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Resumo 
 
 
O objetivo desta pesquisa é contribuir para a História da Reforma Universitária no 
Brasil, analisando a participação de segmentos e setores universitários no 
processo de reforma, democratização e autonomia da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), especialmente durante a Constituinte de 1982, 
a experiência democratizante e a crise institucional, entre os anos de 1979 e 
1988. Busca explicitar, nesses momentos significativos da memória da instituição, 
as alianças, os confrontos e contradições vividas pelos sujeitos no processo de 
reforma e democratização da PUC-SP. Parte da hipótese de que a greve dos 
professores, em 1979, com o apoio dos funcionários e estudantes, deu início ao 
processo de democratização da universidade, a partir das críticas dirigidas à 
estrutura e às formas de participação da comunidade no governo da universidade, 
instituídas pelos Estatutos de 1971. O “discurso da conciliação”, criado pela 
memória institucional, encobria posições políticas distintas que não tiveram força 
suficiente para contraporem-se ao hegemônico e alterarem, substancialmente, a 
própria compreensão sobre a história da universidade até 1986. A crise 
institucional, decorrente da crise financeira, associada à crise política da 
universidade, apunhalou severamente tal discurso, pois desfez alianças, revelou 
divergências quanto às estratégias e aos objetivos defendidos para a PUC-SP e à 
formalidade da democracia puquiana. Em referência à produção historiográfica e 
à memória histórica institucional, esta pesquisa analisa o discurso veiculado na 
documentação produzida pelos diferentes setores e segmentos, principalmente 
das entidades associativas, dos jornais comunitários e das Atas do Conselho 
Universitário, reconstruindo o encadeamento das ações, as razões e os 
significados dados às representações construídas historicamente. 

 

 

Palavras-chave: Reforma Universitária, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), Democracia Universitária, Ensino Público e 
Gratuito, História e Memória. 
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Abstract 
 
 
The goal of this research is to contribute to the History of University Reformation in 
Brazil, by analizing the participation of different university sectors in the process of 
reformation, democratization and autonomy of  the Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) during the 1982 Constituinte, the democratic 
experiment and the institutional crisis, between years 1979 and 1988. It aims to 
understand how these meaningful moments in the University's memory, directly 
opposite of the military government and its limiting and repressive  educational 
policies, revealed themselves and came together in the institution. Its starting point 
is the hypothesis that the reconciliating discourse disguised differing political 
stands, which were not strong enough to make opposition to the predominant one 
and thus substantially alter the  understanding of the memory itself and the 
university's history and the current moment. The institutional crisis revealed 
conflicts between different sectors, questioning about the "PUCkian Democracy" 
and different alternatives about the future of the university among the supporters 
of the "Statetization" and of the "Mixed Foundation", from 1986 on. Despite the 
democratic experiment and the institutional crisis, PUC-SP did not manage to 
equate its subordinate status to Fundação São Paulo, which was responsible for 
establishing the limits of the university's democracy and autonomy. Regarding 
historiographic material production and the institution's memory this research 
analyzed the discourse broadcast in documents produced by different sectors, 
mainly those published by associations, community newspapers and the records 
of the University Counsil, recreating the sequence of actions, reasoning and 
meanings given to the historically built representations. 
 

Key-words: University Reformation, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), University Democracy, Free Public Education, History and 
Memory. 
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Introdução 
 

 

O objeto deste trabalho é a reforma universitária da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo1 (PUC-SP), destacando a participação de segmentos e 

setores da instituição nesse processo de práticas e experiências vividas, 

contestadas e redimensionadas, principalmente por professores, funcionários e 

estudantes, em suas respectivas entidades de representação na universidade e 

em outras formas criadas, em decorrência de momentos significativos. 

A periodização da pesquisa inicia-se, basicamente, no ano de 1979, 

quando eclode a greve de professores que, para além das questões trabalhistas e 

funcionais, reivindicavam modificações substanciais na estrutura do poder 

universitário e administrativo. Trata-se de confrontos contra a burocracia 

administrativa, a segmentação entre o setor acadêmico e gerencial e 

reivindicações sobre o poder da universidade. Finaliza, em 1988, quando a 

experiência de participação, revelada pela crise estrutural, iniciada em 1986, 

esgota-se.  

Ao longo das últimas décadas, foram produzidos vários trabalhos sobre a 

reforma universitária, examinando as intenções implícitas e explícitas da política 

federal, relacionando-os com o contexto sociopolítico da época e o modelo de 

desenvolvimento subjacente, que orientava a coalização burocrático-autoritária 

nas várias esferas institucionais. O foco de análise privilegiava o centro de poder, 

e pouca atenção foi dada às reações das instituições universitárias, ou à maneira 

pela qual a política federal era absorvida internamente pelas Universidades. Foi 

senso comum afirmar que, para além da eficiência e o rendimento, tal política 

visava à despolitização das atividades desempenhadas pelos membros da 

comunidade universitária, por meio da coerção política, cassação e expulsão de 

                                                            
1 Em 07 de janeiro de 1946, foi autorizado pelo governo federal o funcionamento da recém-criada 
Faculdade Paulista de Direito. Em 08 de agosto do mesmo ano, a Fundação São Paulo, 
mantenedora da Faculdade Paulista de Direito e da Abadia de São Bento, efetivou a incorporação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento à nova universidade. Em 22 de agosto, 
o decreto de nº 9.632 reconheceu a Universidade Católica de São Paulo como “universidade livre 
e equiparada”. Em 12 de janeiro de 1947, é reconhecida como Pontifícia, tendo como grão-
chanceler D. Vasconcellos Motta, e como Reitor, o bispo de Campinas, D. Paulo de Tarso Campos 
– após falecimento do primeiro reitor nomeado, D. Gastão Liberal Pinto, bispo de São Carlos. (Cf. 
Veredas, 1967). 
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estudantes, entre outros mecanismos. Esse esforço analítico, embora generalista, 

foi importante por trazer as pretensões da coligação burocrático-autoritária, em 

relação ao sistema universitário, mas revelou-se insatisfatório para entender como 

as universidades e os vários interesses e grupos nelas existentes absorveram, 

apoiaram ou reagiram a essas pretensões do governo federal. (VEIGA, 1985). 

Nesse sentido, não significa abandonar o nível genérico de análise, mas 

relacioná-lo a um enfoque centrado nas instituições universitárias. É possível 

reexaminar os conflitos que a envolveram, em suas relações com outras esferas 

institucionais, não mais como meras manifestações secundárias, pois a 

universidade expressa relações de poder entre o meio social na qual esta inserida 

e aquelas gestadas internamente. Suas ações e atividades correspondem ao 

modo pelo qual as determinações externas e internas são equacionadas pela 

comunidade. 

Nesse sentido, esta pesquisa analisou um dos momentos mais 

significativos da história da PUC-SP. O processo de democratização da 

sociedade e da universidade – ao lado da crescente crise econômica nacional e 

da crise financeira da instituição – revelou diferentes posições políticas daquele 

momento histórico. 

A partir dos anos 1970, assistia-se a um crescente endividamento da 

Fundação São Paulo – mantenedora da Universidade – tanto pela construção dos 

novos prédios, quanto pela redução cada vez maior da participação do Estado no 

orçamento da instituição. 

