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A Universidade Pública no Brasil  

A Universidade Pública brasileira já construiu uma importante trajetória. Desde os 
anos 30, tem relevância social na produção de conhecimento, reflexão intelectual, 
cultural e política e estímulo ao desenvolvimento social, embora marcada por um 
caráter elitista. Este foi fortemente questionado, principalmente no final dos anos 50 e 
60, com o projeto de Reforma Universitária defendido pela União Nacional dos 
Estudantes (UNE). Já naquele momento, o que se propunha era uma Universidade 
claramente a serviço dos interesses da maioria da população e democrática em seu 
acesso e em sua forma de gestão. Este processo de debate e abertura da 
Universidade Pública foi brutalmente reprimido durante a ditadura militar, com o 
expurgo, prisão e exílio de professores universitários e estudantes e a repressão 
aberta ao movimento estudantil. Nesse contexto, a Universidade resistia de formas 
diversas, seja lutando em difíceis condições para manter uma reflexão crítica, seja 
como espaço de aglutinação de movimentos de contestação política. Ao mesmo 
tempo, a ditadura estimulava a expansão da rede privada, que passou a concentrar a 
maior parte das vagas do ensino superior. No final dos anos 70, a luta pela 
redemocratização, aliada à luta pelo ensino público, estimulou a organização docente, 
levando à formação da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior 
(ANDES), enquanto iniciava também a organização sindical dos funcionários técnico-
administrativos das universidades.  
Com a redemocratização, os movimentos de professores, funcionários e estudantes 
intensificaram a discussão sobre o caráter da Universidade Pública e passaram a 
reivindicar sua autonomia administrativa; sua democratização; a ampliação do número 
de vagas; a constante avaliação universitária; a abertura de cursos noturnos; e uma 
maior inserção social através da extensão universitária. O grande avanço se deu com 
a Constituição de 1988, estabelecendo 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." (art. 207). O mesmo 

artigo garante ainda a acesso à Universidade e a oferta de ensino noturno regular. 
Como se vê, a Constituição de 1988 já consagrava o princípio da autonomia. O 
mesmo princípio também está presente na Constituição Estadual do Paraná (artigo 
180). Portanto, a autonomia não é concessão ou favor de nenhum governo, como 
muitos tentam convencer a opinião pública. 

A política neoliberal e o ataque à Universidade Pública 

A partir de 1990, com o início do governo Collor, ganhou terreno, de forma sistemática 
e global, o projeto neoliberal no Brasil, tendo como eixo central a privatização do 
patrimônio público, a desregulamentação das relações de trabalho e a maior abertura 
do país ao capital internacional. Neste contexto, iniciou-se também o ataque frontal à 
Universidade Pública como um todo e em particular à autonomia então conquistada. 
Naquele momento, passou-se a conceber a Universidade Pública como instrumento 
de formação de mão de obra para a burguesia e também a entende-la como um 
negócio lucrativo para setores privados, perdendo-se qualquer perspectiva de reflexão 
crítica. Concretamente, os constantes cortes de verba obrigaram a Universidade a 
mercantilizar-se. Monetarizando completamente sua pesquisa e extensão, a 
Universidade ficou refém dos interesses de mercado, tornando-se mera prestadora de 



serviços. Assim, projetos de alto interesse público mas sem possibilidade de retorno 
financeiro imediato deixaram de ser financiados. Consequentemente, o espaço 
universitário e seus recursos humanos passaram a ser utilizados para a execução de 
projetos de interesse estrito de empresas privadas.  
Em 1991, este modelo tomou forma institucional com o Projeto de Emenda 
Constitucional 56-B, que previa, junto com a modernização dos portos e do anel viário, 
a privatização das Universidades Públicas. Naquele momento, a mobilização 
universitária forçou a retirada do projeto. No entanto, os governos seguintes 
manteriam a estratégia privatista, seguindo a "orientação" do Banco Mundial que, 
desde 1989, desaconselhava o estímulo ao ensino superior público nos "países 
periféricos". O que de fato tem impedido a privatização definitiva da Universidade, até 
o momento, é a existência da autonomia universitária, consubstanciada na relativa 
liberdade de escolha, por parte dos professores, em desenvolver pesquisas de 
interesse social, sem submeter-se à lógica de mercado. É nesse contexto que se 
explicam os ataques frontais do governo Fernando Henrique Cardoso à autonomia 
universitária. A forma encontrada por seu governo para seguir o processo de 
privatização reside em subverter o significado do termo autonomia universitária, 
subsumindo-o à mera administração de um orçamento insuficiente. A nova estratégia, 
portanto, é "asfixiar para privatizar". Afirmando defender a "autonomia", o governo 
impõe reitores não eleitos pela comunidade universitária, define arbitrariamente os 
critérios de "eleição" dos dirigentes universitários, reduz bolsas de pesquisa, cria 
mecanismos perversos de "avaliação" (como o "provão"), desmantela os órgãos de 
financiamento de pesquisa (CNPq e CAPES), arrocha salários (5 anos sem reajustes) 
e não realiza concursos públicos para substituição de professores e funcionários 
aposentados. O que há hoje é, por um lado, um quadro de sucateamento geral e firme 
decisão do governo federal de levar adiante a privatização, e por outro, a resistência 
de setores da Sociedade e da Universidade, que continuam defendendo o caráter 
público, gratuito, democrático e de qualidade da Universidade brasileira. 

