lerner, obrigando-o negociar e a atender parte das 
reivindicações do movimento e, especialmente, impediu que a 
reforma privatista das universidades paranaenses ocorresse por 
meio da aprovação do projeto de lei nº 032/2002. Do ponto 

de vista econômico, o movimento 
arrancou um índice de reajuste 
de 13,55% para os docentes 
e servidores técnicos de nível 
superior. Para os demais servidores 
técnicos, foram negociados 
índices maiores de reposição 
(50,03% para a classe I; 44,18% 
para a classe II; 38,15% para a 
classe III; 33,15% para as classes 
IV e V;  22,96% para a classe VI 
e 18,16% para a classe VII). Além 
do reajuste salarial, o movimento 
grevista conseguiu negociar, 
junto à assembleia Legislativa, 
a ampliação dos recursos 
orçamentários das universidades 
estaduais para o ano de 2003. O 
orçamento das universidades foi 

ampliado em mais de 29 milhões se comparado à proposta 
enviada pelo governador à Assembleia Legislativa. A proposta 
inicial do Governo Lerner previa um repasse às universidades 
no valor de R$ 351.823.480,00 e o orçamento aprovado 
pela Assembleia, após as negociações com a Comissão de 
Orçamento, foi de R$ 380.973.680,00, uma ampliação de 
aproximadamente 18%.

Duas concepções antagônicas de autonomia universitária 
estiveram em permanente disputa durante o Governo Lerner. 
Tais concepções expressavam diferentes entendimentos sobre 
o papel do Estado em relação à oferta e ao financiamento 
da educação superior. A “concessão” da autonomia era o 
eufemismo utilizado pelo Governo Fernando Henrique e pelo 
Governo Lerner para a implementação da privatização das 
universidades públicas, sob inspiração do Banco Mundial. O 
movimento organizado dos trabalhadores das universidades 
públicas federais e estaduais conseguiu impor uma derrota a 
tais governos, na medida em que a reforma privatista definitiva 
do ensino superior não se configurou. Entretanto, nenhuma 
vitória ou derrota são definitivas e permanentes. 

Infelizmente, para os professores e funcionários das 
universidades paranaenses, as perspectivas não são animadoras. 
Parte dos apoiadores do governo Lerner estão de volta. Alguns 
deles têm cargos chaves no Governo Beto Richa. Parte dos 
deputados que constituíam a base parlamentar do governo 
Lerner, continuam na Assembleia Legislativa. Os organismos 
internacionais continuam inspirando os discursos e as ações 
de “nossos governantes”, ungidos como estadistas por esses 
organismos ao professar a sua fé no mercado, na estabilidade, no 
equilíbrio fiscal, eufemismos utilizados pelo FMI e pelo Banco 

“O enfrentamento
dos trabalhadores das

universidades de Londrina,
Maringá e do Oeste do
Paraná com o Governo

Lerner por meio de duas
greves nos anos de 2000

e 2001/2002, foram
fundamentais para barrar

as iniciativas privatistas
daquele governo”.
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Mundial para impor aos países, em “eterno desenvolvimento”, 
uma política de ajuste cujo objetivo central é drenar as riquezas 
dos países periféricos para os países centrais.

Aos trabalhadores das universidades brasileiras e 
paranaenses permanece a tarefa de continuar, de forma 
autônoma e independente, o duro combate às políticas 
privatistas que afrontam a autonomia universitária, sem 
esquecer que não basta a Constituição Federal ter estabelecido 
a autonomia universitária como norma auto-aplicável e o 
financiamento integral das universidades como dever do 
Estado. A lei por si só não se materializa, não produz direitos. 
Ela “impõe tarefas” que têm sido negligenciadas pelos 
diferentes governos, portadores de projetos de sociedade e de 
universidade distintos daqueles que historicamente interessam 
à classe trabalhadora. 
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autonomia

Lerner	e	o	projeto	
de	autonomia	no	32	

para	as	universidades	
estaduais	do	Paraná

O governo estadual de Jaime Lerner, no Paraná, como o governo 
federal de Fernando Henrique Cardoso duraram oito longos 
anos, de 1994 a 2002. Para as universidades públicas foram anos 
de destruição. No Paraná costumávamos dizer que o governador 
queria ser “mais realista do que os reis” do governo privatista 

de Fernando Henrique Cardoso. Apoiou-se na Lei base para a qualificação de 
entidades como organizações sociais, Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 
redigida pela aristocracia de FHC, Luiz Carlos Bressser Pereira, Pedro Malan, 
Paulo Paiva, José Israel Vargas e Clóvis de Barros Carvalho. Essa lei permitia livre 
comércio das entidades públicas e é a base para a privataria que Lerner pretendia 
fazer com as universidades estaduais paranaenses. O projeto de autonomia nº 32 
tem seu arcabouço na Lei nº 9.637/1998.

Lerner na esteira de lei conhecida como Lei Bresser quis privatizar as 
universidades estaduais paranaenses antes mesmo dos aristocratas de FHC em 
Brasília, e estas teriam desaparecido se não fosse a resistência dos professores, 
funcionários e alunos materizalidas nas greves de 2000 e de 2001 a 2002. As 
maiores greves das universidades estaduais do Brasil. Em 2001 as universidades 
federais ficaram 3 meses em greve contra o arrocho e a privatização comandada 
por FHC e por seu Ministro da Educação, Paulo Renato. 

HISTÓRIA DA 
DESTRUIÇÃO DO ENSINO 

PARANAENSE

MARTA	BELLINI
Professora no Departamento de 
Fundamentos da Educação, da 

Universidade Estadual de Maringá. 
Foi diretora de imprensa do Sinteemar 

na gestão 2001-2003.
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Em 2000, as universidades estaduais, já à míngua, fizeram 
uma greve. Foi a primeira greve no governo Lerner de 1994 a 
2002. Com corte de recursos de custeio, sem professores, com 
salários baixíssimos, a greve teve um papel de reavivar a luta pela 
educação, em defesa das escolas públicas e universidades que 
estavam vivendo o massacre neoliberal sob as mãos do Ministro 
Paulo Renato. Paulo Renato em Brasília e Lerner e seu séquito 
em Curitiba lutavam para vender as universidades públicas. 

Entre 2001 e 2002, docentes, funcionários e alunos 
enfrentaram Lerner em uma greve de quase seis meses. 
Nesse período, em 18 de fevereiro de 2002, foi publicado 
o Projeto de Autonomia Universitária nº 32. Este projeto 
estava sendo gestado durante o mandato de Lerner e foi, 
na visão do governador, uma resposta aos grevistas das 
univeridades públicas. Para os professores e funcionários a 
publicação do Projeto de Autonomia 32 foi, na verdade, um 
desmascaramento da política privatista de Lerner. Certamente, 
o governo contava que os professores fossem engolir a Lei nº 
9.637/1998 envolta com o nome de autonomia. Mas, a luta 
dos professores e funcionários ficou mais forte na medida em 
que escancarou o objetivo do Governador. 

Como dissemos, em 18 de fevereiro de 2002 foi, então, 
publicado o Projeto de Autonomia nº 32 para as universidades 
estaduais do Paraná. Sua publicação ocorreu no 155º dia de 
greve de três universidades estaduais do Paraná, a Universidade 
Estadual de Maringá, a Universidade Estadual de Londrina e 
a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Aos sindicatos 
e ao comando de greve, abriu-se mais uma frente de luta. 
A data do projeto 32 era de março de 2001. O autor não 
assinava o projeto, mas dizia-se que era um professor de uma 
Universidade Federal do sul país. 

O projeto nº 32 e a venda das universidades estaduais 
para as associações de empresÁrios locais

Em Maringá, a publicação do Projeto 32 foi acompanhada 
por dois deputados de Maringá, um do PTB, Divanir Braz 
Palmas e outro do PDT, Ricardo Maia, ambos da bancada do 
governador e por empresários locais que presidiam a associação 
comercial da cidade. Estes dois segmentos, deputados locais 
e empresários, festejaram e foram, inclusive, ao lançamento 
do projeto no mesmo mês, no Palácio do Iguaçú junto ao 
governador.

A festa do projeto 32 foi alardeada por todo o estado. 
No Palácio do governador, em Curitiba, a “sociedade civil” 
de Maringá como se autodenominavam os empresários locais 
comemorou com o governador sua vitória. Estes empresários 
reivindicavam a participação no Conselho Universitário das 
universidades locais, apostavam na desregulamentação do 

plano de carreira dos professores (que não iriam mais fazer 
greves e comprometer o comércio das cidades), a repartição 
dos bens públicos (laboratórios, materiais, salas e outros 
benefícios) que seriam emprestados ou alugados para entidades 
privadas, a prestação de serviço e o professor produtivo ou 
técnico em detrimento dos pesquisadores e do ensino. Tudo 
isso regado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Com tal projeto o governador insistia que estava dando 
liberdade aos funcionários das universidades em greve e os 
jornais locais, capitaneados pelos empresários, jogavam com o 
discurso da autonomia das universidades. 

O projeto 32: ilegalidade e fim das universidades públicas

Já no Título I, Da Autonomia das Universidades (Capítulo 
1, Das Disposições Preliminares), o Artigo 1º preconizava 
que “Esta Lei dispõe sobre o exercício da autonomia das 
universidades mantidas pela Administração Pública do Estado 
do Paraná, com base no disposto no art. 207 da Constituição 
Federal, nos incisos I e V do artigo 10 da Lei Federal no 
9.394, de 20 dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) e no Art. 180 da Constituição 
do Estado do Paraná (Parágrafo único: Equivalem-se para fins 
desta Lei, as expressões Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e LDB). 

No Capítulo II, Da Autonomia Constitucional, no artigo 
2o nada de anormal no texto. Prescrevia que: A autonomia 
universitária garante a livre produção, disseminação, 
socialização, gestão do conhecimento e racionalização de seus 
recursos e meios, para o fiel atendimento aos princípios e 
finalidades estabelecido, nesta Lei.

Também no artigo 3o nada anunciava a destruição das 
universidades estaduais paranaenses. Era descrito assim: Art. 
3o - As universidades mantidas pelo Estado, instituídas como 
Autarquias, por determinação constitucional da autonomia 
didática, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 
devendo obedecer ao princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, e da integração entre os níveis de 
ensino, com a finalidade de aplicação do disposto no Título 
IV, Capítulo IV da LDB e, no que for de sua responsabilidade, 
do disposto no Título VIlI, Capítulo III da Seção I, da 
Constituição Federal e no título VI, Capítulo II da Seção I, da 
Constituição Estadual, Capítulo II da Seção 1, da Constituição 
Estadual, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

No entanto na seção I, Da Autonomia Didático-Científica, 
no Art. 4o havia a prescrição da autonomia didático-científica. 

A autonomia didático-científica das universidades 
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estaduais, exercida por atos de seus dirigentes, ou seja, por 
atos de pessoas indicadas pelo governador, sob normas 
deliberativas emanadas do órgão colegiado de ensino, pesquisa 
e extensão, aprovadas pelo Conselho Universitário, consiste 
na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte, a cultura e o saber assegurando a 
pluralidade de pensamentos e métodos, com base na aplicação 
de disposto nos incisos I,II, III, e IV do Art. 53 e nos incisos I, 
II, III, e IV do parágrafo único desse mesmo artigo, da LDB, 
notadamente à:

I.   organização geral do ensino, da pesquisa e da extensão;
II. criação, modificação e extinção de cursos e respectivas 
vagas, inclusive cursos não presenciais, através de modernos 
recursos tecnológicos de comunicação e mecanismos de 
aprendizado visando à democratização de acesso à educação, 
maior disseminação do conhecimento, melhor qualidade 
de ensino e a preparação do educando para a participação 
ativa ao desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da 
qualidade de vida na comunidade.
III. elaboração e aprovação dos currículos e programas das 
disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação;
IV. definição de objetivos e metas científicas das disciplinas, 
identificadas com seu perfil institucional e regional.

Como vemos os incisos do artigo 4o do projeto no 32, não 
traduzem os incisos da LDB – nem os princípios do Plano 
Nacional da Educação. Comparem os incisos da LDB com os 
incisos do Projeto 32 e notarão uma redução dos incisos da Lei 
no artigo 4o, como se desta Lei somente fossem verdadeiros os 
anunciados no Projeto 32. 

Na Seção II, Da Autonomia de Gestão Financeira, do 
Artigo 5o lia-se “a autonomia de gestão financeira, exercida 
por normas e atos de seus dirigentes, aprovados pelo Conselho 
Universitário, consiste na liberdade de ALOCAÇÃO e gestão 
dos recursos orçamentários e financeiros e na aplicação 
do disposto nos incisos VII, VIII, IX e X do artigo 53 e nos 
incisos III, IV, VI e VII do parágrafo 1o do Artigo 54 da LDB, 
de forma a atender às suas peculariedades de organização e 
funcionamento, cumprindo os objetivos de ensino, pesquisa 
e extensão, através da: I. definição de formas e fontes de 
financiamentos para os programas e atividades; II. aplicação 
dos recursos financeiros disponíveis, respeitadas as normas do 
sistema financeiro e de mercado; III. busca de fontes alternativas 
de financiamento, IV. liberdade para efetivar associações 
ou parcerias com outras instituições públicas ou privadas; 
V. oferta e cobrança por serviços prestados, conforme Lei 
Estadual no 11.500, de 05 de agosto de 1996 e o disposto nos 
Estatutos das Universidades, extensivo às criações que gerem 
direitos de propriedade industrial ou intelectual Parágrafo 
único: As universidades devem manter seus gastos dentro de 
limites orçamentários e financeiros disponíveis, sendo que os 

atos administrativos, que criarem ou aumentarem despesas de 
caráter continuado nos termos do parágrafo 1o do Art. 17. 
combinado com o inciso I do Artigo 16 da Lei complementar 
Federal No 101, de 04 de maio de 2000, deverá estar previsto 
no seu orçamento plurianual e respectivos orçamentos anuais.

Este artigo conflita com os anunciados nos artigos 1o 
e 2o do Projeto 32 que se fundamentam na Constituição 
Federal e dizem respeito ao ensino público e gratuito. Mas 
o fundamental é anotar deste artigo 5o os incisos III, IV e V. 

O inciso III indica A BUSCA DE FONTES 
ALTERNATIVAS e, se tomado com a leitura do artigo 30o do 
final deste Projeto 32, que indica a revogação do Plano de 
Carreira e Cargos em 90 dias após a aprovação do projeto, 
veremos que este inciso é a medula do artigo em questão, 
o 5o. 

Ocorreria que, se fosse revogada a Lei 11.713 de 1997, 
os servidores docentes das universidades deixarão de ter 
carreira por mérito e passarão a ter carreira fundamentada 
pela Lei 9.637 de 15.05.98 que dispõe sobre a qualificação 
de entidades como organizações, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção de órgãos e entidades 
que menciona a absorção de atividades por organizações 
sociais, e dá outras providências. 

A Lei 9.637 de 15.05.98  é elaborada, como dissemos 
anteriormente, por Pedro Malan, Paulo Paiva, José Israel Vargas, 
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Luiz Carlos Bresser Pereira e Clóvis 
de Barros Carvalho. A Lei permitia 
que o Poder Executivo qualificasse 
como ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS JURÍDICAS DE 
DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS entidades ligadas 
ao ensino, à pesquisa científica, 
à proteção do meio ambiente, à 
cultura e à saúde.

A busca de fontes alternativas 
significa com a revogação da Lei 
11.713/97, que poderemos optar 
pela cobrança das mensalidades 
dos alunos de graduação, embora 
isto conflite com o disposto nos 
artigos 1o e 2o do Projeto 32.

Os outros incisos precisam ser 
também lidos de acordo com a orientação geral do projeto, ou 
seja, a LEI 9.6637/98. 

Na Seção III do projeto, Da Autonomia Administrativa 
no Art. 6o - A autonomia administrativa das Universidades 
Estaduais do Paraná, exercida por normas e atos de seus 
dirigentes, aprovados pelo Conselho Universitário, consiste na 
liberdade de organização e gestão, com base na aplicação do 
disposto nos incisos V, VI, VII do artigo 53, nos incisos V e 
VI do Parágrafo único daquele mesmo artigo e nos incisos 
I e II do parágrafo 1o do artigo 54, da LDB, objetivando a 
liberdade de auto-organização e de edição de normas próprias, 
para a adequação da estrutura e infraestrutura necessárias ao 
exercício eficaz e eficiente das suas finalidades institucionais.

Mais uma vez o Projeto recortava da LDB apenas os 
incisos que manteriam a orientação do Projeto, ou seja, a 
Lei 9673/98. A LDB, no artigo 53, inciso VI fala do Plano de 
Carreira Docente e no artigo 54, os incisos citados no Projeto 
32 falam da carreira do quadro de pessoal e regulamento 
de pessoal DESDE QUE ATENDIDOS OS RECURSOS 
PERTINENTES QUE, NO PROJETO 32, SERÃO PAGOS 
EM 13 PARCELAS POR ANO.

O Art. 7o preconizava que “O Estatuto e o Regimento 
das universidades serão os instrumentos legais para a definição 
da estrutura organizacional, bem como das competências a 
serem exercidas em nível deliberativo e executivo, de modo 
a adequar-se a esta Lei e à Legislação pertinente”. (Parágrafo 
Único - O Estatuto e o Regimento serão elaborados ou 
adequados pelos órgãos colegiados das universidades, avaliados 
e deliberados pelos respectivos Conselhos Universitários e 
Conselhos de Responsabilidade Social das Universi dades, para 

posterior homologação pelo Chefe 
do Poder Executivo do Estado 
e pelo Reitor respectivamente, 
devendo suas disposições atender, 
essencialmente).

I. quanto às diretrizes organizacionais 
e operacionais: obediência aos 
princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, eficiência e publicidade 
dos atos, interagindo com os setores 
produtivos;

II. quanto à gestão de pessoal: a 
admissão mediante concurso público, 
a observação aos pisos e tetos salariais 
e aos limites de gastos com pessoal, 
regimes jurídicos do Estado do Paraná 
com os respectivos planos de carreira, 
cargos e salários.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (destinada aos 
municípios) é tomada pelo governo do Paraná para 
complementar o Projeto 32. A LRF, embora disponha do 
artigo 21o que atende o reajuste dos servidores públicos, 
é o argumento para não atender o reajuste dos servidores 
estaduais do Paraná TANTO QUE FICAM PROIBIDOS OS 
SINDICATOS para realizar os acordos. Na LEI de Bresser 
e Malan há a Seção III – Do Contrato de Gestão a previsão 
de acordo a ser firmado entre o Poder Público e a entidade 
qualificada como organização social (conforme Artigos 5o , 6o 
e 7o).

III. quanto à administração financeira: a adoção de 
normas contábeis e de apuração de cursos que permitam a 
publicidade a a análise da situação econômica, financeira e 
operacional;
IV. quanto às obras, serviços, compras, locações e concessões: 
a observância aos princípios gerais da licitação, por meio de 
regulamento próprio; 
V. quanto à alienação de bens imóveis e móveis: a sujeição 
ao princípio da licitação e o fomento ao exercício da criação 
e da inovação, passíveis de registro de propriedade industrial 
ou intelectual, respeitada a legislação vigente;
VI. quanto à integração comunitária: a prestação de 
serviços, remunerados ou não, que serão considerados 
atividades complementares na formação profissional e sua 
realização, classificada como extensão universitária devendo 
envolver docentes e alunos;
VII. quanto à prática de atos irregulares: a responsabilização 
dos envolvidos e dos seus atos fiscalizadores. 

Pelo Estatuto do servidor há processos de sindicância etc. 
internos e depois externos, se for o caso. Aqui ele manda direto 
para o governo?

“Os projetos internos de 
extensão deveriam ser 
voltados, sobretudo às 
prestações de serviço. 

Seríamos prestadores de 
serviços, sobretudo aos 
empresários locais que, 
ávidos pelos recursos 
públicos, esperavam o 
golpe na Universidade 

Pública do Paraná”.
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O que lemos aqui? Está claramente enunciado que os 
projetos internos de extensão deverão ser voltados, sobretudo 
às prestações de serviço. Seríamos prestadores de serviços, 
sobretudo aos empresários locais que, ávidos pelos recursos 
públicos, esperavam o golpe na Universidade Pública do 
Paraná mesmo que o Artigo 7º fosse inconstitucional porque 
feria o Artigo 207 da Constituição Federal.

Quanto ao Art. 8o este prescrevia: Os atos administrativos 
das universidades que gerarem benefícios, vantagens, despesas 
e também os atos de punições funcionais, bem como 
os extratos de termos de convênios, contratos, acordos de 
cooperação, instrumentos similares e todos os demais de 
naturezas diversas, além de atender à legislação aplicável 
deverão ser, obrigatoriamente, divulgados oficialmente para 
conhecimento da comunidade universitária e da sociedade. 
Restaria definir a sociedade que Lerner queria. 

Na Subseção I, Dos Recursos Humanos temos mais um 
indício da destruição da universidade, agora do plano de 
cargos e salários. Vejamos o artigo 9º.

Art. 9o Poderão as universidades estaduais, em consonância 
com o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação da 
Educação Nacional, as seguintes ações de gestão de pessoal:
I. propor quadro de pessoal docente e técnico-administrativo 
e respectivo código de ética; elaborar planos de carreira, 
cargos e salários; propor a criação e extinção de cargos e 
funções e fixar sistemas de vencimentos e progressões, 
atendidas as normas gerais pertinentes, definidas em 
diferentes legislações e os limites de sua capacidade 
orçamentária e financeira, em consonância com a realidade 
sócio-econômica local e regional.

Ou seja, cada universidade terá um Plano de Cargos e 
Salários, pois este plano deverá estar “em consonância com 
a realidade sócio-econômica” . Acaba-se a isonomia salarial. 
Um problema é que embora os planos de carreira possam ser 
diferentes em suas especifidades, os salários diferenciados não 
condizem com os preços nacionais de alimentação, materiais 
de ensino e pesquisa que não são de acordo com as realidades 
locais.

II. Propor nomeação, contratação, exoneração e demissão 
de servidores.
Parágrafo único - As Universidades mantidas pela 
administração pública do Estado do Paraná integrarão o 
Sistema de Gestão dos Recursos Humanos adotado pelo 
Estado, de acordo com suas necessidades e respeitada a 
autonomia.

O que vemos aqui? A folha de pagamento, finalmente, 
ficaria com o governo. E de fato, se não ficou em 2001, ficou 
agora em 2012. 

No Art. 10 tínhamos: Os servidores públicos inativos, com 

pedido de aposentadoria, regularmente deferido e publicados 
em Diário Oficiais do Estado, bem como os pensionistas, 
serão mantidos e pagos, no mês subsequente ao da publicação 
do ato concessivo, pelo Sistema de Seguridade Funcional do 
Estado do Paraná, gerido pelo ParanáPrevidência, conforme 
disposto nas Leis Estaduais No 12.3398 de 30 de dezembro 
de 1998 e No 12.556, de 25 de maio de 1999, observado o 
contido no art. 34 e o respectivo parágrafo.

Observemos aqui a legalidade do ParanáPrevidência que 
joga os professores para a CLT. Somos ainda uma autarquia 
pelo mesmo projeto. Poderão ser criados vários contratos 
na Universidade, assim como foi criado nas escolas de 
ensino fundamental e médio. Agravado a isto o sistema do 
ParanáEducação, imposto em 1998, pelo então Secretário de 
Ciência e Tecnologia, deixou o Estado do Paraná 15 anos sem 
concurso público com a intenção de diminuir os professores 
concursados, segundo as declarações do secretário no site da 
SETI em 2002.

