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Índice de siglas
ADunicamp – Associação de
Docentes da Unicamp.
Adusp – Associação de Docentes
da USP
Adunesp – Associação de
Docentes da Unesp.
AI-5 – Ato Institucional n° 5.
Alesp – Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo.
Assuc – Associação dos Servidores
da Unicamp.
APG – Associação de PósGraduandos.
Arena – Aliança Renovadora
Nacional.
CLT – Consolidação das Leis de
Trabalho.
Cruesp – Conselho de Reitores das
Universidades Estaduais do
Estado de São Paulo.
CUT – Central Única dos
Trabalhadores.
Cotil – Colégio Técnico de Limeira.
Consu – Conselho Universitário.
DCE – Diretório Central dos
Estudantes.
Dieese – Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos.
Esalq – Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz.
FCM – Faculdade de Ciências
Médicas.
Fórum das Seis – Associação
que congrega as entidades
representativas dos
docentes, dos funcionários
técnico-administrativos e
dos estudantes das três
universidades estaduais
paulistas (Unicamp, USP e
Unesp) e do Centro Paula
Souza (Ceeteps)
FE – Faculdade de Educação.
FEC – Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e
Urbanismo.
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Funcamp – Fundação de
Desenvolvimento da
Unicamp.
FENF – Faculdade de Enfermagem.
IFCH – Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas.
INPC – Índice Nacional de Preços
ao Consumidor.
IEL – Instituto de Estudos da
Linguagem.
IA – Instituto de Artes.
IQ – Instituto de Química.
IMECC – Instituto de Matemática,
Estatística e Computação
Científica.
IF – Instituto de Física Gleb
Wataghin.
ICMS – Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços.
LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Masp – Museu de Arte de São
Paulo.
MST – Movimento dos
Trabalhadores sem Terra.
MDB – Movimento Democrático
Brasileiro.
PMDB – Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.
PDS – Partido Democrático Social.
PEC – Proposta de Emenda
Constitucional.
PUC-SP – Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
SBPC – Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência.
STU – Sindicato dos Trabalhadores
da Unicamp.
Unicamp – Universidade Estadual
de Campinas.
Unesp – Universidade Estadual de
São Paulo.
URP – Unidade de Referência de
Preços.
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1977 a 1987

Ata de fundação da ADunicamp, em 1977
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ADunicamp 40 anos

sociedade civil estava em pleno processo
de revitalização e reorganização, em 1977,
quando a ADunicamp foi fundada. Os movimentos populares começavam a manifestar abertamente sua oposição à ditadura civil-militar e a palavra
de ordem “Abaixo a ditadura!” ganhava as ruas. O
governo militar, então sob o comando do marechal
Ernesto Geisel, começava a preparar-se para a inevitável redemocratização do país. Em abril, Geisel
havia decretado o recesso do Congresso Nacional
para implantar uma série de medidas autoritárias,
entre elas a criação dos senadores “biônicos”.
Eram cada vez mais fortes as mobilizações e protestos no Brasil e no exterior, que haviam eclodido
após a morte, dois anos antes, do jornalista e professor universitário Vladimir Herzog – “suicidado” nas
dependências do DOI-Codi, em São Paulo, em outubro de 1975. Por força dessas mobilizações, ainda em
dezembro de 1977, o AI-5 seria revogado.
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É dentro deste clima político intenso que os
professores da Unicamp se mobilizam para criar a
sua associação. “A reação da sociedade (diante da
morte de Herzog) influiu bastante no movimento
estudantil. Também no movimento dos professores
começaram a ser reativadas algumas associações de
docentes. Então, tendo em vista este clima do país,
algumas pessoas – no final do ano de 1976 –começaram a ter a ideia de fundar uma Associação de
Docentes na Unicamp”, conta o professor José Vitório Zago, primeiro presidente da ADunicamp, na
gestão provisória de 1977, vice-presidente e presidente em exercício na gestão 1977/1979 e primeiro
secretário na gestão 1987/1989. (1)
Assim, em 12 de maio de 1977, em assembleia
que teve a expressiva participação de 370 dos 900
docentes da universidade, é registrada a Ata de Fundação da ADunicamp. Uma semana depois, no dia
19 de maio, é eleita a primeira diretoria provisória,
com mandato de seis meses. Em outubro daquele
ano, uma nova eleição geral empossa a primeira
Diretoria, com mandato de dois anos (1977/1979),
presidida pelo professor Ruben Alves (IFCH). Alves
pediria a exoneração do cargo no ano seguinte, em
1978, no primeiro dia da primeira greve realizada
pelos professores da Unicamp, sendo substituído
por Zago, o seu vice.
Sem sede própria e sem recursos, a ADunicamp
só conseguiu se instalar no começo de 1978, em uma
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pequena sala cedida no prédio anexo do Instituto de
Matemática e tendo como único equipamento uma
máquina de escrever manual. “Já que obviamente
não tínhamos dinheiro para comprar uma máquina
de escrever elétrica”, lembra Zago. (1)
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A ADunicamp nasceu com a proposta clara,
definida em seus estatutos, de atuar como um sindicato lutando pelos direitos trabalhistas dos professores, mas também como uma associação que
deveria ligar-se a outras entidades semelhantes, em
luta pela autonomia universitária e pela democracia. “(A ADunicamp) foi fundada com o objetivo de
lutar pelos nossos direitos, mas também de participar da vida do país”, relata Zago. (2)
E tanto no plano interno da universidade como
no externo, a ADunicamp agiu intensamente desde
a sua fundação.
O mundo acadêmico estava virtualmente cercado pela ditadura, naqueles tempos. Apenas dois
meses após a fundação da ADunicamp, em julho
de 1977, a ditadura impediu a reunião da SBPC
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência),
que deveria ocorrer em Fortaleza. “Na época, sem
organizações civis estáveis, sem sindicatos livres,
com um bipartidarismo que não refletia os diferentes matizes políticos da sociedade, um dos poucos
meios abertos para a discussão no País eram as reuniões da SBPC”. (2)
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A convite do então arcebispo de São Paulo, d.
Paulo Evaristo Arns, que combatia abertamente a
ditadura, a reunião foi realizada na PUC-SP. Em
represália, dois meses depois, em setembro, a polícia invadiu as dependências da PUC, durante o 3°
Encontro Nacional dos Estudantes, que se realizava
ali. A ADunicamp apoiou tanto a reunião da SPBC
como o encontro dos estudantes e se manifestou
publicamente contra a invasão da PUC-SP.
Na mesma linha, nos anos seguintes, a associação participaria intensamente dos processos eleitorais – defendendo o voto contra a ditadura –, e das
campanhas pela democratização e em apoio a outros
sindicatos que se mobilizavam e eram fortemente
reprimidos, como o dos petroleiros e o dos metalúrgicos do ABC paulista. “Um dos principais momentos dessa sintonia da ADunicamp com os movimentos da sociedade talvez tenha sido a sua participação
ativa, em 1979, na organização da Seção Campinas
do Comitê Brasileiro pela Anistia”. (1)
A ADunicamp foi o primeiro instrumento
importante de ligação entre os professores da universidade. Inúmeros integrantes do corpo docente
da primeira década de existência da Unicamp lembram que, antes do surgimento da associação, eles
praticamente não tinham contato com professores
de outros departamentos.
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A assembleia de fundação, com 370 professores, foi o primeiro passo nessa direção, que se consolidaria plenamente com a realização da primeira
greve da Unicamp, em 1978, e das lutas que se
seguiram nos anos seguintes, por melhores salários
e condições de trabalho, assim como pela autonomia da universidade.
O arrocho salarial provocado pelo modelo econômico da ditadura atingia a quase totalidade dos
trabalhadores brasileiros e a falência do chamado
“milagre brasileiro” provocava a proletarização
até de segmentos da classe média que haviam sido
beneficiados por ele.
O arrocho salarial também atingira fortemente
os professores universitários e a luta pela reposição
salarial foi um dos primeiros grandes embates que
a segunda Diretoria da ADunicamp foi chamada a
travar, disparando logo no início de 1978 a primeira
campanha salarial da Unicamp. Abaixo-assinados,
memoriais, documentos e ofícios eram repetidamente enviados a autoridades, mas caíam no completo silêncio. Assim, foi realizado em abril um ato
público em frente à Reitoria, contra o arrocho salarial. A Adusp e Adunesp, associações de docentes
das outras duas universidades públicas paulistas,
também realizaram atos públicos em seus campi no
mesmo dia e hora.
Durante o ato público, os professores decidiram decretar um dia de greve, que ocorreu em 12
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de maio, com uma assembleia da qual participaram mais de 250 docentes. Foi uma das primeiras
greves de funcionários públicos realizadas no país,
desde o início da ditadura. A greve revelou, também, uma cisão no núcleo da ADunicamp. Rubem
Alves, então presidente, renunciou ao cargo, por
não concordar com a radicalização do movimento e
nem com a greve como método do movimento. Em
avaliações posteriores, feitas por dirigentes, essa
ruptura na diretoria expressava as contradições e
hesitações de uma categoria até então pouco acostumada a reivindicar.
Mas essa situação mudaria rapidamente.
Já no ano seguinte, em 1979, a ADunicamp iria
com outros níveis de organização para a campanha
salarial e, também, para as mobilizações, que começavam a ganhar força, pela democratização e institucionalização da universidade. Havia importantes
mudanças na situação interna da Unicamp e também no clima político do país.
Com o encerramento da implantação da Unicamp, em 1978, e o fim da administração pro tempore do reitor e fundador Zeferino Vaz, que se aposentou e passou o cargo a Plínio Alves de Moraes,
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP),
começam as primeiras tentativas de debates sobre
eleições para sucessão do reitor.
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No campo político, a eleição indireta de Paulo
Maluf, que acabara de tomar posse como governador, criou uma ampla frente de oposição, que uniu
praticamente todas as correntes do funcionalismo
público, desde aquelas de extrema-esquerda até os
setores da direita antimalufista. A ADunicamp, ao
lado de outras associações, entidades e sindicatos,
participou ativamente da organização das manifestações contra Maluf, que ocorreram em diversos
pontos de Campinas, inclusive do grande protesto
que ocorreu na Estação Ferroviária durante a passagem do governador pela cidade.
Essa unidade e a crescente mobilização dos
diversos setores contra a ditadura permitiram que o
funcionalismo organizasse o maior enfrentamento
com o governo desde o golpe de 1964.
Era um tempo de fortes mudanças políticas. Os
militares preparavam sua saída do poder e o general
João Figueiredo, indicado para a sucessão de Geisel
na presidência, assumiu com a missão de devolver
o poder aos civis. O processo de mudanças resultou
no fim do bipartidarismo (MDB e ARENA) implantado pela ditadura e começaram a ser formados
novos partidos.
Durante o Encontro Nacional de Associações
de Docentes, em 1979, ADunicamp, Adusp e Adunesp decidiram propor em suas assembleias a reivindicação de um reajuste salarial de 70%, proposta
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que unia todo o funcionalismo de São Paulo e de
outros Estados.
Assim, pela primeira vez, foi organizada uma
Coordenação Geral Permanente que unia, sem distinção, professores e funcionários das universidades para comandar a campanha salarial. O papel
da ADunicamp foi crucial em todo o processo, que
desembocaria na primeira grande greve realizada
na universidade. “1979 foi um marco muito importante porque, efetivamente, a ADunicamp tomou
uma posição muito forte dentro do campus. No
movimento geral, em Campinas e região, a ADunicamp teve uma posição muito importante; a gente
coordenou toda essa região aqui: saía um grupo de
professores para fazer piquetes, ou grupos de convencimento, em torno de Campinas – Indaiatuba,
Jaguariúna, Paulínia. Realmente (a ADunicamp)
foi um centro irradiador”, avaliaria, anos depois,
o então associado da ADunicamp, que se tornaria
primeiro vice-presidente na gestão 1990/1991, professor Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, da
FEE. (1)
Em abril, depois de uma assembleia que reuniu mais de três mil pessoas, entre professores, funcionários e estudantes, a Unicamp decide entrar
em greve, junto com mais de 400 mil funcionários
públicos do Estado de São Paulo, incluindo professores das escolas secundárias que também paralisaram em massa em Campinas.
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A união conquistada durante a greve despertou a comunidade acadêmica, com a ADunicamp à
frente, para uma nova questão: a democratização da
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A greve durou um mês e conquistou resultado
apenas parcial. Foi concedido apenas um abono de
R$ 2.000,00 para todo o funcionalismo, e nenhum
reajuste. Para os funcionários com remuneração em
patamar mais baixo, significou muito. Já para os
professores universitários, o abono significou uma
vitória opaca.
Mas no âmbito interno da Unicamp a greve
gerou outros resultados importantes, que marcariam os caminhos da ADunicamp nos próximos
anos. “Eu diria que a Universidade, do ponto de
vista do coletivo, foi fundada após esta greve. Porque a Unicamp era assim: um conjunto de faculdades isoladas sem maior contato umas com as outras.
A greve de 1979, que inicia com uma passeata pelo
campus e reúne três mil professores e funcionários, é que começa a modificar esta situação. Tanto
os professores como os funcionários passam a se
conhecer mais”, avaliou o primeiro vice-presidente
da ADunicamp na gestão 1981/1983, Edmundo Fernandes Dias, do IFCH. (1)
No final de 1979, os docentes do Cotuca decidem se associar à ADunicamp, em lugar de criar
uma associação docente própria, reforçando ainda
mais a associação.
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universidade. Implantada no auge do regime militar, a Unicamp incorporava em seus Estatutos toda
a legislação autoritária, como o Decreto 477 e o AI-5.
A luta pela democratização seria fortemente
levada à frente pela gestão seguinte da ADunicamp,
eleita no final de 1979 (biênio 1979/1981), sob a presidência do professor Paulo Renato Costa Souza, do
IFCH.
A primeira luta a ser travada pela nova gestão
era pela institucionalização da Unicamp, que ainda
mantinha um estatuto jurídico provisório. Com
estatutos baseados nos da USP, a previsão era que
a Universidade deveria formar um Conselho Diretor (predecessor do Conselho Universitário) assim
que cinco congregações estivessem formadas. Mas,
passados 13 anos da criação da Unicamp, sequer as
congregações haviam sido instituídas. As instâncias
decisórias estavam constituídas provisoriamente
por um Conselho Diretor e alguns órgãos colegiados. O poder do reitor era absoluto. Os diretores
eram nomeados com base na confiança pessoal, sem
mandato ou qualquer outra regulamentação.
“Começamos um movimento muito importante, muito denso, de participação, de atuação
dentro da Universidade, procurando trabalhar não
apenas a ideia do salário, mas especialmente procurando debater a própria questão institucional da
Universidade. Nós organizamos uma Comissão de
Institucionalização. Muitas das ideias discutidas
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nessa Comissão foram incorporadas claramente
nas reformas institucionais da Universidade. Eu
diria que grande parte do que é institucionalizado
hoje na Unicamp nasceu daqueles debates”, avaliaria mais tarde o então presidente da ADunicamp,
Paulo Renato. (2)
1981 também era o ano da escolha do novo
reitor. O Conselho Diretor provisório havia estabelecido regras para que fosse formada uma lista
sêxtupla com os nomes de candidatos, que seria
apresentada ao governador do Estado, Paulo Maluf,
a quem caberia a escolha. A comunidade acadêmica
começava a se organizar para formar a lista, quando
o Jornal da ADunicamp lançou uma ideia inovadora: “Democratizar a Unicamp: um desafio”.
A proposta era a de eleições gerais da comunidade acadêmica para a escolha da lista. “Instalou-se
na Universidade um clima desconhecido até então.
No regime de cátedra, mesmo sob a democracia pré1964, a escolha do reitor era coisa intramuros, reservada a uma fração mínima da universidade. (...) Era
coisa de catedráticos, de cujas decisões mal sabiam
os outros docentes. Os alunos e funcionários? Nem
pensar”. (2)
A ideia fora lançada num período de mobilização intensa das principais universidades paulistas
e brasileiras. A ADunicamp havia acabado de lançar (em dezembro de 1980) a campanha “Defesa e
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Valorização da Educação e da Universidade”. Reuniões gerais e assembleias se multiplicavam em
defesa de algumas reivindicações essenciais, como
a autonomia universitária, aumento das dotações
orçamentárias para a Unicamp, democratização dos
processos decisórios, entre outros. Também eram
debatidos em ritmo intenso os pontos essenciais da
institucionalização da Unicamp.
Em fevereiro, mais de 600 professores universitários, vindos de todos os Estados brasileiros, haviam
se reunido na Unicamp para fundar a primeira entidade nacional da categoria independente da tutela
do Estado. Foi ali que nasceu a Andes (Associação
Nacional dos Docentes do Ensino Superior), posteriormente transformada no Andes – Sindicato Nacional. A ADunicamp e as demais associações de professores fortaleciam seu papel sindical, ao mesmo
tempo em que ampliavam a luta das universidades
pela defesa de uma educação pública de qualidade.
Desde o início de 1981, a ADunicamp havia
sugerido que o Conselho Diretor realizasse uma
consulta à comunidade para a elaboração da lista
sêxtupla. E essa decisão foi finalmente tomada,
cinco meses depois. “A reunião do Conselho Diretor no dia 16 de junho último pode entrar para a
história da Unicamp. (...) O processo de democratização da Unicamp parece irreversível com a decisão do Conselho de promover consulta ampla a
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toda a comunidade universitária para a escolha da
lista sêxtupla, da qual sairá o reitor que sucederá
o professor Plínio Alves de Moraes”. (“Eleições na
Unicamp, in Adunicamp Debate Informa, ano 1, n° 2,
julho de 1981)
Com a decisão, 17 professores se apresentaram
para disputar a participação na lista. E o que se viu,
nos meses seguintes, surpreendeu toda a comunidade: centenas de estudantes e funcionários se
aglomeraram em assembleias para ouvir o que os
candidatos a reitor tinham a dizer sobre sua futura
gestão. Era uma mudança radical.
As eleições para escolha da lista estavam marcadas para os dias 20, 21 e 22 de outubro daquele
ano. Mas, no dia 10 de outubro, o Diário Oficial
de São Paulo publicava um decreto do governador Paulo Maluf substituindo todos os seis representantes (20% do total) do Governo do Estado no
Conselho Diretor da Unicamp. Alguns dos novos
integrantes definidos no decreto eram da linha
de frente do governo Maluf, com larga experiência em escaramuças universitárias, como o então
secretário de Educação, Luís Ferreira Martins, e o
reitor da Unesp, Armando Otávio Ramos, além de
outros integrantes e assessores da Secretaria. Cinco
dos integrantes do Conselho Diretor destituídos
por Maluf eram candidatos à lista dos reitoráveis e
decidiram manter sua candidatura – apesar dessa
destituição.
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Sete dias depois, em 17 de outubro, o reitor
Plínio Alves de Moraes demitia oito dos principais
diretores de faculdades (Aécio Pereira Chagas –
IQ, André Maria Pompeu Villalobos – IFHC, Aída
Ignez Arruda – IMECC, Carlos Alfredo Arguello –
IF, Carlos Franchi – IEL, Eduardo Oscar de Campos Chaves – FE, Maurício Prates de Campos Filho
– FEC e Yaro Burian Jr. – IA). Foram demitidos também 14 funcionários, todos membros da Associação
dos Servidores da Unicamp (Assuc) – incluindo seu
presidente, Clóvis Garcia.
Os interventores designados para substituir os
professores demitidos foram recebidos com vigorosos atos pacíficos de repúdio, a maioria deles bem-humorados: “Corredor polonês para recepcioná-los, filas indianas para vê-los de perto, bandinhas
de música, vaias, palavras de ordem, faixas, cartazes,
manifestações – valia de tudo, menos agressões físicas” (1). A maioria deles assumiu e nunca mais retornou ao posto, sequer pisou de novo na Universidade.
Durante a intervenção, a ADunicamp teria,
novamente, um papel fundamental. Enquanto funcionários e estudantes defendiam a deflagração de
uma nova greve, a ADunicamp propôs uma forma
de mobilização até então inédita na Universidade:
o estado de mobilização permanente. A proposta,
aceita em assembleia geral, tinha o objetivo de evitar a desmobilização. Os professores se manteriam
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em atividade normal nos horários em que não houvesse chamadas para mobilização, mas com reuniões diárias e assembleias constantes de avaliação
nas unidades. Durante o “estado de mobilização”,
foram organizados mutirões de limpeza, de organização do restaurante e várias comissões que promoveram desde debates e aulas públicas até feiras de
variedades e de trocas, shows de música popular,
gincanas e inúmeros outros eventos. Foram também organizadas manifestações de rua, uma delas
com mais de duas mil pessoas e apoios vindos de
todo o país, em frente à Prefeitura de Campinas.
“No momento em que houve a intervenção,
todos se uniram em torno da ADunicamp. (...) Isso
foi uma coisa muito emocionante: ver que a entidade tinha crescido e assumido de fato, naquele
momento, o comando político da Universidade”,
relataria o então presidente Paulo Renato.
A intervenção teve um efeito certamente
diverso daquele que o governo esperava. Manifestos e ações de solidariedade contra a intervenção
dispararam de universidades, associações, sindicatos e políticos e parlamentares de todo o país.
No plano interno, a unidade foi fortalecida. “Hoje
a gente dá risada, mas (a intervenção) realmente foi
uma catástrofe. Mas ao mesmo tempo foi um autoritarismo tão baixo do governo Maluf, que realmente levantou desde aquele pequeno cientista
mais concentrado na sua pequena cadeira dentro
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do seu minúsculo laboratório até o militante mais
exaltado. Então todas as idiossincrasias internas ou
as divergências de postura, ideologias etc., tudo foi
amalgamado numa luta só”, relataria, anos depois,
Jurandir Fernandes.
Apesar da crise, a votação (consulta) para a
lista sêxtupla dos reitoráveis foi realizada nas datas
previstas, mas apenas pela ADunicamp e pelo DCE.
A Assuc não fez a consulta entre os funcionários,
por discordar das regras estabelecidas pela Comissão Eleitoral Executiva.
O resultado da lista gerou um impasse, cuja
solução provocou um novo grande racha político na
ADunicamp. O único nome “aceitável” pelo governador Maluf era exatamente o último da lista, José
Aristodemo Pinotti (FCM). Após inúmeras negociações, e com a franca oposição de parte dos associados da ADunicamp, o Conselho Diretor decidiu pela
chamada “solução Pinotti”, em uma manobra que
não foi levada a público ou debatida em assembleias.
A “solução Pinotti”, que se arrastaria até o início do ano seguinte, consistiu em levá-lo ao primeiro lugar na lista sêxtupla, depois de negociações
nas quais ele se comprometeu a colocar um fim na
intervenção e readmitir os professores exonerados.
A lista sêxtupla só seria divulgada em fevereiro de
1982 e, assim, Pinotti foi finalmente indicado pelo
governador para comandar a Reitoria por quatro
anos (1982/1986). E, logo depois que assumiu, em
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abril de 1982, os professores demitidos foram reincorporados e os interventores destituídos.
Mesmo com uma profunda divisão na categoria, chegava ao fim uma das crises mais profundas
já vividas pela Unicamp.
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Em plena crise e com a universidade ainda sob
intervenção, em novembro de 1981, uma Assembleia
Geral com 527 professores presentes elegeu a quarta
diretoria da ADunicamp, para o biênio 1981/1983. A
chapa única, com Eliézer Rizzo de Oliveira (IFCH)
como presidente, recebeu 473 votos. Caberia a essa
nova diretoria não apenas reorganizar a casa e cicatrizar as feridas deixadas pela intervenção, mas
também comandar o processo de democratização e
institucionalização da Unicamp.
Ao mesmo tempo, já no início de 1982, seguia
em curso a luta contra o arrocho salarial que mobilizava todo o funcionalismo do Estado. As associações contabilizavam perdas salariais próximas de
50% nos últimos anos. Assim, sob o comando da
ADunicamp, os professores decidem, em Assembleia, aderir à Greve Geral do Funcionalismo, deflagrada em 23 de março e que paralisou completamente a universidade por uma semana.
O Brasil vivia uma mobilização política intensa.
Em 1982 seriam realizadas as primeiras eleições
diretas, desde 1964, para os governos estaduais.
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Aos poucos, a rotina se normalizava. Depois de
oito meses de recesso, o Conselho Diretor se reúne
e aprova mudanças nos estatutos da Unicamp: 1/5
para representação discente, cargo de diretor de
unidade aberto aos docentes doutores, definição de
prazo de cinco anos para a institucionalização completa da Universidade. Já em setembro, a ADunicamp promove o primeiro de três simpósios sobre
a institucionalização da universidade, com a proposta de uma estrutura básica mínima para as congregações e a desvinculação entre carreira docente e
os direitos políticos dos docentes na Universidade.
O segundo simpósio, no mês seguinte, definiria
as atribuições do Conselho Universitário (que iria
substituir o Conselho Diretor). É lançado também o
documento “Diretrizes e Bases para a Reestruturação da Carreira Docente e Elaboração do Quadro de
Pessoal Docente”.
Em novembro, o candidato de oposição à ditadura, Franco Montoro (PMDB), derrota Maluf (PDS)
nas urnas e é eleito governador de São Paulo.
Apesar de iniciado sobre fortes tensões, com
uma onda de saques e quebra-quebras em São
Paulo (e que acontecia também no Rio de Janeiro), o
governo Montoro, legitimado pelo voto direto, abre
o diálogo com a sociedade civil organizada e o processo de institucionalização da Unicamp continua a
correr sem grandes sobressaltos.
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Fortemente engajada na campanha pelas “Diretas
Já”, com manifestações que se intensificam por todo o
País em 1984, a ADunicamp começa a sedimentar
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No final de 1983, a campanha por eleições diretas começa a ganhar as ruas e a ADunicamp, ao lado
da Apeoesp e da Comissão Sindical Única, comanda
a fundação do Comitê Municipal Pró-Diretas. Nos
anos seguintes, a ADunicamp estaria na linha de
frente de todas as passeatas e manifestações realizadas em Campinas na campanha “Diretas Já”.
É nesse clima que, em setembro, a chapa “Em
defesa da Universidade Democrática”, encabeçada
por Renato Atílio Jorge (IQ), vence com 409 votos a
chapa “Antes que seja tarde”, que somou 289 votos,
e assume a quinta diretoria da ADunicamp para o
biênio 1983/1985.
No programa da chapa vencedora estão a equiparação salarial com a Magistratura, a criação de
cooperativas de crédito, a defesa dos programas de
capacitação de docentes, a institucionalização da
Unicamp e a criação de um estatuto dos servidores
da Universidade.
A luta pela reposição de perdas salariais prossegue e, diante da “demora do governo estadual
em responder claramente às reivindicações sobre
salários e condições de trabalho nas Universidades
Paulistas”, é decidida, no final de novembro, uma
nova paralisação geral de três dias.
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as propostas dos professores para o modelo democrático de institucionalização da Universidade. Os
grupos de trabalho e as plenárias realizadas no ano
anterior, dentro dos simpósios “Institucionalização
e Democracia”, já haviam definido os principais
pontos a serem defendidos dentro do processo.
Em agosto, finalmente o governador Franco
Montoro assina o Decreto 22.577/84, que regulamentou a composição das congregações na Unicamp. A instalação delas, que deveria ser realizada
em tempo recorde de 45 dias, já que em dezembro
terminaria o segundo período letivo, seria realizada
em duas etapas: a aprovação da composição da
congregação pelo Conselho Diretor e, em seguida,
realização de eleições nas unidades para o preenchimento das representações.
Em junho, a ADunicamp havia realizado uma
consulta junto aos professores para definir novos
critérios sobre a carreira docente e a livre-docência.
Nada menos que 675 professores responderam à
consulta. “O número de respostas foi bastante significativo, pois corresponde a aproximadamente
45% do corpo docente da Universidade”, relatou o
Boletim da ADunicamp de 20/06/1984. Como cerca
de 70% dos professores consultados foram favoráveis às novas propostas à livre docência, elas foram
imediatamente encaminhadas ao Conselho Diretor.
O decreto que alterou os critérios do concurso para
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a obtenção do título da livre-docência foi assinado
pelo governador em 6 de dezembro.
Ainda em dezembro, comissão integrada pela
diretoria da ADunicamp – que é a representação
docente no Conselho Diretor – define os critérios
para a elaboração de listas tríplices para escolha de
diretores das unidades: voto secreto proporcional,
com o peso de 3/5 para o voto dos docentes, 1/5 dos
alunos e 1/5 dos servidores técnico-administrativos.
No mesmo mês, o Conselho Diretor aprova o Esunicamp (Estatuto do Servidor da Unicamp), cuja elaboração havia sido iniciada em setembro de 1983.
Assim, enquanto dentro da Universidade consolida-se a proposta de “institucionalização com
democracia”, o Brasil ainda amarga a derrota das
“Diretas Já”. A emenda do deputado Dante de Oliveira (PMDB), que propunha a realização de eleições
diretas para a Presidência da República, é derrotada
na Câmara Federal e a saída dos militares do poder
se dará por eleição indireta no Congresso. A eleição
indireta teria um desfecho trágico no ano seguinte.
Em abril de 1985, antes de assumir o cargo, o presidente eleito, em janeiro, pelo Congresso, Tancredo
Neves, morre acometido por uma grave infecção no
intestino, e assume o seu vice, José Sarney – ambos
do PMDB.
Em 1985, as principais lutas travadas desde a
fundação da ADunicamp avançam. A campanha
salarial conquista, em julho, reajuste acima do INPC
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para os docentes, e o salário dos professores recobra
os níveis de 1981 – embora ainda inferiores aos de
1979, como reivindicado pela ADunicamp. O Conselho de Representantes da ADunicamp promove
uma consulta aos docentes sobre a forma de eleição
e titulação mínima para o cargo de reitor. A preferência recai sobre eleições diretas não paritárias e
título mínimo de doutor.
Em setembro de 1985, é eleita e toma posse a
sexta diretoria da ADunicamp (biênio 1985/1987),
presidida pelo professor Hermano de Medeiros
Ferreira Tavares (FEC), que deixará o cargo em abril
de 1987 e será substituído pelo seu vice, Roberto
Teixeira Mendes (FCM). O período será turbulento
para o país, que atinge uma inflação de 255% ao
ano e leva o governo Sarney a implantar o Plano
Cruzado, que instituiu uma nova moeda e congelou
temporariamente os preços, em 1986. O plano garantiria uma vitória avassaladora do PMDB nas eleições de outubro daquele ano. O partido fez 22 dos
23 governadores e uma grande maioria na Câmara
e no Senado. Em São Paulo, vence o peemedebista
Orestes Quércia, que fora vice de Montoro.
Na Unicamp, o processo de institucionalização se consolida. Ainda em 1985, já sob o comando
da nova diretoria, reunião do Conselho Diretor
estabelece as regras para a formação do Comitê
Pró-Consulta, que vai organizar consulta junto à
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comunidade acadêmica para a eleição do novo reitor, que ocorrerá em abril do ano seguinte, já com a
ADunicamp em sua nova sede, no subsolo do edifício do Ciclo Básico.
A eleição é realizada em dois turnos e aponta
o professor Paulo Renato Costa Souza, que já
havia presidido a ADunicamp, em primeiro lugar.
Embora a ADunicamp, após enquete entre docentes, tenha concordado com a proporcionalidade
(3/5, 1/5, 1/5), já estabelecida pelo Conselho Diretor,
ela não é aceita por DCE, APG e Assuc – que fazem
uma lista separada, com Antonio Carlos Neder em
primeiro lugar. As duas listas são encaminhadas ao
Conselho Diretor, que confirma a lista com Paulo
Renato em primeiro lugar.
Com o reitor recém-empossado, são criadas
cinco Pró-reitorias: graduação, pesquisa, extensão e
assuntos comunitários, desenvolvimento universitário e pós-graduação. Em seguida, a ADunicamp
envia à reitoria proposta para constituição e funcionamento do Consu.
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No início de 1987, a questão salarial volta ao
centro das preocupações na ADunicamp. O Plano
Cruzado começava a fazer água (no Rio de Janeiro,
o ônibus que transportava o presidente Sarney
chegou a ser apedrejado), a inflação voltava a disparar e, mesmo com a revolta do funcionalismo e
as novas manifestações contra o arrocho salarial,
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o governador Quércia põe fim ao gatilho salarial
– sancionado pelo seu antecessor – e estabelece a
volta dos reajustes semestrais.
As mobilizações se multiplicam. Em abril, com
a presença de diretores e associados da ADunicamp,
25 mil servidores se concentram diante do Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo, reivindicando a
volta do gatilho salarial.
Antevendo o desfecho, a ADunicamp cria um
fundo de greve e torna-se referência do funcionalismo no debate sobre os cálculos salariais. No dia
7 de maio, o funcionalismo paulista decreta greve,
que se prolongaria por 20 dias, pela volta do gatilho e o pagamento dos reajustes atrasados. Depois
de suspensa por poucos dias, a greve seria retomada em junho, até que novo pacote econômico do
Governo Federal extingue em todo o país o gatilho
salarial, com a criação da URP (Unidade de Referência de Preços), que passa a ser utilizada para reajustar preços e salários.
Em 1987, com a criação do Consu em fevereiro, a institucionalização da Unicamp estaria
praticamente concluída. Era o desfecho de uma das
maiores lutas da ADunicamp desde a sua criação.
No início do processo de institucionalização,
durante a gestão Pinotti, a ADunicamp reivindicou
e conquistou a participação no processo no mesmo
nível decisório da Reitoria. “Eu sou suspeito para
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falar porque fui vice-reitor e tive participação bastante atuante, mas acho que este processo de institucionalização foi um processo de lição democrática
muito grande aqui dentro da Universidade”, avaliaria Ferdinando de Oliveira Figueiredo, do IE. (1)
Para o ex-presidente da ADunicamp e depois
reitor, Paulo Renato da Costa Souza, a falta de
regras – antes da institucionalização – era uma das
principais causas da falta de democracia na Universidade. “Por que houve intervenção? Houve
intervenção porque não havia regras, porque a
Universidade não estava institucionalizada. (...)
A nossa institucionalização é diferente de todas
que existem no Brasil: não há nenhuma universidade brasileira que tenha a nossa estrutura de
congregação, nosso Conselho Universitário, nossa
forma de escolher dirigentes, porque ela reflete no
fundo uma grande negociação que se fez dentro
da Universidade”, avaliou ele em depoimento
concedido à ADunicamp, em 1991. (1)
É nesse clima que, no final de 1987, Helena
Costa Lopes de Freitas (FE) é a primeira mulher
eleita para presidir a ADunicamp, agora em sua
sétima diretoria e para um mandato de 18 meses
(até abril de 1989), conforme definido em alteração
do estatuto realizada em março daquele ano.
À nova diretoria caberia comandar, já em
novembro, mais uma paralisação dos professores,
com a reivindicação de reajuste salarial de 86,4% e
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abertura de negociações com o governo do Estado,
que se arrastaria até o ano seguinte.
Com a Assembleia Constituinte e a aprovação
da nova Constituição, em 1988, mudanças importantes vão ser desfechadas dentro da Universidade.
A nova Constituição instituiu a autonomia universitária e permitiu que os funcionários públicos
pudessem criar seus sindicatos. Na Unicamp, são
criados cursos noturnos, o que triplica o número de
inscritos no exame vestibular.
A ADunicamp, ao longo dos anos, já se consolidara como unidade sindical e também como
associação. Em 1983, as contribuições das mensalidades passaram a ser descontadas na folha de
pagamento, o que permitiu à associação iniciar uma
programação financeira e a investir. Até então, faltavam coisas básicas. “(A ADunicamp) tinha uma
sala, mas não tinha mesa para trabalhar, não tinha
máquinas de escrever, não tinha telefone”, contou
Kikyo Yamamoto, do IB, segundo secretário na gestão 1983/1985. Mas, aos poucos, a estrutura cresceu,
com a nova sede foi também implantada uma assessoria jurídica para os associados e firmados diversos convênios com supermercados e empresas de
serviços, como seguradoras.
Ao mesmo tempo, consolidava-se formalmente
a sua atuação sindical. “A atuação da ADunicamp
sempre teve uma referência sindical, mas era muito
tênue, disfarçada. Na verdade, (com a nova reforma
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dos Estatutos a partir de 1988) era a ADunicamp
adquirindo característica sindical: criou-se formalmente órgãos que já existiam, como o Conselho de
Representantes, distribuiu-se funções etc.”, relatou
o assessor jurídico da associação naquele período,
Carlos Jorge Simões. (1)
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1988 a 1997