O governo Lerner e a "autonomia" 

No Estado do Paraná, sob o governo Jaime Lerner, vivemos uma situação paradoxal 
nas instituições superiores de ensino. Na velha prática autoritária do efeito-surpresa, 
no dia 18 de março de 1999, foi efetivado o "Termo de Autonomia das Instituições 
Estaduais de Ensino Superior do Paraná", cujos pressupostos não foram submetidos à 
consulta prévia da comunidade acadêmica. O projeto vem sendo preparado no meio 
governamental desde o final de 1998, reforçado pela Associação Paranaense dos 
Dirigentes das Instituições de Ensino Superior - APIESP.  
No estilo, "primeiro a gente faz, depois discutimos", o Termo estabelece a "autonomia" 
para o ano de 1999, já como uma "proposta" para a "autonomia definitiva" a partir do 
próximo ano. Agora, sim, serão encaminhados os processos internos de discussão e 
de formulação de um projeto ao Governo Estadual. Sabemos que as diretrizes já estão 
traçadas nesse "Termo Provisório" e que, somente com muita mobilização e 
organização conseguiremos propor um projeto que esteja de acordo com os interesses 
da comunidade acadêmica e atenda aos interesses da Sociedade. Aos setores 
descontentes com a forma pela qual foi conduzido o processo, não restou outra 
alternativa senão a de fazer protestos de última hora, tentando reverter o processo já 
em adiantado andamento.  
A discussão em torno da "autonomia" imposta pelo governo Lerner pressupõe que ela 
trata somente da questão da gestão financeira. A preocupação resume-se a números, 
contrariando toda a formulação consagrada na Constituição de 1988. De fato, não 
existe da parte do governo Lerner um projeto que contemple o ensino superior em 
suas múltiplas instâncias. O "Termo de Autonomia", que na verdade é um contrato de 
gestão financeira, assinado pelos reitores das IES - PR, contêm, no geral, as mesmas 
cláusulas, variando somente o montante de verbas destinado a cada uma. Inicialmente 



saudada como uma "carta de alforria" em relação ao poderoso CRAFE - Conselho de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal (criado pelos Decretos 4959 e 4960, de 16/11/1998), 
pois a Universidade teria "autonomia" para aplicar os seus próprios recursos. Agora, já 
se vislumbra o trágico horizonte em que as Instituições de Ensino Superior do Paraná 
foram colocadas. Não é preciso muito esforço contábil para avaliar que os recursos a 
serem repassados pelo Governo Estadual, correspondentes ao orçamento da folha de 
pagamento do ano passado, levam ao estrangulamento. Ainda que vivêssemos na 
"Ilha da Fantasia", sem inflação e sem os altíssimos juros, esses números já estariam 
comprometidos. Vejamos o porquê: A cláusula Sexta do Termo estabelece que a 
Universidade se compromete a aumentar a oferta de vagas em até 20% (vinte por 
cento) já para o próximo ano letivo (ano 2000) sem o aumento de custos para o 
Tesouro do Estado. Aumentando-se as vagas, diga-se de passagem, aumenta-se, 
progressivamente os custos: manutenção, equipamentos, professores, funcionários, 
etc. Tudo isso já incluído no orçamento existente. De outro lado, estabelece, por 
exemplo, que o repasse de verbas não inclui o pagamento de precatórios e o de 
inativos e pensionistas, bem como o pagamento de consumo de energia elétrica e 
água que já são de responsabilidade do Tesouro do Estado. Ainda que autônomas, as 
universidades dependerão, para sobreviver: a) da regularidade do repasse de verbas; 
e b) da capacidade de gerar recursos através da prestação de serviços, passando a 
pautar-se pela possibilidade de lucro e não mais pelo interesse social  
Dependeríamos, então, do "Deus-Mercado" para fazer com que a Universidade se 
mantenha. Que interesses tem o "Mercado" na produção científica e tecnológica 
independente (sem que seja voltado exclusivamente aos lucros) e no questionamento 
constante produzido pelo meio universitário? Evidentemente, fazendo-se algumas 
concessões, conseguiríamos, quiçá, financiamentos abundantes. Será que o 