No Parágrafo 1o deste artigo tínhamos: O governo do 
Estado somente efetuará os pagamentos precatórios com 
processos transitados em julgado, até edição desta lei. E no 
Parágrafo 2º - O pagamento dos novos precatórios deverá 
ser previamente avaliado pela Procuradoria Geral do Estado, 
ficando ao encargo da própria universidade, em caso de 
indeferimento.

Ou seja, as universidades públicas ficariam com a parte 
mais onerosa.

Quanto à subseção II, De Administração Geral 
ressaltamos o artigo 11º.

Art. 11o - À administração geral das universidades caberá, 
entre outras, as seguintes ações:
I. estabelecer ou reestruturar seu sistema organizacional e sua 
política administrativa, em consonância com os objetivos 
institucionais, metas e programas a serem cumpridos,
II. elaborar regulamento próprio para as licitações e 
contratos pertinente a obras, serviços, compras e alienação 
de imóveis, respeitada a legislação vigente;
celebrar acordos, convênios, contratos e outros instrumentos 
jurídicos com instituições, públicas ou privadas, do país ou 
exterior, ressalvados os empréstimos internacionais, regidos 
por legislação federal. 

Na seção IV, Da Autonomia Patrimonial, ressaltamos o 
artigo 12º.

Art. 12o - A autonomia patrimonial consiste na liberdade de 
utilização racional dos bens, através da:
I. aquisição ou alienação de bens imóveis, obedecidas as 
normas aplicáveis;
III. locação, cessão, concessão ou permissão de uso de bens 
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móveis ou imóveis, mediante remuneração ou não, com 
objetivo de intercâmbio didático, científico ou cultural, 
obedecidas as normas legais aplicáveis; 

Aqui notamos algo bastante incrível no famigerado 
projeto 32. Pela LEI 9.673/98 pode-se alugar, porém não 
se pode ceder a não ser de acordo com o artigo 21 que fala 
de absorção de atividades e serviços por organizações. O 
artigo 2o da mesma Lei não há nada que permite conceder 
sem autorização do Poder Público e não há nada que impeça 
o aluguel.

III. manutenção e conservação dos bens, obedecidas as 
normas legais aplicáveis.

Quanto ao Capítulo III, das Diretrizes de Funcionamento 
e das Estruturas comuns às Universidades tínhamos:

Seção I, Do Órgão Colegiado Superior

Art. 13 - O órgão colegiado deliberativo e normativo 
máximo da universidade é o Conselho Universitário, 
responsável por fazer aplicar e fiscalizar o disposto no Título 
VIII, Capítulo lII, Seção I, da Constituição FederaL no 
Título VI, Capítulo II, Seção 1 da Constituição Estadual, 
ao Título IV, Capítulo IV da LDB e Capítulo IV e demais 
disposições da Lei Complementar Federal No 101/00 de 
Responsabilidade de Gestão Fiscal.

O que temos aqui nesse artigo? A LRF novamente na 
Universidade.

No parágrafo 1 estava prescrito: O Conselho 
Universitário, atendendo ao princípio da gestão democrática, 
será constituído por 21 membros, com a participação de 
representantes da comunidade local e regional, observada a 
participação mínima de 70% de membros do corpo docente, 
conforme o estabelecido no parágrafo único do artigo 56 da 
Lei Federal No 9.394/96, tendo a seguinte composição:

I. o Reitor e o Vice-Reitor, como membros natos;

II. Quatro pró-reitores designados pelo reitor;

Os pró-reitores são cargos de confiança e estarão sendo 
representados duas vezes na mesma instituição: como pró-
reitor e como conselheiro.

IV. Nove professores da universidade com no mínimo 10 
anos na instituição e experiência de, pelo menos, 4 anos  em 
funções de administração ou de coordenação das unidades 
institucionais, escolhidos entre seus pares;

Aqui se privilegiava o docente que optasse pela carreira 
técnica (entendendo-se, é claro que não está separada da 
política, mas não privilegia o professor pesquisador ou o 
docente que interage bem com o ensino).

V. Seis representantes da comunidade local e regional, 
escolhidos pelo Conselho de Responsabilidade Social.
Parágrafo 2 - Ao Conselho Universitário caberá, também, 
deliberar e dispor sobre a constituição dos demais órgãos 
colegiados da Instituição, a serem compostos, cada um, 
pelo número máximo, de vinte membros.
Parágrafo 3 – Na falta de professores com tempo de serviço 
para atender ao previsto ao inciso III, poderão ser aceitas 
indicações de conselheiros, considerado o critério de maior 
tempo de exercício em função de ensino superior, inclusive, 
computado o tempo de atuação em outras instituições de 
ensino.

Na seção II, Da Escolha e Nomeação dos Dirigentes 
destacamos o artigo 14º:

Art. 14 - Os Reitores e Vice-reitores das universidades 
estaduais do Paraná serão escolhidos dentre pessoas com 
experiência administrativa em gestão universitária pelo 
Conselho Universitário, para compor lista tríplice a ser 
encaminhada ao Governador do Estado, para escolha final 
e nomeação.

Esta idéia está no Projeto do Conselho para Educação 
Superior da Inglaterra – HEFCE - que foi contratado pelo 
Secretário de Ciência e Tecnologia, Ramiro Warhaftch, para 
reformar as universidades desde 1999.

Parágrafo 1o - O mandado do reitor e vice-reitor será de 4 
anos, sendo permitida uma única recondução ao mesmo 
cargo, nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo.

Parágrafo 2o - No caso de consulta à comunidade 
universitária, conforme normas a serem estabelecidas pelo 
Conselho Universitário, deverá ser observada a proporção 
mínima de setenta por cento de membros do corpo docente, 
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conforme disposto no artigo 
56 da LDB.

No artigo 15 tínhamos 
a prescrição: Na vacância ou 
impedimento do Reitor, o mesmo 
será substituído pelo Vice-reitor e, 
na vacância de ambos os cargos, a 
reitoria será exercida, até o final do 
mandato, por um dos membros do 
Conselho Universitário, escolhido 
entre os seus pares e nomeado pelo 
governador de Estado. 

Caberia, então, a pergunta: 
podendo ser qualquer membro 
externo à universidade?

No Capítulo IV, Do Conselho 
de Responsabilidade Social temos 
o artigo 16:

Art. 16 - Fica criado, em cada uma das Universidades 
mantidas pelo Estado, um Conselho de Responsabilidade 
Social Universidade, com a finalidade de INTEGRAR 
AS UNIVERSIDADES ÀS SUAS COMUNIDADES 
locais e regionais, em obediência aos princípios da 
GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E 
TRANSPARENTE DO ENSINO PÚBLICO E DA 
EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO E 
À PRÁTICA SOCIAL, devendo, ainda, participar da 
elaboração do respectivo contrato de gestão e de supervisão 
de sua execução, atendendo ao disposto no Parágrafo 
primeiro do Artigo 22 desta Lei (destaques nossos).

Ou seja, é a lei de gestão democrática em conformidade 
com a Lei Bresser.

Parágrafo único - O Conselho, de que trata o “caput” 
deste artigo tem a responsabilidade de zelar  pela aplicação 
do disposto nos artigos 205, 207 e 212 da Constituição 
Federal e nos artigos 177, 178, 180 e 185 da Constituição  
Estadual; do disposto na Lei Complementar Federal n. 
101/00 de Responsabilidade de Gestão Fiscal e na Lei 
Federal no 9.394,96.
No Art.17 - O Conselho de Responsabilidade Social, de 
cada universidade, será constituído por onze membros:
I. O Reitor e Vice-Reitor da Universidade; 
lI. três representantes do Conselho Universitário sendo a 
maioria pertencente ao corpo docente;
III. seis representantes da comunidade local e regional, de 
ILIBADA REPUTAÇÃO (destaque nosso)
Parágrafo 1o - Os membros do Conselho, a que referem 
os incisos II e III desse artigo, serão indicados e nomeados 
pelo Governador do Estado, com mandato de 2 anos, 

sendo suas atividades consideradas 
como de relevantes serviços prestados 
à comunidade.
Parágrafo 2o - O Presidente e o 
Secretário do Conselho serão 
escolhidos dentre pares, sendo 
inelegíveis os Conselheiros que 
tenham relações funcionais com a 
universidade.
Parágrafo 3o - O Conselho terá 
suporte e apoio operacional de sua 
respectiva universidade e reunir-se-á, a 
cada trimestre e, extraordinariamente, 
por convocação de seu Presidente ou 
de dois terços de seus membros.

No artigo 15 estava prescrito: 
As decisões das reuniões do 
Conselho de Responsabilidade 
Social da Universidade, pela sua 
pluralidade representatividade, 

revestem-se do caráter de audiência pública e da avaliação 
trimestral da gestão universitária.

No projeto 32, a ideia de audiência pública é da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que o projeto 32 queria aplicar às 
universidades estaduais do Paraná.

No Título II, Do Hospital Universitário destacamos o 
artigo 19:

Art. 19 - Os Hospitais Universitários Regional do Norte 
do Paraná, Universitário de Maringá e o Universitário 
do Oeste do Paraná ficam Transformados em entidades 
autárquicas vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde 
- SESA, mantidas as suas respectivas denominações, 
com as finalidades e atribuições definidas aos respectivos 
regulamentos.

De acordo com esse artigo os hospitais se desvinculam 
das universidades.

Vejamos os parágrafos:

Parágrafo 1o - Os hospitais universitários existentes ou que 
vierem a ser instituídos, integrarão o Sistema Único de 
Saúde /SUS no âmbito do Estado, através da prestação de 
serviços ambulatoriais e hospitalares à população e servindo 
de suporte acadêmico das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão das universidades, bem como das escolas superiores 
mantidas pelo Estado que tenham currículos relacionados 
com as ciências da saúde, observada a legislação em vigor.

Parágrafo 2o - Será  firmado Contrato de Gestão com o 
Governo de Estado e cada um dos hospitais universitários 
para definição das responsabilidades e obrigações.
Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
aos ajustes administrativos e orçamentários decorrentes do 

“Não se tratava apenas de 
uma greve por aumento 
salarial. Era, agora, uma 

greve contra a devastação 
das Universidades públicas 

em que a população de 
Maringá teve participação. 
A cidade não queria perder 

a Universidade, a única 
universidade pública local”.
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disposto no artigo 19 desta Lei.
Art. 21 - Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, os seguintes cargos de provimento em comissão:
I. no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná: 
01 cargo de Diretor Superintendente, símbolo DAS-1; e 03 
cargos de Diretor, símbolo DAS-3;
II. no Hospital Universitário de Maringá: 1 cargo de 
Diretor Superintendente, símbolo DAS-1; e 03  cargos de 
Diretor, símbolo DAS-3;
III. no Hospital Universitário do Oeste do Paraná,  símbolo 
DAS-l; e 03 (três) cargos de Diretor, símbolo DAS-3.
Parágrafo único:  Ficam extintos os cargos de Direção 
Hospital Regional de Cascavel, a que se refere art. 4o , da 
Lei 13.029, de 27 de dezembro de 2000.

No Título III, Dos Recursos Financeiros e do Contrato 
de Gestão tínhamos o artigo 22: 

Art. 22 - O Governo do Estado repassará às universidades 
e aos hospitais universitários, de que trata a presente Lei, 
recursos equivalentes a 9% da quota parte do Imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços – ICMS do Estado.

Restava perguntar: equivalente a 9% bruto ou líquido?

No parágrafo 1o -  O repasse dos recursos, a que se refere 
o “caput” deste artigo, fica condicionado ao cumprimento 
das metas estabelecidas em Contrato de Gestão a ser firmado 
pelo Estado do Paraná com as universidades e por aquele 
com o hospital, nos termos do parágrafo 13 do art. 27 da 
Constituição do Estado.

Parágrafo 2o – Os recursos serão repassados em 13 parcelas 
mensais, até o último dia útil de cada mês, sendo que, no 
mês e dezembro, serão repassadas duas parcelas.

Quanto ao Art.23 – Fica criada Comissão Estadual, 
com a finalidade de definir o percentual dos recursos a cada 
uma das universidades e os hospitais  universitários, a partir 
dos Indicadores gerais e de desempenho estabelecidos pelos 
Conselhos de Responsabilidade Social das Universidades, com 
as seguintes composições:

I. o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, como Presidente da 
Comissão;
II. o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Fazenda;
III. o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Administração 
e da previdência;
IV. o Diretor Geral da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral;
V. o Diretor Geral da Secretaria de Estado da Saúde 
VI. os Pró-reitores da Administração e Finanças das 
Universidades Estaduais;
VII. os Diretores Superintendentes dos Hospitais 
Universitários;

VIII. um representante de cada conselho de Responsabilidade 
Social da Universidade, indicado por seus pares.

Quanto ao Título IV, Das disposições Finais e transitórias 
destacamos o artigo 24 e 25 que feriam a Constituição Federal, 
no artigo 205:

Art. 24 - As universidades promoverão as alterações nos 
seus estatutos e regimentos, bem como na composição 
dos atuais colegiados integrantes de sua estrutura, para 
adequação ao disposto no Art. 56 da LDB e nesta Lei 
e aprovação, pelo respectivo Conselho Universitários 
ficando automaticamente EXTINTOS, NUM PRAZO 
DE 90 DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO 
DESTA LEI, OS MANDATOS E REPRESENTAÇÕES 
CORRESPONDENTES NÃO COMPATÍVEIS COM A 
LEGISLAÇÃO CITADA NESTE ARTIGO.

Art. 25 - As universidade públicas deverão reservar 80% 
das vagas dos cursos e turnos, a serem preenchidos de 
acordo com o critério classificatório do exame do vestibular, 
para estudantes que tenham cursado as duas últimas séries 
do ensino médio, em instituições públicas ou privadas do 
Sistema de Ensino do Estado do Paraná.
Parágrafo Único - Em caso das vagas no exame vestibular, 
de que trata o “caput” deste artigo, não serem preenchidas, 
as mesmas poderão ser destinados aos demais candidatos.

Do artigo 26 ao 30, o projeto 32 previa uma fiscalização 
das Universidades mediante fundações ou sociedades civis, 
com destaque para revogação da Lei 11.713/97, Lei que 
dispõe sobre nossa carreira que é por mérito; levou anos 
para ser feita e, com o projeto 32, ficaria extinta. 

Art. 26 - As universidades e os hospitais universitários 
poderão praticar o disposto na Lei Federal No 958, de 20 de 
dezembro de 1994, através de Fundações ou de Sociedades 
Civis de direito privado sem fins lucrativos, submetendo-se 
à fiscalização aplicável e ao registro e credenciamento.

Art. 27 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial, operacional e de pessoal das universidades 
e hospitais universitários será exercida pela Assembleia 
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná mediante controle externo.

Art. 28 - O acesso e o levantamento contínuo das informações 
das Universidades e hospitais universitários, necessários ao 
acompanhamento da execução dos Contratos de Gestão 
firmados entre o Governo de Estado e as universidades e 
hospitais universitários, serão da competência da Secretária 
de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e 
Secretaria de Estado da Saúde, respectivamente.

Art. 29 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Ficam revogadas as disposições contrárias, com 
exceção da Lei 11.713/97, que ficará revogada 90 (novena) 
dias após a promulgação desta Lei.
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A síntese do projeto 32: dando 
as universidades públicas e 

recebendo dos amigos
O deputado Ricardo Maia, 

do PDT, aliado do governador 
Jaime Lerner discursou uma 
hora na Assembleia Legislativa e 
a favor do projeto 32. Durante 
uma semana tivemos uma intensa 
movimentação de Maringá a 
Curitiba. Na Assembleia, ouvimos 
discursos de deputados como 
Divanir Braz Palmas, deputado por 
Maringá e aliado de primeira hora 
do governo Lerner. Viagens de 
empresários locais para Curitiba e a 
ampliação da greve dos professores 
e funcionários que permaneciam na 
luta. Em Maringá, o deputado Divanir Braz Palmas orientou 
pais e mães, em fevereiro de 2002, para dirigirem-se em frente 
ao Sinteemar, sindicato misto que representava os grevistas. 

Os atos dos deputados e dos empresários que queriam 
comprar a Universidade Estadual de Maringá dividiram a 
opinião pública. Pais e mães de alunos que queriam se formar 
(formandos de 2001) queriam ver o fim da greve. Mas pais 
e mães de alunos que entendiam a Universidade Estadual de 
Maringá como patrimônio público de seus filhos e da cidade 
repudiavam os atos de Lerner e de seus deputados. 

Os sindicatos responderam a cada investida desses 
deputados que faziam festa na mídia. Dois outdoors 
foram postos em vários pontos da cidade denunciando o 
apoio do deputado Divanir Braz Palmas à privatização das 
universidades estaduais. Várias manifestações nas ruas foram 
feitas. Os boletins do Sinteemar eram diários e distribuidos na 
Universidade, imprensa e cidade. 

O boletim do dia 21 de fevereiro de 2002 do Sinteemar – 
Sindicato dos docentes e funcionários de Maringá - apresentou 
a seguinte síntese do projeto ilegal do governador Lerner:

1. As universidades deixam de ser Autarquia de Regime 
Especial como prescreve o Artigo 207 da Constituição 
Federal.

2. A universidade deixa de receber seu orçamento para 
a pesquisa e tem que recorrer a fontes alternativas de 
financiamento, conforme Arigo 5º do projeto 32.

3. O Estatuto e Regimento serão refeitos pelos órgãos 
colegiados da Universidade Estadual de Maringá (que serão 
modificados) e pelo Conselho de Responsabilidade Social.

4. Serão proibidos acordos ou convenções coletivas. Segundo 

o governo esta proibição está disposta 
nos artigos 156 e 169 da Constituição 
Federal, na Lei Complementar nº 
101/2000 de Responsabilidade Fiscal.

5. Os planos de carreira, cargos ou 
funções, progressões poderão ser 
realizadas de acordo com a LDB e em 
consonância com a realidade sócio-
econômica local e regional.

6. As universidades serão mantidas 
pelo Estado e integrarão o (famoso 
e famigerado) Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos adotados para o 
estado.

7. O Conselho Universitário, segundo 
o projeto de Lerner, será adequado 
aos princípios de gestão democrática 
(vejam ele diz democrática) e será 
integrado pelo reitor, vice-reitor, 4 
pró-reitores, designados pelo reitor, 

9 professores com no minimo 10 anos de instituição 
e com experiência de pelo menos 4 anos em função 
adminsitrativa e seis representantes da comunidade local 
e regional escolhidos pelo Conselho de Responsabilidade 
Social (que é constituído pelo reitor, vice-reitor, 3 
representantes do Conselho Universitário, escolhidos pelo 
governador; 6 da comunidade local ou regional. OU SEJA, 
a COMUNIDADE LOCAL E REGIONAL do Conselho 
de Responsabilidade Social escolhe a comunidade local e 
regional do Conselho Universitário.

8. Não haverá eleição para reitor. O Conselho Universitário 
(não se esqueça de como é composto este Conselho 
Universitário) fará uma lista tríplice para ser encaminhada 
ao governador. No caso de consulta, ela terá que ser 
estabelecida pelo Conselho Universitário com 70% dos 
docentes participantes (Lerner aqui tenta aplicar a LDB).

9. Cada universidade terá um conselho de Responsabilidade 
Social. Os conselheiros da CRS serão apenas aqueles de 
reputação administrativa.

10. Pesquisa e pós-graduação ficam fora do sistema proposto 
por Lerner. Apenas o ensino da graduação é comtemplado 
no projeto.

11. O Hospital Universitário será transformado em 
autarquia, será vinculado ao SUS e subordinado à Secretaria 
de saúde.

12. O repasse dos recursos será dentro das metas do 
Contrato de Gestão a ser formado pelo estado do Paraná. 
Os recursos serão repassados em treze parcelas. Como 
vemos o Pinóquio não indicou o indice e ainda dividiu o 
recurso em 13 parcelas.

13. Cria a Comissão Estadual para definir os recursos. 
Todos os representantes são do governo.

14. Propõe a extinção do Estatuto do Servidor.

“Um fantasma ronda 
novamente as universidades 

públicas do Paraná. É o 
fantasma do projeto nº 
32, famigerado, projeto 

privatista. Volta pelas mãos 
do governo Richa. A base 
aliada do governo Lerner 
continua na Assembleia 

Legislativa”.
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15. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
patrimonial e de pessoal da universidade e do HU será 
feita pela Assembleia legislativa com o auxílio do tribunal 
e Contas.

Essas lutas evidenciaram que os professores, funcionários 
e alunos não iriam recuar. Não se tratava apenas de uma greve 
por aumento salarial. Era, agora, uma greve contra a devastação 
das Universidades públicas em que a população de Maringá 
teve participação. A cidade não queria perder a Universidade, 
a única universidade pública local.

Considerações finais 

Em 2002 o projeto privatista chamado eufemisticamente 
de Projeto de Autonomia ou Lei nº 032/2002, foi derrotado 
graças à luta, sobretudo das três Universidades Públicas do 
Paraná, Universidade Estadual de Maringá, Universidade 
Estadual de Londrina e Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. 

A Lei 032/2002, que privatizaria o ensino superior no 
Paraná, era uma réplica da Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, 
lei elaborada pelos tucanos de FHC com base nos objetivos 
do Banco Mundial. Foi uma lei apoiada pelos deputados da 
base aliada de Lerner, e como diz Luiz Fernando Reis em seu 
capitulo sobre a greve de 2001 a 2002, com a conivência da 
APIESP, dos representantes das administrações superiores e de 
setores da comunidade universitária.

Contra esses setores a greve dos seis meses mostrou-se 
vitoriosa graças à luta diária, aos novos modos de comunicação 
(rede social, out-doors, rádio, TVs), mas, sobretudo à aliança 
entre a população da cidade de Maringá e os paredistas. A 
população de Maringá entendeu que a Universidade Estadual 
de Maringá seria privatizada e deu seu recado junto aos 
professores e funcionários da UEM. Deu um não ao governo 
Lerner.

Como mostra Reis (2012) nesta revista, 

Do ponto de vista econômico, o movimento arrancou um 
índice de reajuste de 13,55% para os docentes e servidores 
técnicos de nível superior. Para os demais servidores 
técnicos, foram negociados índices maiores de reposição 
(50,03% para a classe I; 44,18% para a classe II; 38,15% 
para a classe III; 33,15% para as classes IV e V; 22,96% 
para a classe VI e 18,16% para a classe VII). Além do 
reajuste salarial, o movimento grevista conseguiu negociar, 
junto à assembleia Legislativa, a ampliação dos recursos 
orçamentários das universidades estaduais para o ano de 
2003. O orçamento das universidades foi ampliado em 
mais de 29 milhões se comparado à proposta enviada pelo 
governador à Assembleia Legislativa. A proposta inicial 
do Governo Lerner previa um repasse às universidades 

no valor de R$ 351.823.480,00 e o orçamento aprovado 
pela Assembleia, após as negociações com a Comissão de 
Orçamento, foi de R$ 380.973.680,00, uma ampliação de 
aproximadamente 18%.

No entanto, um fantasma ronda novamente as 
universidades públicas do Paraná. É o fantasma do projeto nº 
32, famigerado, projeto privatista. Volta pelas mãos do governo 
Richa. A base aliada do governo Lerner continua na Assembleia 
Legislativa. A onda privatista continua mediante o FMI. No 
Brasil os discursos do FMI e das organizações internacionais 
atenuaram, mas não desapareceram. Estão presentes no dia a 
dia nas metáforas religiosas da fé no mercado, do equilíbrio 
fiscal, de menos gastos públicos em uma clara manifestação de 
extirpar os últimos órgãos públicos que são as Universidades.