Assembleia de 1988, ano em
que foi lançado o movimento
SOS Universidade
Em novembro de 1996 é inaugurada
a sede própria da ADunicamp
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om o desmoronamento do Plano Cruzado
e da “Nova República”, que levavam novamente a inflação para patamares mensais de
dois dígitos, o papel sindical da ADunicamp adquiria nova relevância. Em março de 1988, em um ato
público conjunto denominado “Em Defesa da Universidade”, a ADunicamp, a Assuc e o DCE divulgam documento mostrando que os salários dos
docentes foram progressivamente corroídos e que
só com “ganhos reais” poderiam atingir os níveis
de 1978. Ainda no dia 4 daquele mês, a ADunicamp
participaria intensamente do “Dia da Advertência”,
no centro de Campinas, ato contra o governo Sarney.
Em junho, as universidades paulistas realizam um
novo dia de paralisação, reivindicando “respeito à
URP e reajustes mensais pelos índices do Dieese”.
Diante do reajuste salarial de 45% concedido
pelo Governo Estadual, mas sem menção aos reajustes mensais pela URP, as manifestações continuam.
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Em 14 de setembro, professores e funcionários
da Unicamp entram em greve reivindicando
reajustes mensais pela URP e em defesa de uma
Universidade autônoma e democrática. No dia 23,
todo o funcionalismo público estadual também
entra em greve.
Em resposta aos protestos, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova, em outubro, lei que autoriza o governador a pagar o funcionalismo segundo
a URP. Mas o secretário da Coordenação de Programas Especiais de São Paulo, Alberto Goldman, considera inconstitucional a autorização da assembleia.
A falta de respostas do Governo do Estado leva
as associações de docentes e funcionários das três
universidades públicas paulistas, ainda em greve,
a lançarem, em 27 de novembro, a campanha “SOS
Universidade”, com manifestações em Campinas e
São Paulo, que foram duramente reprimidas pela
Polícia Militar.
No mês seguinte, com o fim da greve, ADunicamp e Assuc fazem um ato público no Largo do
Rosário para o lançamento da campanha “SOS Universidade” em Campinas e em protesto contra a
violência policial nas manifestações do dia 27.
Foi assim, em clima de tensão extrema, que a
ADunicamp iniciou seus trabalhos em 1989, o ano
que viu a queda do Muro de Berlim e, no Brasil,