Como qualquer outra Instituição de direito privado, proprietária de um 

grande patrimônio econômico e financeiro, a PUC-SP desenvolveu suas 

atividades acadêmicas no âmbito da sociedade capitalista brasileira e, portanto, 

estava sujeita às contingências da política econômica nacional, particularmente, 

daquelas voltadas para a Educação. Assim, teve que operacionalizar seu projeto 

educacional em função das obrigações tributárias e trabalhistas, beneficiar-se dos 

subsídios governamentais e aliá-los à política federal de reajuste das 

mensalidades. 

Como universidade confessional, subordinada à Igreja Católica e às suas 

diretrizes, estava sujeita ao modo como a Igreja percebia o mundo dos homens e, 

particularmente, como a educação cristã era responsável por transformar a vida 
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social ao transformá-lo. Dessa forma, a PUC-SP precisou lidar com as mudanças 

sociais e políticas que perpassavam a sociedade brasileira, particularmente 

aquelas relacionadas ao meio universitário.  

Apresentando-se como Universidade Comunitária, durante a década de 

1980, declaradamente pública, ou com fins públicos, durante os anos de 1970, 

exaltava sua "opção pelos pobres", e a educação redentora como preceitos 

maiores de sua missão educacional, originários dos Encontros de Medellin (1968) 

e Puebla (1979). 

Entretanto, como empreendimento privado, a universidade deveria se 

mostrar competitiva, explorar a mais-valia da mão de obra empregada e promover 

a acumulação e a reprodução de seu capital – discursos e práticas 

aparentemente contraditórios com os quais a universidade precisava lidar.  

Teria, ainda, que solucionar outra contradição identificada por Saviani 

(1985): a PUC-SP era uma escola particular que procurava dar padrões públicos 

ao seu projeto educacional e, por fazê-lo, não poderia contar com verbas do 

Estado que garantissem, sem contradição, sua orientação educacional. Ao 

contrário das escolas empresariais, ela passaria por dificuldades orçamentárias, 

algumas delas decorrentes da mentalidade pública de seus professores e, 

consequentemente, do descompromisso com a instituição e com certa 

desvinculação entre as receitas e as despesas.  

O agravamento da situação financeira da instituição, ao longo dos anos, 

teve como resultado a criação da Associação dos Professores da PUC-SP 

(APROPUC), em 1976, e da Associação dos Funcionários Administrativos da 

PUC-SP (AFAPUC), em 1978, que se apresentavam como canais de defesa dos 

interesses trabalhistas e acadêmicos desses segmentos. Ao mesmo tempo, o 

movimento estudantil mobilizava-se contra os reajustes das mensalidades e a 

favor da participação no governo da universidade. 

Apesar dos conflitos decorrentes de interesses divergentes, envolvendo o 

Estado, a Igreja e a universidade – seus setores e segmentos –, os estudos sobre 

a PUC-SP enfatizaram a “tese conciliadora” de que essa instituição, apesar de 

privada e confessional, possuía características distintas das demais Escolas 

Superiores. Guardados na memória institucional, os fatos relacionados à luta 
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contra a ditadura, à invasão do campus universitário por forças policiais, em 1977, 

à primeira eleição para Reitor pela comunidade e à democratização das relações 

de poder exercidas por meio de mecanismos de representação, confirmavam a 

tese da vocação plural e democrática da instituição, desde o final dos anos 1960. 

Ser uma universidade sem fins lucrativos, que dirigia suas atividades acadêmicas 

e assistenciais, em favor dos excluídos da sociedade brasileira, dava-lhe o direito 

de receber subsídios do Estado, apesar de, contraditoriamente, se opor a ele. 

Portanto, uma instituição “sui generis” que, apesar de particular, assumia funções 

públicas – uma universidade pública não estatal. 

Tal tese, de todo modo, explica apenas uma parte do processo e não deve 

levar à conclusão de que todos os grupos pactuaram com tal conciliação. Por 

isso, esta pesquisa busca explicitar confrontos e contradições vividas pelos 

sujeitos históricos, no processo de reforma da PUC-SP, entre 1979 e 1988. 

A crise financeira, de longo prazo, e a crise política que a acompanhou, 

perceptível para alguns setores e segmentos, a partir de 1986, mais conhecida 

como crise institucional ou estrutural, revelaram uma série de conflitos e críticas 

sobre o caráter e a viabilidade do modelo híbrido de universidade e da 

“democracia puquiana”, colocando em questão a convergência de interesses 

consagrada pela “memória do concílio”. 

Assim, esta pesquisa buscou compreender como a “democracia puquiana”, 

tão presente na memória da instituição, em relação à oposição ao regime militar e 

a sua política educacional cerceadora e repressiva, se revelou e se constituiu 

concretamente diante de sua "comunidade".  

Nesse sentido, perguntamos: quais são os limites da “democracia 

universitária puquiana”? De que modo e como foram se alterando as relações 

entre professores, funcionários e alunos com a direção da universidade e a 

Fundação São Paulo (FSP), mantenedora da universidade, quando a crise 

institucional tornou-se questão fundamental para a autonomia da universidade? 

Em tais circunstâncias, é imprescindível incluir, em um estudo sobre a 

reforma, como a universidade se relacionou com as constantes greves de 

professores, funcionários e alunos, bem como se estruturaram e se colocaram os 

demais órgãos institucionais de gestão e de representação, a partir de 1979, 
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acerca dos problemas da universidade, da democracia universitária, do seu 

projeto educacional, do caráter público da Instituição e das reivindicações de seus 

diversos setores e segmentos. 

Em face desses elementos, cabe perguntar se não seria interessante 

apostar na investigação histórica e, guiados pelas evidências coligidas, buscar os 

desdobramentos da “tese conciliadora” (tenha, ou não ocorrido) no processo de 

democratização e crise da PUC-SP, entre 1979 e 1988. 

Em oposição a essa “memória do concílio”, pretende-se partir da hipótese 

de que o discurso da conciliação encobria posições políticas distintas que não 

tiveram força suficiente para se contrapuser ao hegemônico, e muito menos 

alterarem substancialmente a própria compreensão sobre a memória e a história 

da universidade, do momento vivido e dos projetos futuros para a PUC-SP. A 

percepção dessas posições não hegemônicas só foi possível no momento em que 

a crise estrutural da universidade revelou contradições e antagonismos entre seus 

segmentos e setores.  

Dessa forma, pretende-se analisar como os sujeitos se situaram frente aos 

problemas e desafios que a universidade enfrentou, bem como explicar como e 

por que determinados canais de participação da comunidade, apesar de abertos, 

foram esvaziados em seu poder político. 

Em decorrência desses objetivos, não basta apontar o sentido hegemônico 

da memória. Torna-se necessário, do ponto de vista analítico, considerar a 

relação de forças que permitiu sua hegemonia e filiar esse sentido a outros com 

os quais ele pode ser relacionado. Da mesma forma, torna-se necessário mapear 

as formas de resistência, sinalizando os rastros e compreender por que aquele 

sentido “colou” e, como foi possível manter uma memória hegemônica capaz de 

ser entendida como a história da instituição.  

Por fim, pode-se mesmo dizer que os simpatizantes e ex-filiados às 

organizações católicas são os “historiadores” quase exclusivos da reforma 

universitária na PUC-SP. Nesse sentido, são colocados vários problemas 

metodológicos, uma vez que cria uma tendência à hipervalorização, a posteriori, 
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do peso de certas organizações e personagens envolvidos na história da 

instituição. 