O governo Beto Richa não espera. Já impôs o corte da 
folha de pagamento que era feito pelas universidades. Impõe o 
enfraquecimento, após oito anos do uso, do software livre, da 
Companhia de Informática do Paraná (Celepar), encerra sem 
nenhuma discussão a equiparação salarial dos professores das 
universidades públicas do Paraná com os técnicos, faz o corte 
de custeios das universidades deixando milhares de alunos sem 
bolsas trabalho e de ensino.

Os reitores das Universidades públicas do Paraná ainda 
não responderam ao governo Richa. Acreditam na conversa de 
assessores via assessores. Aos docentes, técnicos e alunos caberá 
manter a luta e avançar em suas estratégias para manter seu 
salário e sua instituição pública. 
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entrevista

Revista do Sindiprol/Aduel: Em relação a esse movimento de greve de 2000, 
2001 e 2002, podemos considerar esses dois momentos, essas duas greves, como 
parte de um mesmo processo ou existe alguma distinção?

Alcides Vergara: Sim e Não. Nós podemos entender como um único movimento, 
se a gente considerar que os dois movimentos foram no início parte da campanha 
salarial, porque a reivindicação que se colocava naquele momento, era do início do 
movimento de 2000, 2001 e 2002, era a campanha salarial. Sim sob esse aspecto. 
E não porque segundo o meu entendimento tiveram desdobramentos diferentes e 
resultados diferentes em relação ao encaminhamento dos movimentos.

Ariovaldo Santos: Acho que é importante destacar que as duas greves vinham 
no bojo de um processo de arrocho salarial bastante prolongado. Nós havíamos 
passado pela experiência do governo Álvaro Dias [PSDB] primeiro, depois o do 
Requião (PMDB) e em sequência o governo [Jaime] Lerner (PFL). Os salários 
estavam em patamares bastante baixos, aliados a um processo inflacionário, que 

As	greves	de	2000/2002	
e	os	desafios	atuais	do	
movimento	docente
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havia na época, que corroía os salários de uma maneira muito 
intensa. Agora, os processos organizativos me parecem que 
foram bem diferentes. A primeira greve buscou unificar as 
categorias, ao passo que a segunda greve foi essencialmente 
dos professores e funcionários, mas elas trabalharam 
separadamente. Que eu me lembre, não foi feita nenhuma 
decisão de assembleia conjunta na segunda greve. Já na 
primeira foi, com professores, [funcionários] e estudantes, o 
que implicou em desdobramentos variados. Eu lembro que 
começamos com uma pauta de oito pontos mais ou menos e 
quando chegamos perto do término da greve tínhamos uma 
pauta com 32 pontos, porque começou a entrar tudo quanto 
é reivindicação.  Naquele momento, a motivação maior da 
movimentação era a econômica. Tínhamos as motivações 
políticas, mas imperava a econômica. Tanto é que na greve 
de 2000, colocaram na pauta que a nossa greve era contra o 
imperialismo norte-americano. Eu me lembro disso.  Daí eu 
pensava: Começamos com oito pontos e agora estamos com 
32 e um deles é lutar contra o imperialismo norte-americano 
no interior no Paraná. Lógico que tínhamos nossos pontos 
da defesa do ensino público que nunca desapareceu das 
nossas reivindicações. Então houve uma dispersão muito 
grande. À medida que as três categorias estavam caminhando 
unificadas foram acrescentados pontos que atendiam um 
pouco corporativamente cada uma das categorias. Tanto é 
que não se repetiu a experiência na greve subsequente. Nesse 
sentido eu acho que é uma processualidade. Se é possível ver 
uma continuidade entre as duas greves, isto se dá em cima do 
fato de que ambas estavam lidando com um problema que 
não havia sido solucionado e continuava pendente, que era 
a questão do arrocho salarial e das condições de trabalho que 
estavam degradadas na primeira greve e mais degradadas ainda 
na segunda, que foi inclusive mais longa que a primeira.

Revista do Sindiprol/Aduel:  Ainda nesse aspecto, por 
mais que tivessem vários assuntos, qual era o núcleo da 
reivindicação que fazia esse embate com o governo?

Ariovaldo Santos: O núcleo da greve, a tendência dela, 
é em geral a de explicitar a deterioração das condições de 
existência. Você pode tentar puxar a greve por vários outros 
motivos, mas o elemento catalisador, o elemento mobilizador, 
geralmente são as políticas de arrocho salarial. As greves 
no Brasil e em várias partes do mundo costumam ter este 
elemento catalisador. Essa pendência foi se mantendo naquele 
período. Nós tínhamos perdas de mais de 100% dos salários. 
Eu acho que é importante considerar que o Álvaro Dias foi 
um embrião nesse sentido, mas o Lerner explicitou o que era 
a política neoliberal nos anos 90. Temos que considerar este 
elemento. A partir dos anos 80, diversos países começaram 
a implementar políticas neoliberais e isso chega no Brasil no 

final dos anos 80. Esses governos que assumiram, tinham esse 
viés. No caso do Lerner muito mais acentuado. O Lerner era 
um neoliberal declarado. O Álvaro Dias ainda fazia tipo, não 
se assumia tanto, não colocava isto no discurso. A prática do 
Lerner era essa. O que significa que as políticas de arrocho eram 
mais acentuadas, à medida que as políticas neoliberais tratam 
o trabalho com a ideia de corte público, rigor orçamentário. 
A gente tinha o processo vindo do governo [Fernando] Collor 
[de Mello] [na época ele era do PRN, mudou o nome para 
PTC – atualmente Collor está no PTB] que era de considerar 
professores como “marajás”, palavra que tinha veiculação 
muito intensa na mídia, naquela época e que, no fundo, era 
justificativa para arrochar ganhos dos trabalhadores. Então 
tivemos que desconstruir isso no plano público de que não 
éramos marajás, que éramos assalariados, não como os demais, 
mas éramos trabalhadores. Assim, aquelas greves se amarram, 
também, com toda a contextura naquela virada dos anos 80 
para os anos 90.

Alcides Vergara: A questão da greve de 2000, embora ela tivesse 
uma perspectiva relacionada inicialmente à campanha salarial, 
ela teve outros desdobramentos. Nós poderíamos considerar 
nessa conjuntura do ano 2000 toda a década anterior e ainda 
considerar as greves feitas no início da década de 90. Esse foi 
um período de muitas greves, durante o governo Álvaro Dias. 
Se não me engano, era uma mudança na conjuntura política 
no país. Havia nas primeiras greves toda uma motivação 
política, associada ao processo de abertura que vem desde o 
final da ditadura, durante os anos 80. Isso caracterizou, vamos 
dizer assim, uma maior unidade do movimento sindical 
em torno do processo de sindicalização do público. Assim, 
nós temos que levar em consideração o papel do sindicato 
nacional (ANDES-SN) nesse processo de educação política 
do professorado do ensino superior, na perspectiva de tornar 
o embate entre os projetos de universidade uma questão 
importante. Apesar do regime neoliberal que temos nos anos 
90, os embates em relação à flexibilização do mundo do 
trabalho e as perdas dos trabalhadores em relação aos períodos 
anteriores, a gente tem uma contrapartida no plano da 
institucionalização de certas lutas e também a influência desse 
processo de redemocratização da sociedade brasileira. Então, 
para mim, as motivações das greves de 2000 são diferentes das 
greves do início da década de 90.

Outra razão, que a gente pode considerar, é que a gente 
teve um primeiro mandato do governo [Roberto] Requião 
[PMDB], que ainda não comentamos e que nos transformou 
em funcionários públicos. Isso modificou consideravelmente 
o nosso status. Nós em quanto sindicato tínhamos aqui uma 
situação muito particular relacionado ao “modus operandi” do 
sindicato.



Memórias da Greve [2000/2002] • 37

Concordo que as greves têm 
inicialmente um fundamento 
econômico, baseado na perspectiva 
da luta relacionada à questão 
salarial, mas com uma especificidade 
do movimento docente, 
principalmente do movimento 
docente organizado em sindicato 
nacional, é discutir questões 
relacionadas a institucionalização 
do  trabalho docente no espaço 
das universidades. Dentro desse 
trabalho, várias questões articulam 
com o nosso movimento aqui. 
Uma delas é a tendência política 
majoritária, a Articulação 
[corrente interna do PT]. Essa 
tendência fazia oposição nas 
[universidades] federais ao 
governo FHC durante todo este período. A UEL, através 
da Aduel, na época a seção sindical do ANDES, participou 
ativamente desse processo. Nós tivemos todos esses embates 
internos relacionados à participação do ANDES em nosso 
contexto. E também das pessoas que militavam no sindicato 
que traziam outras motivações para dentro desse nosso 
movimento local. Motivações políticas, não exclusivamente 
econômicas, institucionais. Essa greve de 2000 que iniciou 
com uma pauta econômica, acabou se ampliando para um 
conjunto de questões que tensionava a vida universitária, 
o modelo de universidade que se apresentava. Havia a 
perspectiva da universidade empresa colocada cada vez mais; 
da flexibilização; da privatização e, por outro lado, a defesa 
da universidade pública, gratuita, autônoma que constituiu 
a reivindicação que garantiu essa unidade que o movimento 
conseguiu construir em 2000. A greve de 2000 teve mais um 
caráter pedagógico-político, já que o resultado econômico ela 
não teve nenhum. Foi uma greve de curta duração. Havia o 
represamento e as perdas salariais, mas o sindicalismo que nós 
tínhamos na década de 90 era de resistência e de confronto. Um 
sindicalismo construído nesse novo sindicalismo que era o PT. 
O partido surgia nesse cenário e dominava hegemonicamente 
os sindicatos e a CUT. 

Esse movimento que teve início nos anos 80, com a perspectiva 
da eleição do Collor, com a não eleição do Lula e se compromete 
do ponto de vista da capacidade de continuar influenciando 
esse processo. O PT não se elegeu e nas outras tentativas que 
fez conseguia no máximo 30% dos votos. Sabia-se que tinha 
que contar com uma modificação para poder continuar.

Outros acontecimentos internacionais também influenciaram. 

A questão da conjuntura 
neoliberal a partir de 95 começa 
a colocar uma inflexão dentro 
da própria CUT. Começa a se 
pensar na questão do modelo do 
sindicalismo de negócio, com 
quem a CUT ia se alinhar no plano 
do sindicalismo internacional. 
No fim da década de 80 teve a 
erosão dos sindicatos do leste 
europeu, o que eram os sindicatos 
e o sindicalismo começou a se 
descaracterizar. As lideranças  
começaram a ser cooptadas nesse 
espaço institucional. 

No sindicalismo docente 
organizado anteriormente nunca 
se chegou a discutir para além 

das questões econômicas. Agora se tinha a percepção que 
aquele era um modelo sindical ultrapassado herdado da CLT. 
Havia a necessidade de se construir a unidade do movimento 
tendo como guarda-chuva, inicialmente, a CUT, mas numa 
perspectiva do sindicalismo classista, pois, a partir de 94/95 
começa a sentir essa inflexão em direção ao sindicalismo de 
negócio que hoje prevalece em grande parte dos sindicatos.

Parte dos sindicatos de ensino superior ligado ao ensino 
privado nunca participaram do ANDES, nem da luta 
sindical nacional. A gente sempre teve esse problema da 
pelegada colocada no movimento sindical. Quando a gente 
tentou construir isso ao longo do tempo, sempre tinha esses 
embates locais protagonizados pelo ANDES, que representava 
uma posição avançada do ponto de vista sindical e na época 
defendia um sindicalismo classista, de confronto.

Acho que a greve de 2000 teve um sentido pedagógico, 
primeiro contribuiu para a organização estadual e varreu parte 
dessa pelegada, momentaneamente, porque eles acabaram 
voltando. Mas naquele momento de radicalidade dessa 
greve, a gente teve além da questão econômica, a expressão 
de uma insatisfação difusa. Por isso, essa greve para mim teve 
motivações políticas muito maiores do que econômicas. Teve 
a questão da autonomia colocada enfaticamente. O ANDES 
participou ativamente desse processo em nível estadual com as 
AD´s organizadas. 

A greve de 2001 já foi uma greve mais específica. Nós como 
sempre acabamos sozinhos. Nós a levamos de uma maneira 
heróica e dramática até o limite do suportável. Foi quase 
insano o que aconteceu nessa greve de 2001 e 2002. Embora 
o desfecho tenha obtido um ganho econômico, mostrou 

“A gente tinha o processo 
vindo do governo Collor 
que era de considerar 

professores como 
“marajás”, palavra que tinha 
veiculação muito intensa na 
mídia e que, no fundo, era 
justificativa para arrochar 

ganhos dos trabalhadores.”

Ariovaldo	Santos
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claramente que a perspectiva dos movimentos conjuntos é 
uma perspectiva que deve transcender a questão sindical. 

Revista do Sindiprol/Aduel:  Houve uma tentativa de fazer 
um movimento geral dos servidores do estado. Era a ideia 
inicial. Isso enfrentou dificuldades? Como foi essa iniciativa 
de fazer um movimento estadual? Como se refletia na 
pauta? E porque não se concretizou?

Ariovaldo Santos: Antes de avançar para essa questão, nós 
temos que pegar alguns elementos que cercaram essa retomada 
do movimento. Praticamente há quase uma década que nós 
não fazíamos greve, a última tinha sido em 91.  Após 91, nós 
passamos praticamente uma década na política de arrocho 
e sem fazer greve. Nisso contou muito um elemento que 
também está amarrado a uma dinâmica no setor da educação 
no Paraná e nas cidades próximas que foi o crescimento do 
ensino privado. A gente não pode esquecer que no final dos 
anos 80 e nos anos 90 várias universidades particulares foram 
criadas. Elas ofereciam salários extremamente elevados, já que 
precisavam se credenciar junto ao MEC e muitos professores 
viram nisso uma saída muita mais prática do que fazer a 
organização interna das Universidades. Lamentavelmente 
nesse processo, vários professores acabaram perdendo a vida na 
estrada. Lembro-me de um professor, acho que era do Direito, 
que morreu voltando de Cornélio Procópio [O Professor 
França], voltando da aula em uma universidade particular. 
Vários professores da UEL e outras universidades públicas 
pegaram esse caminho. Você ganhava, sei lá quanto era na 
época, mas suponho que era R$100, R$150 por aula com 
todas as despesas pagas. Isso significava um aporte financeiro 
três vezes maior do que o da UEL. Muitos foram para esse 
caminho e isso dificultou bastante o processo de organização 
durante os anos 90.

Alcides Vergara: Só uma questão. Acho que não é uma 
tendência recente a privatização, já que ela existe desde a 
ditadura. Nessa época, 80% do ensino superior sempre foi 
privatizado. 

Ariovaldo Santos: Sim, mas o que eu quero dizer é que nos 
anos 90, os salários que se estavam pagando, em algumas áreas 
específicas eram muito convidativos.

Alcides Vergara: Em 89, quando a gente resolveu fazer aquela 
greve, a Universidade Metodista de São Paulo, era uma sessão 
sindical do ANDES. Universidade privada. Era uma das 
poucas. A Metodista tinha o melhor salário do Brasil. O nosso 
aqui havia sido muito bom na época do governador José Richa 
(PMDB). Mas o modelo de universidade era o tecnocrata dos 
militares que tinham uma perspectiva estratégica de criar 
uns centros de excelência no país como forma de difusão do 

modelo desenvolvimentista dos militares e era só isso. Para 
os militares, a universidade tinha um sentido estratégico. A 
universidade pública tinha um grau de excelência, se não 
me engano era um plano ligado ao FMI e um dos acordos 
era de ter oito ou nove centros fortes em ensino superior em 
diferentes regiões e só, o resto é o resto. 

Ariovaldo Santos: Não é nesse ponto que eu quero chegar. 
O que eu quero dizer é que essas Faculdades/Universidades, 
na época eram mais Faculdades que Universidades, queriam 
ter um reconhecimento junto ao MEC e elas se empenharam 
em um curto espaço de tempo a contratar mestres, até mesmo 
doutores – depois elas abandonaram doutores e ficaram só 
com mestres e especialistas – e isto apareceu para uma boa 
parte do corpo docente como uma saída. Ou seja, a resistência 
ia ser forte, era uma situação de greve bastante complicada 
porque os governos não iam ceder ou cederiam diante de muita 
pressão. Na vida cotidiana, os indivíduos são pragmáticos e 
muitos pegaram o caminho mais fácil. Eu conheço na UEL 
várias pessoas que optaram por esse caminho. Tinha professor 
que dava aula em quatro, cinco faculdades. Um destes uma 
vez me disse que chegava a tirar em torno de R$10 mil, 
embora não saísse mais da estrada. E isto há mais de uma 
década. Já nos anos 2000, essa tendência das Universidades 
particulares ficarem pagando bem ao titulado para legitimar 
a Universidade, me parece que começou a frear. Tanto isso 
que curiosamente professores que sempre foram contrários aos 
nossos movimentos de greve não apareciam, mas não fizeram 
resistência. 

É bom lembrar que na greve de 89, que durou mais ou 
menos 45 dias, os professores apareciam dizendo que eram 
representantes dos alunos e diziam que nós estávamos 
destruindo a Universidade Pública. Eles vinham em blocos, 
com seus porta-vozes e faziam bate chapa. Era uma votação 
do tipo “não quero” contra “quero”. A greve de 2001 durou, 
por vários elementos, mas um fundamental foi esse, já que 
professores que sempre foram contra a greve ficaram na deles. 
Isso criou um clima favorável para que o movimento pudesse 
se organizar e resistir. Nós não tivemos nas Assembleias 
uma resistência declarada, organizada, daqueles professores 
ideologicamente mais conservadores da Universidade. 
Tivemos manifestações de alunos dizendo que estavam sendo 
prejudicados, mas movimento organizado dos professores 
não ocorreu. Isso porque aquela vantagem obtida nos anos 
90 começou a minguar também. Ele começou a perceber que 
pegava estrada e estava caminhando para um desgaste físico e 
mental, além de muita gente morrendo. Então ele não tinha 
muita saída no início dos anos 2000, já que a vantagem dada 
pelas Universidades particulares não ocorria mais. Acho que 
esse é um elemento que precisa ser considerado. Infelizmente 
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dessas duas greves e, principalmente, da greve de 2001, 
nunca ninguém se debruçou para fazer um estudo acadêmico 
tentando pegar as múltiplas variáveis. Essa greve teve muitas 
variáveis que favoreceram sua realização.

A greve de 2000 teve o papel pedagógico de mostrar que nós 
não estávamos preparados para uma ação conjunta. Tentou-
se fazer uma unificação dos professores, funcionários e 
estudantes, mas cada um entrou com aquilo que é forte na 
luta sindical que é o caráter corporativo. Nós não conseguimos 
transcender a dimensão corporativa, porque cada uma quer 
apresentar a sua pauta para que haja a unificação. 

Em 2001 e 2002 não se repetiu isso. Lembro que quando 
fomos discutir se a greve de 2001 seria unificada, a votação 
da categoria foi não. Se os funcionários quisessem, eles fariam 
a greve também, mas seria uma greve dos professores. A 
experiência anterior havia sido complicada. Em 2000, entrar 
de maneira unificada foi fácil, mas ao longo do processo sair  
unificados, mesmo sabendo que iríamos bater com a cara no 
muro, foi muito difícil. Por exemplo, os alunos vieram apoiar 
a greve, mas ao longo do processo ficaram alguns alunos de 
DCE e CA´s. A grande massa debandou. No finalzinho eles 
reapareceram, lembre-se, para pressionar pelo fim da greve, 
mas durante a greve eles debandaram. 

Nessa greve de 2000, eu fui contra. Eu achava que o 
encaminhamento inicial era equivocado e que a gente não 
tinha condições de fazer aquela greve unificar porque a 
tendência era aquela mesma. Lembro que eu era vaiado ao 
pedir para recuarmos. Eles falavam que eu estava traindo o 
movimento. 

Em 2001, nós não unificamos porque vimos que a experiência 
teve um caráter pedagógico de demonstrar que nós não 
tínhamos e ainda não temos a consciência necessária, clareza, 
compreensão do movimento para fazer um movimento 
unificado. Temos que ter a clareza do que é uma greve salarial, 
do que é uma demanda de melhorias para o ensino público. 
Às vezes isso fica tudo embaralhado. Naquele momento 
professores queriam resolver o problema do arrocho.

Alcides Vergara: Acho que houve uma tentativa, contemplando 
a questão do funcionalismo estadual paranaense, formar 
um movimento forte e com uma base de sustentação. 
Falávamos nas Assembleias que nós caminhávamos nessa 
direção e também mostrávamos que os professores sozinhos 
eram uma categoria que não tinha aquela força. Lembro 
que nas Assembleias colocaram que se havia uma greve dos 
caminhoneiros ou uma greve de uma categoria que prejudica 
consideravelmente, causa algum transtorno, a busca para 
uma solução aparece relativamente mais rápida. Isso mostra a 
capacidade de mobilização e a força da categoria. 

Embora tivesse normalmente um número maior de 
sindicalizados por diferentes razões, uma é o funcionalismo 
público que não deixava o professor ser demitido e isso 
facilitava a adesão dele ao sindicato e outra é que uma 
categoria de trabalhadores intelectuais e por essa característica 
ele teria mais consciência política e visão coletiva. Mesmo 
filiado ao sindicato, mas não participando, ele sabe que 
nos momentos de embates tinha que atender aos apelos do 
sindicato. As mudanças no mundo do trabalho modificaram 
substancialmente a forma de se relacionar com o sindicato.

Nessa gestão de 2000 a 2002, a corrente interna ANDES-AD 
reassume a direção do sindicato que havia perdido a hegemonia. 
Em 98 o ANDES estava dividido com um grupo sendo 
propositivo. Começaram a negociar com o ACM [Antônio 
Carlos Magalhães, do PFL], que na época era presidente 
do Congresso [Nacional]. Eles negociaram o incentivo de 
mérito as federais e isso começou a constituir uma pauta que 
atendia as particularidades. Nós questionávamos essa coisa de 
“penduricarem” a pauta, que foi a questão de gratificações que 
feriam o princípio da isonomia.

Aqui no Paraná, nós defendíamos na época um índice de 
50,03% de reposição das perdas. Mas o governo sempre usou 
a estratégia de dividir para melhor negociar. Então negociava 
com a polícia, com a administração direta, com a APP e 
deixavam para negociar com a gente no final. É uma situação 
parecida que nós estamos vivendo agora. Já foi negociada a 
reposição para APP, já está negociando com a polícia, já 
negociou com a administração direta em parte, já que está em 
fase de transição. 