Livro-Paulo_25abril_corrigido - 2.indd 38

04/05/2017 17:13:13

Livro-Paulo_25abril_corrigido - 2.indd 39

39
ADunicamp 40 anos

assistimos à primeira eleição direta para a Presidência da República em quase 30 anos de história.
Logo no início do ano, em fevereiro, uma das
reivindicações históricas da comunidade acadêmica, a autonomia das universidades paulistas, é
aparentemente conquistada – porém de forma controversa. Como se estivesse a atender à reivindicação de autonomia, o governador Quércia assina
decreto que estabelece a destinação de 8,4% da cota-parte do Estado no ICMS para as três universidades estaduais. Um mês antes, a ADunicamp já havia
questionado, em boletim para toda a comunidade
acadêmica, a “preocupação com a forma como está
sendo encaminhada a discussão da autonomia universitária, embolada com a discussão sobre o reajuste (salarial) de janeiro (de 1989)”.
A avaliação era de que a destinação de 8,4% não
passava de uma forma do Governo do Estado lavar
as mãos e deixar às próprias universidades o problema dos arrochos sistemáticos dos últimos anos,
colocando nas mãos do Cruesp as discussões sobre
reajustes salariais. Embora os reitores tivessem aceitado a proposta, sem discussão com a comunidade,
estudos da reitoria da Unicamp já haviam mostrado
que o governo, antes desse decreto, destinava às
universidades paulistas 12,88% da cota do ICMS.
Nesse contexto, a ADunicamp alerta que o percentual de 8,4% é insuficiente para a manutenção do
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poder aquisitivo dos salários e da estrutura das universidades paulistas.
A eleição na ADunicamp foi realizada em abril
e a chapa única “ADunicamp para Todos”, presidida novamente por Helena Costa Lopes de Freitas
(FE), obteve 713 dos 1.065 votos (239 votos brancos
e 113 nulos).
A nova diretoria assumiu num momento em
que, na ordem do dia, preponderava a pauta nacional em torno da primeira eleição presidencial das
últimas três décadas. A ADunicamp realiza debates
com representantes dos partidos com candidatos
à presidência e decide apoiar Luiz Inácio Lula da
Silva no segundo turno das eleições presidenciais.
No final daquele ano, em novembro, a Andes
deixaria de ser uma associação civil e passaria a ser
o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
do Ensino Superior.
A vitória de Fernando Collor de Mello, conquistada com o apoio das oligarquias financeiras e
das grandes empresas da mídia familiar brasileiras,
instituiu, no início de 1990, uma das tentativas mais
radicais de implantação da economia neoliberal no
Ocidente, com o sequestro de depósitos bancários
(supostamente para combater a inflação) e a abertura absoluta do mercado (supostamente para inserir o Brasil no mundo globalizado).
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Embora muito rapidamente tenha se mostrado
inconsistente e corrupto até a medula, o chamado
Plano Brasil Novo embalou mudanças no conceito
de gestão das universidades estaduais paulistas.
Já com autonomia financeira limitada a 8,4% do
ICMS e cientes de que teriam problemas de orçamento num futuro muito próximo, as universidades começaram a se aproximar da indústria e a
elaborar um novo modelo de captação de recursos
para a pesquisa.
A Unicamp, com o objetivo de sistematizar as
relações com a indústria e o mundo empresarial,
cria então o ETT (Escritório de Transferência de Tecnologia).
Eleito novo reitor, mesmo com denúncias de
irregularidades feitas pela ADunicamp sobre a
o processo de escolha da lista tríplice elaborada
pelo Consu, coube a Carlos Vogt administrar essa
nova proposta de relação da Universidade com a
sociedade.
O modelo emblemático dessa nova proposta,
chamado Projeto Qualidade, foi aprovado pelo Consu
em julho de 1990, mas só seria debatido amplamente
com a comunidade acadêmica no ano seguinte.
Num momento caracterizado pela a própria
ADunicamp como “Sombrios tempos colloridos”
(1), o primeiro ano do governo Collor foi marcado
por uma desmobilização total das organizações da
sociedade civil. Em junho daquele ano, por exemplo,
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tanto a CUT como as duas outras centrais sindicais
de trabalhadores que existiam no País, afirmaram
que seria “muito difícil” organizar a greve de um
dia, marcada para o dia 12, que havia sido votada
pelos docentes em assembleia na ADunicamp.
Nas eleições para a nona diretoria da ADunicamp, ocorridas em setembro, foram enfrentadas
dificuldades até para a composição de uma chapa
única. Por fim, com Sérgio Silva na presidência, foi
eleita a nova Diretoria, que se comprometeu a permanecer no comando da entidade apenas até o fim
do primeiro semestre de 1991, quando seriam realizadas novas eleições.
Mas, do ponto de vista da organização operacional da ADunicamp, em 1990 ocorreu um marco
importante. Em agosto, foi realizado um acordo no
qual a Reitoria cedeu, em regime de comodato, um
terreno no campus para a construção da sede própria da ADunicamp, no local onde ela se mantém
até hoje.
Avaliações feitas pela ADunicamp apontam que o Projeto Qualidade, que começaria a ser
implantado em 1991, foi recebido com amplas restrições pela comunidade acadêmica. Chegava com
ele, nas universidades paulistas, a retórica da globalização e da eficiência. O Governo do Estado, sob
o comando do peemedebista Luiz Antonio Fleury
Filho (sucessor e indicado por Quércia), afirma em
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diversas ocasiões que as Universidades são perdulárias e poderiam facilmente promover um enxugamento interno.
O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado
de São Paulo, José Goldemberg, chega a declarar
para a imprensa, em março de 1991, que a Universidade poderia cortar seus gastos, sem perda de qualidade, em 30%.
A ADunicamp, assim como os próprios reitores e as demais associações de docentes, reagem a
esse discurso, que consideram parte de uma ação
orquestrada contra a universidade pública gratuita.
Assim, em março, a ADunicamp e as demais
associações de docentes desencadeiam uma nova
campanha salarial que culmina, em abril, com uma
paralisação total das três universidades paulistas.
O objetivo é pressionar o Cruesp e o Governo do
Estado a buscar soluções para a crise financeira das
universidades públicas.
Apesar da forte ação pontual da ADunicamp e das demais associações – que, inclusive,
levaram a Comissão de Finanças e Orçamento da
Assembleia Legislativa a aprovar, em maio, emenda
que aumentava o percentual do ICMS repassado às
universidades de 8,4% para 10,5% (posteriormente
vetada pelo poder executivo) – o clima geral era de
desmobilização nas universidades. Balanço feito
pela ADunicamp, naquele mesmo mês, apontava,
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em boletim, “marasmo” e “tendência imobilista” no
movimento docente.
O “marasmo” se refletia no próprio processo
sucessório da ADunicamp. Sem inscrição de chapas em tempo hábil, a nona diretoria encerra seu
mandato em maio e passa a responder apenas pelo
expediente da associação. É aberto um novo prazo
de inscrição, a ser encerrado em 9 de setembro, mas
até 4 de setembro nenhuma chapa havia se inscrito.
Enfim, formada já na reta final, é eleita uma diretoria provisória, presidida por Adolpho Hengeltraub,
que tomou posse em 26 de setembro de 1991, com
a missão de conduzir a entidade por apenas seis
meses e convocar novas eleições em março de 1992.
Nas eleições de 1992, a chapa única presidida pelo próprio Adolpho é eleita e assume a 10ª
gestão da entidade. Naquele ano, mergulhado em
denúncia de corrupção e com os tais caras-pintadas
ocupando as ruas, o governo Collor já vive o início do fim nos primeiros meses de 1992. E, mesmo
depois de três anos de decretada a autonomia, as
negociações salariais nas Universidades Estaduais
Paulistas vivem em permanente impasse. Mesmo
com a arrecadação de ICMS acima das expectativas,
o Cruesp decide, unilateralmente, em janeiro, um
índice de reajuste bem abaixo do que fora pleiteado
pelo Fórum das Seis (fórum que agrega as representações de docentes e servidores técnico-administra-
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tivos das três universidades paulistas e do Centro
Paula Souza). Cálculos da ADunicamp apontavam
a necessidade de 130% de reajuste para recuperar as
perdas do período janeiro de 1989 a abril de 1992.
Logo em seguida, Boletim da ADunicamp
questiona a propalada crise financeira das Universidades Estaduais Paulistas e define a situação
delas como “confortável”, uma vez que a parcela do
ICMS transferida para elas havia passado de 8,4%
para 9%. De acordo com cálculos divulgados no
Boletim, a folha salarial passara a absorver 77% do
orçamento da Universidade em 1992, contra 110%,
em 1990.
Diante da clareza dos números, ADunicamp e
entidades das universidades públicas exigem retomada de negociação salarial com o Cruesp e, em
maio, Assembleia Geral decide paralisar a Unicamp
a partir do dia 28. A greve vai até 3 de junho, quando
as negociações foram retomadas.
Assim, reposições vão sendo conquistadas a
duras penas, em momentos de alta combustão no
cenário político nacional.
Em dezembro de 1992, depois de longo
processo e com manifestações de rua cada vez
mais intensas, o Senado cassa o mandato do
presidente Fernando Collor. Assume o seu vice, o
peemedebista e nacionalista Itamar Franco, com
inúmeras promessas de mudanças. Mas, no âmbito
das universidades paulista, as promessas não se
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consumam. Prosseguem o arrocho salarial e a restrição de verbas.
É nesse cenário que a ADunicamp deflagra o
debate sobre a sindicalização da associação. Com a
promulgação da Constituição de 1988, a Andes já
havia passado de associação a sindicato e as entidades a ela filiadas teriam que se decidir: ou permaneciam associações e teriam que se desligar do Andes
ou se tornariam sindicatos e passariam a ser seção
sindical do Andes.
Depois de consultas com associados e uma
ampla campanha de esclarecimento sobre a eventual mudança, a ADunicamp realizou plebiscito e
60% dos votantes aprovam a mudança para sindicato, mas ainda não houve quórum suficiente para
a mudança estatutária.
Em 1993, a ADunicamp realiza nova eleição, que
conduz José Ricardo Figueiredo à presidência de sua
11ª diretoria. Naquele ano, apesar das sucessivas
medidas econômicas, o governo de Itamar Franco,
vice que substituiu Collor, não consegue controlar a
inflação, e a corrosão dos salários continua acelerada.
Em fevereiro de 1994, o governo cria uma nova unidade de referência monetária, a URV (Unidade Real
de Valor) que passou a servir de indexador econômico e valor de referência para os reajustes salariais.
Embora envolvida com a questão salarial, a
ADunicamp se mobiliza, desde o início do ano
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letivo, na realização de discussões e debates com os
candidatos a reitor da Unicamp. O primeiro turno
das eleições se realiza em março e o segundo em
abril, indicando o médico pediatra José Martins
Filho, que toma posse naquele mês, em pleno calor
da campanha salarial. Assim que ele assume, as três
universidades estaduais paulistas entram em greve,
reivindicando reajuste salarial de 37% + URV.
As sucessivas propostas do Cruesp estão bem
abaixo do índice reivindicado. Assim, em maio, o
Conselho de Representantes da ADunicamp propõe
a retomada do movimento SOS Universidade para
fazer frente à grave situação da instituição. Em 11 de
maio é deflagrada uma nova greve nas três universidades estaduais paulistas, que só se encerra em 21
de junho. Com 32 dias de duração, essa foi então a
mais longa greve desde a decretação da autonomia
universitária. A principal conquista da mobilização
foi o reajuste mensal de salários de professores e funcionários, com base na arrecadação do ICMS.
Em junho de 1994, com a implantação do Plano
Real – que consegue fortes avanços no controle da
inflação –, o então ministro da Fazenda de Itamar
Franco, Fernando Henrique Cardoso, ganha forte
projeção nacional e é eleito presidente da República,
em primeiro turno, nas eleições de outubro. Em São
Paulo, vence Mário Covas, também do PSDB, como
Fernando Henrique.
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No início de 1995, o movimento docente paulista continua a enfrentar sérias dificuldades quando
se trata de negociar salários. O Fórum das Seis não
consegue sequer se reunir com o Cruesp, que chega
a completar 250 dias sem receber representantes
das entidades sindicais universitárias.
Em maio, foram realizadas eleições, com posse
da 12ª diretoria, presidida por Luís Carlos Guedes Pinto (Universidade e Sociedade). Poucos dias
depois, os professores reunidos em Assembleia
Geral aprovam paralisação de um dia, em 18 de
maio, para forçar o Cruesp a reabrir negociações.
Entretanto, em 17 de maio, um dia apenas antes
da greve prevista, o Boletim da ADunicamp anuncia: “Após 250 dias, Cruesp agenda reunião com o
Fórum das Seis”.
No ano de 1996, do ponto de vista institucional,
a ADunicamp registra um de seus grandes marcos:
a inauguração da sede própria, no local onde ela
funciona até hoje, num conjunto de pequenos edifícios que abrigam instalações amplas, auditório, sala
multiuso, biblioteca (hoje arquivo) e restaurante. A
sede foi construída ao longo de seis anos, graças ao
aumento temporário do recolhimento de 0,3% para
1% do salário dos sindicalizados. Após a construção,
essa taxa foi reduzida para 0,7% (do salário base,
sem incidir sobre quaisquer incorporações), nível
mantido até hoje. Em novembro do ano seguinte,
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com as novas instalações, a ADunicamp criaria
uma sessão semanal de cinema, gratuita, para seus
sindicalizados, realizada então em convênio com o
Cineclube Paradiso.
Pouco antes do início de 1996, em dezembro
do ano anterior, havia estourado o escândalo do
suposto vazamento de informações a respeito da
prova de redação do vestibular da Unicamp. A
ADunicamp teria um papel fundamental nessa
investigação, com a realização de inúmeras auditorias que resultaram em um volumoso relatório. De
fato, tudo o que se verificou foi que alguns componentes da banca que elaborava os vestibulares eram
também professores de cursos preparatórios de vestibular. “Mas a constatação, somada ao discurso tão
comum nos anos 1990, de uma Universidade rica
e arredia às cobranças que a sociedade lhe fazia,
levou a reitoria da Unicamp a cancelar a prova,
antes mesmo do fim das investigações” (2).
Na época, a diretoria da ADunicamp avaliou
que, como o caso havia ganhado na mídia uma
repercussão muito maior do que realmente tinha,
a reitoria acabou respondendo à mídia e não à
sociedade. “Novamente aqui se pôde observar o
quanto vale uma associação docente independente
da gestão da Universidade, pois foi a ADunicamp
que produziu um relatório rigoroso, uma resposta
serena à sociedade” (2).
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Na questão salarial, os tempos continuavam
turbulentos. O Cruesp se mantinha fechado e intolerante com as reivindicações. Assim, assembleia
geral realizada em 22 de maio decide paralisar a
Universidade, depois de novas respostas evasivas
do Cruesp à pauta de reivindicações. Deflagrada no
dia 27, a greve se estende até 13 de junho, logo após
a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar, na
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 1997, o
aumento para 9,57% na parcela do ICMS destinada
às Universidades Estaduais Paulistas.
Às vésperas da inauguração da nova sede, que
ocorreria em novembro, é eleita e empossada, em
outubro, a 13ª diretoria da ADunicamp, presidida por
Lino Castellani Filho (Por uma Universidade Forte).
A nova gestão começou a atuar em tempos
que logo se revelaram particularmente difíceis. A
ADunicamp, em 1997, comemorava seu 20° aniversário. E as políticas neoliberais implantadas por
Fernando Henrique eram fortemente questionadas pelos movimentos sociais que denunciavam o
desmonte da máquina e dos serviços públicos. A
ADunicamp se posiciona claramente no debate e,
em março, divulga carta aberta à população com
denúncias do desmanche e do descaso do Governo
Federal para com os serviços públicos e, em abril, faz
convocação para marcha a Brasília, no Dia Nacional
de Luta contra as Políticas Neoliberais de FHC e em
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apoio ao MST, que se fortalecera muito nos últimos
anos e começava a sofrer forte repressão em diversos Estados.
No cenário internacional, a quebra dos chamados Tigres Asiáticos derruba bolsas no mundo
inteiro, antecipando os sinais da grande crise mundial que eclodiria em 1998, mas já provocando reflexos no Plano Real e desvalorização da moeda.
Também é dada a largada para escolha do novo
reitor e a ADunicamp começa a promover os primeiros debates com os reitoráveis. Com a indicação
– nas eleições realizadas em abril de 1998 – de Hermano Tavares como primeiro da lista, a ADunicamp
interpreta o resultado como um apoio declarado da
comunidade ao programa da chapa Tavares/Galembeck e repúdio ao continuísmo na Reitoria da Unicamp, que estaria cristalizado na candidatura de
José Tadeu Jorge.
Mesmo com ventos indicando renovação, as
negociações com o Cruesp continuavam duras.
As universidades paulistas reivindicavam 15% de
aumento e o Cruesp, numa manobra divisionista
imediatamente denunciada pela ADunicamp, propôs 10% de aumento para os professores e 8% para
os funcionários. Assim, em reunião do Fórum das
Seis, no auditório da ADunicamp, é decidida uma
nova paralisação, a ser iniciada em 4 de junho.
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1998 a 2006

Assembleia que decidiu pelo fim da
greve de 52 dias, ocorrida em 2000.
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om duas chapas em disputa, em meio ao fogo
cerrado das negociações salariais, a ADunicamp realiza suas eleições em maio de 1988 e
José Roberto Zan (IA) é eleito o novo presidente da
14ª diretoria da associação, para o período de junho
de 1998 a novembro de 1999.
No cenário nacional, graças à emenda parlamentar de 1997, que permitiu a reeleição, Fernando
Henrique venceria em primeiro turno as eleições
presidenciais de 1998.
Assim, fortemente cacifado pelas urnas, Fernando Henrique iniciaria seu novo mandato, em
1999, reforçando as políticas neoliberais de privatização das empresas públicas e a redução da
máquina do Estado. Em São Paulo, o governador
Mário Covas propõe reformas radicais no regime
de Previdência do funcionalismo e é duramente
contestado. Na esteira das propostas do governo,
a reitoria da Unicamp anula direito adquirido dos
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professores e revoga artigo do Estatuto da Unicamp
que considera como tempo de serviço para aposentadoria as atividades fora do magistério. Com a
ADunicamp à frente, os professores se revoltam e o
ato é, por fim, derrubado no Consu.
Enquanto a Reitoria prepara um novo Estatuto
para a Unicamp, a ADunicamp aprova a criação de
um Congresso Estatuinte (docentes, funcionários
e alunos) para elaborar a proposta do novo estatuto. Está em discussão também a natureza que se
deve dar à autonomia universitária. A reitoria da
Unicamp defende a necessidade de adequação da
Universidade à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), enquanto a ADunicamp defende a auto-aplicabilidade do artigo constitucional que definiu
a autonomia.
Mas o Consu repudia a criação de um Congresso Estatuinte. Meses depois, em outubro, a
reitoria submete seus novos estatutos ao Conselho Estadual de Educação, sob fortes protestos da
ADunicamp, que a acusava a reitoria de ferir o princípio de autonomia universitária.
Nas ruas, se multiplicam as manifestações pela
rejeição do projeto de Lei da Previdência proposto
pelo governo Covas, que excluía da previdência do
funcionalismo grande parte dos docentes e funcionários ainda não concursados. Em agosto, mais de
20 mil servidores protestam no pátio da Assembleia
Legislativa e, em setembro, 10 mil se reúnem em
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O primeiro ano do novo milênio encontra as
universidades federais em crise aguda. Além dos
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frente ao Palácio dos Bandeirantes – o governador
tentou confrontar os manifestantes e foi duramente
vaiado. Por fim, o projeto foi rejeitado.
As eleições para a 15ª diretoria da ADunicamp,
que vai gerir a associação no último ano do século
XX e nos primeiros meses do novo milênio (até maio
de 2001), é disputada por duas chapas, em novembro de 1999. Vence a encabeçada por Francisco de
Assis Machado Reis (IQ).
A ADunicamp fecha o século XX em luta contra
o que chama de “desmonte do sistema de ensino
superior público brasileiro”, que se daria a partir do
consórcio entre universidades públicas e empresas
privadas. Em abril de 2000, a entidade divulga uma
carta aberta aos estudantes denunciando, inclusive, o apoio do Cruesp à política de desmonte das
universidades. No mesmo mês, o Fórum das Seis
promove um ato público em frente ao prédio da
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São
Paulo. O secretário da pasta, José Aníbal, chama a
polícia para intimidar participantes.
Dias depois, em 26 de abril, docentes e funcionários das universidades estaduais paulistas entram
em greve por tempo indeterminado. O movimento
dura 52 dias e obtém reajuste de 15% sobre os salários de março de 2000.
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problemas salariais e da queda de investimentos
em pesquisa e infraestrutura, os professores protestam contra o desrespeito à vontade da comunidade nas indicações de reitores. O resultado é uma
greve geral nas 52 universidades federais do País,
deflagrada em agosto, e que duraria 108 dias. Em
São Paulo, apesar da autonomia financeira, o Fórum
das Seis continua a encontrar dificuldades de negociação com o Cruesp, o que provocou também uma
paralisação da Unicamp, em setembro, no mesmo
mês em que foi assassinado o prefeito de Campinas,
Antônio da Costa Santos, e em que dois aviões derrubaram as torres gêmeas nos Estados Unidos, causando profundas reviravoltas na política mundial.
O ano de 2001 foi, portanto, conturbado nos
mais diferentes setores. Já no início do ano, em
março, explodem denúncias de corrupção na
Funcamp. Um professor é demitido. A ADunicamp
posiciona-se contra a exposição pública precipitada
da Universidade e a favor de uma auditoria severa
na fundação.
Às vésperas das próximas eleições para a sua
16ª diretoria, a ADunicamp encaminha ofício à reitoria, no qual cobra a extinção da chamada gratificação por função. Mas, até setembro, a reitoria
permaneceria com o relatório que mapeava essas
gratificações engavetado, embora insistisse no discurso de austeridade administrativa.
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Com as eleições de maio, em junho é empossada a nova diretoria que, sob o comando do presidente eleito José Roberto Zan, conduziria a ADunicamp até novembro de 2002.
Em outubro, uma nova paralisação na Unicamp coincide com a Segunda Marcha Nacional em
Defesa e Promoção do Ensino Público. Na sequência, a reitoria censura a publicação, no Jornal da
Unicamp, de abaixo-assinado dos docentes do IFCH
em apoio a colegas que foram vítimas de constrangimento pelo policiamento do campus durante as
manifestações e em outros eventos.
Mesmo com o ano encerrado, as negociações
salariais com o Cruesp permanecem travadas e o
Fórum das Seis divulga estudo mostrando que a
arrecadação do ICMS cresceu 87%, em São Paulo, no
período 1995-2001, enquanto o salário dos docentes
cresceu 61%. Assim, para haver uma recuperação
salarial, seria preciso um reajuste imediato de 16%.
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O cenário conturbado de 2001 se agrava exponencialmente em 2002. É o ano da nova eleição presidencial para a sucessão de Fernando Henrique
Cardoso e, desde o começo do ano, uma crise de
confiança toma conta dos mercados e dólar chega a
R$ 4. A inflação volta a disparar e a culpa, segundo
a mídia e o mercado financeiro, é das incertezas provocadas pela eventual vitória do candidato petista
Luiz Inácio Lula da Silva.
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Esse é o ano em que a ADunicamp comemora
seu 25° aniversário. A Unicamp também terá eleições para a escolha do novo reitor. O clima no campus é tenso, com debates e manifestações permanentes. Um grupo de policiais militares armados,
cuja presença se tornou constante na Universidade,
é questionado por docentes do IFCH. Os policiais
apresentam queixa-crime (pedido de ação criminal)
contra os docentes. A Reitoria nega apoio aos docentes e o prefeito do Campus chega a elogiar a atuação da Polícia Militar. As congregações do IFCH
e do IEL manifestam-se em defesa dos docentes e
contra a presença de policiais armados no campus.
No final do ano, com o assassinato de um jovem de
17 anos em frente ao ginásio da Unicamp durante
um show e o assassinato de um estudante durante
assalto ao posto bancário, no campus de Limeira, a
discussão sobre a polícia no campus recrudesceria.
É nesse clima que, em março, a ADunicamp, o
DCE e o STU promovem debate entre candidatos a
reitor.
Logo em seguida é disparada a campanha salarial pelo Fórum das Seis, com reivindicação de 16%
de reajuste e ampla mobilização da ADunicamp, do
DCE, da APG e do STU. Assembleia de docentes,
realizada na ADunicamp, também lança moção de
apoio ao Dia Nacional de Luta contra a “flexibilização” da CLT, que tem apoio de sindicatos e associações de todo o País.
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O Cruesp propõe 6,45% de reajuste. As negociações prosseguem, mas os reitores fecham questão, depois de vários encontros, em apenas 8% de
reajuste – metade do valor de 16% reivindicado.
Diante do impasse, os professores decidem realizar
greve no dia 10 de junho. Mas, apesar do aumento
explosivo da arrecadação do ICMS, o Cruesp se
mantém irredutível e as negociações se arrastam até
outubro, quando a proposta de revisão salarial do
Fórum das Seis é definitivamente negada. Mas pelo
menos uma vitória é conquistada pelos professores
naquele ano: depois de anos de tramitação, a Justiça
finalmente garante o direito à contagem especial de
tempo para efeitos de aposentadoria.