Os métodos dos historiadores, construtores dessa forma hegemônica de se 

compreender esses momentos significativos da história da PUC-SP, não tiveram 

o cuidado de tomar os depoimentos e a memória dos responsáveis pela reforma 

da PUC-SP, como discurso em perspectiva, ou pragmaticamente posicionado. Em 

outras palavras, não levaram em conta o seu lugar de produção, as relações 

estabelecidas com o objeto em questão e as estratégias discursivas de produção 

de sentido. A memória vencedora confunde-se com a própria história da 

instituição, pois é a memória que determina os parâmetros da investigação do 

historiador. Segundo Vesentini (1997, p. 141), há uma necessidade de ressaltar 

 

este ângulo do encontro dos lineamentos gerais da memória com 
nossos procedimentos, estabelecendo-se como que uma 
complementaridade, na qual as indicações advindas da memória 
do vencedor ressaltam e impõem parâmetros à interpretação 
posterior.  

 

A pesquisa sobre uma determinada instituição educacional exige alguns 

cuidados constantes do pesquisador ao longo do trabalho. Deve-se ter o cuidado 

de não trazer o documento na íntegra para a narrativa, como se eles próprios 

falassem por si só, transformando a história da instituição em uma história factual, 

objetiva e, principalmente oficial, muitas vezes, contada pelos próprios dirigentes 

de direção. 

Parece-nos que essa memória à qual a bibliografia se reporta constitui um 

dos principais problemas metodológicos sobre a história dessa universidade, 

tornando-se fundamental, então, problematizar os documentos sob outras 

perspectivas.  

A investigação é realizada mediante a análise da documentação 

institucional disponível e aquela produzida pelas formas de organização da 

comunidade universitária em momentos específicos. 
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Não se buscou, a priori, dar voz aos “vencidos”, mas elaborar uma 

explicação que, baseada na polifonia, pudesse dar conta da pluralidade das 

ações e de sentidos atribuídos ao passado. Por isso, foram obtidas outras fontes 

documentais produzidas pelos sujeitos (individuais e coletivos) que se colocaram, 

estrategicamente, em posições privilegiadas da estrutura de poder – órgãos da 

universidade, associações de professores e estudantes e lideranças de 

movimentos que atuaram na história da instituição. 

Tais registros, por sua riqueza de detalhes, apresentaram-se como meio 

potencial para a revisão crítica de interpretações, na medida em que são capazes 

de fazer emergir novas questões, novas possibilidades de interpretação das 

inúmeras facetas da realidade social. Tais sujeitos individuais e coletivos 

contribuem, assim, para o processo de dar voz a experiências vividas por 

indivíduos e grupos que foram excluídos ou marginalizados de narrativas 

históricas anteriores. 

Esta pesquisa, inicialmente, analisou os documentos em poder do arquivo 

da PUC-SP - Centro de Documentação e Informação Científica, "Prof. Casemiro 

dos Reis Filho" (CEDIC), examinando os Fundos da Ação Católica (100 pastas) e 

da Juventude Universitária Católica (230 pastas), e, posteriormente, os da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (374 pastas). 

Em relação aos dois primeiros, não há correspondência entre os índices 

topográficos datilografados em manual à parte, com os novos códigos 

alfanuméricos encontrados nas pastas em processo de digitalização. A respeito 

do “Fundo da PUC-SP”, foi informado de que ele não contém qualquer tipo de 

organização. Os documentos, dos mais diversos tipos, foram simplesmente 

recolhidos e doados por setores administrativos e acadêmicos, para integrarem o 

projeto "Recuperação e Organização da Memória da PUC-SP", iniciado em 1988. 

Foram verificadas inúmeras pastas, mas logo se percebeu que deveria buscar 

outras fontes menos ingratas. 

Recorreu-se, assim, aos jornais e revistas da universidade, da Associação 

dos Professores da PUC-SP (APROPUC), da Associação de Funcionários 

(AFAPUC), dos órgãos representativos dos estudantes - Diretório Central 
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Acadêmico (DCE) e Centros Acadêmicos (CAs), além de poucos livros de 

memória, identificando-os como expressão de interesses, projetos de classes 

e/ou grupos sociais que lutaram pela Reforma Universitária da PUC-SP. 

Optou-se, então, pela documentação da APROPUC. Foram encontrados 

exemplares de revistas de outras associações de professores de universidades 

federais, Atas de Reunião da APROPUC, boletins, correspondências diversas e, 

principalmente, série completa do jornal Porandubas, produzido pela PUC-SP – 

que se encontrava bastante assinalado e anotado. Esse fato mostra que, 

possivelmente, esse jornal fora utilizado como fonte substancial de informação 

pelos dirigentes da entidade sobre a universidade. Mas, mais do que isso, é 

possível que tal acervo tenha sido utilizado, na época, como fonte de informação 

para organização de Assembleias de professores. 

Diante das lacunas sobre os documentos, o periódico Porandubas2, 

editado pela universidade, a partir de 1977, tornou-se a fonte histórica privilegiada 

deste trabalho.  

Acompanhou-se como as principais questões cotidianas vividas pela 

universidade eram retratadas por esse veículo de informação e formação, sem 

esquecer o caráter oficial que tal publicação assumia e de suas intencionalidades 

– considerando que ele assumiu ser um meio para a “unidade dinâmica de 

objetivo e de ação”. Mesmo recortando e selecionando os "fatos", e dando voz 

preferencial a determinados sujeitos, o jornal Porandubas tornou-se veículo de 

circulação da vida dinâmica da universidade. Sob a supervisão da reitoria 

comunitária, afirmava, em seu editorial: 

 

(...) há muita novidade acontecendo na PUC. Boas umas, 
preocupantes outras. Umas estourando agora e outras já velhas 
de um e dois anos, mas ignoradas por quase todos, exceto pelo 
pequeno número de pessoas diretamente envolvidas no caso. (...) 

                                                            
2 O referido jornal, entre os anos de 1977 a 1988, teve aproximadamente 109 edições, distribuídas 
1,2 milhão de exemplares (tiragem total) e publicadas 802 páginas. Se essas páginas, tamanho 
tabloide, fossem adaptadas a dimensões de livro, dariam um total de 3.208 páginas, segundo 
Jorge Claudio Ribeiro, seu fundador em 1977. A ideia do jornal nasceu em um almoço entre o 
professor Pe. Edênio Valle e os jornalistas Fernando Morais e Sérgio Gomes. 
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é preciso fazer circular essas NOVIDADES. Alunos, professores, 
funcionários, o público lá fora também, devem ficar sabendo o que 
se faz e o que se tenta. Igualmente os problemas devem chegar 
ao conhecimento de todos. Só assim os fatos – positivos ou 
negativos – se tornarão um estímulo ou um desafio para toda a 
Universidade. O fruto que daí poderá ocorrer é a criação de uma 
unidade dinâmica de objetivo e de ação, não obstante a distância 
física (somos 3 “campus” e a grande diversificação das tarefas a 
que a PUC se consagra. PORANDUBAS veio para espalhar as 
NOVIDADES. (Porandubas, mar. 1977). 

 

Além do Porandubas, recorreu-se ao jornal Veredas, órgão oficial da 

universidade, entre os anos de 1961 a 1985. Segundo Antônio Joaquim Severino, 

seu editor, esse jornal foi um instrumento de estímulo e de divulgação da 

produção acadêmica, científica e cultural da Universidade. Um “instrumento de 

registro de sua memória, nos vários momentos históricos, um fórum permanente 

de debates sobre os grandes problemas com que se defronta a educação 

brasileira”. (Veredas, 1983/1984, p. 3). 