Eu acredito que o governador não vá deixar de cumprir com a 
reposição da data base, porque isso atinge todas as categorias 
indistintamente. Mas as nossas reivindicações salariais da 
categoria, acredito que ele não tem nenhuma vontade de 
atender. Ele atendeu as contratações que são uma necessidade 
institucional, porque vai faltar professor na hora do aluno 
chegar para estudar. Eu vejo uma grande diferença estratégica 
desse governo atuar para o governo Lerner, do período FHC. 
Naquela época o PSDB tinha o país na mão. Outro ponto que 
reforça essa questão mais legalista, foi que a LDB de 96 quando 
aprovada flexibilizou o modelo de universidade. Isso diminuiu 
a exigência de docente titulado para o ensino superior e a 
expansão do setor privado é quase uma consequência dessa 
concessão. Passaram-se dez anos discutindo essa LDB, se tinha 
o tal do substitutivo que foi em cima disso que batalhamos 
e na transposição da Câmara para o Senado a gente teve a 
implantação do modelo da UnB que manteve a dualidade 
do sistema entre ensino superior e ensino profissionalizante, 
ensino básico e fundamental. E manteve uma constituição que 
divide as responsabilidades entre o Estado e a sociedade. Isso 
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dá toda uma margem legal para 
expansão desse ensino superior a 
revelia do interesse público. E na 
escola pública, a meu ver, ocorreu 
um movimento de indignação com 
o que se tinha sido feito com a 
universidade. O sucateamento que 
é uma tendência que vem desde 
a ditadura, a universidade recebe 
apenas a folha de pagamento, 
quando recebe. 

A meu ver, a greve de 2000 teve 
motivações políticas mais do que 
econômicas. O fato da pauta ter se 
ampliado, de fato essa pauta ficou 
bem maior que a campanha salarial. 
Mas foi uma pauta em defesa da 
universidade. A universidade vinha 
dentro desse longo tempo sendo privatizada. Eu lembro que 
usávamos o argumento da privatização branca. Não significa 
a venda da universidade ou o ensino pago na universidade. 
Isso não é necessário. Já temos as taxas, as fundações e todo 
um processo interno de privatização que vai contribuindo 
para contaminar, vamos dizer assim, a perspectiva coletiva 
dos professores de maneira organizada. Inclusive no 
processo de representação. Eleição para reitor que foi uma 
vitória conseguida anteriormente tem sido paulatinamente 
abandonada. Hoje dentro da universidade não se faz mais 
eleição, já que o governador escolhe quem ele quer. 

Então estão deixando de lado essa questão da democracia 
interna na universidade. Autonomia, os professores nem 
sabem o que é autonomia na universidade. A universidade 
nunca teve autonomia. Para ela ter autonomia, o processo 
precisa começar e terminar dentro da universidade. Agora 
querem centralizar a folha de pagamento, como o Requião 
quis fazer em 90 e poucos. 

Eu vejo que a greve de 2000 representou também um chega 
Jackson. O Jackson foi presidente da Sercomtel, era um cara 
que vinha da iniciativa privada e administrava a universidade 
como se fosse uma de suas fazendas. Ele teve vices do PSDB e 
era o governo na época. As ramificações na esfera da política 
e dos interesses abriram brechas para essa massa em fúria. 
Houve momentos daquele movimento que ficaram marcados 
na minha memória. Esse movimento de 2000 mostrou que a 
universidade estava viva. Refletia-se na luta dos professores, 
a perspectiva de classe, refletia-se na capacidade que a gente 
tinha de influenciar nas decisões da universidade. 

Nós sempre defendíamos uma pauta que ultrapassava 

a perspectiva meramente 
econômica. Mas a gente sabe que 
o que unificava era uma pauta 
comum com as outras categorias. 
Geralmente a pauta comum é a 
que dá o tom para essa unidade. 

Naquele movimento, quando 
nós fomos para Curitiba nos 
deparamos já com o trator do 
Requião. Durante o governo dele 
havia uma tentativa de criar no 
Estado um fórum permanente 
das entidades. Na época se 
discutia a mudança de celetista 
para estatutário. Pela constituição 
o funcionário público pode se 
sindicalizar, mas não tem acesso 
ao dissídio coletivo. O que pode 

fazer é negociação coletiva. Então se sinalizava a Assembleia 
Legislativa como um árbitro que deveria dar a palavra final 
no sentido da negociação entre o governo e os sindicatos. Essa 
ideia acabou não vingando.

Acho que foi, talvez, uma ingenuidade da nossa parte achar 
que a questão econômica seria uma possibilidade de unidade.

Revista do Sindiprol/Aduel: A possibilidade da unidade 
com o funcionalismo é a questão econômica e com os 
estudantes é a defesa da universidade pública autônoma. O 
governo atendeu parcialmente essas duas motivações? Esses 
setores permanecem com capacidade de mobilização?

Ariovaldo Santos: A capacidade de mobilização não 
desaparece porque todos os anos nós temos que lidar com 
inflação, deterioração dos salários e mesmo com a resistência 
dos indivíduos, porque esse é um fator que se expressa 
objetivamente. Tivemos vários elementos que dificultaram a 
adesão nas greves. No fim da década de 80, nós contávamos com 
um grande número de docentes participando das decisões. Em 
2000, nós decretamos greve com 60 indivíduos na Assembleia. 
Em 2001, foram cento e poucos docentes presentes. Acabou 
dando certo. A greve de 2001 começou vitoriosa. Mas a gente 
foi perdendo a capacidade de lidar com as transformações 
internas da categoria. Antes, os salários eram muito baixos 
se comparados com hoje. Um secretário de departamento ou 
um vigia da UEL, por exemplo, tinham uma capacidade de 
mobilização maior, já que o salário era extremamente baixo 
para essas categorias. Em 2000, teve aquilo de fazer um curso 
universitário, tinha um aumento aqui, teve um rearranjo no 
quadro de carreira e essas coisas. Hoje, um vigia já não ganha 
tão mal. Um funcionário de carreira ganha bem mais que antes 

“Esse movimento de 2000 
mostrou que a universidade 

estava viva. Refletia-se 
na luta dos professores, 
a perspectiva de classe, 
refletia-se na capacidade 

que a gente tinha de 
influenciar nas decisões da 

universidade.”

Alcides	Vergara
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e ainda acaba fazendo hora extra para aumentar o salário no 
fim do mês. Esses elementos nós temos que considerar quando 
pensamos na mobilização.

Já no corpo docente, nós tivemos uma mudança de perfil. 
Primeiro por uma recomposição salarial, mas também pela 
mudança creio que político-ideológica, mas também dos 
próprios mecanismos acadêmicos que penetraram mais forte 
no universo docente, como bolsas, Lattes, etc.. A geração 
mais jovem participa menos da atividade sindical. Isso é 
comprovado estatisticamente. A expansão da pesquisa e criação 
da pós-graduação criou um elemento novo que é a bolsa de 
pesquisa. Na greve de 2000, nós já ouvíamos o discurso que a 
pesquisa não pode parar. Que seria um prejuízo imenso para a 
comunidade científica. Nós não levávamos em conta isso. Um 
docente que ganha com bolsa de pesquisa terá que produzir. 
Ele pensa que existe o arrocho, mas em compensação ele tem 
uma bolsa e idas para congressos, viagens internacionais. Essa 
mudança interna afeta na capacidade de mobilização. Mas ao 
longo dos anos 2000 ficou difícil explicar para um professor o 
que é a Universidade pública. A concepção que ele tem sobre 
Universidade pública não é a concepção que a geração anterior 
tinha de Universidade Pública. A partir dos anos 2000 tornou-
se cada vez mais comum um docente te olhar de transversal 
quando você levantava a bandeira da Universidade pública. Isso 
ocorre porque estava pegando aquela geração que foi formada 
dentro do projeto neoliberal. Ele chegava e falava: não, isso 
aí é coisa do passado, coisa de nacionalista, dinossauro. Esses 
elementos haviam perdido vigência, passou-se a falar muito 
mais, por exemplo, de pós-graduação e cada coisa que se tenta 
fazer parece ser uma ameaça à pós-graduação.

Mas, o novo contexto demonstra, também, que é preciso ao 
movimento ampliar seus horizontes. Por que não fazemos 
uma greve para melhorar a saúde e as condições de trabalho? 
Grande parte de nós contribui em folha de pagamento 
para ter atendimento médico mas, na prática, se filia a um 
plano de saúde privado. Ou seja, pagamos duas vezes. Lutar 
por um atendimento médico, público, de qualidade, seria 
também ganho salarial. Teria um ganho econômico, mas não 
conseguimos mobilizar nesta perspectiva porque, em geral, 
olhamos para o salário nominal, o poder aquisitivo imediato. 
A lógica, pensando nalguns professores, é que o salário dele 
não vai dar para viajar para Europa esse ano. Por isso que ele 
iria brigar. Não vamos conseguir brigar pelo corte de verbas 
que o governo faz ano após ano. O indivíduo vai falar que isso 
é uma questão política. Seria importante que se mobilizasse, 
mas o que catalisa é o bolso. O bolso geralmente lança para 
a luta corporativa. Cada categoria vai lutar pelo seu. Veja se 
funcionários e professores tentam construir algo, pensando 
em uma unificação. Cada lado fica centrado naquilo que uma 

categoria vai ganhar em percentual, se vai ser superior ao que o 
outro e tudo mais. Ainda estamos na dimensão corporativista 
da luta.

Ainda, sobre 2001, é possível dizer que teve uma luta política 
porque as políticas neoliberais de privatização estavam 
afetando os trabalhadores da educação, entre outros. Tanto 
é que, em relação à nossa greve, não teve resistência dos 
setores assalariados de base. Quem mostrou resistência foi a 
classe média local, as “forças vivas”. Arranjaram até um juiz 
para fazer liminar contra a greve. Tinha esse elemento do 
descontentamento. Outra coisa foi que tínhamos um conjunto 
de professores que tinham uma leitura minimamente política 
do conjunto. Sem essa leitura, aquela greve não teria durado 
seis meses. Tanto é que os docentes entraram na greve achando 
que a greve ia ser rápida e eu respondi falando que seria longa, 
já que o governo neoliberal bate de frente. 

Aquela greve durou porque conseguimos fazer uma leitura 
de estrutura e conjuntura que não fizemos nas anteriores. 
Nós fazíamos leituras dos discursos do Lerner, de setores 
que começavam a nos apoiar. Nós fomos mobilizando esses 
elementos cotidianos e foi isso que possibilitou a longa 
duração. Outra coisa foi quando começou a chegar perto do 
momento das eleições para Reitor, alguns docentes começavam 
a articular chapas e queriam o fim da greve para tentar 
conseguir a vaga de Reitor e isso foi conduzido de tal forma 
que, em determinado momento, levantou-se a necessidade de 
se afastar alguns elementos mais ativos do movimento, eleitos 
pela assembleia, para fazer parte do comando de greve. Tanto 
que tivemos que fazer uma defesa desses representantes. E 
nós ganhamos. Ganhamos com argumentos e mostrando que 
havia um avanço na luta estadual e contávamos com a adesão 
de outras Universidades. Naquele momento, nós tivemos 
um conjunto de docentes que conseguiram fazer a leitura 
do movimento. Hoje, eu não sei se a gente teria, por várias 
razões, esse mesmo corpo para lidar com o movimento. Não 
foi apenas capacidade de luta. Foi a capacidade de mostrar o 
esgotamento do governo Lerner. 

Alcides Vergara: Voltando à questão econômica, acredito que 
ela está na base da luta sindical. Uma questão importante que 
deve ser dita é a distinção de salário e carreira. O Ariovaldo falou 
que a pauta econômica que liga e não a política na visão dos 
indivíduos. Eu fico pensando que isso não unifica porque não 
transcende a pauta econômica. O economicismo é justamente 
essa orientação pragmática que acaba predominando em 
função do debate político e do sentido de urgência. Porque se 
não precisar fazer greve é melhor. Ninguém pensa que a greve 
deve ser feita por um deleite. Ela é uma necessidade colocada a 
partir de um determinado patamar de reivindicações. É obvio 
que a reivindicação econômica é a principal.
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Tem o saldo organizativo. Quando eu digo que a greve de 2000 
foi pedagógica tem relação com esse saldo organizativo que é a 
tentativa de transcender a pauta econômica. A capacidade de 
organização das categorias que entendem que o sindicato é um 
instrumento de interlocução.

Houve uma melhoria com o plano de carreira que era algo 
que nós queríamos. Historicamente o movimento defendeu 
isso. O plano de carreira forçou a mudança de perfil, primeiro 
que produziu a progressão por titulação que se defendia 
no movimento. Não se defendia a meritocracia, mas sim 
a progressão na carreira. Mas hoje em dia, quem é que luta 
por carreira? Porque a carreira é uma questão pessoal. É a sua 
trajetória, o seu lattes. A sua carreira não é algo previsto em 
um enquadramento institucional. Não adianta a gente querer 
fazer uma carreira extremamente burocrática diante dessa 
conjuntura. A gente sempre defendeu a indissociabilidade. 
ensino, pesquisa e extensão, mas onde é que isso se aplica hoje? 
Agora todo mundo virou doutor e recebe verbas diretamente 
dos órgãos de fomento. O sujeito está mais preocupado se vai 
viajar no final do ano para a Europa. Então você acha que 
esse professor vai participar do sindicato e fazer greve? A meu 
ver dificilmente. O sindicato tem que tentar outra maneira 
de condução do processo de participação dos professores no 
coletivo. Essa é uma construção que deve resgatar essa forma 
mais autônoma de participação.

Ariovaldo Santos: Isso não é só do sindicato ou da UEL. Há 
um distanciamento entre os indivíduos que estão à frente do 
movimento e a chamada base do movimento. Na greve de 
2001, para nós era uma luta de defesa do ensino público, de 
melhoria salarial e luta contra a política neoliberal. Era um 
embate contra o neoliberalismo. Foi uma greve contra um 
governo declaradamente neoliberal. A gente tinha clareza que 
nós estávamos travando um embate múltiplo. Lutávamos por 
condições de existência, condições de trabalho na Universidade 
e também uma luta de derrocada de um projeto que estava 
sucateando todo mundo. 

Tem uma distância grande entre a base e a frente do 
movimento. A base trabalha com uma ideia equivocada de 
política. Ela pensa que a luta é de siglas partidárias. Até hoje as 
pessoas não entendem o que é política. Soma-se a isto o novo 
espírito acadêmico.  Agora, o período é de engordar o lattes, 
como diz um amigo meu. O indivíduo entra na Universidade 
pensando que têm que passar os quatro anos sem reprovar. Se 
reprovar, ele entrará com recurso e liminar para passar. Depois 
disso, ele terá mais dois de mestrado. O indivíduo nem sabe 
elaborar uma hipótese, mas ele quer fazer o mestrado. Os mais 
modestos tentam uma especialização, mas já pensando no 
mestrado. A pessoa não tem nem projeto, mas quer o mestrado. 
Eu faço o mestrado em dois anos e depois o doutorado em 

três anos. Em cinco anos eu estarei prestando concurso para 
professor universitário. Depois vou atrás de bolsa de pesquisa 
e publicações. Lamentavelmente, a política docente virou isso. 
Nós não sentamos mais para discutir políticas estaduais. Hoje 
a universidade é um universo de vaidades e soberba. Como 
você vai fazer a luta sindical se o sujeito está fascinado consigo 
mesmo?

Antes nós tínhamos um perfil e isso era fundamental. Antes os 
professores vinham do campo, tinham outra visão do trabalho. 
Hoje, se pegarmos o perfil do docente que entra, ele já curtiu 
todas aquelas benefícios que a gente vai curtir quando está 
caminhando para aposentadoria. Por isso que ele tem essa 
visão conservadora. O sujeito vem da classe média reacionária 
e despolitizada. Ele entra aqui para projetos pessoais dele.

Há então a tarefa de saber como as direções sindicais 
trabalharão com isso. Não adianta se você tem a capacidade 
de demonstração da luta, se aquela categoria que você está 
representando está tão aburguesada que ela não vai querer te 
escutar. Ela só vai te escutar quando o Governo cessar tudo. 
Como o Lerner fez. Aí todos virão reclamar aqui e falarão 
que não fazemos nada. Esse é um problema que iremos nos 
defrontar nos próximos anos.

Antes a gente fazia piquete, mas isso se deteriorou com a 
própria CUT que era a esperança de lutas sindicais dos anos 
80 e que aderiu muito à ideia de que confronto é coisa de 
dinossauro. Isso tem um efeito em toda a categoria. Já que se 
o seu órgão de representação central está dizendo que a sua 
forma de luta é equivocada. Imagina quando a base questiona 
essa forma. Ela, a direção, é praticamente escorraçada. 

Alcides Vergara: Um exemplo foi o último movimento 
nosso. Ficamos isolados na nossa luta pela reposição salarial. 
O restante do sindicalismo do Estado, tomando como 
referência os sindicatos mistos, que são os sindicatos que 
no início dos anos 90 caminhavam nessa direção. O embate 
em relação à questão econômica ficou muito evidente. Mas 
existe uma traição dos dirigentes. Fica evidente vendo esses 
sindicatos que poderiam ser a expressão do avanço e agora é 
a expressão do atraso. De um lado ficam os sindicatos mistos 
e de outro as ADs ambos querendo representar e ambos não 
representam mais ninguém. Se tiver uma reunião chama as 
ADs, os sindicatos mistos não vão. Nesse cenário não dá para 
fazer uma movimentação estadual com esse grau de sectarismo 
e conservadorismo. São todos os pelegos que ficaram nos 
bastidores nesse meio tempo.

O grosso dos professores só participa efetivamente quando tem 
um movimento. Quando eles participam tem um diferencial. 
Se ele não participa, a liderança ficará isolada de qualquer 
jeito. Então qual é o potencial de mobilização que temos 
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atualmente? Ele existe, mas tem que ser colocado. Nós vamos 
lutar para recomposição dos salários, equivalência salarial com 
os funcionários de nível superior, defender a carreira docente, 
um piso salarial? Qual é a luta política que vamos fazer? 
Considerando que a reivindicação da reposição das perdas 
salariais é uma reivindicação que foi abandonada. Agora cada 
um resolveu lutar pelo indicador que fosse mais adequado. 
Não teremos uma reivindicação comum para encaminhar uma 
luta conjunta. A questão econômica ela só unifica quando é 
uma luta política e tem o princípio da isonomia colocada. Em 
2001 e 2002, nós já tivemos uma diferença nas reposições que 
levou uma distorção ainda maior.

Revista do Sindiprol/Aduel: Em 2002, o fim da greve 
foi decidido por duas questões que o governo atendeu: 
a reposição salarial que foi diferenciada e a retirada 
do projeto de autonomia do governo. Vocês poderiam 
comentar sobre esses aspectos que encerraram a greve, o que 
eles trouxeram de positivo ou negativo? 

Ariovaldo Santos: A autonomia recai um pouco nesse grande 
leque que estamos discutindo. Autonomia mobiliza? Eu não 
sei. Todos falam disso. Tente puxar uma mobilização nas 
universidades estaduais pela autonomia, vamos ver a adesão. 
Parte da categoria é despolitizada e não irá mobilizar, já que 
vemos que os interesses continuam sendo mesquinhos. A 
autonomia vai mobilizar alunos e parte dos professores. Desde 
que não afete a pesquisa dele. Nós nunca conseguimos discutir 
isso. Colocamos em pauta, mas isso não sensibiliza e não é por 
falta de esforço.

Esses elementos são um termômetro para a categoria. Vemos 
o tipo de politização da categoria por aí. Se a categoria se 
mobiliza pela autonomia, defesa da Universidade Pública, 
demandas públicas, você vê que a categoria está entendendo 
para além do seu individual. Mas se ela coloca isso como uma 
questão importante, porém deixa para o sindicato discutir, 
nós percebemos que o sindicato ou associação docente 
continuarão batendo na tecla, mas continuará a caminhada 
sozinha. Esses elementos revelam o novo perfil dos docentes 
que foram adentrando à Universidade. Hoje não mobiliza. 
Não abre essas discussões. 

É difícil na luta unificada saber qual em que ponto está 
a defesa do interesse coletivo. A coisa vai desde a minha 
incompatibilidade pessoal até aquela questão política que eu 
gosto e irei contra a outra tendência para não ver a minha 
desprestigiada. Não porque a proposta dele está errada. Se não 
conseguimos resolver isso internamente, como conseguiremos 
resolver isso nos planos da categoria. A categoria não 
acompanha o debate, mas, a fofoquinha ela acompanha. Isso 
revela uma limitação política da categoria. 

Alcides Vergara: Se chegou a esses valores em função da 
defasagem por parte dos que estavam titulados. O 13,55% 
[no fim da greve em 2002] veio para atender linearmente a 
todos. Os reajustes diferenciados privilegiaram mais os que 
eram doutores. Houve uma tentativa de uma equalização dos 
salários, pelo menos dos de baixo para chegar ao índice. A 
negociação que aprovou essa proposta. Essa negociação final 
foi meio desesperada para finalizar a greve. 

O maior mérito da greve é que ela coloca a questão de classes 
na universidade. A universidade sempre foi voltada para a 
elite e a greve coloca essa questão de classes. Nos anos 90, 
nós escutávamos o discurso que a universidade não tinha laços 
com a sociedade. 

Um dos limites da greve é dada pela característica do 
sindicalismo docente. O sindicalismo que se caracteriza por ser 
de classe média, pelo próprio perfil dos professores. Quando 
surge a greve, esse perfil é questionado e as questões da classe 
trabalhadora podem ser abordadas no espaço da universidade. 
Essa é a questão política principal que envolve as greves no 
ensino superior. Já a questão econômica, nós poderíamos 
considerar o professor do ensino superior diante do professor 
de ensino médio e fundamental são privilegiados. Agora mais 
ainda, considerando as mudanças na educação. A educação 
é cada vez mais uma mercadoria. Não importa que o sujeito 
tenha experiência, o que importa são os títulos. 

A universidade cada vez se torna mais uma universidade 
empresa. A greve tem essa capacidade de mostrar essas 
transformações no mundo do trabalho e para onde caminha o 
trabalho docente.

A autonomia do governo Lerner tinha o modelo das ONGs 
para as universidades. Evidentemente o modelo tinha pouca 
chance de acontecer pelo contexto que foi apresentado: fim 
de mandato. Não se trata de destruir a universidade inteira, 
mas se trata de reformular a universidade para que ela se 
ajuste ao novo padrão de acumulação e divisão do trabalho. A 
universidade não tem autonomia. Não precisa ter um projeto 
de autonomia, já que a universidade vem se transformando 
por dentro há muito tempo. 

Ariovaldo Santos: Eu entendo que existe um caráter da luta 
sindical e não da greve. Quando você entra em greve, a primeira 
coisa que você quer é sair dela e com algum ganho. A greve dá 
um desgaste emocional, pessoal, de tempo. Você vai panfletar, 
viajar e ter pessoas xingando. Mas existe um limite da luta 
sindical. A luta pode assumir as facetas de luta política, mas 
ela está ligada à luta econômica. E isso coloca limites a todo 
movimento. No caso daquela greve, conseguimos resistir por 
6 meses e 11 dias. Após o fim da greve, as pessoas não queriam 
mais discutir. Nós convocamos, mas ninguém apareceu. As 
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pessoas retomaram suas vidinhas. Isso é um elemento de classe 
média. 

Essas pessoas ficavam reclamando que teriam que passar as 
férias repondo aulas, que não deveriam lutar por um aumento 
de 2%. Pra que lutar por R$60, eles diziam. Isso são argumentos 
de pessoas que não têm leitura política. Não conseguem ver 
que aqueles 2% são uma bola de neve. Se você somar isso ao 
longo dos anos, isso vira uma condição de existência. 

Outra coisa são as estratégias que foram criadas para 
individualizar a luta. No caso dos professores são as bolsas. 
Houve a institucionalização da hora extra para os funcionários. 
Tem funcionário que aumenta significativamente o salário 
fazendo hora extra, mas caso comece uma greve, ele não 
receberá esse dinheiro. Não tem hora extra para Universidade 
parada. Isso gera problema de mobilização. Agora o funcionário 
entrou nos padrões da classe média. Isso é ótimo. Ninguém 
quer morrer de fome. Mas para nós não basta comida, nós 
queremos um padrão mais adequado de existência. 