Livro-Paulo_25abril_corrigido - 2.indd 61

61
ADunicamp 40 anos

Em outubro, Lula vence o segundo turno
das eleições presidenciais. No mês seguinte, a 17ª
diretoria da ADunicamp é eleita, com Maria Aparecida Affonso Moysés (FCM) na presidência, para o
período de dezembro de 2002 a maio de 2004.
As universidades paulistas fecharam o ano 2002
com dinheiro em caixa, graças ao forte crescimento
da arrecadação do ICMS. Mesmo assim, os docentes
e servidores iniciaram 2003 com os salários extremamente defasados. E a campanha salarial da Unicamp e das demais entidades filiadas ao Fórum das
Seis seria conduzida ao lado de outra luta de abrangência nacional: associações e sindicatos se mobilizavam contra a Proposta de Emenda à Constituição
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que alterava as regras da Previdência, apresentada
pelo Governo Federal ao Congresso, logo no início
do governo Lula, e que pegou de surpresa até os
movimentos sociais mais próximos ao PT.
Assim, desde o início de 2003, com mobilizações,
manifestações na Câmara dos Deputados, debates e
com o lançamento, em abril, da Seção Campinas do
Fórum em Defesa da Previdência Pública, a ADunicamp se manteve permanentemente mobilizada em
torno do tema. Logo que a proposta da Emenda foi
aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados – naquela que foi considerada a primeira
grande vitória política de Lula no Congresso –, as
mobilizações se tornariam ainda mais intensas.
Unindo as duas lutas, reforçadas também pelos
protestos contra a tentativa de Reforma da Previdência Estadual apresentada pelo governo Alckmin,
Assembleia Geral de docentes aprova paralisação
na Unicamp em 15 de maio. A ADunicamp publica
edição especial de sua revista, com ensaios e artigos
de economistas e especialistas no tema da Previdência, analisando e denunciando os riscos, para os trabalhadores, embutidos no projeto da reforma.
Em agosto, uma nova Assembleia Geral decidiu acatar a proposta do Fórum dos Seis e deflagrar
greve a partir do dia 6. A greve se prolongaria até
o dia 29, com diversas mobilizações – entre elas a
Marcha a Brasília Contra a Reforma da Previdência,
que levou mais de 30 mil pessoas à capital federal, e
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a publicação do manifesto do Instituto de Economia
da Unicamp contra a reforma da Previdência.
Apesar de toda a mobilização, o Senado aprova,
no primeiro turno, ao final do ano, o projeto do
governo Lula da Reforma da Previdência. Mas, no
âmbito estadual, as mobilizações conquistam uma
importante vitória. A Justiça suspende, por meio de
liminar, a cobrança previdenciária de 5%, implantada pelo governador Alckmin nos holerites dos
sindicalizados.
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É nesse clima que começa 2004, o ano que assistiu ao grande terremoto do Haiti e no qual foram
também lembrados os 40 anos do golpe militar no
Brasil. Em março, mobilizada na campanha salarial,
a ADunicamp dá início a um ciclo de debates de três
meses sobre a Reforma Universitária.
Na campanha salarial, o Fórum das Seis propunha um reajuste de 16%, mas a nova diretoria
do Cruesp, recém-eleita, reiterava o reajuste de 0%.
Assim, em 26 de maio, ao lado das demais universidades estaduais paulistas, os professores e funcionários da Unicamp deflagram greve geral.
É no meio dessas mobilizações que a ADunicamp elege a sua 18ª diretoria, de novo comandada
por Maria Aparecida Moisés (FCM), que tomaria
posse em junho, mesmo mês em que a tropa de choque da Polícia Militar reprime duramente os seis mil
manifestantes do Ato Unificado do Funcionalismo
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Público do Estado de São Paulo, contra o arrocho
salarial da categoria. O ato foi realizado em frente
ao Palácio dos Bandeirantes e contou com forte participação de professores e funcionários da Unicamp.
Coube à nova presidente da ADunicamp,
empossada em junho, conduzir o desfecho das
negociações pela ADunicamp e o fim da greve, que
durou 65 dias e foi encerrada em agosto, com uma
grande vitória. O reajuste foi de 7,2%.
Durante todo o período da greve, a ADunicamp
discutiu intensamente a questão da Reforma Universitária, promovendo debates, encontros e mesa-redonda. E, a partir de outubro, passa a integrar,
ao lado das demais universidades públicas, um
amplo movimento contra a reforma. Em novembro,
o movimento organiza a Marcha Universitária a
Brasília “Vamos Barrar essa Reforma”.
As lutas iniciadas nos anos anteriores, que se
tornariam históricas nas atuações da ADunicamp e
das universidades públicas paulistas, prosseguiriam
fortes no conturbado ano de 2005, que não foi fácil
para o Brasil. Em 14 de maio, a partir de denúncia
de corrupção envolvendo os Correios, o deputado
Roberto Jefferson (PTB-RJ) acende o estopim da
crise que redundaria na onda de denúncias do chamado Mensalão, que atingiu o centro do governo
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e resultaria na cassação de dois deputados federais e uma
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grande mudança ministerial, com afastamento de
vários líderes do governo, entre eles o então ministro da Casa Civil, José Dirceu.
Para a ADunicamp, o ano também começara
movimentado. Em março, durante a segunda fase
do vestibular, são distribuídos na Unicamp panfletos de conteúdo racista, contra a política de cotas
nas universidades. A ADunicamp se posiciona claramente contra as manifestações racistas e inicia o
debate que resultaria na publicação de uma edição
especial sobre o tema, na revista Movimento em
Debate. No mesmo mês, são realizados eventos e
mobilizações, dentro da Semana Nacional de Mobilização contra a Reforma Universitária.
A ADunicamp vive também uma grande crise
interna, ao mesmo tempo em que inicia o processo
seletivo para locação do espaço da sede para instalação do restaurante, piano bar e café e sala de leitura;
e participa intensamente das mobilizações junto ao
Fórum das Seis para pressionar Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a aumentar recursos
para as universidades na LDO do ano seguinte. Um
grupo de seis diretores alega haver uma “centralização de decisões” pela presidência da associação e
protocola pedido de demissão.
Diante do impasse interno, é convocada uma
Assembleia Geral de docentes para discutir, dentre outros temas, a reestruturação da gestão da
ADunicamp e a repercussões da PEC paralela sobre
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a aposentadoria de docentes. Assim, em agosto, é
publicado o edital de convocação para eleição da
nova diretoria, ao mesmo tempo em que aumentam
as mobilizações contra as chamadas “reformas políticas neoliberais”, o que incluiu uma marcha unificada até Brasília, ao lado de outras universidades.
As mobilizações ficam ainda mais fortes após o
veto do governador Alckmin ao projeto de aumento
de recursos para as universidades aprovado na
Alesp. Como o veto seria votado pelos deputados
em setembro, as mobilizações recrudesceram, com
o objetivo de pressioná-los a derrubar o veto.
A ADunicamp participou de várias mobilizações, ao lado das associações representativas das
universidades paulistas, como um grande ato realizado em frente ao Masp, em São Paulo, em setembro. Mas, por fim, o veto foi acatado.
Pouco antes, às vésperas da eleição para a 19ª
diretoria da ADunicamp, a associação vive um forte
impasse. Na assembleia geral realizada em julho,
os docentes votam pela instalação de uma Comissão para apurar e esclarecer suspeitas de má gestão
administrativa na ADunicamp.
Duas chapas são inscritas para concorrer às
eleições: por um lado, a Renovação e Participação; por
outro, a Autonomia e Democracia: Continuidade e Renovação. É eleita a Renovação e Participação, que toma
posse em outubro, sob a presidência de Mauro
Antônio Pires Dias da Silva (FENF).
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Sob todas as gestões seguintes, a ADunicamp
deu continuidade à sua linha de atuação, participando das lutas e mobilizações pela reivindicação
histórica – que permanece em pauta até hoje – de
aumento do repasse da cota do ICMS para as universidades públicas paulistas. E isso acontece até
em 2006, quando a arrecadação atinge um recorde
histórico de R$ 40,6 bilhões, e novamente debates
são travados na Alesp, na tentativa de incluir o
aumento do repasse na LDO do ano seguinte. E,
novamente sem resultados, apesar do apoio de um
grupo crescente de deputados.
Em 2006, o Fórum das Seis teve que travar uma
luta específica, diante do atraso de meses, por parte
do Governo do Estado, do repasse de 1,79% referente ao mês de maio. Ainda em 2006, ao lado do
STU e do DCE, a ADunicamp inicia uma série de
debates sobre O futuro dos hospitais universitários, ao
mesmo tempo em que atua na formação da Comissão de Isonomia para discutir carreiras, benefícios,
terceirização, políticas de permanência estudantil e
modelos de expansão da universidade.
Naquele ano, registrou-se um marco importante na história da ADunicamp: com a votação e
aprovação dos novos estatutos, a entidade torna-se
finalmente Seção Sindical do Andes-SN.
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2007 a 2016

Assembleia histórica reuniu centenas de professores
em 2016 e decidiu dar seguimento ao movimento
SOS Universidade.
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já como Seção Sindical que, em 2007, ano de
seu 30° aniversário, a ADunicamp participa
ativamente do movimento das entidades ligadas ao Fórum das Seis contra os decretos do governador José Serra que tentam acabar com a autonomia universitária.
Num ano particularmente próspero, embalado pelo crescimento da economia nacional e com
a arrecadação do ICMS no Estado atingindo níveis
expressivos, a tentativa do governador Serra de
acabar com uma conquista histórica das universidades paulistas cala fundo na comunidade acadêmica. Várias mobilizações são realizadas ao longo
de todo ano. Um conjunto de manifestações marca,
em abril, o Dia Estadual de Lutas. Ações e debates
são realizados na Alesp, com o objetivo de convencer os deputados a não aprovarem os decretos do
governador. As mobilizações surtem efeito e, por
fim, o próprio governador desiste dos decretos e os
retira da pauta antes de irem à votação.
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É em meio a essa luta que a ADunicamp elege
sua 21ª diretoria, presidida por Valério José Arantes
(FE). O mandato dessa diretoria terá a duração de
apenas um ano para que, a partir de 2008, as eleições
possam ser realizadas juntamente com o calendário
eleitoral do Andes-SN – de volta com mandato de
dois anos.
Em 2007, a ADunicamp realiza a primeira
assembleia geral para a aprovação da previsão
orçamentária do ano seguinte, prática que passaria a ser adotada regularmente, tornando mais
transparente a gestão das contas da entidade. Nas
comemorações de seu 30° aniversário, em agosto,
é lançado o livro Adunicamp 30 anos, Universidade e
Sociedade.
No ano seguinte, 2008, quando Barack Obama
é eleito o primeiro presidente negro dos Estados
Unidos e o estouro da bolha imobiliária dá início à
grande crise econômica internacional, é eleita a 22°
diretoria da ADunicamp – a primeira como Seção
Sindical do Andes-SN –, presidida por Paulo Cesar
Centoducatte (IC).
Com o lançamento da revista Movimento em
Debate, é ampliada a comunicação da entidade com
seus sindicalizados e com a comunidade acadêmica.
Outro passo também é dado nessa direção, com a
inauguração do cineclube Antonio Fernando dos
Santos Penna, que funciona até hoje com o objetivo
de fortalecer o caráter associativo da ADunicamp.
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Ainda com o objetivo de ampliar a comunicação
com a comunidade e a sociedade, a ADunicamp se
posiciona publicamente contra a decisão do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Campinas, que aprovou a redução da faixa
de proteção do entorno da Mata Santa Genebra,
em Barão Geraldo, dos 300 metros originais para
30. Com base na análise de professores associados,
estudiosos do assunto, a ADunicamp divulga uma
Carta Aberta à População, apontando que a redução da faixa de proteção coloca em risco a diversidade da Mata, ao permitir empreendimentos imobiliários em contato íntimo com a área.
Nos anos seguintes, 2009 e 2010, a ADunicamp
continua atuando intensamente, ao lado das demais
entidades do Fórum das Seis, em defesa das universidades públicas, pelo aumento do repasse do ICMS
e pela reposição salarial dos docentes.
Entre os meses de março a junho de 2009, são
realizados vários debates, focando desde a questão
das cotas até a questão do Orçamento das universidades públicas paulistas e a arrecadação do ICMS.
No mesmo período, que coincidiu com a data-base,
foram realizadas paralisações pontuais e manifestações conjuntas em atos contra a invasão de policiais
militares na USP, ocorrida em junho, e pela reabertura das negociações salariais que haviam sido suspendidas unilateralmente pelo Cruesp.
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Com a retomada das negociações e a conquista
de reposição acima da proposta do Cruesp, a ADunicamp redireciona suas ações e apresenta à Reitoria
uma série de questionamentos sobre mudanças na
carreira docente e realiza diversos debates sobre o
tema. Em 2010, o debate sobre o assunto prossegue
e várias manifestações são novamente realizadas
durante a campanha salarial, forçando o Cruesp a
voltar à mesa de negociação.
Em 2010, ano que marcou a eleição da primeira
mulher presidente no Brasil, Dilma Rousseff (PT), é
realizada também a eleição e a posse da 23° diretoria da ADunicamp, presidida pelo professor Mauro
Antônio Pires Dias da Silva (FENF).
É a nova diretoria que conduz, então, os
encaminhamentos que já estavam em curso sobre
a regulamentação de cálculo dos proventos da
aposentadoria para os docentes contratados a partir
de 1997. No final do ano, membros da diretoria
participam de reuniões de congregações de todas
as unidades para mostrar aos docentes a preocupação com regras de aposentadorias vigentes na
Unicamp. E, em carta aos docentes, a ADunicamp
divulga proposta preliminar de minuta para nova
deliberação do Consu, ao mesmo tempo em que
amplia a discussão sobre questões do dia a dia do
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docente com a realização, entre outros, do debate A
Saúde do Professor Universitário.
Essas questões seguem em debate, ao longo de
2011, quando a ADunicamp comemorou 34 anos de
existência e reforçou uma série de atividades associativas, como a Oficina de Fotografia, que é retomada
com novo formato e nova proposta de trabalho.
O ano de 2012 começou, para a ADunicamp,
em clima de forte mobilização. Além da campanha
salarial, iniciada em março, e da nova pauta de reivindicações, um minucioso levantamento realizado
pelo Fórum das Seis, acabara de revelar e confirmar
de forma cabal o que o Fórum das Seis vinha denunciando havia anos, a saber, um descumprimento
da Lei de Diretrizes Orçamentárias por parte do
Governo do Estado, que deixou de repassar R$ 207
milhões às universidades paulistas em 2011. Mais
grave: esse descumprimento havia sido consumado
em comum acordo com o Cruesp, que apresentava
sistematicamente a crise financeira das universidades para justificar o achatamento salarial.
O levantamento do Fórum das Seis foi feito
junto ao Sistema de Gerenciamento da Execução
Orçamentária do Estado (Sigeo) e confirmou a desconfiança que rondava as entidades desde algum
tempo. Os números apontaram que as universidades não haviam recebido o percentual de 9,57%
sobre R$ 1,4 bilhão do ICMS, correspondente aos
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valores recebidos em atraso e suas respectivas multas e juros de mora; e também sobre aproximadamente R$ 741,1 milhões, referentes ao repasse para
os programas de Habitação do governo estadual,
sistematicamente subtraídos antes do cálculo dos
9,57%. Assim, as universidades deixaram de receber,
em 2011, um total de R$ 207 milhões (USP, R$ 108,8;
Unesp, R$ 50,7 milhões; Unicamp, R$ 47,5 milhões).
E uma nova surpresa viria em seguida. Com
os números nas mãos, o Fórum enviou ofício ao
Cruesp, em fevereiro, lembrando da obrigação dos
reitores de “cobrar do governo do Estado o repasse
imediato desses valores”. O Cruesp, em resposta,
afirmou que não só sabia do desvio de recursos,
como concordava com ele. Em um dos trechos
do ofício de resposta o Cruesp afirmou: “(...) Os
dados divulgados pela Secretaria da Fazenda no
Sistema de Informações Gerenciais da Execução
Orçamentária são rotineiramente acompanhados
pelas Assessorias Técnicas das Universidades, não
havendo divergências de entendimento quanto aos
valores repassados, mensal e anualmente, em função do estabelecido no Artigo 4º §1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 14.489, de 21 de julho
de 2011).”
Mas, no entender do Fórum das Seis, o artigo 4º
da LDO não poderia limitar as rubricas associadas ao
ICMS, que devem ser repassadas às universidades.
“Se, na divisão do ICMS entre Estado e municípios,
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estes recebem 25% de todas as rubricas associadas
ao ICMS (como, por exemplo, multas e juros de
mora), por que o mesmo não se aplica às Universidades? Qual é a lógica adotada pelo Cruesp para
aceitar a diferença no tratamento dado aos municípios e às Universidades? Se o Cruesp está disposto
a abrir mão dessa parcela da receita, o Fórum não
tem a mesma posição”, questionou o Fórum.
Ao mesmo tempo em que se mobilizava para
discutir essas questões e, também, preparar as eleições que ocorreriam naquele ano para escolher a
próxima diretoria, a ADunicamp continuava a batalha judicial sobre a contagem de tempo para a aposentadoria especial. Apesar de claramente definida
na Constituição Federal, a aposentadoria especial
requerida por alguns professores sempre fora recusada pela Reitoria da Unicamp, sob o argumento de
que não havia norma estadual tratando do assunto.
O STF (Supremo Tribunal Federal), assim como
o TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo já haviam se
manifestado sobre o assunto, determinando a aplicação da regra constitucional aos servidores públicos,
até que Lei específica regulamentasse a matéria. Em
2012, dois processos que haviam sido impetrados
pela Assessoria Jurídica da ADunicamp a pedido de
professores associados foram julgados favoráveis em
primeira instância. Mas a decisão final ainda permaneceu mais de dois anos a espera de julgamento no
STF, nas mãos do ministro Joaquim Barbosa. Em