Para além dos jornais, também foram fontes significativas as Atas do 

Conselho Universitário, no período de 1969 a 1988, que, por ser o órgão máximo 

de deliberação da universidade, registra as questões e posicionamentos políticos 

e educacionais dos Conselheiros sobre a universidade. Para completar as fontes 

da pesquisa, uma opção foi a de recorrer a visões externas. Nesse sentido, foram 

analisadas “notícias” sobre a PUC do jornal Folha de S.Paulo, no período de 1979 

a 1988, buscando recuperar quais acontecimentos eram privilegiados em relação 

à PUC-SP. Estabeleceu-se uma relação entre acontecimentos pontuais da PUC-

SP com o de outras universidades do Estado de São Paulo e temas mais gerais 

sobre a educação no país. 

Por fim, foi considerada como essencial a revisão bibliográfica, referente a 

teses e dissertações que se reportavam à história da PUC-SP. Apesar dos 

problemas metodológicos apontados, tais fontes trazem uma série de informações 

e dados referentes à formação e constituição da universidade, principalmente do 

período compreendido entre 1946 e 1988. 
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Em vista dessas considerações, esta pesquisa não se baseia num 

referencial teórico-metodológico rigidamente demarcado, sob o qual a ‘realidade’ 

pudesse ser enquadrada e explicitada. Por realidade, entenda-se que não é algo 

externo ao sujeito, mas algo que resulta da necessária significação com que o 

homem, ser simbólico, investe suas práticas sociais e “linguageiras” sobre uma 

dada temporalidade, no qual os acontecimentos são fixados pela escrita e pela 

oralidade. 

A documentação, por isso, não é tratada como fonte de informação 

falseada ou verdadeira do real, nem como representações dissociadas da 

materialidade de sua ação social. Pretende-se analisar o discurso veiculado na 

documentação consultada como objeto de estudo e análise, pois possibilita 

reconstituir o encadeamento das ações para além das razões e dos motivos 

alegados pelos autores de dada narrativa histórica. 

O procedimento de análise escolhido permite estabelecer uma relação 

dialética entre o discurso da historiografia da conciliação e aquele enunciado pelo 

conjunto documental colhido, a fim de dar significado às representações 

construídas historicamente. A esse propósito, o trabalho da análise 

 

(...) não pode se realizar sem a dialeticalização da memória e da 
história, distinguindo sob o registro da história-crítica à memória 
patológica que age como compulsão de repetição e a memória 
viva em uma perspectiva reconstrutiva: ‘É cumprindo, graças à 
história, as promessas não realizadas, ou até impedidas e 
reprimidas pelo curso subsequente da história, que um povo, uma 
nação, uma entidade cultural podem ter acesso a uma concepção 
aberta e viva de suas tradições. (RICOUER, apud DOSSE, 2004, 
p.157). 

 

Assim, o objeto de pesquisa em questão é analisado com base no estudo 

da memória registrada pelos participantes da reforma universitária da PUC e a 

análise do discurso, contido na documentação coligida, objetivando apanhar o 

fazer concreto dos sujeitos e dos grupos. 
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Ginzburg (2009) também oferece uma sugestiva proposta para a leitura do 

texto escrito: buscar, de forma indireta, nesta documentação “oficial”, os sinais, os 

indícios “aparentemente negligenciáveis”, que torne possível remontar essa 

“realidade” passada, para decifrá-la e explicá-la. 

A forma narrativa escolhida para apresentar a reforma da PUC-SP, entre 

1979 e 1988, traz aspectos do cotidiano da universidade que são interpretados ao 

lado de questões mais estruturais, nas quais a universidade estava submetida. A 

narrativa histórica é entendida como possibilidade de flagrar os sujeitos, 

vivenciando suas experiências, construindo suas trajetórias históricas através de 

ações cotidianas, distanciando-se, portanto, de um entendimento histórico que 

anula o sujeito e os grupos. 

Porém, é importante lembrar que esse sujeito não age livremente. Os 

homens constroem sua história, mas o fazem atrelados às questões econômicas, 

culturais, políticas e sociais, ligadas e transmitidas pelo passado, de acordo com 

seu momento histórico. Portanto, constroem a história dialogando com seu tempo 

e a partir de certos limites. No entanto, esses limites não podem ser entendidos 

como fatores anuladores do indivíduo como sujeito histórico. (MARX, 1984). 

Neste trabalho, o termo “reforma” sustenta que não há um único modelo de 

estruturação da prática educacional em gestação. Ao contrário, entendemos 

reforma como uma maneira de fazer política que efetiva  posições, capaz de 

gerar, articular posições, alianças e interesses. A reforma é considerada, portanto, 

um movimento de transformação institucional, induzido interna ou externamente, 

que altera a estrutura interna de tomada de decisões. 

A reforma universitária da PUC-SP, nos anos de 1979 a 1988, é fruto da 

ação dos sujeitos envolvidos em pensá-la e concretizá-la, tendo em vista seus 

propósitos políticos e educacionais. Dessa perspectiva, uma reforma dever ser 

entendida na sua historicidade e analisada num esforço de revisão crítica. 

A exposição deste trabalho está dividida em três capítulos que buscam 

indicar e/ou aprofundar as temáticas aqui apontadas e os procedimentos de 

análise utilizados em cada um deles. 
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No primeiro capítulo, procura-se compreender as posições e as propostas 

formuladas por setores e segmentos da PUC-SP sobre a democracia a ser 

construída pela universidade, bem como os limites e problemas, vivenciados pela 

“comunidade universitária”, nos momentos significativos entre 1979 e 1988. 

No segundo capítulo, analisa-se o discurso público não estatal das 

universidades católicas e, em particular o da PUC-SP – especialmente os 

discursos apresentados pela comunidade puquiana, justificadores da concepção 

de uma universidade “sui generis”, em pleno direito de receber verbas estatais. 

No terceiro capítulo, procura-se analisar as propostas de Universidade para 

a PUC-SP, formuladas pelos integrantes da “Campanha pelo Ensino Público e 

Gratuito” e pelos defensores da “Fundação Mista”, dentro da crise institucional 

que a universidade vivenciou. Destaca-se não só a maneira pela qual os 

segmentos e setores da universidade alteraram, substancialmente, suas 

concepções e práticas sobre a função pública e a “democracia puquiana”, como 

também a reação da Igreja sobre a estadualização da universidade. 

Nas considerações finais, busca-se uma síntese das questões trabalhadas 

ao longo da pesquisa, destacando os limites da democracia e da autonomia da 

universidade. 

 



22 

 

Capítulo 1  
Democracia puquiana 

 

 
A democratização da universidade brasileira, bandeira de luta do 

movimento estudantil e de professores nos anos 1960, estava associada às 

reformas de base, durante a presidência de João Goulart. A participação desses 

sujeitos no governo da Universidade pressupunha alterações profundas nas 

estruturas e nas relações de poder, até então vigentes em nossa sociedade. 

Os estudantes denunciavam o modelo arcaico e tradicional das 

universidades, que não contribuíam para o desenvolvimento científico, muito 

menos para a independência e autonomia da economia nacional. Condicionadas 

por uma estrutura econômica atrasada e submetidas ao colonialismo, nas 

universidades, persistia uma mentalidade bacharelesca que determinava o 

funcionamento do ensino superior. A democratização do ensino não se limitava à 

luta pela paridade nos órgãos de gestão, mas pela transformação radical do 

caráter da universidade, deixando de ser uma escola para a elite. 