Isso cria uma dificuldade para o sindicato. Agora, nós teremos 
uma luta mais difícil, pois teremos que mostrar que esse 
patamar de classe média é temporário e não resolve o problema 
dele. Teremos que fazer uma dupla destruição: organizar-
se dentro e não se iludir com isso que está conseguindo. 
Essa incorporação da ideia de classe média por professores 
e funcionários vai mudar qualitativamente a nossa luta no 
futuro. Porque quando se pensar em parar, isso aí vai estar 
em pauta e a gente não tem uma discussão de como lidar com 
isso, já que isso ainda não ocorreu. Em 2001, todos estavam 
na mesma canoa. Agora, o padrão de vida mudou.

Revista do Sindiprol/Aduel: Quais paralelos nós podemos 
fazer em relação ao governo Lerner e ao governo Beto Richa?

Ariovaldo Santos: Governos trabalham com balões de ensaio. 
A capacidade de ele pisar ou não pisar depende das respostas 
que você vai construindo. O governo atual se apresentou 
inicialmente dizendo que não mexeria nas reposições anuais, 
mas ele vem mexendo. São balões de ensaio. Você aceita ou 
você não aceita. Aí devem entrar as posturas das administrações 
estaduais das universidades para construir uma resistência no 
diálogo com o governo e também da resistência das associações 
sindicais. 

Se essas medidas forem colocadas como balões de ensaio e 
o governo não vai sentir uma resistência... Álvaro Dias até 
hoje fala que foi um erro ter jogado a cavalaria contras os 
professores. Nós temos essa força. Por isso que temos que 
construir uma resistência. Agora, se não tiver uma resistência, 
você cria um problema. Se você deixa de lutar por pouco, pelas 
perdas, não conseguirá discutir ganhos. Mesma coisa com a 

Universidade, se não se discute o controle da Universidade 
agora, teremos que lutar para conseguir mais pra frente por 
algo que precisávamos só resistir. A luta, ou você continua e a 
faz, ou fica na estaca zero.

Alcides Vergara: Acho que existem diferenças entre os 
governos. Mas essas diferenças não modificam muita essa 
configuração da política partidária burguesa. O partido sendo 
de direita ou esquerda vem adotando uma agenda neoliberal. 
Alguns com mais intervencionismo, outros com menos. Acho 
que o governo do Richa tende a ser mais inteligente que o do 
Lerner. Considerando a situação política do PSDB. O PSDB 
teve uma grande dissidência com a criação de um novo partido. 
No governo Lerner, o PSDB estava no governo federal. Uma 
conjuntura que o favorecia mais acentuadamente, beneficiava 
o governo e prejudicava aos movimentos. Naquela época, nós 
fomos praticamente atropelados pelos acontecimentos.

O Richa já falou que as universidades são responsabilidade do 
governo federal. Isso em relação à criação de novos cursos. Nós 
já vemos qual o posicionamento dele em relação ao PT. Acho 
que o governo do PSDB será diferente na gestão Richa. 

Hoje, acredito que a greve deve se assemelhar com a de 2000. 
Já existe um discurso conciliador. Se não tiver greve é melhor. 
Quem não fazia esse discurso conciliador era a Aduel. Nós 
tivemos um congresso de unificação e essa unificação se deu 
muito mais pelo argumento da radicalização do ANDES e o 
fato de ter saído da CUT. Fez com que a gente da Aduel se 
afastasse um pouco do ANDES. Isso facilitou o processo de 
unificação. Eu previa que seriamos fagocitados. Acredito que a 
gente sai unificado, mas não no mesmo patamar dos períodos 
anteriores.

Acho que o governo está mais bem equipado para lidar com 
os conflitos, já que a luta conjunta é quase impossível de se 
realizar. Não acho que conseguiremos uma greve unificada. 
Mas acho que podemos conseguir fazer uma greve de 
professores. Queremos que o governo sente para negociar com 
a gente novamente.

Ariovaldo Santos: Ele prometeu o reajuste e tem que cumprir. 
Se não podia fazer isso não prometesse. Temos que saber se é 
só uma briga entre secretários ou é o posicionamento do Richa 
mesmo. Porque ele ainda tem mais três anos de mandato e 
nós temos que saber contra quem vamos lutar. Agora vamos 
ver se ele vai fazer o estilo José Serra, o estilo PSDB linha 
dura ou outro. Assim, nós poderemos nos posicionar. Agora, 
se ele prometeu esse aumento terá que cumprir. Eles foram a 
público se pronunciar. Esse é o trunfo. 
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institucional

As	greves	e	o	movimento	
nos	conselhos	superiores	

da	UEL

No final do ano de 1999, tomam posse, para a gestão 2000-2001, 
novos membros dos colegiados dos cursos de graduação e, pela 
estrutura da época, os coordenadores destes colegiados passam 
a integrar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e 
o Conselho Universitário – CU, e eu, como Coordenadora do 

Colegiado do Curso de Física, fazia parte destes Conselhos quando aconteceram 
as greves de 2000 e 2001-2002. Utilizando a linguagem dos Físicos, quando a 
água está mudando de fase para se tornar gelo, ela perde a transparência que tinha 
como líquido e que voltará a ter quando tornar-se cristal, ela se torna “leitosa” ou 
opalescente. Assim também são as situações de crise: é difícil enxergar através delas 
enquanto elas estão acontecendo, enquanto não se instalar a nova fase. Agora, dez 
anos depois, em uma nova fase, apresento aqui minha leitura sobre o movimento 
nos Conselhos Superiores da Universidade Estadual de Londrina durante o período 
que se inicia com a greve de 2000 e se encerra, alguns meses após o término da 
greve de 2001-2002, com a aprovação do novo Estatuto.

Durante a greve de 2000, não houve convocação para as reuniões ordinárias 
das Câmaras do CEPE e nem para o CEPE, tampouco houve reunião do 
Conselho Universitário. Para os membros do CEPE, a greve se estendia até para 
suas atribuições enquanto conselheiros e essa situação foi  involuntária pois foi 
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o Reitor, que era o presidente desses Conselhos, que não 
convocou reuniões naquele período.

Um pouco antes do início da greve de 2000, representantes 
do Governo do Estado vieram até a UEL para apresentar uma 
proposta de criação de um curso a distância de formação de 
professores para as séries iniciais do ensino fundamental e 
convidar a UEL para ser a instituição sede deste curso. A aula 
inaugural, que seria transmitida para todo o Estado do Paraná, 
já estava agendada pelos representantes do Governo do Estado 
para o dia 8 de agosto e então era necessário que o projeto 
pedagógico do curso tramitasse internamente e fosse aprovado 
pelo CEPE. Algumas semanas depois começa a greve de 2000... 
Um pouco antes, o Departamento de Educação deliberou que 
não seria proponente daquele curso e com o início da greve, 
aparentemente o processo de criação daquele curso estava 
sem encaminhamento até que, durante a greve, o Conselho 
de Administração – CA  foi convocado para deliberar sobre 
a assinatura de um convênio entre a UEL e o Governo do 
Estado para oferta de um curso que a UEL seria a proponente, 
sem que houvesse algum departamento responsável e a 
participação dos docentes da Universidade seria como 
atividade extra às suas atividades nos seus Departamentos e, 
consequentemente, remunerada. A proposta de convênio não 
foi analisada pelo CA porque antes disso havia necessidade do 
CEPE deliberar sobre o projeto do curso. O CEPE não foi 
convocado durante a greve e o curso não foi implantado com 
sede na UEL. Naquele momento, a greve foi oportuna para a 
administração da Universidade que a usou como desculpa para 
o não encaminhamento do projeto do curso para apreciação 
pelo CEPE pois eles sabiam que o CEPE não aprovaria um 
curso a distância com professores terceirizados.

A greve de 2001-2002 tem início em um momento 
institucional bem diferente daquele de 2000 pois no interim 
entre as greves, a UEL passou pelo processo de denúncias 
de corrupção no Gabinete do Reitor que culminou com 
o afastamento do Reitor pelo Conselho Universitário e a 
nomeação de um novo Reitor pelo Governo do Estado para 
cumprir um mandato tampão até julho de 2002. Naquele 
episódio, o Conselho Universitário acatou as denúncias; 
constituiu comissão para investigá-las; se autoconvocou e se 
manteve em reunião permanente. Essas reuniões aconteciam 
no anfiteatro do CCB – o Pinicão – pois eram reuniões abertas 
para a comunidade interna e externa à UEL e eram organizadas 
com uma extrema agilidade pois bastavam alguns telefonemas 
e daí a pouco, os conselheiros estavam lá para discussões e 
deliberações. Foi um período que envolveu toda a comunidade 
universitária e, particularmente, foi muito intenso para o 
Conselho Universitário. Aquela crise envolvendo a reitoria 
provocou uma mudança de comportamento dos membros 

dos Conselhos Superiores: eles passaram a autoconvocar e a 
pautar os assuntos dos respectivos Conselhos. Logo depois, 
tem início da greve em 2001...

Durante o período de greve, o CEPE fez muitas reuniões. 
Na primeira delas, o calendário acadêmico é suspenso por 
tempo indeterminado. Esse assunto foi pautado no CEPE 
por vários motivos. Um deles foi para preservar os estudantes 
dos cursos de graduação da instabilidade gerada por alguns 
docentes fura-greve como havia acontecido durante a greve 
de 2000. Naquela greve, estudantes de alguns cursos eram 
avisados que estava havendo aula em algum lugar de alguma 
disciplina e que alguns alunos estavam assistindo aulas e que os 
“faltosos” poderiam ficar reprovados etc etc. Com o calendário 
suspenso, não havia possibilidade de registro de atividade 
acadêmica durante o período de greve e consequentemente 
não haveria registro de presença ou falta de alunos. Outra 
questão considerada foi relativa aos cursos de pós-graduação 
lato sensu. Durante a greve de 2000, houve denúncias que 
aulas de alguns desses cursos estavam acontecendo em lugares 
fora da UEL e o argumento daqueles que promoviam tais 
aulas era que aqueles cursos eram ministrados por meio de 
convênios com fundações privadas e que tinham que respeitar 
os contratos estabelecidos. Esse argumento foi rechaçado pelo 
CEPE ao suspender qualquer atividade pedagógica que tinha a 
chancela da UEL, quer seja ela gratuita ou paga. Aquela decisão 
do CEPE não deixou espaço para os fura-greve e para aqueles 
cursos que argumentavam que não podiam sofrer interrupção 
porque os alunos estavam pagando por eles.

Mas a greve foi se prolongando e o final do ano chegando... 
Surgem então denúncias na assembleia de que algumas bancas 
de avaliação de estágio estavam se constituindo. O argumento 
daqueles que defendiam a realização de tais bancas era que 
os alunos realizaram seus estágios fora da Universidade sem 
supervisão direta dos docentes. Em reunião, o CEPE reiterou 
sua deliberação de manter todas as atividades acadêmicas 
suspensas e que as avaliações do estágio que estavam sendo 
realizadas não teriam efeito. Naquele primeiro momento, 
foram os alunos de um curso que reivindicavam as avaliações 
de seus estágios para se formarem mas não demorou muito 
e mais alunos de outros cursos começaram a reivindicar 
aquilo que achavam que lhes era de direito. Por conta desse 
assunto, houve diversas reuniões do CEPE. Para aprovar suas 
reivindicações, o grupo de alunos que queriam se formar 
começaram a pressionar a representação estudantil no CEPE 
para defenderem seus argumentos e votarem a favor deles 
mas a representação dos alunos da graduação se recusou a 
defender os interesses de uma pequena minoria e a tensão foi 
tamanha que eles renunciaram em bloco. Com a vacância na 
representação, aqueles alunos que queriam se formar passaram 
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a ser os representantes discentes no CEPE e foram às reuniões 
defender seus interesses. Em uma das reuniões, as discussões 
foram tão tensas que o aluno representante da pós-graduação, 
que não havia renunciado pois não tinha compromisso de 
representar aqueles formandos da graduação, renunciou 
durante uma reunião do CEPE como uma forma de repúdio 
ao comportamento dos então representantes discentes. Foram 
várias reuniões em que os alunos espernearam bastante mas 
não apresentaram argumentos consistentes que convencessem 
a plenária em aprovar suas reivindicações. Se tinha um grupo 
que queria ganhar no grito, tinha um outro grupo bem maior 
que estava percebendo que seus planos poderiam não se 
realizar pois os calendários dos programas de pós-graduação 
de outras universidades e os concursos públicos não tinham 
sido afetados pelo movimento grevista das IES paranaenses. 
E foi considerando esse grupo que o CEPE deliberou que 
os colegiados dos cursos de graduação poderiam propor 
calendários especiais para os concluintes. A partir dessa 
deliberação, aqueles representantes discentes oportunistas 
renunciaram e retornam a essa representação alunos cujo 
compromisso era com a defesa da Universidade.

A questão de aplicação do concurso vestibular permeou as 
duas greves. Em 2000, a UEL ainda tinha vestibular de inverno 
e os exames eram aplicados no mês de julho e a assembleia 
decidiu que iria aproveitar a aplicação das provas para entregar, 
durante a saída dos candidatos, um panfleto sobre o movimento 
grevista. Isso não interferiria em nada a aplicação das provas 
pois a panfletagem se realizaria após a abertura dos portões para 
saída dos candidatos mas a administração da UEL conseguiu 
uma medida cautelar que impedia qualquer manifestação no 
entorno dos locais de provas e por isso, em um desses locais, 
um professor da UEL foi detido porque fazia parte do grupo 
de panfletagem e o porta-malas de seu automóvel estava cheio 
de panfletos. Se a administração da UEL soubesse o que 
realmente acontecia nas assembleias, teria percebido que, em 
2000, não havia qualquer predisposição de interferência na 
aplicação do vestibular. Já em 2001, a conjuntura era outra. A 
greve tem início em setembro e estávamos chegando ao final 

do ano sem qualquer  perspectiva. Foi quando a assembleia 
deliberou por solicitar que o vestibular não fosse aplicado e 
coube ao Conselho Universitário apreciar tal questão. Dos 
argumentos apresentados a favor do adiamento da aplicação 
das provas, um deles era que naquele momento não havia 
necessidade de se realizar o vestibular porque com a suspensão 
do calendário acadêmico, o início do ano letivo de 2002 seria 
retardado e que haveria tempo suficiente para se marcar um 
novo período de aplicação das provas após o término da greve. 
Outro argumento era que a greve poderia gerar situações de 
intranquilidade aos candidatos e que não havia necessidade 
de expor tanta gente pois naquele momento não era preciso 
selecionar novos alunos. Houve também argumentos 
relativos à segurança dos candidatos, apresentando como 
exemplo os confrontos ocorridos na aplicação do vestibular 
da UFRJ durante a greve das Universidades Federais. Com 
mais prós do que contra, a aplicação do vestibular de verão 
foi adiada por tempo indeterminado e essa decisão fez com 
que a greve ultrapassasse a rodovia Celso Garcia Cid. Vários 
meses de paralisação das atividades da UEL com quinze mil 
alunos sem aulas parece que não estava sensibilizando a classe 
empresarial da cidade, pelo menos não houve manifestações 
que demonstrassem algum tipo de preocupação com aquela 
situação mas bastou o Conselho Universitário adiar a aplicação 
do vestibular para que a comunidade externa se manifestasse. 
Não sei se esse foi o objetivo da proposição feita pela assembleia 
mas surtiu efeito pois a greve virou notícia novamente. Em 
função da deliberação do Conselho Universitário, a Associação 
Comercial e Industrial de Londrina – ACIL  convidou os 
membros deste Conselho para uma reunião em sua sede no 
centro da cidade, convite aceito pela maioria. Em seu discurso, 
o então presidente da ACIL solicitou que se mantivesse a 
aplicação do vestibular ou, em outras palavras, solicitou ao 
Conselho Universitário da UEL que resolvesse os problemas 
comerciais dos membros da associação. Aberta a palavra 
para os presentes, os membros do Conselho Universitário se 
manifestaram dando uma verdadeira aula de cidadania. Quanta 
ingenuidade acreditar que interesses comerciais fariam mudar 
as concepções dos membros do Conselho Universitário...

Reunião	Aberta	do	Conselho	Universitário	em	17	de	outubro	de	2001,
realizada	durante	a	greve.
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Com o término da greve, o CEPE aprova um novo 
calendário para encerramento do ano letivo de 2001 e uma 
nova data para aplicação do vestibular; o mato é cortado; as 
aulas recomeçam e as atividades do cotidiano da Universidade 
são retomadas. O mandato dos coordenadores de colegiado de 
cursos de graduação venceu durante o período de greve e por 
não haver condições de se realizar novas eleições, esse mandato 
foi prorrogado, por Ato Executivo do Reitor, para até o final 
do mês de abril de 2002 fazendo com que tanto o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão como o Conselho Universitário 
continuaram compostos pelos mesmos membros na retomada 
das atividades após o encerramento da greve. E assim o 
Conselho Universitário mais uma vez pautou seus assuntos e 
deliberou por elaborar um novo estatuto para a UEL. 

O novo Estatuto foi elaborado segundo o princípio 
de gestão participativa possibilitando que nas instâncias 
de colegiados e departamentos houvesse a participação de 
todas as pessoas envolvidas, como no caso dos colegiados 
de curso de graduação que seriam compostos por docentes 
representantes de todas as atividades pedagógicas do curso, 
compondo setenta por cento desse colegiado, que teria 
a atribuição de avaliar e estruturar/reestruturar o projeto 
político-pedagógico do curso. Essas questões macro seriam 
discutidas por todos os docentes envolvidos com o curso e por 
uma representação estudantil composta por uma quantidade 
significativa de alunos pois para perfazer trinta por cento do 

colegiado, eles seriam em quantidade equivalente a cerca de 
quarenta e dois por cento das atividades pedagógicas do curso. 
As demais questões relativas ao curso seriam administradas 
por uma comissão executiva que executaria as deliberações 
do colegiado. Enquanto que nas instâncias dos colegiados 
e dos departamentos havia a proposição de participação de 
todos os sujeitos sociais envolvidos, nos conselhos superiores 
participariam representantes das várias áreas da Universidade. 
A estrutura do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
é completamente modificada e este Conselho passa a ser 
composto por integrantes de todas as Câmaras. As Câmaras 
do CEPE passam a ser deliberativas para questões cotidianas 
a elas relacionadas, deixando para o CEPE a discussão das 
políticas acadêmicas da Universidade. Também como o 
CEPE, a estrutura do Conselho Universitário é modificada 
para representar todos os segmentos da Universidade pois é 
este conselho que definiria as políticas universitárias.

Retornando a analogia apresentada no início, eu diria que 
o novo Estatuto da UEL representava uma nova fase de gestão 
universitária mas as mudanças de fase ocorrem por meio de 
transições que se forem de primeira ordem, como no caso da 
mudança do estado líquido para o estado sólido, essa transição 
acontece por meio de descontinuidades. Assim também 
acontece na sociedade que para aceitar o novo, é necessário 
que as pessoas reflitam e revejam suas concepções e sua visão 
de mundo.
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entrevista

Revista do Sindiprol/Aduel: Como atuou o movimento estadual de servidores 
nas greves de 2000 e 2001/2002? 

Cesar Caggiano: A greve de 2001-2002 teve como antecedentes a greve de 2000, 
o afastamento do Reitor Prof. Jackson Proença Testa, o fortalecimento do Comitê 
das Entidades do Ensino Superior e a forma de atuação do Fórum das Entidades 
Sindicais dos Servidores Públicos do Paraná.

Nessa época o Sindiprol participava do Conselho Universitário como representante 
dos professores. O sindicato participava sempre das eleições para esta representação 
a fim de contribuir nesse Conselho. 

O Fórum estava focado nas perdas salariais dos últimos 8 anos, sendo composto 
por 12 entidades sindicais, envolvendo os servidores da saúde, educação, ensino 
superior, justiça, penitenciária, DER, abastecimento e meio ambiente. 

Dessa forma a greve de 2001-2002 foi trabalhada no fórum, instância em 
que, de todas as entidades envolvidas, apenas os sindicatos do Ensino Superior 
obtiveram o aval em suas assembleias para a deflagração da greve. Com isso criou-
se o Comando de Greve, composto por professores, funcionários e estudantes 
das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado do Paraná, e o Comitê 
do Ensino Superior, que já existia há alguns anos, teve um fortalecimento apesar 
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de sua ausência na greve de 2000. Esta, com duração de 47 
dias, repercutiu não só na transparência da administração da 
Universidade como no afastamento do Reitor da UEL e na 
respeitabilidade do movimento com a sociedade.

Revista do Sindiprol/Aduel: Como o Sindiprol atuou nas 
greves?

Cesar Caggiano: Nessa época o Sindiprol se encontrava em 
eleição e sua diretoria foi reconduzida. No Comando de Greve 
havia várias comissões, das quais só não participei da comissão 
de imprensa. Nas discussões dessas comissões percebeu-se a 
estratégia que o Governo do Estado tomava com relação ao 
movimento, uma atitude, conforme o Governo na época, 
neoliberal, trabalhando forte com relação à parte técnica e na 
Justiça.

Com esta percepção, o Sindiprol começou a trabalhar com 
seus advogados em outras esferas jurídicas, não só na do 
Estado como na Federal. No desenrolar dessa greve o governo 
ganhou em todas as instâncias no Estado do Paraná, porém 
nós recorremos ao Tribunal Regional do Trabalho, no Rio 
Grande do Sul, e ao Supremo Tribunal de Justiça. 

Lembro-me que, estrategicamente, colocamos as questões 
jurídicas em Porto Alegre e em Brasília. Lembro, inclusive, 
da menção dos advogados sobre a desembargadora que 
daria parecer ao nosso processo não ser progressista, mas 
conservadora. Isso nos deixou muito preocupados, porém 
ganhamos no Tribunal Regional do Trabalho e no Supremo 
Tribunal de Justiça, o que foi a nossa salvação. Esses ganhos 
foram fundamentais para o Governo perceber que não havia 
saída a não ser sentar e negociar conosco.

Embora perdendo algumas questões jurídicas, o movimento 
popular que fizemos foi muito forte, o que conseguiu sustentar 
a greve. Era muito parecido com o que Margareth Thatcher fez 
na Inglaterra, com relação ao movimento dos trabalhadores 
dos minérios de carvão.

Revista do Sindiprol/Aduel: E o que se pedia nessas ações?

Cesar Caggiano: Se não me falha a memória era a legalidade 
da greve, porque se fosse considerada ilegal teríamos que pagar 
os dias parados e haveria um procedimento bastante pesado do 
Estado com relação a nós.

Revista do Sindiprol/Aduel: Essa briga toda foi durante a 
segunda greve?

Cesar Caggiano: Sim. Essa greve foi pesada. Na diretoria eu 
fiquei responsável em relação ao orçamento do Estado, o qual 
fui estudar com o Deputado de Londrina Durval Amaral, que 
era da bancada do Governo na época. Sentamos e tive de estudar 

a peça orçamentária, a lei orçamentária inteira do Estado para 
saber onde havia recursos. Não havia no Ensino Superior, então 
teria de sair de algum outro lugar, ser transferido, remanejado. 
Assim, até 2006, o Sindiprol acompanhou todas as peças 
orçamentárias, inclusive o orçamento da Universidade. 