04/05/2017 17:13:16

2014, com base também em outros processos semelhantes, o STF finalmente deu a sentença favorável
aos servidores.
Num ano de fortes mudanças políticas, como
foi 2012, a ADunicamp se posicionou claramente
(ao lado de todas as entidades ligadas ao Fórum das
Seis) em defesa de uma pauta que ia muito além
da reivindicação do reajuste de 11% para recompor
perdas salariais acumuladas desde 1989. A pauta
reafirmava a defesa da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades; a democratização da
universidade em seu acesso e produção do conhecimento; e posicionava-se contra a terceirização e
pela contratação somente por concurso público de
servidores técnico-administrativos e docentes nas
universidades, além de outras reivindicações históricas, como o fim da militarização nas universidades e a extinção de convênios com a Polícia Militar.
O posicionamento em defesa da liberdade de
organização e de manifestação dos movimentos e
contra a repressão aos estudantes, funcionários e
professores “que lutam em defesa da educação”,
estabelecidos na pauta daquele ano, tinham endereço certo.
No ano anterior, haviam sido instaurados em
universidades paulistas vários processos administrativos e judiciais contra estudantes, funcionários,
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docentes e entidades representativas do movimento sindical e estudantil. Estudantes haviam
sido expulsos da USP, por participação em movimento estudantil, e na Unicamp diversos estavam
suspensos por envolvimento na luta por moradia
estudantil. Ao lado das demais entidades ligadas
ao Fórum, a ADunicamp defendeu a revogação de
todas essas punições. E, graças às mobilizações, o
Consu convocou reunião extraordinária para analisar um recurso dos estudantes alvo de sindicâncias na Unicamp. A decisão do Consu foi tomada na
contramão das posições da Reitoria, que não havia
aceitado incluir o recurso na pauta da reunião ordinária do Conselho.
Em maio, foram realizadas as eleições para a 24ª
diretoria, com a participação de uma única chapa, a
ADunicamp Plural e Participativa, encabeçada por
Paulo Cesar Centoducatte (IC), que foi empossado
no mesmo mês. Votaram 505 docentes, sendo 443
votos na chapa, 47 em branco e 15 nulos.
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Em 2013, quando ocorre a Consulta para a composição da lista tríplice que resultará na indicação do
novo reitor da Unicamp, o ano começa com debates
acirrados em torno do tema.
A ADunicamp se posiciona claramente: “Da
comunidade, e em especial dos candidatos, requer-se que estejam abertos ao mais amplo debate das
questões e prioridades da nossa Universidade. Na
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conjuntura atual, os eixos mais importantes para
discussão centram-se na qualidade e na democracia universitárias. Não bastam auxílios de organismos externos de financiamento para garantir
a excelência. Importante fator é a qualidade dos
professores e técnico-administrativos, e é papel
da própria universidade garantir ativamente seu
aperfeiçoamento continuado, condições de trabalho adequadas e salários compatíveis. Além disso,
a democracia em todos os níveis e o respeito à
comunidade acadêmica são garantias da autonomia e da liberdade dos seus trabalhadores”, afirma
a diretoria da ADunicamp em comunicado à comunidade acadêmica.
A ADunicamp, em parceria com o STU e o
DCE, promove encontros e debates com os reitoráveis. O objetivo é que eles deixem claras suas
posições e registrem os compromissos com a Universidade e a comunidade acadêmica, assumidos
durante a campanha.
Com esse objetivo, foram gravadas, disponibilizadas pela internet e depois distribuídas em DVD,
entrevistas com todos os candidatos à reitoria.
“Nelas pode ser conferida a posição dos candidatos em relação a diversas questões de interesse da
comunidade acadêmica. Em particular os docentes podem ver a posição dos candidatos quanto à
avaliação do trabalho docente baseado quase que
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Em julho, a ADunicamp informava em seu
Boletim que, após vários anos “sem que houvesse
diálogo que propiciasse a negociação da pauta
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exclusivamente na ‘Produtividade’ em pesquisa
e medida quantitativamente sem que a qualidade
real da produção seja levada em conta; contratação docente e financiamento da universidade entre
outros tópicos”, informou a ADunicamp, durante o
processo de divulgação dos conteúdos.
Ao longo da campanha para a reitoria, surgiram fortes rumores – alimentados em setores da
comunidade acadêmica, segundo informes encaminhados à ADunicamp – de que membros da própria Universidade se articulavam com o objetivo
de influenciar o governador do Estado para que
ele não indicasse o nome do vencedor da consulta
à comunidade, que encabeçaria a lista tríplice. A
ADunicamp denunciou a movimentação e emitiu
um comunicado em que avaliava a atitude como
uma “afronta ao processo democrático e ao espírito
acadêmico”. “Na verdade, essas iniciativas configuram uma afronta aos próprios candidatos, que assumiram o compromisso, expresso e documentado
de forma oral e escrita, de não aceitar a indicação
à reitoria caso não fossem o vencedor da consulta”,
dizia o comunicado.
Por fim, foi escolhido e empossado como reitor
o primeiro nome da lista, professor José Tadeu Jorge.
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específica da ADunicamp”, finalmente uma comissão da associação se reunira com o reitor e outros
representantes da reitoria, para discutir as dez reivindicações de docentes, aprovadas em assembleia.
Na pauta, constavam demandas históricas dos
professores, como a necessidade de contratação de
novos docentes, a contagem de tempo para aposentadoria levando em conta insalubridade e periculosidade, o enquadramento de aposentados na nova
carreira, a valorização dos níveis iniciais de carreira
e extensão de benefícios a aposentados, assim como
a questão do teto salarial, dentre outras demandas.
Assim, foram criadas comissões para acompanhamento de questões que ainda dependiam de
estudos e pareceres jurídicos da Procuradoria Geral
da Unicamp, que passou a trabalhar em paralelo – e
com troca de informações – com a Assessoria Jurídica da ADunicamp.
Algumas demandas, cujas decisões estavam
no âmbito administrativo da Unicamp, foram rapidamente solucionadas, como o reajuste de gratificações incorporadas e o desconto em folha de convênios, entre outras. A reitoria também informou
que já havia iniciado a defesa tanto da universidade
quanto de docentes nos casos relativos ao teto salarial, que haviam sido contestados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).
Com relação ao primeiro item da pauta (um
dos mais importantes), a contratação de docentes,
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a reitoria informou que já iniciara estudos sobre a
questão e que eles indicavam a existência de inúmeras vagas de concursos realizados em anos anteriores, cujo preenchimento nem sequer havia sido
iniciado. Além disso, outras 50 vagas adicionais
estavam previstas no orçamento daquele ano.
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Em sua missão como sindicato de docentes, a
ADunicamp desencadeou em 2013 importantes trabalhos junto aos professores aposentados.
O segmento de aposentados é significativo na
Unicamp. Naquele ano, as estatísticas mostravam
que a Universidade tinha 880 professores aposentados, dos quais 583 residiam em Campinas e outros
22 em municípios a menos de 30 km de Campinas,
com idades variando de 53 a 96 anos. Apesar desse
número altamente significativo, nunca havia ocorrido um trabalho associativo na Unicamp voltado
para esse segmento de docentes.
Assim, com a constituição de um grupo especial de trabalho, a ADunicamp passou a se reunir
com docentes aposentados, de diferentes faixas etárias, com a proposta de estimular maior integração e
solidariedade entre eles, a partir da criação de ações
nas áreas de cultura, lazer, saúde e participação em
projetos sociais e de cidadania.
“Com o aumento da expectativa de vida e da
saúde da população, pela primeira vez na história,
a humanidade registra um aumento significativo no
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número de pessoas saudáveis e de alta capacidade
produtiva e de consumo entre as que encerraram
o ciclo de trabalho formal. Há, paralelamente, uma
vasta gama de necessidades específicas, principalmente dos mais velhos, para as quais a sociedade
ainda não tem uma estrutura de serviços adequada,
apesar da disponibilidade de renda em parcelas
dessa população. Sabemos que a população formada por nossos associados aposentados faz parte
deste conjunto. São pessoas de alta capacidade intelectual e produtiva, com conhecimento e vivências
que as qualificam a contribuir para com a sociedade
nas mais variadas áreas”, argumentava, em agosto,
o Informativo ADunicamp sobre o tema, elaborado
pelos integrantes do grupo de trabalho voltado para
os docentes aposentados.
Dividido em subgrupos, o GT Aposentados iniciou estudos para a seleção de ações a serem implementadas em médio e longo prazo nas áreas de
Saúde, Moradia, Cidadania e Projetos Sociais dirigidos prioritariamente à terceira e à quarta idade.
Uma das principais preocupações apresentadas pelos docentes que participaram das reuniões
era a busca de alternativas de moradia aos docentes
aposentados que entravam e avançavam na Terceira
Idade. As propostas eram as mais diversas: condomínios de casas, apartamentos; instituições de longa
permanência para idosos com necessidade de cuidados especiais e assim por diante. “Percebemos que
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havia um desejo e uma necessidade de opções por
moradia adaptada, mas ninguém sabia direito aquilo
o quê exatamente queria”, relataria depois um dos
coordenadores do GT Aposentados e diretor da
ADunicamp, professor Bento Carvalho Junior (FEA).
A partir dessas reuniões e demandas nasceu o
GT Moradia / ADunicamp, que nos anos seguintes
apresentaria propostas consideradas revolucionárias como alternativa de moradia para a população
de Terceira Idade no Brasil.
Ainda em suas ações como associação, a ADunicamp intensificou, em 2013, as atividades culturais
como o Cineclube e as apresentações musicais no
auditório e no pátio da sede.
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2014 foi um dos anos mais marcantes para a
história da ADunicamp no século XXI. Foi o ano de
uma greve histórica que durou mais de 100 dias,
e é registrada hoje como uma das principais lutas
recentes em defesa de recursos e condições de trabalho para as universidades públicas paulistas. Um
ano de intensos avanços, ações e mobilizações.
A forte queda da produção industrial no Estado
de São Paulo, aliada a uma crise hídrica sem precedentes na história recente, provocara reduções sistemáticas da arrecadação do ICMS e, consequentemente, dos
recursos para as universidades estaduais paulistas.
Com a crise como argumento, o Cruesp propôs
o congelamento dos salários (reajuste ZERO) para
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as três universidades, o que significaria um arrocho
salarial sem precedentes nos últimos anos.
De acordo com o Cruesp, qualquer reajuste
era impossível, pois as universidades estariam com
os orçamentos anuais comprometidos. Mas estudos apresentados por entidades das três universidades, entre elas a ADunicamp, provaram que os
argumentos do Cruesp não se sustentavam. Afinal,
os orçamentos das universidades, e em especial da
USP, estavam parcialmente comprometidos devido
ao não repasse integral dos 9,57% do ICMS, por parte
do Governo do Estado, e por erros de planejamento
e gestão das reitorias.
Mas o Cruesp se manteve irredutível e, em
maio, rompeu unilateralmente as negociações. Em
resposta, professores e técnico-administrativos das
três universidades entraram em greve, com apoio
das entidades estudantis.
O Cruesp apostou na desmobilização dos grevistas e travou pesada queda de braço. Mas a mobilização
foi intensa, com assembleias semanais, manifestações,
passeatas, aulas públicas e debates no campus, abertos
a toda a sociedade. Em vários encontros com deputados, na Alesp, as entidades mostraram a realidade
financeira das universidades paulistas, conquistando
importantes apoios de diferentes partidos, mesmo da
base aliada do governador Geraldo Alckmin.
Foram mais de 100 dias de greve.
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A intensa mobilização conduzida pela ADunicamp garantiu que a maioria dos professores da
universidade não entregasse as notas, impedindo
o fechamento do primeiro semestre. Essa ação foi
fundamental para assegurar a força da greve.
A partir de proposta da ADunicamp, aprovada
em assembleia, foi aberto um diálogo direto entre os
docentes e a Reitoria da Universidade, como forma
de contornar a intransigência do Cruesp. Foi nesse
contexto que o reitor José Tadeu Jorge compareceu
para um debate aberto com os grevistas, em encontro que lotou o auditório da entidade.
O diálogo da ADunicamp com a reitoria da
Universidade levou a um acordo em torno de uma
proposta de abono de 5,2%, a ser posteriormente
incorporado na folha de pagamento, solução logo
aprovada por assembleia de docentes e que levou
à suspensão da greve – porém mantendo o estado
de mobilização. Essa solução negociada internamente na Unicamp certamente teve impacto nas
discussões do Cruesp e serviu, na sequência, como
parâmetro para um equacionamento mais geral da
questão, quando foi superada a intransigência das
reitorias da USP e da Unesp e os reitores das outras
universidades aceitaram reabrir as negociações.
Assim, depois de mais de 100 dias de greve,
as negociações foram retomadas e o mesmo índice
conquistado na Unicamp foi estendido para USP e
Unesp.
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Na Unicamp, o reajuste de 5,2% concedido na
forma de abono foi incorporado aos salários, como
previsto inicialmente e, só então, em 23 de setembro, a greve foi de fato encerrada.
Mas as conquistas do ano histórico de 2014
foram além. A luta pelos direitos dos aposentados
foi reforçada na ADunicamp. Na greve, a tomada
de posições firmes foi decisiva para que a reitoria
pagasse o abono também aos aposentados.
E, ao longo do ano, as discussões sobre o projeto de moradia e temas ligados à longevidade, no
Grupo de Trabalho dos Aposentados, fortaleceram
a participação desse importante segmento dos nossos sindicalizados. A partir dessas ações, surgiu o
GT Moradia /ADunicamp, que desenvolve o projeto pioneiro no Brasil da Vila ConViver, uma sênior
cohousing, projeto inovador de moradia voltado aos
professores da Unicamp já aposentados ou em vias
de se aposentar.
A estrutura da sede foi aprimorada, com a aquisição de novos e modernos equipamentos de projeção e sonorização para o auditório e a sala multiuso.
Com isso, a qualidade das apresentações do Cineclube melhorou muito, atraindo um número maior
– e que tem sido crescente – de sindicalizados para
as sessões realizadas às quartas-feiras.
Esses eventos reforçaram o papel de associação da ADunicamp, como centro de encontros,
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convivência e troca de ideias e experiências entre os
sindicalizados.
A partir de um conjunto de ações iniciadas
durante a greve, a Assessoria de Comunicação foi
atualizada e fortalecida, ampliando os canais de
comunicação da entidade com o conjunto da comunidade acadêmica.
Os sites da entidade (‘ADunicamp’, ‘Movimento em Debate’ e ‘Longevidade ADunicamp’)
foram reformulados, assim como os mailings e as
ferramentas de emissão, o que permitiu agilizar a
comunicação por e-mail com sindicalizados e com
o público externo.
Essas ações permitiram a ampliação da comunicação na internet e nas redes sociais. Durante o
período da greve, o Facebook da Greve teve impactos significativos nas informações sobre o movimento. Alguns números mostram como foram
marcantes esses avanços: o site oficial da ADunicamp recebia, até então, entre 100 e 200 visitas
semanais, mesmo após os primeiros dias de greve.
Após as novas ações, elas chegaram à marca de
três mil semanais, em algumas semanas até cinco
mil. Alguns conteúdos, nas semanas seguintes,
atingiram mais de 50 mil visualizações feitas por
diferentes internautas.
De modo complementar à sua atuação no âmbito
estritamente sindical e associativo (fortalecida pelos
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fatos recentes), a ADunicamp manteve, ao longo de
todo o ano de 2014, a importante missão de se posicionar diante de acontecimentos políticos e sociais que
dizem respeito ao nosso universo de ação. Assim, às
vésperas das eleições presidenciais, foi realizado um
debate – transmitido ao vivo pela internet – com a
participação de professores de diferentes tendências
políticas que defenderam os programas de todos os
candidatos que estavam na disputa.
Além disso, com a realização de debates e a
divulgação de informes e boletins especiais foram
abertas discussões e oferecidos conteúdos para
reflexão sobre importantes temas: a questão das
cotas nas universidades públicas, o assédio moral
nas universidades e instituições de ensino, o fim do
título de doutor honoris causa concedido pela Unicamp ao ministro da Educação da ditadura militar,
coronel Jarbas Passarinho, dentre outros.
Em 2014 foi iniciado também um amplo trabalho de resgate e preservação da história da ADunicamp, com a catalogação e digitalização de milhares
de documentos, fotografias e imagens acumulados
desde a fundação da entidade, em 1977.
As principais lutas e ações desfechadas no ano
anterior tiveram sequência em 2015 – ano em que a
ADunicamp abriu novas e importantes frentes de
ação e trabalho.
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A ADunicamp continuou mobilizada, por exemplo, na luta por mais recursos para as universidades públicas paulistas, em parceria com as demais
entidades do Fórum das Seis. Essa mobilização foi
decisiva junto aos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo durante a discussão da LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) para 2016. A presença
maciça de dirigentes das entidades e professores das
três universidades na Audiência Pública que discutiu as cotas do ICMS, e também em outras ações,
conseguiu anular uma perigosa mudança contida
no projeto da LDO encaminhado pelo governador
Geraldo Alckmin.
A lei do repasse das cotas do ICMS para as
universidades paulistas sempre utilizou o termo
“no mínimo”, para definir a percentagem do
repasse. Portanto, nas LDOs anteriores sempre
constou que o Governo Estadual deveria repassar
“no mínimo” 9,57% de recursos do ICMS para as
universidades e para o Centro Paula Souza. Já na
LDO enviada em 2015, constava que o Governo
do Estado deveria repassar “no máximo” 9,57%.
Com a sutil mudança, o repasse de recursos para
as universidades estaria dentro da lei, mesmo se
ficasse abaixo dos 9,57% estabelecidos até então.
A mudança, certamente, poderia colocar em risco
todo o modelo de destinação de verba conquistado
pelas universidades estaduais paulistas ao longo de
décadas de lutas.
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Apesar da ampla maioria governista na Assembleia – que, diga-se de passagem, aprovou todo
o restante da LDO enviada pelo governador – a
expressão foi alterada, voltando a ser “no mínimo”.
Ao longo do ano de 2015, a ADunicamp também se manteve mobilizada na luta pela isonomia
para o teto salarial do funcionalismo público paulista e o fim da aberração de atrelar o limite salarial
do funcionalismo ao subsídio do governador, que
não corresponde a qualquer carreira funcional. Afinal, em 19 dos 27 estados brasileiros, a isonomia já
havia sido conquistada, com o teto sendo definido
com base nas carreiras do Ministério Público Federal.
A luta pela conquista da isonomia foi travada
em várias frentes, desde a mobilização e ampla
informação dos docentes, a partir de encontros,
debates e boletins informativos realizados ao longo
do ano, até reuniões com as reitorias das universidades e a realização de audiências públicas na Alesp.
Abaixo-assinado iniciado na Unicamp, com apoio
da ADunicamp, em defesa da isonomia e contra o
corte de salários dos professores que estão no topo
da carreira reuniu mais de 1.100 assinaturas e foi
entregue aos deputados estaduais com o pedido de
aprovação de emenda à Constituição Paulista estabelecendo a isonomia.
Ao lado dessas ações, o Departamento Jurídico
da ADunicamp continuou seu trabalho junto ao TJ
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(Tribunal de Justiça) de São Paulo para garantir o
pagamento integral dos salários dos professores
acima desse teto restrito de forma ilegítima (i.e.,
sem vinculação a parâmetro de carreira).
As discussões sobre o teto salarial repercutiram fortemente na mídia, que na maior parte
dos casos misturou a questão do teto com a do
“duplo salário” (contra o qual a ADunicamp já
se manifestara publicamente em mais de uma
ocasião), confundindo a opinião pública.
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Diante da repercussão negativa causada por algumas dessas manifestações da mídia, a ADunicamp
desfechou uma campanha de esclarecimento dentro
e fora da comunidade acadêmica. Em setembro, por
exemplo, a ADunicamp divulgou uma Carta Aberta
na qual denunciou a existência de uma campanha
declarada contra as universidades públicas paulistas.
A Carta Aberta lançou um alerta sobre o que
chamou de “campanha de cerco à Unicamp, USP e
Unesp” desfechada por setores políticos do país, com
forte apoio em segmentos da imprensa comercial.
“O sistema universitário paulista está em perigo”,
afirmava a carta. De acordo com o documento, os
ataques desferidos contra as universidades públicas
paulistas atendem “às grandes empresas de ensino,
a quem interessa minar a estrutura e o prestígio das
universidades públicas”.
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Na Carta Aberta, a ADunicamp lembrou a
campanha contra a gratuidade do ensino, desferida
pelos mesmos setores em 2013, e que proclamava
a necessidade de implantar o ensino pago nas três
universidades públicas paulistas.
Na mesma linha de defesa da universidade
pública, a ADunicamp realizou, no dia 3 de novembro, o debate intitulado “As ameaças do PLC
77/2015 às instituições públicas de ensino e de pesquisa”. O encontro foi realizado em parceria com
a APqC (Associação dos Pesquisadores Científicos
do Estado de São Paulo), Sinpaf (Sindicato Nacional
dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento
Agropecuário) e STU (Sindicato dos Trabalhadores
da Unicamp).
O debate fazia parte de uma mobilização ampla
que as entidades começavam a colocar em movimento para denunciar ataques contra a ciência e tecnologia pública no Brasil. De acordo com as entidades organizadoras do encontro, estavam em curso
“processos agressivos” de imposição de agendas
privatizantes do ensino e da pesquisa públicos.
Essa iniciativa, articulada com apoio integral da
ADunicamp, deu origem ao Movimento em Defesa
da Ciência & Tecnologia Pública, que ao longo dos
meses e do ano seguinte receberia a adesão de um
grande número de instituições ligadas à pesquisa,
ao ensino e à tecnologia pública.
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2015 também foi o ano em que a ADunicamp
contribuiu de forma decisiva para trazer à tona
uma discussão que se avolumara nos últimos anos,
mas que ainda se mantinha velada nos meandros
acadêmicos.
Relatos, denúncias e investigações de assédio moral no ambiente acadêmico haviam já se
multiplicado nos anos anteriores, em universidades públicas de todo o país, a Unicamp entre elas.
Diante disso, a ADunicamp decidiu redobrar as
discussões e reflexões sobre o tema e colocar seu
Departamento Jurídico à disposição, para orientar e
acompanhar as vítimas. As mobilizações, feitas em
conjunto com outras entidades, levariam a Reitoria
da Unicamp a assinar junto ao Ministério Público
do Trabalho (MPT) um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com normas rígidas para combater
o assédio moral a professores, funcionários técnico-administrativos e alunos na universidade.
As atenções foram redobradas depois que um
caso de grandes proporções, envolvendo um grupo
significativo de professores, funcionários e estudantes
do Colégio Técnico de Limeira (Cotil) foi denunciado
ao MPT em 2014, com desdobramentos em 2015.
A ADunicamp realizou então uma campanha
de esclarecimento sobre assédio moral no ambiente
acadêmico, inclusive com publicação, em março, de
um Boletim Especial “Assédio Moral nas Universidades” (http://www.adunicamp.org.br/?p=678),
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amplamente divulgado junto aos professores de
Campinas e dos campi de Limeira e Piracicaba. O
boletim apontou que o assédio não é apenas uma
questão pessoal, mas que tem a ver com a forma
de organizar o trabalho, os conceitos, as equipes e
metas. E que o modelo de gestão focado no produtivismo, que tomou conta das universidades brasileiras, é um forte indutor das práticas de assédio.
Ainda em 2015, a ADunicamp iniciou, em março,
o atendimento direto aos docentes das unidades da
Unicamp em Limeira, onde funcionam a Faculdade
de Tecnologia (FT), a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e o Cotil. Desde então, o atendimento direto
em Limeira passou a ser feito quinzenalmente, com a
presença de diretores, de um integrante do Departamento Jurídico e de funcionários, com o objetivo de
atender todos os níveis de demandas encaminhadas
pelos docentes das três unidades.
Ao longo dos anos, com maior ou menor intensidade, a ADunicamp sempre manteve uma relação forte com os docentes de Limeira. Mas, a partir
daquele ano, com o atendimento direto, a relação se
estreitou definitivamente. O estreitamento da relação com os docentes de Limeira ampliou também a
base sindical da ADunicamp e reforçou a sua capacidade para atender reivindicações e demandas de
toda a categoria.
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Em sua atuação associativa, a ADunicamp,
além de encontros e debates no pátio e no auditório
da sede, realizou em 2015 uma ampla programação
cultural, com a apresentação semanal do Cineclube,
além de shows musicais e dos tradicionais Concertos da ADunicamp. Esses eventos reforçaram a
importância da ADunicamp como centro de encontros, convivência e troca de ideias e experiências
entre os sindicalizados e associados (notadamente
cônjuges de sindicalizad@s falecid@s).
Assim, em 2015, cresceu bastante o número de
sindicalizad@s e associad@s presentes nas apresentações, com auditório lotado em diversas ocasiões.
A ADunicamp não apenas sediou, mas também
participou intensamente, no final de setembro,
do XIII Encontro Nacional dos docentes do setor
Iees/Imes (Instituições Estaduais e Municipais de
Ensino Superior do Andes-SN), que foi precedido
pelo Seminário Nacional sobre Federalização e
Financiamento.
O encontro e o seminário discutiram, durante
três dias, temas ligados ao financiamento e à federalização das instituições, além da precarização das
condições de trabalho e ensino. O encontro reuniu,
no auditório da ADunicamp, 51 docentes de 23
seções sindicais do Andes-SN.
As novas estratégias de Comunicação criadas
no ano anterior avançaram em 2015. Com a construção dos sites www.longevidadeadunicamp.
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org.br e www.movimentoemdebate.org.br, foram
ampliados o leque de debates e a visibilidade
dos temas tratados com frequência pelos diferentes setores da ADunicamp. Ações junto à mídia
externa e canais da internet e redes sociais foram
reforçados, assim como a comunicação sistemática
com os associados.
O site Longevidade ADunicamp, por exemplo,
uma evolução do blog que tinha o mesmo nome,
voltado para o segmento dos sindicalizados já
aposentados ou em vias de se aposentar, passou a
abordar, em textos e vídeos, toda a variedade de
conteúdos que contribuem para a construção dos
conceitos de Cidadania Ativa e da Longevidade
Cidadã. Esse trabalho, unido a outras ações junto
ao segmento de professores aposentados da ADunicamp, revelou que a universidade tem um corpo de
professores aposentados altamente qualificado e
com grande vitalidade e capacidade de participação social, mas que nem sempre encontra espaço de
atuação após a aposentadoria.
Em circunstâncias normais, o ano de 2016 teria
tudo para ser de continuidade e aprofundamento
do que já vinha ocorrendo em 2015, do ponto de
vista da dinâmica interna da ADunicamp. No
entanto, nem a entidade nem a Unicamp teriam
como passar incólumes pelos abalos de dimensões
sísmicas que atingiram não só a economia, mas
sobretudo a própria institucionalidade do país – em
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termos muito amplos. Assim, já no início do ano,
mesmo enfrentando as grandes demandas internas
que se avizinhavam, a ADunicamp se posicionou
claramente diante da grave crise que culminou
com a deposição da presidente legitimamente eleita
Dilma Rousseff. Em documento intitulado “Moção
pela institucionalidade democrática”, divulgado em
fevereiro, a diretoria da ADunicamp veio a público
para “expressar seu repúdio à abertura do processo
de impeachment (...) capitaneado pelos setores mais
retrógrados da política nacional”.
O documento aponta as críticas, diversas vezes
reiteradas pelo Andes e pela ADunicamp, contra o
que chamou de “práticas indefensáveis” do governo
de Dilma Rousseff, como o ajuste fiscal que jogou “a
conta da crise econômica nas costas dos trabalhadores, aí inclusos os docentes das Universidades Públicas”. “Não por acaso houve recentemente uma greve
de vários meses nas Universidades Federais, sem
que esse governo mostrasse qualquer sensibilidade
ou disposição à negociação”, afirmava a diretoria.
Ao mesmo tempo, a ADunicamp mantinha uma
posição firme: “Mas a luta contra o ajuste não pode
se confundir com iniciativas golpistas”. E reafirmava
a falta de legitimidade da Câmara Federal, então
presidida pelo deputado peemedebista Eduardo
Cunha (que seria preso meses depois por capitanear
um gigantesco esquema de corrupção), na condução
do processo de deposição da presidente.