As medidas reformistas e modernizantes imprimidas pelo governo, nascido 

do golpe de 1964, incorporaram algumas das reivindicações anteriores, que não 

mais contavam com o sistema de cátedras como núcleo da estrutura e poder da 

instituição, sem antes negar os propósitos democráticos e autonomistas 

defendidos por estudantes e professores. Excluídos pela burocracia estatal para 

idealizar o modelo modernizante da "reforma consentida", não impediram os 

"técnicos educacionais" de proclamar o princípio democrático que regia a 

participação dos estudantes nos colegiados da Universidade. 

A reforma universitária da PUC-SP, dentro desse contexto político, teria 

sido gestada por um grupo de intelectuais e estudantes que, aliado aos setores 

progressistas da Igreja Católica, soube dar vazão às reivindicações e demandas 

modernizadoras e democratizantes da sociedade brasileira, cassadas pelo regime 

militar. (NAGAMIN, 1997). 
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O projeto educacional "avançado e organizadamente planejado e facilitado 

por um novo desenho institucional", nos anos 19703, teria se imposto ao projeto 

original resacralizador e elitista de formação de quadros, dos anos 30 e 40. 

(ZVEIBIL, 1999, p. 94).  

Em decorrência das novas orientações da Igreja Pós-Conciliar (1962-

1965), que apontavam para a democratização do poder interno, o diálogo 

interdisciplinar, presidido pela Teologia, e o comprometimento sociopolítico (da 

Universidade), expresso pela intervenção na realidade a partir do ensino, da 

pesquisa e da extensão, a PUC-SP teria iniciado seu processo de transformação 

e de democratização. Face às transformações históricas da realidade brasileira e 

da Igreja Católica, a Universidade Católica deveria voltar-se para os excluídos e 

para os oprimidos. Segundo tais diretrizes, expressas no documento de Buga 

(1968)4, a Universidade Católica 

 
é aquela que possui o católico como inspiração de todas as suas 
atividades: que tem no diálogo institucionalizado, o diálogo da Teologia 
com todas as demais ciências, artes e religiões, a pedra fundamental de 
toda sua estrutura: que fundamenta-se, também, sobre a cultura popular, 
sobre a denúncia da mentira social e política, sobre a investigação da 
realidade, que abre espaços para tornar-se centro de debates polêmicos, 
que democratiza o poder interior da universidade, favorecendo a 
participação, na gestão da universidade, de todos aqueles que 
participam da comunidade universitária e que, finalmente, trabalha, na 

                                                            
3 No inicio dos anos 1970, a PUC-SP era formada por unidades integradas e agregadas. As 
integradas, sob a mesma administração acadêmica, eram mantidas pela Fundação São Paulo 
(FSP), responsável, sobretudo, pelo gerenciamento financeiro das Faculdades de Direito, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento e pela Faculdade de Ciências 
Econômicas, Contábeis e Atuárias Coração de Jesus, que constituíam efetivamente a PUC-SP. As 
agregadas eram formadas pelas seguintes Faculdades, ou Escolas: Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras “Sedes Sapientiae”, Faculdade de Engenharia Industrial, Faculdade de Medicina 
de Sorocaba, Escola de Enfermagem “Coração de Maria” de Sorocaba, Faculdade de Jornalismo 
“Casper Libero”, Faculdade Paulista de Serviço Social e Escola Superior de Administração de 
Negócios. Estas últimas eram vinculadas à universidade apenas academicamente, mantidas por 
outras mantenedoras de direito privado. Com a reforma de 1971, foram incorporadas as 
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras “Sedes Sapientiae”, a escola de Serviço Social, as 
Faculdades de Medicina de Sorocaba e a Escola de Enfermagem “Coração de Maria”. As demais 
desvincularam-se definitivamente. Possuía 5.552 alunos matriculados na graduação, 64 na Pós-
Graduação, 686 professores e 554 funcionários. (Cf. NAGAMINE, 1997). 
4 Foram realizados dois Concílios episcopais, um preparatório, realizado em Buga, em 1967, e 
outro, em 1968. Eles propunham um novo  posicionamento da Igreja frente à realidade política, 
econômica e social na América Latina. Participaram como representantes brasileiros na reunião do 
Departamento de Educação da Conferência Episcopal Latina Americana (CELAM) D. Cândido 
Padim, professor da PUC-SP, que presidiu o encontro, e a professora Nadir Kfouri, futura Reitora 
entre 1976 e 1984. (Cf. ZVEIBIL, 1999). 
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dimensão social e pastoral pela libertação do homem latino americano". 
(CELAM. 1968 apud ZVEIBIL, 1999, p. 136). 

 

Propunha o documento rever as estruturas de poder da universidade, 

descentralizando-a e abrindo canais de participação da comunidade nas decisões 

da instituição, por meio da eleição de suas autoridades (CELAM, p. 26); garantir 

autonomia frente às pressões do Estado, de grupos políticos e inclusive da 

hierarquia religiosa (idem, p. 24), abrir a Universidade para as classes menos 

favorecidas (ibidem, p.27) e promover condições para que os universitários 

pudessem assumir criticamente sua responsabilidade de participação no processo 

político em vista do bem comum. (ibidem, p. 39). 

A PUC-SP, procurando seguir tais orientações conciliares e, sobretudo, 

empenhada em consolidar a democracia universitária, teria inaugurado formas de 

participação da comunidade, na gestão da universidade, que passaram a ser 

concebidas como marcos distintos da identidade e da vida acadêmica da 

instituição em relação às demais universidades do país. Essa atitude foi 

comprovada com a realização da primeira eleição direta para Reitor, em 1980 e, 

em 1981, para os órgãos colegiados e Diretores de Faculdades e chefias de 

Departamentos, envolvendo a participação dos representantes docentes, 

discentes e de funcionários em todas as instâncias de deliberação. É o que se 

depreende da seguinte consideração, elaborada por José Massafumi Nagamine5, 

que integra os quadros da universidade, desde os anos 1960. 

 
As evidências são várias; desde 1964, a PUC-SP tem, em sua Reitoria, 
representantes da intelectualidade brasileira não vinculados à hierarquia 
da Igreja; (...); em 1980, a PUC-SP, ainda na vigência de um Estado de 
exceção, inaugurou a prática democrática de escolha através de eleições 
diretas de seus representantes nos colegiados, inclusive de Reitores; ou, 
então, em 1982 institui uma constituinte para modificar seus antigos 
estatutos, visivelmente defasados e deslocados da prática democrática 
vivida na instituição. (NAGAMINE apud ZVEIBIL, 1999, p. 67). 