O que a UEL conhece é o orçamento da Universidade na 
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Só isso 
não basta. O fundamental é conhecer a peça orçamentária 
inteira, porque se tem que prever a rubrica, mesmo que não 
haja verba no momento. Quando houver verba, havendo a 
rubrica, pode-se destinar dinheiro a ela. Nesse ponto fizemos 
um trabalho bastante grande e foi visto um “remanejamento” 
financeiro, o que possibilitou que no orçamento de 2004 
o Sindiprol conseguisse alocar R$ 30 milhões para o 
reajuste salarial dos professores do Ensino Superior, fato 
inédito no Estado do Paraná. Infelizmente na sequência da 
greve as administrações da UEL não acompanharam esses 
remanejamentos financeiros.

Em relação à greve, o Sindiprol fechou pela greve. O comitê 
virou um comando de greve e era muito forte. Lembro que, 
num determinado momento, fiquei 18 horas em reunião. E, 
algo fundamental nisso, que eu vi, foi o trabalho estudantil, 
que já veio forte na greve de 2000, na comissão de análise do 
processo do Prof. Jackson os alunos participavam ativamente. 
E, na greve, o DCE era muito forte, a discussão deles era 
num nível muito bom. Era de igual para igual, professores, 
estudantes e funcionários, nós estávamos todos num patamar 
forte com relação a uma luta pelo Ensino Superior. O que 
vi foi o amadurecimento que houve na instituição, naquela 
época.

Revista do Sindiprol/Aduel: Fale um pouco dessa passagem 
da greve de 2000 para 2001, que teve a saída do Jackson, 
que foi um período conturbado para a UEL.

Cesar Caggiano: Bastante conturbado. Foi um período 
pesado. O vice-reitor da época pediu demissão, o Prof. Márcio 
Almeida, o Conselho Universitário nomeou a comissão. Eu 
fui o presidente da comissão em que estavam o Prof. Kennedy 
Piau, Profa. Irene Popper, Profa. Célia, uma estudante 
indicada pelo DCE, Flávia Carvalhaes, Prof. Otavio Shimba, 
Prof. Manoel Simões. Esse processo para se chegar à greve de 
2001 foi bastante forte.

Revista do Sindiprol/Aduel: Qual o motivo dessa comissão, 
como eram organizados os trabalhos?

Cesar Caggiano: Há um relatório de mais de mil páginas. 
Devido à tamanha preocupação com aquela comissão e com 
a instituição, estabeleceu-se que as decisões teriam que ser o 
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mais próximo da unanimidade. Se não havia unanimidade, 
não estava bem discutido. Se havia alguém contra alguma 
questão é porque o entendimento não estava bom. Inclusive 
essas comissões normalmente eram de sete pessoas e, não 
por acaso, esta ficou com oito pessoas – porque quatro 
a quatro é ótimo, já pensou quatro a três? A comissão não 
era deliberativa, ela tinha que levar tudo para o Conselho 
Universitário. Para este trabalho solicitamos duas assessorias. 
Uma, contábil, de fora da instituição, paga externamente. 
Outra, jurídica, os advogados vieram de São Paulo com 
experiência em movimentos populares. E realmente eles nos 
deram um amparo jurídico até de como fazer o levantamento 
da documentação que estava com problemas. Todos de fora da 
UEL, uma estratégia fundamental para a imparcialidade. 

Revista do Sindiprol/Aduel: Como era o dia-a-dia dos 
trabalhos? O que se analisa? O que estava em pauta nessa 
comissão? O que estava em jogo? Era uma análise da 
administração anterior? Eram denúncias específicas?

Cesar Caggiano: Havia denúncias fortes e em cima delas 
outras surgiram. Foi-se fazendo um levantamento e se tomava 
cuidado com a privacidade dos envolvidos. Eu estive em 
Curitiba, porque envolvia uma empresa da cidade. Sentamos, 
conversamos, mas as pessoas se sentiam coagidas, na época, 
isso era muito normal.

Revista do Sindiprol/Aduel: E a comissão acabou como?

Cesar Caggiano: Com o relatório e com o afastamento do 
prof. Jackson.

Revista do Sindiprol/Aduel: O relatório pedia o afastamento 
do Jackson?

Cesar Caggiano: Sim, se não me falha a memória era isso. O 

relatório está à disposição, no Sindicato. É uma peça enorme. 
Nossas decisões, da comissão inteira, foram por unanimidade, 
da chamada “linha burra” por unanimidade ser uma linha 
perigosa. Mas, nesse caso, só levávamos algo ao Conselho 
Universitário quando estava totalmente esclarecido, debatido 
e redebatido.

Revista do Sindiprol/Aduel: Cesar, qual a influência disso 
na greve de 2001? Teve alguma? Ou você acha que a greve 
de 2001 foi gestada lá no fórum?

Cesar Caggiano: Há um contexto enorme. O que acredito 
ter havido, principalmente por parte da UEL, foi uma 
discussão política muito forte. Havia uma discussão aqui, da 
qual inclusive os estudantes participavam ativamente. Havia 
discussões em outras universidades, mas não como na nossa. 
Tínhamos um pessoal bom, uma discussão boa. Na sequência 
houve o fórum que envolvia os servidores inteiro do Estado, 
havia uma política... Nós estávamos sem reajuste salarial, anos 
e anos, e eram todas as categorias. 

Em 1997 havia tido um Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 
que modificou bastante a carreira dos docentes, nem tanto a 
dos técnicos, momento em que o comitê ficou forte. O comitê 
tocava o Ensino superior e foi forte no governo Lerner que se 
estendeu até 2003.

Revista do Sindiprol/Aduel: O comitê é o Comitê Estadual 
em defesa do Ensino Superior Público? Qual era o papel 
desse comitê?

Cesar Caggiano: Perfeito. Nele se envolviam todas as 
instituições estaduais do ensino superior público do Paraná. 
Seu papel era unificar uma luta do Ensino Superior no Estado, 
porém não havia a participação da Federal, nem do CEFET. 
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O Comitê era forte dentro do fórum. Nós do Sindiprol 
éramos muito fortes dentro do fórum, tanto que era eu 
quem coordenava esse comitê. Depois a prof. Estela, de 
Maringá. Sempre havia conflitos, mas resolvidos de uma boa 
forma. Por exemplo, se eu com o Evaristo [Colmán, então 
presidente da Aduel – Associação dos Docentes da UEL] 
não concordávamos, discutíamos, mas sem aquela agressão 
pessoal, na íntegra mesmo, na essência, trabalhávamos juntos. 
Até estava falando para a Silvia [Alapanian], eu lembro uma 
reunião desse Comitê em Cascavel, não me lembro a época 
disso, que o pessoal foi para cima das posições da Aduel e 
o Sindiprol foi lá e fez a defesa da Aduel na época, embora 
houvessem fortes divergências.

Revista do Sindiprol/Aduel: E essas divergências de dentro 
da organização do movimento grevista, do comando de 
greve, assembleias. Como essas divergências do modo de 
ação, políticas, como que elas se expressavam ali dentro 
dos espaços de deliberação? Era um conflito saudável na 
maioria das vezes, ou só entre algumas pessoas? Ou tinham 
conflitos mais acirrados?

Cesar Caggiano: Para você ter uma noção: em 1997, havia 
um sindicato que tinha uma aproximação muito grande com 
o Governo. Quando este veio com a posição “olha o Governo 
não quer que a gente vá fazer a paralisação na frente o Palácio”, 
foi a dica para fazer. 

Foi aquela movimentação de 1997 que mencionei, que era um 
acampamento em que havia vários sindicatos do Estado do 
Paraná, e ficávamos em frente ao Palácio negociando. Tanto 
que o meu paletó ficava na barraca. Eu o colocava e entrava, 
pois, na época, sem paletó quem te parava era o office-boy. 
Não o deixavam entrar no Gabinete nem para falar com os 
assessores dos Deputados. Quando você entrava de paletó e 
gravata ainda te chamavam de Doutor...

Tínhamos uma estratégia de conversar não só com os 
Deputados da oposição que nos orientavam. Sabíamos que 
não adiantava só a oposição nos apoiar. Devíamos entrar e 
tentar convencer os deputados do Governo. Era esse o trabalho 
que fazíamos na assembleia: informar sobre as especificidades 
e os problemas das instituições, o que trouxe uma repercussão 
bastante grande dentro da assembleia. Em 1997, com o plano 
de cargos, carreiras e salários, foi assim. Foi parte da bancada 
governista junto com o presidente da assembleia, que era o 
deputado Aníbal Cury, pois sem passar por eles nada chegava 
a votação.

Revista do Sindiprol/Aduel: Então na greve de seis 
meses, esse papel de articulação estava muito forte? Foi 
fundamental? E qual foi a consequência para o movimento?

Cesar Caggiano: Essa nossa articulação fazia parte. Nós 
tínhamos os deputados de Londrina, Maringá, os deles, 
Cascavel, os deles, tanto da bancada governista quanto da 
bancada de oposição... íamos atrás. Eu tinha muito acesso aos 
deputados de Maringá e Ponta Grossa era outro veio grande 
que puxávamos. As Faculdades isoladas na época é que não se 
movimentaram. Eram só as Universidades. Nós tínhamos esse 
problema de que eles, nas nossas greves, continuavam dando 
aula, embora tenham tido todos os ganhos que nós tivemos. É 
óbvio. Não havia diferenciação. Mas não conseguíamos trazê-
los para a greve. 

Bem antes da queda do prof. Jackson, houve um movimento 
fantástico, em Bandeirantes, que também acarretou a queda 
do Diretor de Bandeirantes. O Sindiprol participou lá 
como sindicato, orientando-os. Quem dirigia a mesa era 
o movimento de Bandeirantes, mas eu como presidente 
do sindicato participava. Desse modo adquirimos uma 
respeitabilidade junto ao movimento e a comunidade.

Todas essas questões, que são políticas, foram nos dando muita 
respeitabilidade. O movimento tinha respeitabilidade.

Revista do Sindiprol/Aduel: Isso é um dos fatores que 
contribuiu para que a greve fosse muito extensa?

Cesar Caggiano: A greve não era para ser extensa. Mas o 
que deu sustentabilidade para a greve, acredito eu, era a 
respeitabilidade. Nós fazíamos um movimento bastante sério.

Revista do Sindiprol/Aduel: Era considerado legítimo pelas 
pessoas?

Cesar Caggiano: Legítimo. Tanto que uma das pessoas com 
quem conversamos foi Dom Albano que era Arcebispo da 
Diocese de Londrina. Havia um padre também que trabalhou 
muito próximo do movimento na época e que junto com o 
grupo fazia o movimento da coleta de alimentos. Nós fazíamos 
um trabalho enorme nisso. Fazíamos as coletas, caminhões e 
caminhões de coleta de alimentos para as pessoas que estavam 
com necessidades básicas, todo um trabalho nessa direção.

Revista do Sindiprol/Aduel: Então foi isso que sustentou a 
greve?

Cesar Caggiano: Foi a respeitabilidade. Um trabalho sério 
feito pelo comando de greve, nem era sindicato ou Aduel, não 
se tinha mais isso. A decisão vinha da assembleia unificada. 
Assembleias enormes e também por categorias. Tivemos 
assembleias, por exemplo, com 400 professores. Uma 
assembleia dificílima de você tocar. E eram momentos críticos. 
Entrava-se em assembleias e não se sabia se ela continuava 
ou não. O Comando de greve não podia decidir: a greve vai 
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continuar. Havia pessoas, grupos que buscavam dar sequência 
ao movimento de greve, orquestrando-a. Eu tinha um 
posicionamento contrário a isso, embora esses grupos fossem 
bem estruturados...

Revista do Sindiprol/Aduel: Que grupos eram esses?

Cesar Caggiano: Não é necessário falar. Eu sempre me 
coloquei contrário de se preparar tudo, levar tudo pronto 
para a assembleia sem deixar o professor poder trabalhar o seu 
pensamento.

O objetivo era que a categoria tivesse todas as informações 
para poder decidir. Todas as informações que nós tínhamos 
eu fazia questão de repassar. Diferentemente da comissão 
referente ao prof. Jackson. Isso era outra coisa. 

Revista do Sindiprol/Aduel: E com relação ao fim da greve. 
Como chegou ao fim da greve, quais as consequências? 
Como você avalia o que aconteceu?

Cesar Caggiano: No final da greve pairava um cansaço 
enorme em todos. Na categoria inteira, nas entidades e no 
Governo. Uma decisão mal feita de nossa parte era irreversível. 
Além disso, o Ministério Público e todas as instituições 
fiscalizadoras estavam nos observando. Quer dizer, um passo 
em falso e fracassaríamos. Isso começou a clarear para nós com 
as decisões judiciais. 

No entanto, tínhamos o apoio popular. Havia pessoas 
questionando por que os filhos não estavam se formando 
e o problema da saúde. E, sempre, onde havia problema, 
íamos saber o que acontecia e procurar explicar. A saúde 
principalmente era um foco de problemas, sobretudo o HU. 
Ou seja, mesmo assim havia um movimento popular que nos 
apoiava, o que a meu ver expressava a respeitabilidade em 
relação movimento grevista. A aglutinação das categorias e da 
sociedade é que dava sustentação à greve. Tudo era forte. Não 
havia algo fraco.  

Se não me falha a memória, foi mencionado na última 

assembleia, que aquela tinha sido a maior greve dos servidores 
públicos do Brasil e fechamos a assembleia do Sindiprol com 
aplausos em pé pelos presentes.

Revista do Sindiprol/Aduel: Foi superada só esse ano.

Cesar Caggiano: Sei que isso não era ganho nenhum para nós. 
Não via isso como um ganho. Via como ganho a valorização, 
o trabalho que foi feito com a comunidade, o trabalho que foi 
feito internamente com os professores e funcionários... Não 
foi fácil, mas houve esse trabalho. 

Muitos professores que acompanhavam o movimento diziam: 
“Cesar, se a gente perder mais uma na Justiça vai ser difícil a 
gente sustentar qualquer coisa nessa greve, vai ser uma derrota 
enorme nós sairmos sem nada”. 

Contudo, conseguimos o reajuste que ia de 13,5% até 50,03%, 
para todos os servidores, professores e funcionários. Houve 
uma discussão técnica, da qual o Prof. Nelson Martins, da 
ADUEM e eu do Sindiprol, participamos, envolvendo a parte 
orçamentária. Os professores obtiveram 13,5%, porque nós já 
tínhamos obtido ganhos em nosso plano de cargos, carreiras 
e salários em 1997 que valorizava e mantinha a titulação, o 
TIDE e a dedicação exclusiva. Para os funcionários houve 
um escalonamento até os 50,03% que era a reivindicação do 
movimento de greve. Nós professores tínhamos tido algumas 
perdas, mas eram menores que a dos funcionários, porque 
para eles não tinha havido plano de cargos, carreira e salários. 
Dessa forma deu-se o fechamento da negociação.  

Revista do Sindiprol/Aduel: Tem alguma coisa que você 
queira lembrar, algum aspecto que você não abordou?

Cesar Caggiano: Não creio, mas caso tenha havido alguma 
falha nessa narrativa de memória, algum equívoco, os fatos 
podem ser levantados, bem como a cronologia, nos jornais 
do Sindiprol. O importante a ressaltar é que no Sindiprol não 
se fazia um trabalho isolado, conversávamos com todos os 
segmentos e seguíamos a orientação das assembleias. 
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estudantes

Os	estudantes	
e	a	greve

Mumu era um calouro que ingressou na Universidade Estadual 
de Londrina em 2000. Foi atraído pela “universidade triplo 
A”, “a terceira melhor do país”: os slogans das propagandas que 
a reitoria fazia em revistas de circulação nacional e outdoors 
para atrair mais candidatos para seus dois vestibulares anuais. 

Mumu, porém, chega à universidade e se depara com a realidade por trás dos 
anúncios. Este era o enredo da recepção de calouros do CECA (Centro de Educação 
Comunicação e Artes) em 2000, uma oficina de criatividade que resultou num 
carnaval. O refrão cantado por todos era “Mumu dança agora”. E, efetivamente, as 
mudanças começaram a acontecer.

Já em março, as aulas coletivas nos centros de estudos tornaram-se um espaço 
de informação e debate sobre os projetos do governo estadual para as universidades, 
a falta de estrutura e o arrocho salarial dos professores e funcionários. A recepção 
de calouros e as aulas coletivas foram os primeiros momentos que prepararam os 
estudantes para o movimento que começava a se armar. Mas, nem todos eram 
calouros, havia lutas recentes do Movimento Estudantil que se somavam a esta 
nova conjuntura.

Fábio Martins ingressou na UEL em 1998, no Curso de Direito, e recorda 

UM ENSAIO DE 
AUTONOMIA 

UNIVERSITÁRIA

Da adesão entusiasmada
à mobilização aos 

desencantos com a 
ruptura da unidade:

uma visão sobre os dias 
em que a UEL fervia.

SORAIA	DE	CARVALHO
Jornalista, ingressou na UEL em 2000 
e participou dos movimentos de greve, 
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que em 1999, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
tinha acabado de perder a “batalha do R.U. Diante das 
críticas do DCE ao preço da alimentação no novo Restaurante 
Universitário (R.U.), o governador Jaime Lerner desafiou o 
diretório a administrá-lo, o que foi uma desmoralização para 
os estudantes, incapazes de gerir tal estrutura. “Na inauguração 
da Praça da Paz, diante do busto de Mahatma Gandhi, estavam 
o governador Jaime Lerner, o prefeito Antônio Belinatti e o 
deputado Abelardo Lupion, vinculado a denúncias de grilagem 
e acusado de assassinar sem terras”, recorda Martins. “Aí já 
se via a polarização. De um lado, a direita reacionária com 
um discurso tentando capitalizar com a paz, a autonomia, a 
universidade pública... Do outro lado, estava o DCE da UEL 
com suas singularidades, por ser movimento estudantil, que 
está ligado à juventude, aos primeiros momentos das pessoas 
na universidade, ligado à defesa da universidade pública e 
vinculado às lutas populares”. Em 1999, apesar da tentativa de 
rearticular os Centros Acadêmicos (CAs) e ocupar os espaços 
de participação existentes dentro da instituição, os estudantes 
estavam sem uma direção organizada.

Triplo A? Hahaha!

Empiricamente, os estudantes se levantaram contra 
questões muito cotidianas. Fábio afirma que os problemas da 
universidade pública já se revelavam nos primeiros dias: “falta 
de professores, falta de salas de aula em seu próprio centro, 
devido ao privilégio dado às pós-graduações pagas. As salas 
da graduação não tinham cadeiras, luz ou giz, mas a Escola 
da Magistratura, que funcionava lá dentro, tinha cadeiras 
acolchoadas, salas todas pintadas e bem iluminadas”. Douglas 
Campanini Maciel compartilha lembranças semelhantes: 
“No curso de economia, no qual ingressei em 2000, era 
constante professor temporário e de outro curso, sem jamais 
ter lecionado a disciplina, assumir a cadeira provisoriamente, 
camuflando uma situação que a cada retomada de semestre 
ficava mais constrangedora para os coordenadores de cursos”. 

Este era o quadro geral da universidade. A primeira greve 
estudantil deflagrada, em 04 de julho de 2000, partiu do CA 
de Engenharia Elétrica, que denunciava a falta de estrutura e 
a ação da direção do centro de abafar estas questões para não 
comprometer a imagem do curso.

Para compreender a origem destes problemas cotidianos, 
os estudantes sentiram a necessidade de se politizar. “O 
que parecia ser algo particular tinha um contexto nacional 
e internacional. A solução dos problemas do curso estava 
cada vez mais distante dos que sofriam com estes problemas. 
Ninguém sabia quando teria contratação, como conseguir 
estas informações ou quem decidia”, relata Martins.

Sucateamento e Privatização

Um passo importante para esta geração de estudantes 
foi a percepção de que o estrangulamento financeiro das 
universidades era coerente com o projeto privatista para o 
país. Douglas iniciou sua participação nas discussões sobre 
o processo de privatização das universidades públicas. “Esse 
foi o grande tema e divisor de águas naquele período, tanto 
nas universidades como no setor público em geral. Mesmo 
porque, os tempos eram de privatização, de crença de que o 
Estado atravancava o desenvolvimento do país”. 

Assim, os estudantes passaram a se mobilizar contra a 
destruição do ensino superior público. O arrocho salarial dos 
servidores era mais um elemento da política privatista que se 
manifestava na reitoria, governo estadual e federal. Mas era 
preciso ir além. Tal política só era compreendida a partir da 
submissão do Estado brasileiro às potências imperialistas, por 
meio de organismos internacionais como o Fundo Monetário 
Internacional e Banco Mundial. “A política de austeridade fiscal 
do primeiro mandato do governo FHC e sua continuidade via 
reeleição estrangulava qualquer possibilidade de investimento 
nas universidades públicas. O dinheiro das privatizações do 
setor público ia direto para os ‘compromissos’ da Dívida 
Externa. Houve inclusive neste ano um plebiscito nacional 
promovido pelos movimentos sociais sobre a continuidade ou 
não do pagamento da dívida. O país vivia dos empréstimos 
do Fundo Monetário Internacional para poder equilibrar as 
contas públicas e fazia isso a custos sociais elevadíssimos”, 
avalia Maciel.

Além da privatização pelas beiradas, havia projetos 
governamentais mais ousados, que defendiam até mesmo a 
cobrança de matrículas e mensalidades para repetentes ou para 
os que cursavam uma segunda graduação. “O grande mote 
das mobilizações de 2000 veio dos burburinhos de que iria se 
começar a cobrar para estudar nas universidades estaduais”, 
comenta Martins. O Hospital Universitário (HU) também 
estava na mira dos privatistas. “Sugeria-se que se as receitas do 
HU fossem desvinculadas do montante advindo do governo, 
que isso seria melhor tanto para a Universidade quanto para o 
HU”, recorda Maciel.

Na greve de 2001/2002, por exemplo, o governador 
Jaime Lerner condicionava a reposição salarial à venda da 
COPEL. O movimento não aceitou esta saída. Fábio Martins 
participou das ações de resistência: “Estivemos lá com ônibus 
do Paraná inteiro, com apoio dos sindicatos de professores, 
de funcionário, de partidos”. Tanto cronologicamente como 
politicamente, coincidiam as lutas contra a privatização das 
universidades e contra a política privatista em geral. “Na 
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manifestação contra a lei do deputado Divanir Braz Palmas 
[que previa o fim da gratuidade no ensino superior público 
estadual do Paraná], em Curitiba, começaram a nos bater, 
revidamos, a grade caiu e quando vimos estávamos lá dentro 
e ocupamos a Assembleia Legislativa”. O projeto foi retirado 
de pauta. Na semana seguinte, houve mais mobilizações, 
repressão e prisões na sessão que discutiria a venda da COPEL. 
O movimento conseguiu barrar esta privatização. “Barramos 
algumas coisas, mas Lerner privatizou muita coisa, criou o 
pedágio no Paraná, essa anomalia. Sucateou as universidades, as 
fundações de direito privado ainda estão aí, as pós-graduações 
pagas. A Universidade está sendo privatizada todos os dias.  
Isso continua”, avalia Martins.