04/05/2017 17:13:18

No mesmo documento, a diretoria da ADunicamp antecipava aquilo que se configurou claramente desde o início da gestão de Michel Temer, vice
elevado à condição de presidente, após a deposição
de Dilma Rousseff. “Com Temer na Presidência, certamente não teremos uma mudança de curso favorável aos trabalhadores, pelo contrário: sua trajetória
política e seu posicionamento atual indicam que será
favorável a uma radicalização das medidas de austeridade e ao aprofundamento das contrarreformas no
país que retiram direitos dos trabalhadores e transferem o patrimônio da nação ao setor privado, sobretudo ao financeiro. Sendo ele o presidente do partido que se notabilizou por ter participado de todos
os governos desde o fim da ditadura militar, com o
controle de diversos ministérios e autarquias onde
já se comprovaram inúmeros casos de corrupção”,
apontava o documento. “Por essas e outras razões
semelhantes, entendemos que, apesar de todas as críticas que merece o Governo Federal capitaneado por
Dilma Rousseff, a sociedade civil democrática e comprometida com a construção de um país menos desigual deve combater a chantagem do impeachment e
exigir a queda de Cunha, cujo lugar é na cadeia, e
não decidindo os destinos do país”.
Foi diante desse clima de ruptura institucional e de crise e radicalização política – que só se
aprofundaria nos meses e no ano seguintes – que a
ADunicamp se posicionou frente às manifestações
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e mobilizações que se espraiavam pela Unicamp e
pelas universidades públicas paulistas por aqueles
dias. Afinal, a radicalização que o país vivia também estava dentro da universidade.
E as tensões eclodiriam, com suas diferentes
variáveis, na campanha da data-base de 2016. O
Cruesp oferecera, novamente, um reajuste de 0%.
Após uma sequência de negociações conduzida
pelo Fórum das Seis, não houve acordo. Assim,
em 1° de junho, por decisão de assembleia geral,
os professores decidiram entrar em greve, assim
como os servidores técnico-administrativos, ambos
com apoio do movimento estudantil – que apresentava pauta marcada por diversas reivindicações de
cunho sobretudo social, como política de cotas e
permanência na Universidade.
Apesar da intransigência do Cruesp, que insistia no 0%, negociações conduzidas pela ADunicamp
junto ao então reitor José Tadeu Jorge apontaram
para um novo caminho. Em 24 de junho daquele
ano, a convite da ADunicamp, o reitor debateu com
os professores a situação financeira da universidade
e se comprometeu a garantir uma recomposição
parcial dos salários, com um reajuste de 3%. Firmou
também o compromisso de reabrir as negociações,
assim que houvesse uma recuperação na arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo.
Essa decisão certamente contribuiu para uma
mudança de curso nos acontecimentos e, a partir
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dela, as demais universidades públicas paulistas
acabaram acatando o reajuste de 3% naquele ano –
ainda que essa decisão não tenha sido implementada com efeito imediato em todas elas.
Assim, em assembleia geral ocorrida no dia
30 de junho, os professores decidiram suspender a
greve, mas manter a “luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente
referenciada”. A assembleia decidiu, também, fortalecer as ações, debates e eventos promovidos pelo
Movimento SOS Universidade em Campinas.
As assembleias gerais realizadas nesse período
ganharam caráter histórico, ao registrarem por
diversas vezes a presença de centenas de professores, números só comparáveis aos das grandes
mobilizações das últimas décadas do século passado. No entanto, mais do que isso, pela primeira
vez em muitos anos, as assembleias de 2016 reuniram e colocaram em debate, frente a frente e de
forma democrática e transparente, os mais amplos
espectros de tendências sociais e políticas abrigados
na Universidade – da esquerda mais radical à mais
assumida extrema direita, passando por todo um
leque de posições intermediárias.
De resto, mesmo tendo no Fórum das Seis um
instrumento de unificação das pautas de reivindicação junto ao Cruesp, os diferentes segmentos da
comunidade acadêmica (professores, servidores
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técnico-administrativos e estudantes) têm, como
sempre tiveram, cada qual uma dinâmica própria
nas formas de organização, deliberação e mobilização. Tal dado, no entanto, nem sempre é levado
em consideração na percepção de um público mais
amplo, quando avalia o que ocorre na Universidade.
Nesse contexto, o aspecto que despertou mais
polêmicas foi provavelmente a dinâmica inédita
adotada pelo movimento estudantil em 2016, abarcando também diversas unidades onde tradicionalmente a participação discente costuma, historicamente, ser muito baixa. Assembleias estudantis com
centenas de participantes estendiam-se por várias
horas, combinadas com outras reuniões plenárias,
alternando discussões localizadas com gerais.
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O rol de instrumentos de paralisação adotados
por decisão coletiva dos estudantes incluiu também
o piquete de convencimento, visando impedir que
houvesse aula nas unidades em que a categoria
tivesse decidido parar – medida essa que a assembleia geral docente não adotou para si, ainda que
não condenasse seu uso por alunos ou servidores
técnico-administrativos (no escopo interno a cada
categoria). Fato é que, em diversas unidades, houve
conflito direto entre estudantes paralisados ou não,
envolvendo também docentes que decidiram dar
aula – contrariando a decisão de sua própria categoria, tomada em assembleia geral na ADunicamp.
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Tais conflitos se exacerbaram após a desocupação do prédio da Reitoria, que havia sido tomada
por alguns grupos de estudantes, que passaram
então a desenvolver atividades de paralisação mais
intensas em certas unidades.
Nesse ponto, é preciso voltar um pouco o filme:
nas unidades onde houve assembleias conjuntas
das três categorias, já estava em andamento um
amplo processo de discussão entre seus respectivos
membros, na procura de soluções para divergências
resultantes das diferentes ênfases dadas aos diversos itens da pauta comum apresentada pelo Fórum
das Seis. É nesse contexto que, diante do impasse
ao qual chegara a negociação direta entre reitoria
e movimento estudantil no tocante à ocupação da
Reitoria, um grupo de professores da Comissão
de Mobilização Docente se ofereceu para ajudar a
mediar essa negociação. A proposta foi feita no final
da já citada reunião na qual o reitor, acompanhado
de outros membros da Administração Superior,
esteve na ADunicamp para discutir com os docentes a pauta do Fórum das Seis (24 de junho).
A desocupação do prédio da Reitoria ocorreu
alguns dias depois, evitando a entrada da polícia
no campus – com os riscos inerentes a esse tipo de
intervenção (como a violência policial ocorrida posteriormente na USP, em março de 2017). Note-se
que, tanto na grande imprensa quanto dentro do
campus, várias vozes já se articulavam pedindo esse
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tipo de intervenção, que nunca ocorreu na Unicamp
– nem nunca deverá ocorrer, do ponto de vista radicalmente democrático historicamente defendido
pela ADunicamp.
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Mas, retomando o enredo, pode-se afirmar que
esse foi um ponto de inflexão onde as tensões se acirraram. O papel de mediação desempenhado pelos
docentes da Comissão de Mobilização foi visto por
muitos como adesão à perspectiva dos estudantes.
Essa interpretação, não justificada pelo desenrolar
concreto e objetivo dos fatos, foi adotada tanto por
docentes hostis à mobilização discente (e às suas
formas considerados agressivas por essa parte do
corpo docente), como também por membros mais
exaltados do movimento estudantil.
Foi nesse contexto conturbado que alguns grupos de docentes procuraram a direção da ADunicamp para cobrar medidas contra os estudantes, tais
como garantia de acesso à sala de aula para aqueles professores que não haviam aderido à greve
(enquanto ela perdurava), ou a todos os professores
que se sentissem incomodados pelo movimento discente (ou dos funcionários técnico-administrativos)
após a suspensão da greve pelo movimento docente.
Pouco tempo depois da desocupação da Reitoria pelos estudantes, chegava à ADunicamp um
documento com 183 assinaturas, pedindo a convocação de uma assembleia docente tendo por pauta
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o “encerramento (e não suspensão)” da greve, o
“desmantelamento da Comissão de Mobilização
Docente”, uma “moção que solicita à reitoria a apuração de fatos envolvendo agressão a docentes” e
uma “moção que solicita à reitoria segurança ao trabalho dos docentes”.
Seguindo os procedimentos previstos no regimento da ADunicamp, a assembleia geral foi convocada com essa pauta e levou a uma grande mobilização no seio do corpo docente. Compareceram
mais de 460 professores, lotando o auditório e a sala
multiuso da entidade, na qual havia sido instalado
um telão para acompanhar as discussões.
As votações foram feitas através de cartões
identificados por diferentes cores, de modo a facilitar o registro e a verificação dos votos. A assembleia
durou quase quatro horas, iniciando-se às 12:40 e
terminando às 16:30. Após longas e acaloradas discussões, o processo deliberativo levou aos seguintes resultados: o primeiro item (encerramento e
não suspensão da greve) foi retirado de pauta; o
segundo (desmantelamento da Comissão de Mobilização Docente) foi rejeitado, com a assembleia
reafirmando a continuidade da Comissão de Mobilização Docente; o terceiro (moção que solicita à
reitoria a apuração de fatos envolvendo agressão
a docentes) foi rejeitado, com o argumento de que
a ADunicamp é favorável à apuração rigorosa de
toda e qualquer agressão, independentemente das
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categorias às quais pertencerem agressor e/ou vítima
(se docente, servidor técnico-administrativo ou discente); o quarto ponto (moção que solicita à reitoria
segurança ao trabalho dos docentes) teve sua discussão, nos termos propostos, rejeitada pelo plenário.
A assembleia aprovou uma moção específica
sobre os conflitos ocorridos durante as mobilizações. “Os professores e professoras da Unicamp (...)
manifestam o seu repúdio às agressões sofridas por
docentes, estudantes e funcionários no exercício de suas
atividades ou por adesão à greve de suas categorias, devidas a enfrentamentos violentos em mobilizações. Apelamos à civilidade ao entendimento entre os membros das
diferentes categorias que integram a comunidade acadêmica”, dizia a moção.
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Seguindo a tradição da entidade, participaram
da assembleia docente, com direito a voz e voto, não
apenas professore(a)s sindicalizd@s na ADunicamp,
mas também professore(a)s não sindicalizad@s –
por terem os tópicos em discussão interesse geral
para a categoria docente como um todo, a exemplo
do que ocorre no tocante a discussões sobre pauta
salarial, condições de trabalho, direitos trabalhistas etc. Mesmo assim, houve, dentre @s docentes,
quem desse entrevista para órgãos da grande mídia
dizendo que a entidade teria “se distanciado de sua
base” – sendo essa exatamente a opinião que teve
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destaque em reportagem do Grupo Bandeirantes e
foi contestada pela diretoria da ADunicamp (que
ficou sem resposta ou retratação da empresa pelo
noticiário tendencioso – confirmando o padrão de
tratamento que temos recebido da mídia-empresarial ao longo dos últimos anos).
Após essa assembleia histórica, continuou a
mobilização docente em torno da ADunicamp, desta
feita com o objetivo de realizar eleições complementares para o Conselho de Representantes (CR) da
entidade, nos termos de procedimentos já estabelecidos pelo próprio CR alguns anos antes.
A necessidade de se ter um CR com representação real, que abarcasse as diversas unidades de
ensino e pesquisa nos diferentes campi da Universidade, refletindo também a ampla gama de visões de
mundo do corpo de sindicalizados, era uma tecla na
qual a diretoria da ADunicamp, em diferentes gestões, já vinha batendo havia um bom tempo. Nesse
sentido, a reconstituição de um CR amplo e representativo é, sem dúvida alguma, o grande saldo
positivo de um ano conturbado e que trouxe à baila
uma série de grandes desafios a serem enfrentados
num futuro próximo.
O CR eleito em 2016 passou a contar com representantes de 18 unidades de ensino e pesquisa, com
31 membros titulares e 18 suplentes – números que
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não eram alcançados há cerca de duas décadas. Com
a restauração do interesse d@s sindicalizad@s por
fazerem-se representar no CR e usar de fato esse
fórum de discussões, alguns projetos da diretoria da
ADunicamp que estavam em segundo plano puderam ser recuperados e postos em prática.
O primeiro deles diz respeito à utilização de
plataformas de comunicação eletrônica para fazer
uma discussão mais aprofundada dos tópicos de
interesse da entidade, de modo a tornar a tomada
de decisões – feita de modo presencial, nos termos
do regimento da ADunicamp – mais rápida, efetiva
e qualificada. No espaço virtual (ambiente Moodle)
dedicado ao CR, passou a ser disponibilizada toda
a documentação pertinente, possibilitando a preparação das reuniões e a consulta detalhada de sua
dinâmica e de seus resultados. Além disso, outros
tópicos correlatos passaram a ser discutidos no
Fórum Eletrônico do CR, permitindo intercâmbio
mais matizado e devidamente documentado.
Com isso, resgatou-se uma ideia que tinha sido
implementada cinco anos antes, mas fora deixada
de lado por falta de demanda. O mesmo mecanismo
passou também a ser usado pela própria diretoria,
como previsto na proposta original.
Uma outra questão que já vinha sendo discutida internamente na diretoria da ADunicamp era a
de estabelecer formas de dar mais transparência às
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questões de ordem financeira, notadamente a previsão orçamentária e sua execução, de modo a possibilitar não só o controle efetivo dos gastos, mas
sobretudo o estabelecimento de critérios de priorização, segundo a política geral de atuação da entidade. Em sua primeira reunião, realizada no final
de 2016, a diretoria apresentou ao CR uma proposta
de previsão orçamentária, a ser levada para deliberação da assembleia docente.
Nessa reunião acordou-se uma revisão da previsão orçamentária, a ser realizada no início de
2017. A assembleia docente alterou parcialmente
essa previsão orçamentária, mas manteve o mecanismo de revisão no início do ano seguinte, quando
já houvessem dados que permitissem uma avaliação, ainda que parcial, de sua adequação.
Posteriormente, já em 2017, uma comissão
específica do CR sugeriu algumas modificações nas
planilhas de controle financeiro da ADunicamp,
as quais foram depois levadas para apreciação
do plenário do CR. As modificações efetivamente
implementadas contribuíram para tornar a documentação mais acessível, facilitando a visualização
dos diferentes tópicos e sua relevância para a vida
financeira da entidade, com percepção mais clara
das possibilidades e dos eventuais limites de atuação da ADunicamp.
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Importante desdobramento da modernização da política de comunicação da ADunicamp foi
a criação, no final de 2016, do programa S/A Sala
Aberta, realizado em colaboração com vários coletivos de mídia independente de Campinas (cf. http://
salaaberta.org.br/).
A iniciativa remonta, na verdade, a uma proposta apresentada em assembleia docente na greve
de 2014, no sentido de que a ADunicamp deveria
privilegiar canais alternativos de comunicação,
tendo em vista que a mídia empresarial, cada vez
mais, se posicionava de modo incontestavelmente
hostil ao modelo de universidade pública consolidado no país e no Estado de São Paulo.
Em 2016, com a retomada do movimento SOS
Universidade (pública, gratuita, de qualidade e
socialmente referenciada), ao final de uma greve
que gerou fortes tensões dentro da comunidade
acadêmica e na sua relação com a sociedade em
geral (como resultado de uma campanha aberta
da grande mídia para desacreditar a universidade
pública), definiu-se que caberia ao SOS Universidade estabelecer um diálogo mais direto com
a comunidade extramuros, visando por um lado
levar a ela informações sobre o que se faz na academia, numa linguagem ao mesmo tempo precisa
e acessível. Por outro lado, tratava-se também de
trazer os problemas que afetam essa comunidade
para o debate interno da academia. O programa S/A
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Sala Aberta vem cumprindo essa função, abordando
novos temas de interesse acadêmico e social em um
ritmo quase mensal. Como efeito colateral, passou
a ocorrer um aprimoramento constante da infraestrutura logística de comunicação da ADunicamp,
abrindo novas possibilidades como a transmissão
ao vivo de outros eventos – com o auxílio de parceiros externos ou mesmo usando apenas o corpo
funcional da própria entidade.
Ao que tudo indica, a nova dinâmica resultante
do turbilhão de 2016, com destaque para a busca
por modos de exposição democrática e transparente
das diferenças, aliada a mecanismos de estabelecimento dos consensos possíveis e das eventualmente
necessárias decisões por voto de maioria, deverá
continuar marcando a vida da ADunicamp no ano
de 2017, o ano dos 40 anos.
Num país em que a cada dia novos desdobramentos na política e no quadro institucional mais
amplo tornam praticamente impossível fazer qualquer previsão sobre o futuro, resta à ADunicamp
continuar cultivando sua vocação de respeito radical pelos valores democráticos, também expressos
no mote do atual movimento SOS Universidade
– pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Trata-se de defender sempre os direitos e
os interesses da categoria docente que representa,
porém evitando um corporativismo estrito que colo-
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que esses interesses acima de valores maiores. Mantendo sempre um diálogo franco e aberto com nossos
parceiros tradicionais, seja no âmbito do Andes ou
do Fórum das Seis, seja na interlocução com outros
setores da sociedade organizada, ou ainda no embate
direto com instâncias que estiverem do outro lado da
mesa de negociações – como o Cruesp, a Administração da Universidade e qualquer outro órgão ou
instância, de caráter público ou privado, que venha
a estar nessa situação.
São 40 anos de história, da qual a ADunicamp
muito tem a se orgulhar. O contexto muda, os desafios mudam, mas a tarefa básica permanece. Temos
plena convicção de que a entidade saberá manter-se como ator importante nos tempos difíceis que
enfrentamos, ajudando a preparar o caminho para a
retomada da construção de tempos melhores.
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2017...
No dia 4 de abril de 2017 a ADunicamp abriu
as comemorações do aniversário de 40 anos, com o
debate “A ADunicamp e o Movimento Docente”, para
o qual foram convidados todos os ex-presidentes e
o atual presidente da entidade. Nem todos puderam participar. Helena Lopes de Freitas enviou seu
depoimento por escrito e Luiz Carlos Guedes Pinto
foi representado pela vice-presidente de sua gestão,
Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano.
Leia, nas páginas seguintes, trechos dos depoimentos dos ex-presidentes que participaram do
encontro.
Estiveram presentes:
• José Vitório Zago (IMCC) – Presidente na gestão provisória de 1977, vice-presidente e presidente em exercício na gestão 1977/1979 e primeiro secretário na gestão
1987/1989.
• Helena Costa Lopes de Freitas (FE) – Presidente na
gestão 1987/1989 e reeleita na gestão seguinte, encerrada em 1990.
• Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano – Vice-presidente
na gestão 1995/1996, presidida por Luís Carlos Guedes
Pinto.
• Francisco de Assis Machado Reis – Presidente na gestão 1999/2001.
• Mauro Antônio Pires Dias da Silva – Presidente na
gestão 2005/2007
• Paulo César Centoducatte – Presidente na gestão 2008/2010 e reeleito para as gestões 2012/2014,
2014/2016 e 2016/2018.
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2017...