 

                                                            
5 José Massafumi Nagamine, natural de Uberlândia-MG, Bacharel em Direito pela USP, ex-
militante da Juventude Universitária Católica – JUC, ingressou na PUC-SP como Secretário do 
Cardeal Motta em 1961. Em 1967, foi designado assessor técnico do Reitor Bandeira de Mello 
para coordenador da Assessoria Técnica de Planejamento da PUC-SP, relator dos “Estudos 
Básicos para reestruturação da PUC-SP” e membro da comissão que elaborou o “Projeto do Ciclo 
Básico de 1967 a 1970”. (Cf. Veredas, p.199). Foi ainda um dos responsáveis por sistematizar os 
Projetos de reformulação dos Estatutos da universidade em 1982. (Cf. Atas do Conselho 
Universitário). 
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A administração da Reitora Nadir Kfouri (1976-1984) teria consolidado não 

só o processo de reforma e democratização da estrutura e dos processos 

decisórios na universidade, como também projetado essa identidade democrática 

na opinião pública brasileira, quando enfrentou as forças repressivas do Estado. É 

o que se verifica na História da instituição: 

 
vários são os depoimentos que atestam ter sido a Reitoria da Professora 
Nadir, dinâmica, aberta, que projetou a PUC no espaço da opinião 
pública, marcando-a como uma instituição cuja identidade se liga à 
democracia, pluralismo e compromisso com a realidade. De fato, esta 
reitoria assumiu posições firmes e determinadas, pautadas por essas 
diretrizes quando abrigou professores cassados das universidades 
públicas, desafiando o poder militar, ou mesmo quando abriu a 
universidade para a realização da 29ª Reunião Anual da SBPC, em 
1977, proibida de se realizar na USP, ou ainda quando enfrentou a 
violência e a força invasora do exército em setembro de 1977. 
(ZVEIBIL,1999, p. 144). 

 

A realização da 29ª Reunião da SBPC, em julho de 1977, e a invasão do 

campus pelas forças repressivas do Estado, em 22 de setembro de 1977, quando 

a UNE procurava realizar o III Encontro Nacional dos Estudantes, no campus 

Monte Alegre, converteram-se, ao longo dos anos, nos marcos da história e da 

memória da instituição.  

Muitas vezes lembrados e comemorados por seus dirigentes, pelos meios 

de comunicação da universidade e, posteriormente, apresentados pelas 

pesquisas acadêmicas como prova irrefutável de sua vocação democrática, a 

universidade converteu-se em local livre para a discussão política e acadêmica, 

em sua luta contra o militarismo vigente e o Estado de exceção. Tais 

acontecimentos reforçaram o papel progressista desempenhado pela Igreja 

Católica, como força política oposicionista e crítica em relação ao governo militar 

brasileiro e sua política econômica e social. Tornou-se uma das poucas 

instituições legais a denunciar os atos bárbaros do regime instituído em 1964, 

colocando-se ao lado dos excluídos e pobres pela sua libertação e condição 

humana. 

Reconhecida é a importância da atuação política de parte da Igreja Católica 

nesse período, bem como sua abertura para os problemas nacionais que, ao lado 

de outras forças oposicionistas, também combatiam o autoritarismo vigente até 

então. Esse concílio das forças oposicionistas tinha basicamente um objetivo em 
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comum: a redemocratização do país. Entretanto, parte da Igreja possuía 

finalidades e interesses políticos que foram se distinguindo das demais 

instituições, em uma sociedade que caminhava, aos poucos, para a legalidade 

institucional, com o ressurgimento de outros interlocutores sociais e políticos, na 

reorganização do movimento estudantil, do de professores e de funcionários, em 

suas respectivas universidades, bem como na sociedade brasileira, em fins dos 

anos 1970.  

Essa distinção crescente aponta para a análise de como a "vocação 

democrática" dos dirigentes e representantes da PUC-SP, bem como suas 

convicções e princípios educacionais e políticos são colocados em ação, para 

comporem as estruturas de poder na universidade – e a relação estabelecida com 

a sua mantenedora, a Fundação São Paulo. Além disso, é preciso analisar como 

segmentos e setores da "comunidade universitária” estabeleceram relações de 

poder entre si e com as estruturas de representação universitária que, em última 

instância, traduzem e espelham o exercício desse poder.  

O poder e a hegemonia, portanto, tornaram-se categorias fundamentais 

para compreender a chamada "democracia puquiana" e para refletir sobre as 

relações de forças atuantes em dada estrutura e instituição. Dessa forma, as 

relações de poder podem ser encontradas em uma rede de dispositivos ou 

mecanismos que perpassam o conjunto da instituição, bem como pela atuação de 

determinados sujeitos e entidades de classe. 

Se o poder não está situado num lugar exclusivo, mas está presente em 

todos os setores por meio de diferentes órgãos, instâncias e atividades, é 

importante saber quem, como, o que e sobre o que se manifesta. Quais sujeitos e 

mecanismos são alçados para que ele possa se efetivar? É preciso analisar como 

são nomeados, ou escolhidos, seus dirigentes que fazem parte dos órgãos 

colegiados, pois servem como indicadores da participação da comunidade 

universitária na direção da Instituição. 

Nesse sentido, os professores, alunos e funcionários, bem como suas 

associações representativas, são intelectuais, agentes primordiais no processo de 

formação de uma nova rede de inter-relações sociais, justamente por serem as 

figuras mediadoras e promulgadoras de ideias, valores e do exercício crítico de 

todos os fatos e acontecimentos. 
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Segundo Gramsci (1976), não seríamos "acadêmicos", detentores do 

saber, especialistas em determinados assuntos. Na verdade, intelectual é todo 

sujeito histórico-crítico que influi, de alguma maneira, no trato com outros sujeitos 

na sociedade, propagando ou combatendo uma visão de mundo, pois estando 

diretamente ligados a um projeto global de sociedade e de Estado, vinculados ao 

modo de produção do seu tempo, elaborariam uma concepção ético-política que 

os habilitaria a exercer funções culturais, educativas e organizativas para 

assegurar a hegemonia política e social que representam. 

Segundo o autor, intelectual nacional popular era aquele capaz de sair do 

plano da alta cultura e chegar ao povo; seria sujeito capaz de pensar nas 

questões que apresentam relação direta com a vida cotidiana das pessoas, no 

ambiente no qual está inserido. 

Em sua prática social e política, são os responsáveis por criar as condições 

propícias para que a hegemonia de uma classe, ou grupo social, pelo outro possa 

se efetivar. Assim, hegemonia é muito mais de que a dominação de uma classe 

sobre a outra, é o resultado articulatório entre a força e o consenso. É a diligência 

de uma classe, pautada na primazia do consenso, e não na coerção, pela difusão 

de valores que a maioria aceita como consensuais; é a tradução dessa aliança 

orgânica, por isso é formada a priori à chegada ao poder. O grupo detentor tem 

como majoritária a sua ideologia na sociedade, porque detém não apenas o 

poder, mas também os aparatos ideológicos que influem em todos os aparatos da 

vida dos indivíduos. O poder é a conquista dessa supremacia ideológica. 

Nesse sentido, a questão do poder na Universidade não assume 

meramente um caráter acadêmico ou administrativo, mas, sobretudo, apresenta-

se como questão política. 

As formas pelas quais são encaminhadas as questões da política 

educacional para a Universidade – bem como a maneira pela qual as entidades e 

setores representativos da comunidade se lançam ao debate, munidos de suas 

concepções de mundo, de democracia e de educação – apresentam-se como 

elementos indicativos das relações políticas na Universidade. 