A greve

Assim que a greve foi deflagrada, os estudantes se 
envolveram intensamente em todas as atividades. Nos 
piquetes, arrastões, elaboração de jornais, confecção de faixas, 
debates, assembleias e no Comando de Greve local e estadual. 
Foram dias de profundo envolvimento com a universidade, 
muitos até mesmo ficaram acampados no gramado do R.U. 
Martins lembra-se que “fechávamos a UEL, com barricadas, e 
depois levávamos as discussões para a Assembleia, eram ações 
de organização do território, tudo debatido coletivamente, 
planejamento, piquetes, arrastões, avaliação”.

Apesar de a principal reivindicação ser a pauta econômica 
da reposição salarial, o que movia os estudantes era a defesa 
da Universidade Pública, Gratuita e Autônoma, mesmo que 
não houvesse um programa que expressasse isto de forma 
consciente.

A caudalosa participação estudantil, segundo Val Frei, que 
havia ingressado em Artes Visuais em 1997 expressava uma 
“vontade de transformação muito grande, de uma necessidade 
de organização”. Ela complementa: “E, quando você vê um 
grande número de pessoas em movimento, isto é uma mola 
propulsora”.

Assembleia Geral Universitária

A grande participação estudantil impôs uma discussão 
para as Assembleias. Na greve de 2000, formalmente, no início, 
apenas os professores haviam entrado em greve, as entidades 
dos funcionários não apoiaram o movimento e o DCE não 
exercia um papel de direção política dos estudantes. As 
assembleias, porém, tinham em seus plenários as três categorias. 
Nas primeiras votações, estabeleceu-se uma polêmica. Quem 
votaria? Suspendeu-se a Assembleia Geral, convocou-se uma 
Assembleia Docente que debateu profundamente e decidiu 
pelo Voto Universal nas Assembleias Gerais Universitárias. 
Ou seja, prevaleceu o princípio democrático de cada cabeça 
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um voto, com o mesmo peso, independente de ser estudante, 
professor ou funcionário.

Douglas Maciel destaca que este foi um acontecimento 
muito importante para a história do movimento estudantil. 
“Esta medida bastante incomum gerou muita polêmica, pois 
era algo que dava um poder ímpar aos estudantes. Poder de 
decisão. Éramos maioria.” Esta maioria, porém, não se refletia 
em um abuso por parte dos estudantes ou em tentativas de 
exercer um corporativismo desta categoria, pelo contrário, 
acabou sendo o impulso para que se experimentasse, por pouco 
mais de um mês, a autonomia universitária, compreendida 
como a devolução do poder, da direção da universidade, 
para a sua comunidade. “As Assembleias com voto universal 
decidiriam pelos rumos da universidade neste momento. As 
divisões de peso entre trabalhadores, estudantes e professores 
refletem defesas de posições hierárquicas claras dentro das 
universidades. O voto universal representa uma universidade 
realmente pensante”, analisa Maciel. 

Martins destaca que “este foi o momento em que a gente 
tentou aplicar uma democracia direta, e uma universidade 
autônoma, que se chocava com as orientações da LDB [Lei 
de Diretrizes e Bases] que alijava a maioria das decisões e 
privilegiava o pensamento corporativo, com os professores 
detendo maior poder de decisão”. Val Frei analisa com mais 
desconfiança este processo: “Nunca tive a ilusão de que estavam 
abrindo o controle para os estudantes. Sabia que era pontual, 
era apenas por um momento que se daria este poder aos 
estudantes para estimular a participação”. Independente das 
intenções das direções, porém, a presença estudantil reforçou 
uma perspectiva mais geral de defesa da Universidade e foi 
amplamente incentivada por setores docentes que também 
combatiam a atuação meramente sindical ou corporativa.

Autonomia na prática

Falava-se muito em Autonomia Universitária neste 
período de greves. O conteúdo dado a esta bandeira dependia 
de quem a enunciava. Para o governo, autonomia significava 
permitir que as universidades tivessem a “liberdade” de captar 
recursos no mercado, cabendo ao governo repassar apenas o 
custeio da folha de pagamento. Um “termo de autonomia”, 
neste sentido, foi assinado por todos os reitores das Estaduais 
Paranaenses em 1999. A palavra era subvertida e passava a 
significar a ingerência do Estado e do mercado no interior 
da universidade. As reitorias expressavam justamente esta 
ingerência, não tinham a menor preocupação em representar a 
comunidade universitária.

Dentro do movimento, havia um setor que defendia a 

regulamentação do artigo 207 da Constituição Federal, que 
garante a autonomia das Universidades. O I ENEP, encontro 
que reunia sindicatos de servidores, docentes e DCEs das 
universidades estaduais paranaenses, chegou a elaborar um 
projeto de lei de regulamentação da autonomia, que se apoiava 
no texto constitucional, afirmando que as universidades 
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Defendia-se também, corretamente, o financiamento integral 
das universidades por parte do Estado. O projeto previa 
também a criação do Conselho de Ensino Superior do 
Estado do Paraná, composto por representantes do Estado, 
comunidade universitária e sociedade civil organizada (setores 
representativos de trabalhadores e de empresários).

Outro setor defendia que não seria via projeto de lei que 
se conquistaria a autonomia, pelo contrário, isto já era uma 
submissão ao Estado burguês. A autonomia seria conquistada 
pela comunidade universitária organizada de forma direta, em 
choque com a burocracia interna que expressava a ingerência 
do Estado. Resgatava-se o vínculo da autonomia com o 
próprio surgimento das universidades, desde a idade Média, 
como corporações autônomas em relação aos reis e papas, 
nas quais os estudantes cumpriam um papel fundamental, 
inclusive tendo reitores que eram estudantes. Defendia-
se conceito de autonomia que esteve presente na Reforma 
Universitária de Córdoba, em 1918, em que se reivindicava 
a participação dos estudantes no governo da universidade 
(com o co-governo docente-estudantil), liberdade de cátedra 
e universidade pública, gratuita com acesso irrestrito. A 
experiência da chamada Revolução Universitária na Bolívia, 
na década de 1970 também era evocada. Este movimento 
levou os estudantes a literalmente tomarem o poder nas 
universidades, o Comando Revolucionário instituiu o Co-
governo paritário (docente-estudantil); filiou a CUB (Central 
Universitária Boliviana) à COB (Central Operária Boliviana); 
determinou como instância máxima de decisão a Assembleia 
Geral Universitária, que expressava o poder estudantil; 
permitiu o surgimento de Cátedras Paralelas; e incorporou os 
estudantes e operários na direção da universidade.

Em 2000, porém, dentro do movimento, estas diferenças 
não apareciam com muita força. A visão geral que se tinha 
é resumida por Maciel da seguinte forma: “A luta por todas 
as reivindicações passava pela discussão da Autonomia 
Universitária. O movimento grevista sabia que sem autonomia 
das decisões nas mãos da comunidade universitária os processos 
de privatizações na Universidade avançariam”.  Apenas em 
2001, com a realização do III ENEP (Encontro dos sindicatos 
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de servidores, docentes e DCEs) 
estas teses foram debatidas mais 
a fundo e foram parcialmente 
aprovadas, mas devido ao momento 
de refluxo do movimento estadual, 
não tiveram muita transcendência.

Afirmamos que estes cerca de 
40 dias da greve de 2000 foram 
um ensaio de autonomia porque 
colocaram a universidade em choque 
direto com o Estado e elevaram 
a comunidade universitária, 
atuante nas Assembleias Gerais, 
como direção da universidade. 
Apesar da proximidade com 
os movimentos sociais, uma 
vinculação mais profunda com a 
luta dos trabalhadores em geral 
não teve tempo de se gestar. Mais do que isso, o contexto 
de institucionalização do movimento sindical, camponês e 
estudantil, indicava que estavam indo numa outra direção, no 
da crescente integração ao Estado, que é o que ocorre hoje.

A Assembleia da “traição”
Todo este ímpeto de participação e unidade preocupava 

a cúpula dirigente da universidade. Sendo assim, setores da 
categoria docente, mais sensíveis às pressões corporativas 
impuseram ao sindicato a necessidade de convocar uma 
assembleia específica de professores, realizada no anfiteatro 
do CCB (o Pinicão). Ocupantes de cargos comissionados 
e funções gratificadas foram incentivados, pela reitoria, a 
participarem desta assembleia. A primeira votação decidiu 
que aquela assembleia seria soberana em relação à Assembleia 
Geral. Os estudantes estavam reunidos, simultaneamente, 
no anfiteatro ao lado (o Piniquinho). “Nesse dia a gente não 
podia entrar na assembleia docente. Acompanhei tudo pela 
janela e fiz questão de ver algumas caras, comparar o discurso 
de fora e dentro dali. Ouvi falas de professores de Artes 
supercorporativas”, recorda Val Frei. 

Ao saberem que os professores votariam o fim da greve, 
os estudantes cercaram o Pinicão, cada espaço das janelas do 
anfiteatro foi preenchidos por rostos apreensivos. Quando 
a greve foi suspensa por 176 votos contra 166 explodiu um 
coro cheio de indignação: “traição, traição, traição”, os gritos 
eram acompanhados por batidas no parapeito. Docentes 
comprometidos com o movimento choravam de vergonha 
dentro do anfiteatro. Alguns estudantes tentaram invadir o 
local, um buraco na porta, resultante de um chute, testemunhou 

toda a decepção daqueles que 
acreditaram no movimento 
unificado. No dia seguinte, uma 
Assembleia Unificada acabou 
ratificando a decisão após falas 
catárticas e emocionadas e 
avaliações de que era preciso 
continuar mobilizados e preparar 
os futuros enfrentamentos, que 
viriam em seguida, com a greve de 
2001.

Ilusões perdidas

O fim da greve de 2000 
foi decisivo para o movimento 
estudantil. A grande maioria 
se afastou, justificando que o 

corporativismo docente impedia qualquer unidade. Val Frei 
avalia: “A gente ficou muito triste, pensávamos que estávamos 
todos juntos e ali foi um ‘se situa’. Tive amigas que entraram 
em depressão, desencanaram. Eu, como não tinha muita 
ilusão, continuei, mas todo mundo ficou muito abalado”. 
Fábio Martins ressalta uma certa ingenuidade na participação 
estudantil: “A relação com os docentes e funcionários era 
muito inocente. Para nós eram todos trabalhadores. Isso 
facilitou, mas nos momentos mais críticos faltou maturidade 
na análise”. 

Na sequência, um importante setor do movimento 
estudantil que estava mobilizado retomou o DCE em uma 
chapa com estudantes de Artes, Ciências da Computação, 
Comunicação, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia, 
Física, Letras e Psicologia. Houve um fortalecimento dos 
Centros Acadêmicos e representação estudantil.  Aquele 
sentimento de que todos estavam unidos por um mesmo 
propósito cedeu espaço à decepção de alguns que redundou 
em desmobilização ou politização. “Foi nesse momento que 
o Movimento Estudantil começou a perceber que existiam 
polos políticos diferenciados. Até então todos eram amigos, 
bonzinhos e irmãos. Isso não existe.”, sentencia Martins. 

Na sequência da greve de 2000, o movimento se voltou 
para as demandas internas e crescia a indignação com a 
reitoria de Jackson Proença Testa. Além da opressão, muito 
sentida pelos estudantes que tinham como interlocutor a 
burocrática Assessoria Estudantil, havia inúmeras denúncias 
de irregularidades. Um setor do movimento apostou que 
era necessário ter uma candidatura resultante da greve. 
O Comando de Mobilização, que substituiu o Comando 
de Greve, se fragmentou justamente em uma reunião que 

“Estes cerca de 40 dias 
da greve de 2000 foram 
um ensaio de autonomia 

porque colocaram a 
universidade em choque 
direto com o Estado e 

elevaram a comunidade 
universitária, atuante nas 
Assembleias Gerais, como 
direção da universidade”.
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decidiria se apoiaríamos um candidato. Os projetos partidários 
ou o carreirismo individual passaram a ganhar contornos 
mais definidos. Dentro do Comando prevaleceu a defesa 
da autonomia do movimento, até mesmo porque um dos 
possíveis candidatos a serem apoiados havia participado como 
Diretor de Centro na administração de Testa, assinou notas 
de reprimenda à greve e defendia o projeto de autonomia 
privatista de Lerner. Insatisfeitos com o resultado, aqueles que 
defendiam o envolvimento na disputa pela reitoria romperam 
com o Comando.

Na greve de 2001/2002 esta divisão marcou o dia-a-dia 
do movimento. O reitor Testa já havia sido afastado, Pedro 
Gordan, então diretor do Centro de Ciências da Saúde ficou à 
frente da reitoria por ser o decano do Conselho Universitário. 
Aqueles que tinham seus projetos eleitorais já não podiam 
aparecer vinculados a ações mais radicalizadas. A greve se 
movimentava praticamente por inércia.

Falta de um programa 

Se sobrava disposição, desprendimento e dedicação na 
participação estudantil, fazia muita falta um programa próprio, 
que traduzisse esta luta instintiva em defesa da Universidade 
Pública. Fábio Martins faz um balanço: “O presidente era o 
Fernando Henrique Cardoso, o governador era o Jaime Lerner, 
a prefeitura era ocupada por Antônio Belinatti e a reitoria 
era de Jackson Proença Testa. Esta configuração favoreceu a 
unidade dos estudantes, o polo de aglutinação era a crítica”. 
Mas a crítica, necessária para reagir a ataques, é insuficiente 
para se avançar.

“A nossa bandeira era uma só, era a luta dos trabalhadores, 
não tínhamos clareza do nosso lugar nesse movimento. A gente 
fez greve, fez piquete, não deixamos ter aula. Isso o estudante 
que fez. Mas nossa decisão estava condicionada pela decisão 
das outras categorias. Se um dos parceiros sai, o movimento 
unificado acaba. A única possiblidade de continuidade era ter 

uma dinâmica interna mais forte”, completa.

Esboçou-se este programa na sequência, em teses para os 
congressos da UPE (União Paranaense dos Estudantes) ou para 
a participação no III ENEP. Buscava-se uma maior efetividade 
na luta contra a mercantilização do ensino, apontando 
a necessidade de enfrentar a ampliação e fortalecimento 
do sistema privado com a defesa de um único sistema de 
ensino, integralmente público, gratuito, laico e autônomo. 
Esta autonomia deveria ser baseada nas Assembleias Gerais 
Universitárias, no co-governo da universidade. A “ressaca” dos 
movimentos porém, não permitiu o aprofundamento deste 
debate.

A Greve de 2001

Depois do baque do fim da greve de 2000 e do resultado 
das diferenciações políticas, que também atraem rejeições 
daqueles que defendem uma unidade em abstrato, ao se 
iniciarem as convocatórias para a retomada da greve, os 
estudantes decidiram em Assembleia apenas apoiar a greve 
de professores e funcionários. Votaram e voltaram em massa 
para suas casas. Quem ficou? Apenas a militância organizada, 
algumas dezenas de estudantes. 

Conforme Rafael Silva, que iniciou o curso de música em 
2001 e participou ativamente do movimento desde então: “A 
experiência das greves anteriores tinha exercido grande impacto 
na comunidade universitária. A maior parte dos estudantes da 
universidade era contrária à greve e os argumentos contrários 
giravam em torno das aulas que eram, via de regra, mal 
recuperadas, do corporativismo dos professores e dos atrasos 
no cronograma da universidade. Os estudantes mobilizados 
eram (com poucas exceções) favoráveis à greve, mas o número 
de estudantes mobilizados diminuía sistematicamente na 
medida em que a greve seguia, principalmente por dificuldades 
em manterem-se na cidade”. 

Quando a extensão da greve passou a ameaçar as formaturas 
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e o vestibular, os estudantes originalmente residentes em 
Londrina e contrários à greve começaram a se organizar. De 
repente, depois de mais de dois meses de greve, os formandos 
começaram a procurar na justiça formas de antecipar a entrega de 
seus diplomas. Inicialmente, esta iniciativa não deu resultados. 
Então, eles começaram a participar das assembleias estudantis. 
O cenário era desolador: centenas de formandos preocupados 
com seus diplomas contra umas três ou quatro dezenas de 
militantes do movimento estudantil. A maior pressão era para 
que os representantes discentes nos Conselhos Superiores 
procurassem garantir a entrega de diplomas. Depois de muitas 
discussões, tentativas de politização do debate e realização 
de algumas assembleias, os formandos venceram. Diante da 
contradição de defender algo tão descolado das bandeiras mais 
gerais de defesa da Universidade, a representação estudantil 
renunciou massivamente, e os formandos indicaram seus 
representantes.

Na sua estreia como conselheiros, foram recebidos por 
uma banca em que os antigos representantes, respeitados por 
sua seriedade, vendiam “diplomas”. Segundo Douglas Maciel: 
“Ficava explícito como é difícil lutar contra o imediatismo. Era 
difícil para os estudantes que estavam para se formar manter 
uma postura a favor da continuação da greve. Isso deixava 
claro que a Universidade era uma passagem para muitos. Uma 
questão clara de mercantilização da educação, de dificuldade 
de um olhar de mais longo prazo, de que o curso de qualidade 
oferecido historicamente pela Universidade pública que 
estavam fazendo representava conquistas anteriores e que 
poderiam se perder para as próximas gerações”.

Sem sucesso nos Conselhos Superiores, os formando 
finalmente recorreram ao Judiciário onde encontraram 
acolhida. Assim, começaram a acontecer as formaturas em 
separado dos cursos de Veterinária, Psicologia, dentre outros. 
Ou seja, ao apelar para a ingerência do judiciário, se colocaram 
na contramão da defesa da autonomia universitária. Garantiram 
seus diplomas à revelia das instâncias coletivas, sejam da greve, 
do movimento estudantil ou mesmo da estrutura institucional 
de deliberação na universidade.

Atuação nos Conselhos

Desde o fim da greve de 2000, os estudantes passaram a 
preencher e participar ativamente dos Conselhos Superiores. 
Os conselheiros estudantis estudavam as pautas, discutiam 
e eram instruídos pelos estudantes de direito em relação aos 
procedimentos parlamentares (pedido de esclarecimento, 
questão de ordem, vistas nos processos, etc.). Quando estavam 
em jogo questões vinculadas à mercantilização do ensino, 
armavam-se várias táticas. Mesmo com uma representação 

minoritária, conseguíamos bloquear alguns projetos privatistas. 
Douglas Maciel avalia: “Era duríssimo o enfrentamento com 
a burocracia universitária, já que os donos do poder dentro 
da universidade sabiam que os longos períodos de greve 
haviam dado uma maior compreensão dos mecanismos 
de enfrentamento dentro das instâncias deliberativas. Os 
representantes estavam mais ativos nos colegiados e a voz dos 
estudantes que, por anos esteve apática, mostrava se muito 
mais articulada. Os representantes aprenderem a se portar de 
forma mais contundente e por muitas vezes foram decisivos 
sobre a aprovação ou não de questões muito polêmicas, 
como por exemplo, à possibilidade de implementação do 
Ensino a Distância”. Rafael Silva complementa: “as questões 
mais importantes passaram a ser levadas para o Conselho 
Deliberativo e para a Assembleia. Os representantes discentes 
deixaram de ter um caráter independente do DCE e dos 
conselhos estudantis”.

Formação

O movimento grevista marcou profundamente aqueles 
que dele participaram. Criou crises, questionamentos, 
buscas e amadurecimentos. Por estarem em um momento de 
formação, os estudantes acabam sendo mais sensíveis a estes 
chamados das lutas. Segundo Val Frei, “havia uma tentativa de 
levar este espírito transformador para a vida”. Douglas Maciel 
explica o despertar de um espírito crítico como consequência 
de sua vida universitária a partir de 2000. “Estes anos me 
tiraram a confortável mentalidade elitista de que eu estava na 
universidade pública por ter passado no vestibular e por isso 
poderia usufruir sem respaldo social”. 

Muitos continuaram engajados, como destaca Fábio 
Martins, “Os estudantes foram para outros movimentos, em 
sindicatos, MST [Movimento dos trabalhadores Rurais Sem 
Terra], teatro, música, educação popular, meio ambiente, 
sexualidade, mídias alternativas, se refletindo até em novas 
linhas de pesquisa na universidade. Atendendo à necessidade 
de criar espaços de debate que não existiam, nem de fala e 
nem de escuta”. Além disso, houve um pipocar de novas 
organizações e alinhamentos partidários. “Esse movimento 
se gestou nessa crítica da ausência de organizações e depois 
na produção dessas organizações”. As greves de 2000, 2001 
e 2002 arejaram as relações na universidade, romperam 
domínios cristalizados, questionaram hierarquias e nos 
fizeram respirar novos ares, sentir provisoriamente como é 
estar em uma universidade viva e efervescente. As derrotas 
momentâneas também foram pedagógicas. Alertaram para a 
necessidade de buscar a expressão consciente da compreensão 
da universidade, inserida em uma sociedade de classes. 
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estudantes

ComunicaUEL:	
coisa	de	estudante

“ComunicaUEL. Porque a UEL tem de saber. Porque você tem de saber. 
Informação. Verdade. O outro lado da notícia. Longe de documentos 
oficiais. Realidade. Fato. Contato sem medo. Coisa de estudante. Coisa 
de quem tem vontade de mudar. (...) Estudantes que não aceitam 
passivamente o desmonte do ensino público. Cuidado, leiloeiros da 

Universidade. O movimento estudantil ressurge. Ninguém vai ficar calado. 
Ninguém pode impedir que se mostre a verdade”.

Foi com estas palavras em seu editorial que circulou a primeira edição do 
jornal ComunicaUEL, em julho de 2000. O contexto era de alta mobilização. 
Calouros do curso de comunicação mergulharam na onda grevista, vivenciaram 
as contradições entre uma comunidade universitária disposta a se reunir para 
discutir os rumos da universidade, presente nas assembleias, e uma administração 
autoritária, cercada de denúncias de corrupção. A centelha para fazer o jornal 
partiu principalmente dos calouros que foram atraídos pelas propagandas da UEL 
como “Universidade Triplo A” e se chocaram com a realidade que já incomodava 
os veteranos: falta de professores, falta de estrutura, falta de democracia e falta 
de autonomia. Mais do que isto, o alinhamento da política escancaradamente 
privatista desde o reitor até os organismos internacionais, passando pelos governos 
do estado e do país, tornava constante a ameaça da destruição do ensino superior 
público.

PROVOCATIVO, BEM 
HUMORADO E RESULTADO 

DE UM TRABALHO 
INVESTIGATIVO RIGOROSO, 

O JORNAL CRIADO 
PELOS ESTUDANTES DE 

COMUNICAÇÃO FOI UM DOS 
FRUTOS DO MOVIMENTO 
QUE SE INICIOU COM A 

GREVE DE 2000.

SORAIA	DE	CARVALHO
Jornalista, se “encontrou” politicamente 
ao participar dos movimentos grevistas 

e do ComunicaUEL.
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Luís Fernando Manzolli, atualmente editor da Gazeta 
de Ribeirão, relembra o que motivou a criação do jornal: “O 
objetivo da primeira edição foi mostrar que a UEL não era 
a maravilha que se pintava, em cenário nacional, inclusive, 
para os candidatos que iriam prestar o vestibular de inverno 
daquele ano”. A tiragem inicial de 10 mil exemplares garantiu 
o cumprimento deste objetivo.