Abertura das comemorações dos 40 Anos de fundação
da ADunicamp: da esquerda para a direita, Mauro
Antônio Pires Dias da Silva, Francisco de Assis
Machado Reis, Paulo César Centoducatte, José Vitório
Zago e Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano .
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“

José Vitório Zago
É com muita emoção que estou aqui na mesa
para comemorar os 40 anos de ADunicamp,
lembrando que na época da fundação eu tinha
32 anos e hoje tenho 72. Mais da metade da
minha vida dedicada à militância sindical. Eu
vou situar um pouquinho essa história, para
dar conta da primeira gestão, que deveria ser
de seis meses. Depois eu vou contar as circunstâncias pelas quais eu tive que continuar
até fim de setembro de 1979 e participando
de alguns acontecimentos importantes dessa
época.
Vou começar com o ano de 1975, com a morte
do (Vladimir) Herzog. Eu não estava no país,
estava completando meu doutorado na Universidade de Wisconsin (EUA). Mas houve
essa comoção e foi o começo, na realidade, de
um amplo movimento contra a ditadura.
Foi o primeiro acontecimento de luta de massas contra a ditadura militar. E logo em janeiro
de 1976 morreu o Manuel Fiel Filho, militante
do Partido Comunista, assassinado também
nas masmorras da ditadura. Eu cheguei de
volta dos Estados Unidos em janeiro de 76 e
o movimento contra a ditadura ainda continuava. Já no final do ano, em dezembro de
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1976, houve a Chacina da Lapa. Todo o comitê
central do PCdoB , o Pedro Pomar e mais dois
dirigentes do partido foram assassinados pela
ditadura. No começo de 1977 começaram as
primeiras greves, a greve da Scania. E houve
a prisão de alguns companheiros que estavam
distribuindo panfletos, um deles era o José
Maria, nosso companheiro, hoje presidente
do PSTU, e vários militantes foram presos. Foi
feita uma greve geral e começaram as primeiras manifestações do movimento estudantil
aqui em Campinas.
Mas, voltando a ADunicamp. Já no fim de
1976, alguns companheiros começaram a pensar a fundação de uma associação de docentes. Começamos a fazer as primeiras reuniões.
No começo das aulas começamos as primeiras
reuniões, fizemos uma comissão para redigir
os estatutos e no dia 12 de maio a gente convocou a primeira assembleia para a fundação
da associação, para fazer a primeira discussão
da fundação e aprovação dos estatutos. Evidentemente a aprovação dos estatutos não
foi feita nessa assembleia. Convocamos outra
assembleia para o dia 17, na qual foram finalizados os estatutos e escolhida uma diretoria
provisória, que eu tive a honra de presidir.
Era uma diretoria para estabelecer a associação e convocar eleições para o segundo
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semestre. Um mandato de seis meses. Depois,
foi eleita uma diretoria provisória e nós continuamos, já como diretoria, participando das
manifestações aqui em Campinas. A primeira
não teve repressão, mas a segunda, 15 dias
depois, teve repressão por parte dos soldados
do antigo BIB (Batalhão de Infantaria Blindado) e aí o pau comeu. Teve também a questão da SBPC, que foi reprimida pelo Erasmo
Dias (então secretário de Segurança do Estado de
São Paulo).
Então, me lembro muito bem que a nossa
associação nasceu com caráter sindical e com
caráter político de luta contra a ditadura, no
bojo dessa luta.
(...)
Participei de algumas outras diretorias e em
2000, quando me aposentei, fui para a diretoria do Andes onde fiquei por oito anos, dois
mandatos, quatro mandatos de dois anos,
com um interstício de dois. E hoje, de novo,
estou na diretoria do Andes.
O processo de formação da ADunicamp
foi um processo muito dinâmico. Eu estive
fazendo umas contas: de 1977, ano da nossa
fundação, até 1981, quando foi feita a fundação da Andes, aqui em Campinas, ocorria a
fundação de uma associação de docentes por
mês. Um processo muito rápido. Nós fize-
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mos dois Enade (Encontro Nacional de Associações de Docentes): um em 1978, outro em
79. O terceiro Enade foi aqui em Campinas
para fundar a Andes que, depois, em 1989, se
transformou no Andes-Sindicato Nacional,
mantendo as antigas associações de docentes
como associações.

“

(Depoimento encaminhado por escrito e lido no encontro)

Devo dizer, em primeiro lugar, da tristeza que
sinto por não poder compartilhar pessoalmente com vocês, deste momento de recuperação da história de nossa entidade e de suas
lutas na defesa da Unicamp, da universidade
pública e gratuita e de sua importância para
o desenvolvimento científico e tecnológico de
nosso país.
Ao completar 40 anos de existência, a ADunicamp evoca, em sua trajetória, um acúmulo
de lutas de resistência e de ofensiva contra as
políticas de governos que, em diferentes épocas históricas, promove(ra)m a destruição da
Universidade Pública, a democracia e a independência e soberania do país.
O nosso olhar para este processo não é isento,
não é neutro.
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“

Helena Costa Lopes de Freitas
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Move-nos o desejo de nos dirigirmos principalmente para as novas gerações de professores que escolheram a Unicamp para construir
sua identidade docente e seu futuro, como
formadores da juventude para atuarem nos
diferentes campos e áreas de conhecimento,
com uma perspectiva transformadora e não
conformista.
É, portanto, com alegria, que , com todos os
limites, falarei aqui do período importante na
vida de nossa entidade e da nossa universidade,
que foi o período pré-autonomia financeira - a
greve de 1988 - e o movimento SOS Universidade,
recentemente retomado pela atual Diretoria, em
virtude das contínuas tentativas de desmonte
da educação superior pública em nosso Estado
e a nível federal.
A greve de 88 surge em resposta a uma profunda deterioração dos salários dos docentes
e pesquisadores das universidades paulistas,
consideradas nacional e internacionalmente,
como centros de excelência. Deterioração que
vinha progressivamente comprometendo a
própria “essência” da universidade, a pesquisa,
o trabalho docente universitário e, portanto, a
formação profissional de nossa juventude e o
desenvolvimento científico de nosso país.
A lógica que se impunha, então explicitada
de forma mais clara a partir de 1989 com o
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Governo Collor, era a defesa, por parte de
segmentos no interior da própria universidade, de um modelo de universidade subserviente ao capital e uma universidade importadora de inovações e de novas tecnologias, sem
necessidade, portanto, de que nossas universidades se constituíssem como centos produtores de conhecimento, de ciência, inovação e
de tecnologias sintonizadas com os interesses
nacionais.
Aliás, estes embates vivemos na atualidade
com o desmonte deliberado do Ministério
da Ciência e Tecnologia e de programas que,
desenvolvidos amplamente em nosso país,
poderiam contribuir para nossa independência cientifica e tecnológica.
Bem lembrávamos nós, em 88, que nossa reivindicação – então salarial e pela recomposição de nosso poder de compra – não era
simplesmente de cunho salarial, mas a defesa
de um patrimônio público que se encontrava
ameaçado pela ingerência do então governo
estadual nos destinos das IES paulistas, pela
asfixia financeira a qual as submetia.
A luta pela autonomia política, didático cientÍfica e de gestão financeira, aliada à luta pela
democratização da universidade, objetivo
da nossa luta permanente, ganhou, naquele
momento contornos interessantes. O movi-
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mento SOS Universidade surgido no interior
da greve, conseguiu aglutinar diferentes segmentos da sociedade na luta pela Universidade Pública, pela sua democratização, sua
autonomia e, sobretudo, por sua inserção na
luta por um país independente e soberano,
capaz de criar conhecimento, produzir ciência, inovação e tecnologias próprias.
Um dos resultados finais da longa greve que
vivemos, resultou no “decreto da autonomia”
do então governador (Orestes) Quércia, que
acabou jogando no colo dos reitores – e não
mais do governador - toda a luta pela recomposição salarial de docentes e funcionários
das universidades paulistas. Passamos a ter
um “patrão” – nossos colegas docentes reitores – com os quais passamos a negociar.
A discussão sobre autonomia universitária
ficou restrita à autonomia da gestão financeira, com a destinação do percentual da arrecadação para as IES paulistas, que decidiriam
sobre a destinação dos recursos de forma
independente do governo do Estado.
A “falsa” autonomia estava implementada.
Na realidade, como diz nosso querido e
saudoso Edmundo no livro da Adunicamp,
“Quércia descobriu um novo sentido da palavra autonomia: em vez de dar autonomia à
Universidade, ele deu autonomia ao governo
do Estado, que não tinha (e não tem, destaque
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meu) que se defrontar com o movimento das
universidades...”
Como reafirmamos naquele momento,
sem dúvida, a autonomia de gestão financeira,
...é conquista importante(...) ela não pode
significar,
entretanto,
descompromisso
do Estado com o financiamento e deve
necessariamente vir acompanhada de
autonomia política e da democratização da
Universidade.
Essa amplitude de nossa luta – para além da
reivindicação econômica - é sempre necessária
de ser lembrada. Esse é sempre o papel central
das entidades sindicais, representativas dos
trabalhadores, funcionários e docentes.
Hoje, o desafio que se coloca para o movimento docente, na Unicamp e nacionalmente,
é o de superar os limites do caráter econômico
da luta corporativista e salarial, para alcançarmos patamares mais elevados de consciência
política que nos permita enfrentar os desafios
do nosso tempo: a luta contra as propostas
neoliberais, a privatização, a entrega da gestão universitária a Organizações Sociais e/
ou gestores privados, a defesa da pesquisa
financiada com recursos públicos e o aprofundamento dos vínculos da universidade –
através do ensino, pesquisa e extensão – com
o enfrentamento e as soluções para os graves
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problemas sociais, culturais, econômicos e
políticos vividos por nosso povo.
Na minha avaliação pessoal compartilhada,
certamente, por muitos colegas das diretorias
daquele momento e por maioria dos docentes
que vivenciaram momentos decisivos para
o futuro das IES paulistas, as lições daquela
greve que durou 70 dias, estão sendo aprendidas e revistas a cada ano, quando nossas entidades são obrigadas a travar os embates para
os reajustes na data-base e se defrontam com
a “ausência” de recursos adequados.
Mas, também aprendemos que não é suficiente o discurso de caráter exclusivamente
gerencialista que atribui a ausência de recursos à “má gestão financeira” dos gestores universitários, discurso que combatemos desde o
decreto da autonomia.
(...)
Como não acredito na perenidade das armadilhas, mas na eterna resistência, penso que
devemos lutar para que a ADunicamp em
seus próximos 40 anos, continue se fortalecendo como entidade e vencendo as pequenas
batalhas que cotidianamente se apresentam
para nossa universidade.
Que se confirme diária e incansavelmente,
como uma entidade que combate o retrocesso, o autoritarismo, a desesperança diante
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do desmonte das políticas sociais e a perda
de direitos levada a efeito pelas atuais reformas da previdência, trabalhista, política e de
entrega do serviço público à sanha do capital
com a terceirização indiscriminada recém-aprovada, todas propostas pelo governo ilegítimo instaurado em nosso país.
Que se articule às demais entidades científicas, sindicais, movimentos da sociedade civil,
na defesa da Universidade Pública e Gratuita,
contra propostas que surgem em seu próprio
seio pelo ensino pago.
(...)
A luta pela igualdade passa pela luta por mais
recursos públicos para a educação, para as universidades e as escolas públicas, assim como a
luta pela democracia passa pela resistência às
crescentes reformas que retiram direitos e comprometem o trabalho e a vida.