Tal condição também se explicita nos Estatutos Universitários, que 

determinam as formas pelas quais tais relações de poder são exercidas na 

Universidade. As indicações para o cargo de Reitor, Vice-reitores, Direção dos 
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Centros e Faculdades, bem como as propostas acadêmicas e administrativas dos 

diversos segmentos da instituição, são momentos expressivos de análise nesta 

pesquisa, como indica o depoimento do Professor Lúcio Flávio R. de Almeida6, à 

Revista PUC-VIVA, em 2005: 

 
É necessário ter claro, para se perceber em que se avançou e o que 
precisa avançar. Não se trata de negar os avanços, mas de qualificá-los 
precisamente para saber que lutas virão e aquilo que tem que ser 
defendido. Porque tudo isso é muito frágil. É preciso deixar claro 
informalmente que durante o processo de escolha do membro de chapa 
há um processo de filtragem. Há professores que teriam capacidade 
para ser candidatos, mas que de antemão são descartados porque são 
inaceitáveis pelo Vaticano. Além disso, os vice-reitores são de escolha 
do reitor. Você não vota numa chapa. E além disso, como todo mundo 
sabe, a peça-chave da administração da PUC-SP é o vice-reitor 
administrativo. Que é ao mesmo tempo o secretário-executivo da 
Fundação São Paulo e é escolhido pela Fundação. Não há nenhum 
controle sobre a escolha dele. O que se pode fazer é pressões, ninguém 
nega que as correlações de forças sejam importantes. Mas 
institucionalmente não está criada uma universidade democrática na 
PUC-SP. (Revista PUC-VIVA, 2005, p.14). 

 

Dessa forma, a leitura dos documentos da Associação dos Professores da 

PUC-SP (APROPUC) tem revelado uma crítica contundente às estruturas de 

poder reinantes na universidade, instituídas pelos Estatutos implantados em 1971, 

que indicam contradições entre a concepção democrática da PUC-SP e o caráter 

autoritário e antidemocrático das estruturas e das formas de representação da 

comunidade acadêmica, que não espelhariam a "utopia democrática", tão 

ressaltada por seus dirigentes e historiadores. 

Para a APROPUC, a universidade, longe de ser democrática, deveria 

percorrer um longo caminho para se desvencilhar dos fortes traços autoritários e 

arcaicos de sua estrutura fechada e hierarquizada, originários da Lei 5.540/68. 

(APROPUC, 1981). 

Da mesma forma, os poucos documentos estudantis questionam o modo 

pelo qual são realizadas as eleições para os órgãos de representação da 

universidade, pregando, inúmeras vezes, a anulação ou o voto em branco para a 

escolha de seus Reitores. 

                                                            
6 Foi professor no Ciclo básico da PUC-SP, durante a década de 1980, ligado à faculdade de 
Ciências Sociais e, atualmente, membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais.  
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A participação é um dos mecanismos importante para aferir o grau de 

representatividade da comunidade universitária nos órgãos de gestão da 

universidade. Entretanto, ela não pode se restringir ao momento das eleições, 

nem limitada pela estrutura orgânica e pelas funções previamente determinadas 

pelos Estatutos da universidade. Segundo Fávero (1983), democracia 

participativa é: 

 
a presença ativa de todos os interessados, representantes dos diferentes 
segmentos que constituem a comunidade universitária, no processo de 
tomada de decisão, execução e avaliação de todas as atividades 
relacionadas com a definição dos objetivos, organização e 
funcionamento da vida universitária, nos diferentes setores e níveis. 
(FÁVERO, 1983, p.57). 

 

A efetiva participação de todos os seus segmentos na promulgação de 

seus atos decisórios, e não apenas na mera consulta consentida, aparece, assim, 

como condição estratégica para reorientar a política universitária em direção a 

sua efetiva democratização. (GADOTTI, 1980). 

A ausência de procedimentos democráticos na indicação ou escolha dos 

dirigentes, na composição dos órgãos deliberativos, seja pela representação 

dupla, seja pela investidura em cargos de livre nomeação pela Reitoria, são 

exemplos de práticas políticas assentadas em dispositivos institucionais que 

perpetuam o poder das "aristocracias universitárias", ao longo das várias gestões. 

Dessa forma, concordamos com Fernandes (1975), quando afirma que da 

dominação oligárquica, sob a forma da cátedra, passamos à dominação 

“plutocrática”.  

Espelho límpido dessa estrutura e dessa dominação é aquele instituído 

pelo Estatuto de 1971 da PUC-SP, que não a torna muito diferente das demais 

estruturas de outras universidades do país, conforme avaliação da APROPUC. 

Segundo seus dirigentes, era preciso alterar profundamente a estrutura autoritária 

e centralizadora vivenciada por essa comunidade. Segundo a APROPUC (1981, 

p.13), 

 
Para efeito desta análise, basta salientar alguns aspectos: a 
representação estamental dos docentes nos órgãos colegiados, o voto 
ponderado por categoria, a escolha indireta por lista tríplice para cargos 
de chefes de departamento e diretoria da faculdade, as escolhas 
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diretamente subordinadas à Reitoria para os chamados cargos de 
confiança em  postos acadêmico-administrativos, enfim a concentração 
de decisões nas mãos da reitoria, que por sua vez é escolhida 
exclusivamente pelo Grão-chanceler. Tudo isso garante a maioria de 
votos nos órgãos colegiados aos escolhidos da Reitoria, tornando as 
decisões acadêmico-administrativas só aparentemente democráticas. A 
essa estrutura piramidal, acrescenta-se as leis do Conselho Federal de 
Educação. Deste modo, a participação dos docentes como um todo e 
dos estudantes nas decisões que são tomadas internamente na 
Universidade está bloqueado por esta mesma estrutura. 

 

A respeito da relação entre estrutura administrativa e acadêmica, indica 

inversão das prioridades educacionais, ao afirmar que 

 
o setor acadêmico tornou-se simples executor e não planejador 
subordinado ao administrativo. Isso se expressa, através de definição de 
Normas que regem a contratação e dispensa de professores; Reformas 
Administrativas de cima para baixo; controle de todas as atividades 
Acadêmicas (cursos, materiais, recursos etc.). (Porandubas, set. 1979, 
p.10-1). 

 

Apesar de longa, a citação, a seguir, fornece um retrato bastante crítico dos 

limites da participação comunitária nos destinos da universidade, bem como 

aponta para a existência de relações corporativas em seu seio. Em relação à 

estrutura e à representação, afirma: 

 
Isso se expressa em Estrutura Hierárquica Horizontal: dentro de  cada 
Departamento, célula básica de organização universitária, todos os 
professores tem voz, mas nem todos tem voto, subordinado à titulação. 
Há também uma estrutura hierárquica Vertical Sobreposta à horizontal. A 
vertical se expressa em termos em Conselhos. Os Conselhos são: 
Departamental, de Centro, de Ensino e Pesquisa e Conselho 
Universitário. A passagem de um Conselho para outro é diretamente 
proporcional ao aumento do poder de decisão e inversamente e do 
Conselho departamental, indicado em lista tríplice por seus pares, os 
Diretores desses Conselhos não são eleitos, mas arbitrariamente 
indicados pela Reitoria (ou como reza o Estatuto: de livre escolha da 
Reitoria). 
Cada um desses Diretores tem assento em três Conselhos, o que gera a 
monopolização do poder de decisão e o corporativismo, visto que a 
qualificação para esses cargos também se vincula à titulação. Assim o 
órgão de decisão, presididos por decentes nomeados de cima para 
baixo, centralizam a participação na voz e voto de uns poucos que tem 
simultaneamente assento em vários Conselhos. A representação de 
docentes eleitos para esses órgãos é descentralizada, visto que cada 
representante tem voz em apenas um Conselho. O departamento, 
unidade das bases, exerce função meramente indicativa e apreciativa, 
bem como o Conselho departamental. Esse se organiza de maneira 
ambígua, pois os representantes docentes, que nele participam, são 
eleitos por categorias e não por departamento. A multiplicação de 
Conselhos representa uma ilusão de participação: o Centro de decisão 



31 

 

se afunila. Quanto mais próximo da base está o órgão, mais o poder de 
decisão é substituído pela função meramente indicativa opinativa, quanto 
esta função não é castrada, o que gera a aparência de participação: os 
professores falam, mas não podem agir. (Porandubas, set. 1979, p.10-1). 