A distribuição do primeiro exemplar também foi notícia 
na cidade. Ana Laura Azevedo, integrante do Comunica na 
época, conta o que ocorreu: “A matéria de capa denunciava a 
tentativa da reitoria de censurar o movimento e não permitir 
que ele divulgasse qualquer tipo de panfleto no vestibular. 
Como havia essa restrição, conseguida através de uma liminar, 
um professor e um estudante pertencentes ao comando de greve 
foram presos em frente a um colégio enquanto distribuíam o 
Comunica, que vinha com um encarte do comando de greve 
intitulado ‘Em defesa da universidade pública, gratuita e de 
qualidade’”. Em vez de abafar a iniciativa do movimento 
da comunidade universitária, a reitoria conseguiu o efeito 
contrário. “No dia seguinte, os principais jornais da cidade 
tinham como manchete o fato de que haviam sido presos 
‘por defender a universidade pública, gratuita e de qualidade’. 
Diferente do primeiro dia, em que tínhamos que convencer 
os vestibulandos a pegar o jornal, explicando que não era 
propaganda, no segundo dia de vestibular todo mundo queria 
ver ‘o jornal censurado’”, recorda Ana Laura.

Produção do Jornal

Buscamos, inicialmente, cumprir a exigência formal de 
ter um jornalista responsável, e um professor concordou em 
emprestar seu nome e registro profissional. Depois de ver a 
repercussão dos dois primeiros exemplares e, principalmente, 
o surgimento da seção de humor IstrumbicaUEL, o professor 
tentou “enquadrar” os estudantes. A equipe do jornal, porém, 
não hesitou em escolher a segunda opção entre a adequação 
legal e a criticidade. Junto com a crítica, o jornal carregava 
também um sentimento de liberdade para tratar das questões 
universitárias, uma generosa dose de humor e muita coragem.

A crítica ao funcionamento antidemocrático da 
Universidade ganhava seu contraponto no processo de 
elaboração do jornal. As reuniões de pauta eram coletivas; na 
produção das reportagens todos colaboravam para garantir a 
apuração dos fatos e para torná-los compreensíveis aos demais 
estudantes; as funções eram rotativas; e a edição e revisão se 
davam em reuniões abertas a todos. Manzoli destaca: “Não 
havia ‘líderes’. As atribuições de cada um em determinada 
edição (inclusive de editores) eram definidas em reuniões, 

sempre com o aval de todos”. Após o esforço coletivo na 
distribuição dos jornais, logo vinha a reunião de balanço e 
iniciava-se a produção do próximo exemplar. O financiamento 
era garantido com anúncios, vendidos principalmente pelos 
alunos de Relações Públicas. Quando o DCE (Diretório 
Central dos Estudantes) contribuía financeiramente, era 
destinado à entidade um espaço em separado, deixando claro 
que o jornal mantinha sua independência até mesmo em 
relação ao diretório.

Repercussões

Dentro da universidade, o ComunicaUEL despertava 
admiração e ódio. Para quem veio do movimento de greve 
de 2000 ou compartilhava a defesa da universidade pública, 
gratuita e autônoma, o Comunica era sempre aguardado. Ana 
Laura Azevedo relembra que “enquanto o reitor era o Jackson, 
ficávamos sabendo que ele espumava de raiva quando saía 
uma nova edição do jornal”. Do alto de nossas convicções e 
confiança em uma justa apuração dos fatos, distribuíamos o 
ComunicaUEL em mãos àqueles que denunciávamos (e ainda 
fotografávamos as reações, quando possível). 

Esta coragem dos estudantes em relação à cúpula dirigente 
é explicada por Ana Laura a partir do contexto de surgimento 
do ComunicaUEL. “A situação em que decidimos começar 
o jornal, numa greve de enfrentamento com a burocracia e 
o governo, nos encorajava a não ceder. E também tínhamos 
um apoio muito grande dentro do movimento estudantil, de 
professores e funcionários e até mesmo de profissionais da 
imprensa londrinense”, destaca.

A administração da universidade tentava bloquear nosso 
acesso às informações, inclusive com manobras de sua assessoria 
de comunicação, na época a ARU (Assessoria de Relações 
Universitárias). Mas a equipe do jornal estava enraizada 
no movimento universitário, alguns eram integrantes dos 
Conselhos Superiores, outros compuseram diretorias do DCE, 
era fácil encontrar quem quisesse falar. Em alguns momentos, 
parte do conteúdo do ComunicaUEL era repercutida pela 
imprensa. “O IstrumbicaUEL da edição especial que fizemos 
pedindo a renúncia do reitor Jackson Proença Testa , que fez 
piada com a invasão da reitoria durante a madrugada, foi lido 
repetitivamente pelo Paulo Ubiratan na CBN”, exemplifica 
Manzoli.  Fábio Silveira, colunista e repórter do Jornal de 
Londrina, afirma que o ComunicaUEL acabou sendo fonte 
de várias notinhas em sua coluna de política.

Silveira recorda também que durante a cobertura das 
denúncias de corrupção na administração de Jackson Proença 
Testa, o reitor, nas entrevistas coletivas, dava respostas para 
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a imprensa, mas o ComunicaUEL não recebia o mesmo 
tratamento. “Ele tratava a equipe do jornal, que representava 
o movimento, como não interlocutor, como se não merecesse 
respostas”. As perguntas levadas pelo jornal estudantil eram 
bastante concretas e fundamentadas, mas em vez de respostas 
obtínhamos do reitor uma pergunta: “De que veículo de 
comunicação vocês são?”. Ao responder “ComunicaUEL”, 
éramos ignorados. Os outros repórteres do Jornal de Londrina, 
Rádio Paiquerê, CBN, dentre outros, retomavam nossas 
questões e, assim, Testa se via obrigado a responder.

Defesa da Universidade Pública

As páginas do ComunicaUEL desde o início se tornaram 
uma trincheira na defesa da Universidade Pública, Gratuita, 
Laica e Autônoma. Estes adjetivos foram sendo compreendidos 
e ganhavam concretude ao longo do tempo. O jornal refletia o 
aprendizado da própria equipe. Foram inúmeras as reportagens 
e artigos que denunciavam as iniciativas privatistas e anti-
autonomistas dos governos e da burocracia universitária. Ana 
Laura destaca a presença deste tema também nas ilustrações: 
“a mais marcante foi a que trouxe uma imagem de uma 
filial do Mc Donald´s transformada em ‘Mc UEL’s, em que 
denunciávamos os diversos pontos em que a universidade já 
era privatizada. O DCE fez até uma camiseta com a imagem, 
e boa parte do movimento estudantil da UEL a utilizava”.

IstrumbicaUEL

Era bastante comum, ao distribuirmos o jornal, que 
nossos leitores lessem primeiro a última página. Foi lá que se 
instalou o IstrumbicaUEL a partir da segunda edição. Luís 
Fernando Manzoli, além de ter rodiziado várias funções 
na parte “séria” do jornal, também integrava o time dos 
istrumbiqueiros. Ele avalia: “A UEL é muito grande, e nem 
todos os estudantes eram simpáticos ao movimento estudantil, 
ou se interessavam pela política na universidade. E, querendo 
ou não, o ComunicaUEL tinha essa imagem, de ser o porta-
voz do movimento. O Istrumbica quebrava isso. Porque a 
gente fazia piada, inclusive, com o movimento estudantil.”

Formação

Ao criar este veículo de comunicação, um dos efeitos 
colaterais foi a contribuição para a formação dos participantes. 
Manzoli, por exemplo, não hesita em valorizar sua participação 
no Comunica: “Foi onde tomei gosto pelo Jornalismo 
Impresso, área onde sempre trabalhei desde que me formei 
como jornalista. A experiência foi importante nas perspectivas 
mais amplas possíveis. Ensinou a trabalhar em equipe, escrever 

texto, editar... Era um grande laboratório. E mais: foi a 
atividade que eu executei na faculdade que mais se aproximou 
da realidade que iria encontrar futuramente no mercado de 
trabalho”. Ana Laura também atribui uma grande importância 
à sua passagem no Comunica: “A experiência de fazer nosso 
próprio jornal, em que nós tomávamos a decisões sobre o que 
e como publicar, a observação direta da repercussão dos fatos 
publicados e a passagem por todas as funções do jornal me 
mostraram bem mais sobre o que é jornalismo e como realizá-
lo do que o que aprendi nas aulas e projetos acadêmicos”.

Fábio Silveira, que nos tempos de graduação também 
participou de um jornal estudantil, o Condessa, avalia: “Foi 
uma grande escola. Não é escrever para a gaveta do professor, é 
ter a responsabilidade de apurar. Se aparecer um novo projeto 
com a mesma magnitude do ComunicaUEL, como professor 
de jornalismo, vou apoiar. Vale mais do que mil aulas”.

A intenção do jornal, porém, nunca foi uma 
complementação da formação acadêmica. Inclusive quando 
isto passou a ser visto nas novas gerações que se aproximavam, 
era um sintoma de que aquela ânsia por mostrar a realidade 
estava se perdendo. Ana Laura lamenta que apesar das inúmeras 
tentativas não tenhamos conseguido deixar um grupo que 
desse continuidade, um dos motivos, para ela, foi “o fato 
de que o Comunica correspondia às condições existentes na 
época em que surgiu”. A força desta experiência veio da onda 
grevista. Sem dúvida podemos afirmar que o ComunicaUEL 
foi um fruto das greves de 2000 e 2001/2002*.1

* Os exemplares digitalizados do ComunicaUEL estão disponíveis em: 
http://issuu.com/soraiacarvalho2/docs/comunicauel-2000-2003. 
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Memória

Memórias	das	Greves

Muitos estudantes que contribuíram para o sucesso do movimento 
tiveram o primeiro contato com os grevistas durante aulas coletivas, 
organizadas por professores de diversos departamentos, que passaram 
de sala em sala convocando os alunos para alertar sobre a importância 
de lutar pela melhoria do ensino. 

Hélcio Müller, então professor no departamento de Música e vice-diretor do CECA, 
relembra: “Uma das sementes do movimento foi um projeto que resultou em um desfile 
de uma escola de samba no início do ano de 2000 no calçadão em frente ao CESA.  A 
UEL tinha recebido um triplo A do MEC e o carro abre alas dizia “UEL há há há”. Meus 
alunos da bateria chegaram a sangrar nos couros dos surdos... O personagem era o MU e o 
tema era MU DANÇA e foram feitas fantasias, danças, alegorias, etc pelas Artes Plásticas, 
Dança e Moda...”

ENTREVISTAS	COM	
PROFESSORES,	
FUNCIONÁRIOS	
E	ESTUDANTES	
PARA	RELEMBRAR	

MOMENTOS	DAS	DUAS	
GREVES

A Revista do Sindiprol/Aduel 
entrevistou conjuntamente  os 
professores Fábio Furlanete, 
do departamento de Música 
e Teatro; Kennedy Piau, do 

departamento de Artes 
Visuais; Silvia Alapanian, do 

departamento de Serviço Social;  
Marina Lemos, funcionária 
da SEC/ARI. Em separado, 

foi entrevistado o funcionário 
Daniel Hipólito Moreira Júnior 

e Hélcio Müller, ex-professor do 
departamento de Música. 

“A gente desenvolveu um processo de semanas com os 
estudantes, falando qual era a situação da campanha 
salarial, qual o impacto que isso tinha na vida 
acadêmica e explicando a necessidade de eles não irem 
pra casa.”

“Quando a gente passou no CESA para fazer piquete, 
eles já tinham parado. Isso nunca tinha acontecido 
antes. No primeiro dia de greve a Universidade estava 
inteira parada.”

KENEDDY PIAU
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Os funcionários no movimento

Segundo Marina Lemos, funcionária da SEC/ARI, “No 
CEFE ninguém conversava com ninguém, ninguém falava de 
política. Se conversasse era olhado de cara feia”. Ela lembra que 
um arrastão no departamento marcou o início da participação 
dela no movimento grevista. 

A participação dos agentes de segurança da Universidade 
na greve foi motivo de debate. O professor Fábio Furlanete 
conta que reconhecia o direito de greve dos seguranças, mas 
acreditava que deixar o campus vazio representava perigo 
ao patrimônio da Universidade. “Levamos a discussão para 
o comando de greve. Discutimos, discutimos, discutimos 
e não chegamos a um consenso. Então legal: a gente leva as 
duas posições lá e eles (os seguranças) decidem”. O professor 
complementa: “É muito importante ressaltar: todos os 
envolvidos demonstravam cuidado e carinho pelo espaço da 
Universidade e havia muita disposição para o debate. Parecia 
que havia uma vontade represada de discutir as coisas”.

A comunidade londrinense e a greve 

Os cortes salariais promovidos pelo governo do Estado 
prejudicaram a vida dos grevistas, principalmente dos 
funcionários que ganhavam menos. “A gente conseguiu 
sensibilizar a cidade de modo geral: ACIL, sindicatos e até às 
igrejas. Com o tempo, porém, eles começaram a se desesperar 
e achar que [a greve] estava passando dos limites”, lembra o 
professor Piau.

Daniel Hipólito mostra a amplitude do apoio: “Teve 
jogo do Londrina Esporte Clube em que as pessoas doavam, a 
boate Friends fez uma noite de apoio e organizaram a noite de 
solidariedade à UEL. A comunidade GLS doou cerca de 500 
kg de alimentos e montamos as cestas básicas. Vários shows 
aconteciam e pediam doações de alimentos na bilheteria”.

A disposição de luta 

A exigência de democracia e participação chegava a todos 
os espaços da Universidade, como relata Hélcio Müller: “Nesse 
ano, o Governo jogava pesado com o ‘CRAFE’ e ‘Termo de 
Autonomia Provisório’ repassando a folha de pagamento de 
1998 e pedia que fôssemos ‘criativos’ para nos auto sustentar 
através de prestações de serviço, pós graduações pagas, etc. 
Era a privatização que vinha na contramão do que lutávamos. 
Lembro-me que pedi à Prof. Nádina [então diretora do 
CECA] que os vice-diretores participassem das reuniões do 
CA [Conselho de Administração] durante a greve sem direito a 
voto, somente voz. Não concordava com a posição do Conselho 
de descontar a folha de pagamento dos que participavam do 
movimento. O CA decidiu que não havia necessidade pois 
estavam todos alinhados com seus diretores. Esse foi o motivo 
de eu ter entrado no comando de greve”. Posteriormente, o 
professor Hélcio renunciou à vice-direção do CECA.

Sílvia Alapanian, apresenta outro aspecto desta grande 
vontade de participação e democracia que contagiava a 
comunidade universitária: “Quem era o comando de greve? 
Era quem aparecia nas reuniões. 50 pessoas organizavam o 
boletim, que saía diariamente.”

Comparando os movimentos de 2000 e 2001/2002, 
Sílvia Alapanian avalia: “Foram duas greves, a primeira 
mais explosiva, durou 45 dias mais ou menos e tivemos que 
suspender. A segunda greve foi feita de maneira bem menos 
espontânea, mais pensada e racional. Para aguentar seis meses 
tinha que ser muito organizado.”

“O sindicato nem queria entrar 
em greve ou participar do 

comando, e nós, funcionários, 
pressionamos e fizemos o 

encaminhamento de participar 
das assembleias unificadas. 

Bem no começo marcaram uma 
assembleia unificada e o sindicato 

marcou uma outra assembleia ao mesmo tempo, aí 
alguns funcionários da prefeitura do campus e do CCB 

propuseram de parar a assembleia e se encaminhar para 
a assembleia unificada, para ter força na campanha 

salarial.

DANIEL HIPÓLITO MOREIRA JÚNIOR

“Foi nesse exato momento [quando as categorias e 
universidades estavam unificadas] que houve aquela 
fatídica assembléia separada dos professores onde foi 

decidido que os docentes sairiam da greve. Os discentes 
presentes ficaram revoltados e saíram do local com narizes 

de palhaços, gritando e chorando. O final foi a catarse 
da assembleia de 4200 pessoas onde se decidiu pelo fim 

do movimento (já que os professores haviam decidido sair 
da greve). Estávamos com a causa ganha e a imprensa 

já falava que o governador teria que atender a algumas 
reivindicações. Fiquei 3 dias com uma depressão 

profunda e não conseguia nem me levantar da cama.”

HÉLCIO MÜLLER

Profa	Fátima	Carneiro,	do	departamento	de	Música,	lê	carta	
emocionada	na	Assembleia	que	encerrou	a	greve	de	2000.
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documento

Aula	coletiva	
sobre	a	Greve

A greve é uma interrupção temporária do trabalho decidida pelos 
trabalhadores com o objetivo de terem atendidas suas reivindicações 
específicas no local de trabalho, ou gerais, envolvendo interesses 
mais amplos da população.

É uma paralisação coletiva de caráter conflitual, objetivos 
definidos e prazo determinado, porém com desdobramentos imprevisíveis podendo 
adquirir aspectos de uma insurreição ou mesmo uma revolução.

Fonte de instabilidade e de dinamismo social, ela é simultaneamente um 
instrumento de pressão e luta dos trabalhadores na melhoria de suas condições de 
trabalho e fator de identidade de classe, na medida em que substitui o princípio da 
concorrência individual pelo da solidariedade.

Ao romper com a ordem e permitir a criação de novas situações possibilita 
mudanças nas relações de produção, na estrutura de poder, bloqueia o mecanismo 
da acumulação e contesta a direção do sistema produtivo.

As greves possuem registro nos mais variados períodos históricos, porém, é 
sob o capitalismo que se transforma em uma prática reguladora das relações de 
trabalho.

SUBSÍDIOS	PARA
AULA	SOBRE	OS

ENCAMINHAMENTOS
DA	GREVE	NAS

UNIVERSIDADES	PÚBLICAS

Conforme	deliberação	da
assembleia	do	dia	18,	neste
30	de	maio	de	2000,
vamos	discutir	com	os

alunos	o	tema	da	Greve	nas
Universidades	Públicas.

Reprodução de texto do
COMANDO	UNIFICADO	DE	GREVE

Aduel, Assuel, DCE, Sindiprol e Sinsaúde
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Legitimada pelo princípio das liberdades públicas no 
século 19, adquire estatuto legal em meados do século 20.

No Brasil, várias foram as tentativas de criminalizar as 
ações grevistas. Na Constituição de 37 era considerado um 
recurso anti-social... (art. 139). Com o decreto-lei 9070, de 46, 
assinado sob pressão internacional, não foi mais considerada 
um delito e sim um direito protegido pela ordem jurídica.

Durante o regime militar, a Lei 4330/64 visou limitar a 
ação grevista, ampliando a intervenção estatal nos sindicatos 
e definindo uma série de procedimentos ritualísticos, editais 
de convocação, votações e notificações ao empregador e às 
delegacias regionais do trabalho, que inviabilizavam qualquer 
chance da greve ser julgada legal.

O decreto-lei 1632/78 reforçou as restrições legais, 
prevendo inclusive, o enquadramento dos grevistas de 
determinados setores na Lei de Segurança Nacional.

Todas as greves que deram origem ao novo sindicalismo 
ao final da década de 70 podiam ser julgadas ilegais, entretanto 
seu caráter de massas e sua força acabaram por desestabilizar 
o regime e contribuir para remover o “entulho autoritário”. 
A Constituição de 88 simplificou e discriminalizou o direito 
de greve, regulado pela lei 7783 de 89. Apesar de termos uma 
legislação mais avançada na história das relações trabalhistas 
brasileiras, perduram dispositivos legais que dificultam a 
movimentação grevista e a tentativa das soluções diretas dos 
conflitos. A tradição tutelar e a herança corporativa levam os 
contendores a apelar, com regularidade, à Justiça do Trabalho.

A deflagração das greves na maioria dos casos está 
associada aos salários, em menos número às condições de 
trabalho e por razões políticas e solidariedade, entretanto pode 
iniciar-se com questões pontuais e se propagar como bola de 
neve, transformando-se em grandes mobilizações de impacto 
nacional e de contestação aberta ao regime político.

As formas de greve são múltiplas, a mais típica é com 
afastamento do local de trabalho, outras modalidades de greve 
com permanência no local para impedir o funcionamento das 
atividades e as greves que interrompem o processo normal tipo 
operação padrão, greve tartaruga, vaca-brava, braços cruzados 
também são utilizadas.

Para os liberais, a greve é uma anomalia resultantes da 
concertação política dos trabalhadores, porém a economia 
regida pelo livre mercado teria condições de restaurar 
seu funcionamento, os conflitos seriam gradualmente 
institucionalizados e banalizados, transformando-se apenas 
em um instrumento de barganha, perdendo seu caráter de 
enfrentamento, sendo substituída pelas negociações e pelo 
entendimento.

No pensamento crítico, cuja expressão foi o sindicalismo 
revolucionário na França de 1890 e 1914, a greve é considerada 
o principal instrumento de luta e deveria ser desenvolvida 
permanentemente, como maneira de construir o poder 
autônomo dos trabalhadores. Ela seria “criadora da vida”, pois 
permitiria ao trabalhador escapar da alienação cotidiana, da 
exploração embrutecedora.

A greve então é um momento privilegiado do despertar da 
consciência da exploração, as opiniões entretanto se dividem 
quanto ao alcance da mesma, prática reformista, defensiva e 
limitada ou ação coletiva forjadora da consciência libertária e 
transformadora.

A partir dos anos 80, a reestruturação capitalista de 
inspiração neoliberal alterou as relações de trabalho e as formas 
de ação coletiva. O setor público sofreu alterações profundas 
devido às privatizações, à flexibilização dos contratos e 
à terceirização. O setor privado teve seus contingentes 
diminuídos pela automação e pelas novas formas de gestão 
da força de trabalho. O desempregado tornou-se o maior 
desestímulo para a ação grevista.

A movimentação grevista no Brasil até 1992 parecia estar 
na contracorrente da desmobilização mundial. Porém as altas 
tavas de inflação anulavam os ganhos obtidos, fazendo com 
que esta forma de luta ficasse desgastada.

Os sindicatos foram perdendo legitimidade, o 
desemprego e o fim da isonomia e as ameaças à estabilidade no 
setor público, fragilizam as posições de resistência. Entretanto 
o ressurgimento do movimento paredista na atualidade, 
abalando o aparente marasmo social demonstra que ainda não 
inventaram nenhum substituto para a organização autônoma e 
coletiva dos trabalhadores na defesa de seus direitos ao trabalho 
e a cidadania, inclusive do direito de greve, assegurado pela 
Constituição Brasileira.

Qual então são os motivos dos grevistas, professores 
e funcionários das IES Paranaenses? E das paulistas? E 
das federais? E dos professores do ensino fundamental e 
médio estadual do Paraná e São Paulo? E dos servidores da 
administração direta do estado? É um pipocar de greves em 
todo o país!!

Possuem motivações econômicas e sociais mas que 
também são históricas e políticas: 

São os salários, que além de baixos, nem se aproximam 
do patamar histórico alcançados pelas categorias de servidores.

É a qualidade dos serviços afetados pelas más condições de 
trabalho e a falta de investimentos na já precária infraestrutura 
das instalações públicas.
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São os resultados do sucateamento e das privatizações em 
curso com a abertura econômica do país ao grande capital na 
última década.

São os reiterados protestos e sinais de descontentamento e 
insatisfação da população com as políticas públicas do Governo 
e da sua administração neste período a falta de diálogo com a 
sociedade e a maneira impositiva e corrompida no exercício 

do poder.

São os sinais de esgotamento do atual modelo econômico 
e social em crise e do limite da resistência passiva dos 
trabalhadores a um ambiente hostil e insalubre no seu 
cotidiano. Sinal de que precisamos respirar um ar mais 
saudável e de confiança no futuro, começando pelo presente, 
participando de uma história com um final diferente.

Lançado em maio de 2004, este CD traz a memória radiofônica da 

greve de 2001/2002, conforme programa da jornalista Patrícia Zanin, 

da Rádio Universidade FM.