"Mercado" financiaria um projeto de horta comunitária? E de atendimento médico-
social a comunidades carentes? Será que haveria financiamento para projetos ligados 
às áreas de Ciências Humanas? Os questionamentos se multiplicam... Basta 
pararmos. para pensar.  
As reações ao processo de "autonomia provisória" foram localizadas, mas provocaram 
uma necessidade de resposta do Governo Estadual. O texto "Autonomia Universitária 
não é privatização" foi produzido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (31/03/1999) para "subsidiar as discussões" e "dissolver dúvidas" em 
torno da "Autonomia Financeira Provisória" e da "Autonomia Definitiva" das IES do 
Paraná. Ao contrário, nossas dúvidas e desconfianças se aprofundam com a leitura 
desse documento, por isso recomendamos que todos o leiam a fim de tirarem suas 
próprias conclusões. Em meio às perguntas e respostas contidas nesse documento, 
no ponto 3, por exemplo, pergunta-se se o governo Jaime Lerner pretende privatizar o 
ensino superior. Responde-se: "O termo de autonomia em momento algum fala em 
acabar com a gratuidade do ensino superior. (...) o compromisso do governo Jaime 
Lerner é com a educação pública, gratuita e de qualidade". De fato, não se fala em 
privatização. Mas, tudo se faz para que ela aconteça, fora dos domínios do Estado. 
Com o processo da asfixia financeira, sem possibilidade de renovar equipamentos, de 
contratar professores e funcionários e de pagar sua própria manutenção, as 
Instituições, autônomas, teriam como único recurso a privatização. Tudo bem, mas já 
são autônomas, não são mais Estaduais... Tal como Pilatos, lavam-se as mãos...  
Ainda sobre o documento citado anteriormente, no ponto 6 afirma-se que a "adesão à 
autonomia não foi imposta pelo governo. A proposta partiu da APIESP. Nenhuma 
instituição foi obrigada a aderir ao termo e para participar da assinatura foi necessária 
a aprovação anterior de seus conselhos e colegiados superiores. Mesmo assim, todas 
as 16 instituições estaduais aderiram ao termo da autonomia". Pois bem, essas 

reuniões foram convocadas a toque de caixa, contando com a desmobilização da 
comunidade acadêmica. Todos que leram o "Termo de Autonomia", divulgado às 
vésperas de sua aprovação, vislumbraram quais serão os problemas que 
enfrentaremos num futuro muito próximo. Por outro lado, colocava-se o dilema: 



aceitava-se a "autonomia" ou então, ficava-se preso às amarras do CRAFE, numa 
evidente imposição. 

A UNIOESTE e a "autonomia"  

No Campus Marechal Cândido Rondon da UNIOESTE - Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, os alunos já se encontravam mobilizados em greve, com 
Assembléia permanente desde o dia 10 de março, reivindicando, dentre outros pontos, 
a contratação de professores concursados. Os concursos para professores efetivos 
foram realizados no ano de 1998 e até o início do ano letivo de 1999 eles ainda não 
haviam sido contratados, inviabilizando o funcionamento normal de muitos cursos. Não 
por coincidência, as contratações se iniciaram após a assinatura do "Termo de 
Autonomia". Surpreendidos pelo processo de "autonomia", os alunos mantiveram sua 
mobilização, disseminando pelos outros quatro campi a motivação de sua luta e 