“

Na gestão que estou representando, cujo presidente foi o professor Luis Carlos Guedes
Pinto, eu fui vice-presidente; e fui vice-presidente de outra gestão e participei de outras
diretorias da ADunicamp. Então todas essas
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“

Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano
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lutas aqui mencionadas, delas eu participei
ativamente, inclusive com o Zago. Me foi
pedido que falasse sobre a nova sede; a construção desta sede da ADunicamp onde estamos agora. Então eu vou, inicialmente, falar
sobre isso e depois não vou aguentar e vou
falar sobre outros temas aqui discutidos. (...)
Uma sede para a associação de docentes da
nossa universidade era um desejo antigo dos
associados, com o objetivo de criar um espaço
independente para a ADunicamp e com
diversas outras facilidades que pudessem
melhorar a atuação da entidade. (...) E esta
sede foi inteiramente planejada, construída,
mobiliada e inaugurada nessa gestão que eu
estou representando, do professor Guedes.
Ela foi inaugurada numa solenidade, aqui
neste salão, com a presença de quase todos os
ex-presidentes, inclusive com a presença do
professor Paulo Renato, que era então ministro da Educação e que veio para a inauguração
da sede. É oportuno recordar que na época foi
assinado um convênio com a reitoria para a
concessão do terreno e que isso exigiu várias
negociações, mas face à nossa insistência elas
foram relativamente rápidas. E a construção
só foi iniciada após uma decisão da diretoria,
aprovada pelo Conselho de Representantes,
decisão essa aprovada por uma assembleia da
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entidade. E tudo foi feito, mais ou menos em
15, 16 meses, em uma gestão de 18 meses.
(...)
O projeto foi apresentado por um jovem arquiteto, em 1995, que trabalhava num núcleo de
pesquisa da Faculdade de Engenharia Civil.
Esse jovem arquiteto tornou-se posteriormente professor da hoje Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – é o
professor Evandro Monteiro. O responsável
pela construção, por todo o processo, foi o
professor Luis Carlos Almeida, também professor da Faculdade de Engenharia Civil.
(...)
Tem um fato que nós esquecemos e que foi
muito importante nesse período. Foi o da
grande crise que ocorreu com o nosso exame
vestibular. A Unicamp tinha inovado, iniciado
seu vestibular próprio. Com isso, a Unicamp,
de forma inovadora, com muito protagonismo, foi responsável por alterações significativas no ensino médio. Como ela é que fazia
o seu vestibular, na primeira fase havia uma
redação que valia 50% da nota. E nas escolas,
em geral, da região, do Estado, passou-se a
dar valor muito grande para a redação, inclusive nos cursinhos.
E, no exame vestibular de 1995, após o resultado da primeira fase, houve uma delação de
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que o tema havia sido vazado. Um dos jornais da cidade, exatamente o Correio Popular,
de uma forma absolutamente leviana e sem
caráter atacava duramente a universidade.
Nós não estávamos acostumados com isso
na época, como estamos hoje. Hoje, todo dia
vemos na imprensa nacional, em toda mídia
(esses ataques às universidades públicas). Eles
atribuíam o vazamento do tema a uma professora que era irmã de uma coordenadora
dos vestibulares, colega nossa, professora do
IEL e responsável pela equipe de correção
das redações. Houve um grande problema e
medidas foram tomadas pela Unicamp para
que fossem evitados prejuízos maiores. Essa
professora entrou imediatamente com processo contra o Correio Popular. O jornal, posteriormente, perdeu o processo e foi obrigado
a fazer uma reportagem, a apresentar desculpas à professora. Mas elas foram apresentadas pequeninas, na primeira página, nem
perto do tamanho com que as notícias tinham
sido apresentadas.
E nós da ADunicamp resolvemos, na época,
fazer uma análise cuidadosa do que tinha
acontecido, porque queríamos que ficasse
registrado um documento da associação
de docentes sobre esse processo. Eu coordenei, então, a preparação desse material e
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nós publicamos um número dos Cadernos
da ADunicamp (número 9, de 1996, com 94
páginas) com uma análise e discussão sobre
o problema. Acho que isso foi muito importante, porque marcou muito a vida profissional, em especial da professora que tinha sido,
injustamente, acusada. Eu me lembrei ontem
que seria importante lembrar isso: a ADunicamp teve um papel importante na defesa de
seus docentes na época.
(...)
Vamos agora para as falas. O Zago, quando
assumiu a presidência da ADunicamp, logo
após a renúncia do professor Rubem Alves,
nós tivemos uma greve terrível. Além de
todas as assembleias, aqui dentro da universidade, nós fazíamos manifestações na cidade,
no Centro, e tivemos assembleias da ADunicamp no Centro de Campinas.
(...)
E também tivemos uma greve terrível quando
o Maluf era governador. Ele veio de trem,
de São Paulo, para alguma cidade do Interior, então nós fizemos uma manifestação na
frente da estação, porque o trem parava lá e
o Maluf ia descer para falar com o reitor. Foi
uma manifestação extraordinária, chovia a
cântaros e nós todos embaixo da chuva, ali.
E depois, na greve que conduziu questão da
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autonomia, muito bem discutida pela Helena
(Helena Costa Lopes de Freitas), os reitores, que não nos apoiavam, que procuravam
segurar a greve a todo custo, no final comemoravam que tinha sido graças a eles e às
intervenções deles junto ao governador que
as universidades tinham recebido autonomia. Nós tínhamos certeza que, independente
de qualquer atitude ou de qualquer luta dos
reitores, a autonomia foi o resultado de 70
dias de greve. A autonomia foi uma saída do
governador que, de certa forma, beneficiou
as universidades sob um ponto de vista, mas
que não correspondeu ao resultado de negociação de reitores, não! Foi resultado de uma
greve muito sofrida das universidades.
(...)
No período da intervenção, várias unidades
receberam interventores. No IFCH o interventor foi o Carlos Lessa. O IFCH reagiu sim,
como sempre reage, corretamente. O Lessa
não chegou a tomar posse e nem a visitar o
Instituto. Os professores fizeram uma reunião com ele antes, explicaram a situação e
ele abdicou do que tinha feito, que era aceitar
vir a assumir a direção do Instituto. O interventor da Matemática era o Pimentel, que
era professor da Esalq. Quando ele anunciou
que aceitou e veio, ele entrou no IMECC para
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assumir a direção, foi à sua sala, sentou-se na
cadeira de diretor e nós já tínhamos programado – acho que fui eu mesma a primeira
pessoa que entrou para falar com ele – pedi
para ele se retirar, ele não estava sendo bem
recebido no IMECC. Ele continuou lá, nós
fizemos uma procissão de todos os professores do IMECC. Passávamos, entrávamos e
saíamos. Ele pediu para fecharem a porta, os
funcionários não fecharam. Ele ficou lá, mais
ou menos uma hora e meia dentro do IMECC,
e nós dizendo “Fora Pimentel”. Então ele cata
a bolsinha dele e vai para a porta, mas só que
o motorista que o tinha levado para o IMECC
não estava lá, tinha voltado para a Reitoria, já
que ele ia passar o dia no IMECC. Então ele
sai, desce a escadaria do IMECC e, nisso, já
estavam ali vários colegas da Física, colegas
das engenharias. Ele queria ir para a Reitoria,
mas ele não sabia o caminho, ele não conhecia
a Unicamp.
Nós temos o prédio do Básico, que é redondo,
então ele sai da Matemática e para ir para a
Reitoria devia ter tomado à esquerda e depois
virado numa avenida que acaba indo para a
Reitoria. Mas ele toma o lado direito e, conforme ele vai, todo o IMECC atrás dele, professores, funcionários, alunos e o que acontece? Esse nosso prédio do Ciclo Básico, ele
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é icônico, ele dá a volta em todas as unidades
do ensino básico, então ele sai do IMECC e
passa primeiro no IFCH, no IEL, depois foi
passar na Biologia, alguns centros, na Química e na Física.
Só que ele sai pelo lado errado e, conforme
o cortejo passava pelas unidades, os professores e todos os colegas saiam das unidades
e iam aumentando o cortejo. (...) Assim ele
volta pro IMECC e aí que tem essa fotografia
famosa com os professores do IMECC . Tinha
até um colega meu que era monarquista, continua monarquista convicto até hoje, o Luis
Paulo de Alcântara aparece o primeiro da
foto. Esse momento foi muito importante. Aí
finalmente quando ele dá a segunda volta, ele
não aguentava mais, ele também estava cansado, aí nós o ajudamos a ir para a Reitoria e
ele nunca mais voltou. Essa reação à intervenção foi uma experiência fantástica.

“
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Acho que preciso fazer algumas considerações
sobre a ambientação na qual a gente encarou
o ano de 2000, a greve, no início da minha gestão. Primeiro, tinha a tarefa difícil de suceder
o professor Zan (José Roberto Zan), que foi meu
grande antecessor, muito mais experiente,
mais habilidoso do que eu, e num momento
difícil. Para vocês terem uma ideia, depois de
vários anos de tentativas, aquela que se convencionou chamar de “oposição dentro da
Unicamp”, ganhou a reitoria da universidade.
Então, na reitoria da Unicamp, desde o reitor
até assessores, estavam vários companheiros
de militância política, gente que participou do
movimento docente, que foi muito importante
na história da ADunicamp, que contribuiu
decisivamente para a história da ADunicamp
e a história da Unicamp.
Então era um ambiente complicado porque,
felizmente, eram poucos, mas alguns companheiros não entendiam muito bem, no início,
esse novo posicionamento – de estarem do
lado de cá e passarem para o lado de lá da
discussão. E as representações institucionais
geraram algumas dificuldades e foi assim que
o professor Zan, que já convivia com elas, passou o bastão para mim. E num momento em
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“

Francisco de Assis Machado Reis

04/05/2017 17:13:21

que havia uma compressão salarial violenta
de professores e funcionários.
Portanto, havia todo um caldo de cultura.
E os reitores que participavam do Cruesp,
ainda na gestão do professor Zan, cozinharam as instituições representativas dos funcionários e dos professores, postergando.
Porque a condição econômica era boa, tinha
condição de dar aumento, mas o sonho deles
era guardar a maior parte do orçamento para
investimento, para outras coisas que eles queriam fazer e não para traduzir em salários que
estavam comprimidos. Então, eles levaram
essa tática de empurrar com a barriga, cozinhando, cozinhando e aí eu entro na presidência da ADunicamp. E eu não esqueço: porque na minha posse eu tive o prazer de ter um
amigo meu, que ainda hoje é meu amigo, que
era o reitor da Unicamp (Hermano de Medeiros
Tavares), estava presente e eu disse, olha, nós
vamos ter discussões muito sérias com essa
história que vocês estão fazendo do pagamento. Bom, e todo o tempo nossa relação
foi profissional. Nós não concordávamos, de
jeito nenhum, com a postura dos reitores com
relação à negociação salarial. Já para abrir a
negociação foi difícil. A estratégia que nós
adotamos aqui foi de fortalecer o Fórum. (...).
Estava muito fraca a posição, então a primeira
coisa que tinha que fazer era fortalecer o
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Fórum. E entramos muito duros. Ainda bem,
nós entramos dando o recado. Lembro que no
primeiro boletim, foi o de janeiro, nós colocamos: “Chega de enrolação, os reitores precisam abrir negociação”. E não deu outra. Não
abriram negociação e nós decretamos a greve.
Enfim, foi uma greve muito dura e os reitores
com uma postura muito dura. Nós tínhamos
todas as entidades participando e os estudantes também estavam presentes.
Os estudantes não participaram da negociação
salarial, mas a gente fazia questão que os estudantes estivessem lá porque a gente tinha pauta
própria de reivindicação e eles tinham que ser
recebidos. Era postura do Fórum: não só os
reitores receberem o Fórum, mas receberem
os estudantes também, para negociar a pauta
deles. Nós não abríamos mão disso aí.
E isso criou aqui na Unicamp muitos conflitos porque amigos nossos, colegas nossos,
não entendiam porque eu como presidente
da ADunicamp não aceitei participar de uma
reunião bilateral com o reitor da Unicamp, a
não ser que fosse mandatário pelo Fórum. Isso
foi uma postura irredutível! Primeiro porque
isso enfraqueceria o Fórum e nós mantivemos
isso durante toda a negociação.
Aí se desenrolou a greve. Outra característica
importante e muito gratificante: nós tínhamos assembleias com a ADunicamp lotada de
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docentes. Isso foi a melhor coisa que nós tivemos. A outra coisa importante: a grande maioria dos docentes acatou o comando de greve.
Poucas unidades, eu não quero aqui nominar
unidades, fizeram resistência à decisão da
assembleia da ADunicamp de ter greve.
Foi duro. (...) Tivemos momentos de enfrentamentos, quando o batalhão de choque nos
cercou e invadiu, inclusive o gabinete do
Secretário de Ciência e Tecnologia; eu fui
“engravatado” pelo coronel da PM porque
estava defendendo a Neli (Neli Maria Wada),
que era diretora do Sintusp, com todo mundo
ali para poder conter a polícia e, dentro do
gabinete do secretário de Ciência e Tecnologia,
que era o José Anibal. E a cara dos reitores, do
outro lado da vidraça, olhando. Não fizeram
absolutamente nada. Mas a gente conseguiu,
devo testemunhar: nem sei o nome, mas foi o
chefe do gabinete do José Anibal que deu um
basta e falou: “Se não parar isso aqui, vou telefonar para o governador Covas”. Foi quando
a coisa tranquilizou e aí foi acalmando um
pouco.
(...)
Mas, então, foi uma greve bem sucedida, porque deram 7%, chegou em janeiro tiveram que
dar 14,5%. Ou seja, a gente pedia 25%, no final
tivemos 24,5% de reajuste. Eu não esqueço,
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porque o reitor da USP, o Jacques Marcovitch, a gente pediu várias coisas e o no final ele
baixou a cabeça e falou: “Mas os senhores já
ganharam tudo. O que mais que vocês querem aqui?”
Eu não esqueço dessa reunião.
Sobre a intervenção – A intervenção foi muito
ampla aqui na universidade, e foi muito dura.
Tem fatos que em várias unidades se reproduziram. Eu vivi dentro da minha unidade, porque a Química teve uma reação surpreendentemente muito dura contra a intervenção, e a
gente ocupou; ela foi chocante porque, como
toda intervenção ela visava o quê? Dominar
e transformar a universidade num bando de
carneirinhos, sem nenhuma veleidade de convívio, de expressão. Coisa que para nós era
muito chocante.
O Zeferino Vaz, em relação às posições políticas nossas, ele não temia, ele falava: “Dos
meus comunistas me ocupo eu”. E não deixava que os milicos entrassem aqui. Isso,
ele fazia. Ele era extremamente autoritário
no aspecto de contestar ele pessoalmente,
como autoridade, então, mesmo a criação
da ADunicamp não suscitou uma reação tão
grande, uma violência tão grande quanto foi
a intervenção dentro da universidade contra
nós. Essa foi a essência.
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Mauro Antônio Pires Dias da Silva
Vou iniciar agradecendo. Na nossa gestão
nós trabalhamos, quando falo nós é que nosso
trabalho foi muito coletivo. Foi em 2007, e eu
fiz aqui uma revisão, enquanto a gente está
sentado vai relembrando as pessoas que nos
ajudaram. Na verdade, nossa diretoria foi um
coletivo. Foi Tânia, Cristina, Bento (que está
aqui), Lalau, Paulinho (que está aqui), Valério, Cecília, Edmundo Dias (já falecido), Hélio
Solha, Adolfo, Esdras e eu. Na verdade, fomos
nós. Foi um coletivo que naquele período
administrou a ADunicamp.
E esse coletivo interno fez várias coisas. Internamente, ele se preocupou muito com a questão de transformar a associação dos docentes
num segmento, num sindicato. Porque, qual
era a grande discussão na época? Como associação, só representava os associados. E como
sindicato representava todo o corpo docente.
E a grande dificuldade é que se tinha que
botar em votação e tinham que votar praticamente a totalidade dos professores. Nós ficamos quatro meses, se não me falha a memória, abertos em votação. Votaram mais de mil
e cem docentes.
E eu estava vendo, tem até uma questão histórica: foi aprovado por mais de mil votos. Na
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época, mais de mil votos aprovaram a passagem da associação para uma seção sindical
ligada ao Andes. Isso foi uma questão muito
relevante na época, porque era quase que
uma missão impossível fazer esse tipo de passagem. Então, internamente esse foi o grande
ponto marcante.
Uma outra questão é internamente também
ligada à Unicamp. Os professores eram aposentados por uma fórmula totalmente excludente. Vários professores eram submetidos a
essa fórmula e recebiam muito menos que o
salário integral. Lembro que vários professores corremos várias unidades e conseguimos
fazer com que a reitoria tirasse essa fórmula.
(...)
No âmbito externo também foi um coletivo.
A ADunicamp junto com a Adusp, Adunesp,
Sintunesp, Sintusp, STU, muitos colegas e
companheiros faziam o coletivo. O esforço foi
o de unir todas essas entidades no cotidiano
do trabalho para conseguir ações que fossem
privilegiar professores, funcionários e, evidentemente, os alunos. Esse era o Fórum das
Seis, mas nunca eram seis, tinha muito mais
entidades.
E as negociações sempre foram muito difíceis.
Acredito que está cada vez mais difícil. Eu me
lembro que, já naquela época, tudo o que era
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apresentado era maquiado. A gente sempre
desconfiava muito porque tinha alguns sinais,
assim, claros de coisas maquiadas. Por exemplo, na época a Adunesp estava em situação
financeira que era apresentada como muito
melhor que a da Unicamp, aliás, a Unesp em
situação ainda muito melhor. A gente sabia
que não era verdade aquilo. E o reitor insistia
em mostrar aquelas questões e a gente tinha
que fazer cara de paisagem, muitas vezes,
para mostrar que a gente compreendia. Negociações sempre muito difíceis.
Eu queria relembrar que a história, independente de quem foi presidente, a construção da
ADunicamp é a construção do coletivo. Isso
para mim ficou muito claro. O próprio Zago
sempre ajudou a nossa gestão, as questões da
ADunicamp sempre estiveram presentes. Eu
me lembro que até competíamos em chapas
opostas e, depois, o Zago veio ajudar nosso
grupo que estava trabalhando. Eu acho que
isso faz parte da ADunicamp. São essas questões que fazem construir a ADunicamp.
Aliás, no momento presente a gente precisa
retomar essa filosofia de uma maneira bem
forte. Eu acho que nós estamos atravessando
uma fase que a gente precisa relembrar a história, retomar esse lado positivo da história
para fazer com que essa entidade, e as enti-
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dades que a gente sabe que estão fazendo
esse trabalho coletivo, retomem realmente a
sua representação e façam com que realmente
representem esse lado do professor, o lado
dos funcionários, o lado dos alunos.

“

Foram ditas aqui diversas questões, coisas que
aconteceram, os ataques que as universidades
sofreram nesse período. O que eu posso dizer
é que a gente continua sofrendo os mesmos
ataques, com roupagem um pouco diferente,
com a questão do sub-financiamento das universidades. As universidades, as três paulistas, experimentaram nos últimos anos um
grande crescimento, no seu número de alunos,
de cursos, de cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, sem nenhum aumento
na quota parte do Estado no financiamento e
muito pelo contrário: somos premiados por
descontos indevidos do ICMS na hora de aplicar os nossos 9,57%. Além de outras coisas que
o Governo do Estado tem feito, como o desvio
de recursos das universidades através do programa Nota Fiscal Paulista, que na realidade,
só retira recursos vinculados da educação, da
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“

Paulo César Centoducatte
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saúde e coloca um grande volume de recursos
na mão do governo, fora do Orçamento. Isso
é o que acaba acontecendo. Então a nossa luta
continua pela universidade pública, gratuita,
de qualidade, socialmente referenciada.
Mas o que mudou, nestes últimos tempos, foi
a participação dos docentes. A participação
dos docentes que é muito mais difícil, cada
um se isolando no seu laboratório, olhando
para o seu umbigo e essa é uma tarefa de
todos nós: a de retomar essa discussão.
Nesse final do ano passado, a gente finalmente conseguiu reconstituir um CR. Hoje
o CR ainda não está completo, mas tem 32
representantes.
Também, essa é outra questão: dentro da
universidade tem crescido bastante a intolerância. Não só entre as diferentes categorias,
entre docentes em relação aos técnico-administrativos, aos estudantes, mas também
entre os próprios docentes que pensam diferente. Então, acho que a gente tem uma tarefa
enorme, na ADunicamp, nos próximos anos
da ADunicamp que é fazer essa discussão e
ultrapassar essas barreiras.
E (dirigindo-se a Francisco de Assis Machado
Reis), Reis, as reuniões do Fórum continuam as
mesmas. As com os reitores talvez sejam piores, mas as do Fórum certamente continuam
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as mesmas, com bastante discussão. Continuamos ainda com o mesmo esquema e vamos
continuar defendendo decisões de consenso.
Então, avançamos madrugadas adentro para
poder conseguir consenso, e a gente consegue. Uma hora a gente consegue o consenso.
Era isso o que eu tinha a dizer.

“
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