divulgando uma "Carta Aberta à Sociedade", no dia 15 de março de 1999.  
A comunidade discente vem reagindo assustada contra a possibilidade de pagamento 
de mensalidades, o sucateamento e a ausência de novos investimentos em infra-
estrutura física e equipamentos. É possível prever que, com a escassez crescente de 
recursos, somente as atividades didáticas sejam garantidas. Eliminadas a pesquisa e 
a extensão universitária, fica empobrecida a dinâmica essencial do ensino-
aprendizagem. Sem a Extensão, por exemplo, a Universidade elimina o principal canal 
de comunicação com a comunidade local, deixando de realizar projetos de interesse 
social.  
Os funcionários da UNIOESTE também paralisaram suas atividades nos dias 19, 20 e 
21 de Maio, reivindicando principalmente a implantação de seu Plano de Carreira, 
aprovado em 1997. Quando da aprovação do "Termo de Autonomia", afirmava-se que 
de imediato haveria a implementação do Plano de Carreira e a extinção do redutor 
salarial, o que não ocorreu.  
No caso da UNIOESTE a privatização já vem se afirmando progressivamente. Embora 
não se dê através da cobrança direta de mensalidade aos acadêmicos (pelo menos 
até o momento), é possível facilmente percebê-la revestida de outras formas, mais ou 
menos dissimuladas, como a cobrança abusiva de taxas ligadas a serviços internos da 
Instituição e até mesmo a "arrecadação" de ingressos através da cobrança do 
vestibular. Nesse ponto, a "criatividade" contábil de nossos administradores levou à 
criação do "Multivestibular", onde o "capital" disponibilizado pelo "cliente" 
(vestibulando) determina o número de opções de cursos a que ele pode se inscrever. 
Outra dessas formas pouco dissimuladas é a implementação de cursos pagos de pós-
graduação latu sensu, embora saibamos que, num contexto nacional recessivo, 

poucas pessoas terão condições de fazer cursos com ônus para o já apertado 
orçamento familiar. O mais grave é que vestibular pago (e caro), taxas acadêmicas, e 
cobrança nos cursos de pós-graduação atacam frontalmente o princípio da gratuidade 
do ensino e restringem o acesso, as possibilidades de permanência na Universidade e 
a qualificação dos profissionais nela formados.  
Como contraponto ao rolo compressor neoliberal, há a necessidade da organização. É 
verdade que existem ilhas de privilégios dentro das Universidades. Sabemos que a 
Universidade ainda está muito distante do efetivo retorno social que deveria manter. 
Cabe, no entanto, prosseguir o seu desenvolvimento embasado em crítica, em auto-
avalização, na troca permanente com a Sociedade. Ou seria hora de abandonar o 
projeto de Universidade Pública? Com certeza, isso somente agravaria o violento 
quadro de exclusão social que vivemos no Brasil. Há a necessidade de reformas? Sim. 
No entanto, não dessa forma, jogando-se fora a bacia, a criança e a água.  
Sintomaticamente, os cursos das ciências humanas, como História e Geografia, estão 
sendo fechados em Centros particulares de ensino, pois não trazem resultados 
financeiros imediatos à Instituição (Jornal do Brasil on line, Caderno B, 27/03/1999). 

Assim, a crítica perde o seu lugar diante do "Mercado". Nas palavras de Milton Santos, 



na mesma reportagem, "há um choque em todas as ciências entre o apelo ao mercado 
e o apelo à vida. As Universidades se sentem seduzidas pelo mercado, conduzindo o 
pensar para esse lado". 

A Universidade que queremos  

A comunidade universitária de Marechal Cândido Rondon apresenta as seguintes 
reivindicações e princípios, que consideramos fundamentais:  
a. É primordial que a discussão ligada à autonomia definitiva da Universidade, prevista 

para ser implantada no ano 2000, contemple as apreciações e propostas da 
comunidade universitária. Torna-se necessário que o debate seja iniciado com a 
máxima urgência e conduzido de forma integrada. Caso contrário, mais uma vez as 
decisões serão tomadas repentinamente pelas Reitorias e pelos poucos membros dos 
Conselhos Superiores da Instituição, impossibilitando qualquer forma de participação 
efetiva dos professores, funcionários e alunos.  
b. A discussão sobre a Autonomia Universitária deve passar por uma análise mais 
ampla, de conteúdo político, social e pedagógico, não se limitando à gestão de 
receitas e despesas, o que na prática significaria somente a "autonomia" de 
administrar a crise através do gerenciamento empresarial voltado para a captação de 
recursos junto ao Mercado.  
c. Há a necessidade imediata de acesso às informações quantitativas e qualitativas da 

estrutura atual da UNIOESTE e de saber claramente quais foram as referências de 
sustentação que levaram à assinatura do "Termo de Autonomia Provisória".  
d. É indispensável um posicionamento firme em defesa da indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão de qualidade e com financiamento e caráter público. 
Deve-se desmascarar o falso antagonismo entre Ensino e Pesquisa, como se um só 
pudesse existir em detrimento do outro. O Ensino e a Pesquisa devem ser 
inseparáveis. Precisamos contar com instrumentos que corrijam as distorções, ao 
invés de suprimir as possibilidades de avanço no desenvolvimento da pesquisa. A 
Extensão universitária, por sua vez, tem o papel indispensável de aproximar a 
Instituição dos diferentes setores constitutivos da Sociedade.  
e. Defendemos uma Avaliação Institucional periódica não punitiva que seja discutida 

por toda a comunidade universitária. Dispor de capacidade para elaborar 
coletivamente uma proposta de avaliação institucional. Consideramos que a 
Universidade precisa superar a fase da avaliação eminentemente quantitativa e 
organizada em "ranking", tendência que as atuais políticas públicas buscam 

aprofundar. A competitividade entre as Universidades e, dentro delas, entre os 
professores, é algo que contraria a essência da própria Instituição Universitária, 
enquanto portadora de projetos sociais que não se limitem pelos parâmetros estreitos 
e enviesados do "Mercado". Nesse sentido, rejeitamos o círculo vicioso e perverso da 
"produtividade acadêmica" expressa em termos meramente quantitativos.  
f. É necessário que a afirmação da Autonomia Universitária não comprometa os 

direitos previdenciários dos docentes e funcionários técnico-administrativos das 
Universidades.  
g. A efetiva AUTONOMIA, da forma que a entendemos, pressupõe necessariamente o 

constante exercício da democracia interna, para o qual é indispensável a participação 
paritária de todos os setores nos processos de decisão; a eleição direta de forma 
paritária para os cargos de direção; e a eleição pela comunidade universitária dos 
seus representantes nos conselhos superiores.  
h. Para que a Universidade cada vez mais cumpra as funções sociais que lhe são 
inerentes, é necessário que se defina de forma clara políticas que garantam 
financiamento público estadual que possibilite o cumprimento do artigo 207 da 
Constituição Federal e o artigo 180 da Constituição Estadual do Paraná, viabilizando:  
- qualificação permanente dos docentes e técnico-administrativos;  
- investimentos em infra-estrutura que possibilitem a consolidação dos cursos já 



existentes, equipando-se bibliotecas, salas, laboratórios e que possibilitem a 
implantação dos cursos novos com infra-estrutura adequada;  
- valorização dos docentes e técnico-administrativos, com a regulamentação imediata 
do Plano de Carreira dos servidores técnico-administrativos e recuperação das perdas 
salariais;  
- contratação de docentes e técnico-administrativos que garanta o funcionamento 
adequado da Unioeste;  
- ampliação de vagas e abertura de novos cursos de ensino superior público  
Avaliamos que o "Termo de Autonomia Provisório" levanta mais dúvidas do que 
esclarecimentos, os quais são urgentes para a própria sobrevivência da Instituição 
com caráter público.  
É necessária a construção coletiva de Projetos voltados para a maior inserção das 
atividades universitárias no conjunto da Sociedade, em nível regional e/ou nacional. O 
objetivo de alcançar uma ligação mais estreita e orgânica entre a Universidade e a 
Sociedade é primordial. Apontamos para a necessidade de uma ampla interação entre 
Universidade e Sociedade. Apenas desta maneira, construiremos uma Universidade 
cumpridora de sua função social e profundamente comprometida com seu tempo.  
A Universidade que a comunidade universitária de Marechal Cândido Rondon defende 
e busca incessantemente construir deve ser pública, no sentido inalienável de sua 
finalidade voltada à Sociedade; necessariamente gratuita em seu acesso; 
radicalmente democrática, tanto em suas relações internas como em suas relações 
com o conjunto da Sociedade; e, assentada nesses princípios, desenvolver com 
qualidade programas de ensino, pesquisa e extensão universitária. Rejeitando a 
mercantilização de seus serviços e abrindo-se ao relacionamento respeitoso e à 
construção de projetos conjuntos com os mais diversos movimentos sociais, a 
Universidade que queremos é uma universidade envolvida nas questões de seu tempo 
e francamente comprometida com o desenvolvimento econômico, social, cultural e 
político de sua região, seu estado e seu País. 

Marechal Cândido Rondon, 16 de junho de 1999 

A Carta de Rondon foi elaborada e discutida em diversas assembléias universitárias 
ocorridas desde o início do mês de maio de 1999, com a participação de docentes, 
discentes e técnicos-administrativos, de forma a aprofundar o debate acerca da 
autonomia universitária, tornar pública a posição da comunidade acadêmica de 
Marechal Cândido Rondon sobre o projeto de "autonomia" que vem sendo 
implementado, e definir alguns princípios que viabilizem uma efetiva autonomia 
universitária. 
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