 

A eleição dos quatro representantes discentes no Conselho Universitário7 

dava-se por eleição indireta, ou seja, eles seriam eleitos pelos representantes 

discentes nos Conselhos de Centro, nas Congregações e nos Conselhos 

Departamentais, um para cada Centro. (CONSUN, 19/06/74). Segundo a 

Conselheira Ana Cintra, diretora do Centro de Ciências Humanas, e Pe. Marcos 

Masseto, representante docente do mesmo Centro, apenas 12 Conselheiros eram 

elegíveis, enquanto todos os outros eram escolhidos de cima para baixo, um traço 

marcante do autoritarismo inscrito nos Estatutos. Contudo, Silvia Pimentel, 

diretora do Centro de Ciências Jurídicas, ponderava que, apesar de a maioria não 

ser eleita pelas bases, o Conselho era formado por pessoas democráticas e 

representativas. (Porandubas, out. 1980). Apenas um funcionário representava 

seu segmento, escolhido pelo Conselho Universitário entre todos os funcionários 

administrativos. (CONSUN, 30 mar. 1977). Entretanto, a partir de junho de 1979, 

em acordo entre Reitoria e AFAPUC, a escolha recaía sobre um dos três nomes 

indicados pela entidade. (CONSUN, 27 jun. 1979). 

A dificuldade que os professores encontravam para ascender na carreira 

universitária estava diretamente ligada à estrutura autoritária e centralista de 

manutenção do poder, o que não só restringia a participação e o direito de voto 

dos professores, nos Conselhos departamentais, mas também atribuía diferentes 

pesos aos mesmos, a depender da titulação8, conforme indicação abaixo, 

formulada pela APROPUC:  

 

                                                            
7 O Conselho Universitário era formado por 26 representantes: 5 diretores de Centro, 5 
representantes docentes (um por centro) e 5 discentes. Além deles, o representante dos 
funcionários, da classe trabalhadora, dos empresários, o diretor do Instituto de Estudos Especiais 
(IEE) e o presidente da Pós-Graduação. Por fim, o secretário da universidade e chefe de gabinete 
da reitoria, sem direito a voto. (cf.Porandubas, out. de 1980). Eram escolhidos indiretamente pelos 
representantes nos Conselhos de Centro, nas Congregações e nos Conselhos departamentais, 
segundo votação de pesos diferenciados, a depender da titulação. 
8  Categorias votantes nos departamentos: Categoria I – valor 13, reservada aos professores 
titulares; Categoria II – valor 10, reservada aos professores Associados; Categoria III – valor 8, 
reservada aos professores Assistentes; Categoria IV – valor 6, reservada aos auxiliares de ensino 
e Categoria V, reservada ao corpo discente. 
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Uma ascensão na carreira universitária retardada, através da exigência 
da titulação, como consequência de sua vinculação à estrutura de poder. 
Além da dupla titulação, a criação de um quadro funcional com vagas 
restritas breca a ascensão na carreira do magistério, o que gera a 
vitaliciedade no poder. A criação do “quadro em extinção” e a condição 
de “Vestibulando”, própria do auxiliar de Ensino, marginalizam 
ponderáveis  parcelas do  corpo docente  e reforçam a estrutura 
autoritária corporativista. (Porandubas, set. 1979, p.10-1). 

 

Os Departamentos, pensados como núcleos dinamizadores do ensino e da 

pesquisa, reforçavam a setorização da universidade. 

 
Estando a gestão da Faculdade centralizada no Conselho 
departamental, a interdisciplinaridade entre cursos de uma mesma 
faculdade é até possível. A  interdisciplinaridade entre faculdades 
porém esbarra na contradição de professor de outro departamento ou 
faculdade poder ser recrutado para a docência, mas não tem 
possibilidade de voto, planejamento e pesquisa no curso em que se 
engaja, pois que participa do departamento de uma outra faculdade no 
qual se restringe a sua voz. Perde-se interdisciplinaridade, objetivo da 
Universidade. Sua estrutura que garante a integração do conhecimento a 
nível da produção científica, seja na pesquisa, seja na docência. A 
estrutura das Faculdades, enclausurando os departamentos, imobiliza e 
compartimentaliza a produção científica. Daí a docência efetivar apenas 
a transmissão diluída de conhecimento setorizado. Não obstante a 
reforma Universitária teve pretendido criar uma nova Universidade, o que 
temos hoje é a UNIVERSIDADE COMO UMA COLCHA DE RETALHOS 
nas faculdades entre si e na separação do Básico, Profissional e Pós-
Graduação. (Porandubas, set. 1979, p. 10-1). 

 

Sobreposta a essa estrutura esfacelada, encontra-se a Fundação São 

Paulo – mantenedora da Universidade. Situando-se fora e acima da estrutura 

universitária da PUC-SP, está o Conselho Superior e o Conselho Deliberativo da 

Fundação São Paulo, órgãos máximos de deliberação sobre a política acadêmica, 

organização administrativa e dotação orçamentária da universidade.  

Sob a presidência do Arcebispo Metropolitano de São Paulo, esses órgãos 

exercem a função de zelar pela fidelidade às normas instituídas pela Fundação 

para a PUC-SP, bem como aprovar alterações estatutárias, criação, incorporação 

ou extinção de unidades e órgãos universitários, bem como deliberar sobre 

concursos para professores. (ESTATUTOS DA FSP, sd.). De fato, a FSP dirige a 

PUC-SP e assegura seus direitos sobre sua universidade. Com base nesses 

direitos, a FSP é a entidade que irá, no decorrer da história da instituição, traçar 

as possibilidades e os limites da autonomia universitária, da democracia e da 

participação da comunidade no governo da instituição. Portanto, figura marcante 
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da PUC-SP é a presença de D. Paulo E. Arns, presidente da Fundação São 

Paulo. 

D. Paulo E. Arns aparece, de forma clara, para a memória histórica da 

PUC-SP, como representante da ala progressista da Igreja, incentivador e fiador 

do processo de democratização e guardião das tradições da universidade. Como 

pastor que guia seu rebanho, a relação da PUC-SP com o representante da FSP 

parece carregada de certa atmosfera “mística”, encobrindo as relações de força e 

submissão desta para com aquela. Essas relações tornam-se mais humanas e 

objetivas quando interesses totalmente divergentes entre os segmentos e setores 

da universidade vieram à tona. 

Como veremos neste capítulo, as relações entre setores, segmentos e 

órgãos da universidade estavam mediatizados pela presença de sua 

mantenedora, presença, muitas vezes, corporificada claramente, outras vezes 

sutilmente por seu cardeal D. Paulo E. Arns. 

 

 

1.1. Estatuinte 

 
Em junho de 1979, a Reitora Nadir Kfouri comunicou aos membros do 

Conselho Universitário (CONSUN) que era hora de proceder à revisão dos 

Estatutos de 1971, pois constatava que a estrutura acadêmica e administrativa da 

universidade, além de extremamente lenta e burocrática era igualmente onerosa, 

na medida em que mantinha os Centros e as Faculdades. Assinalava que tal 

revisão seria inútil se ela não correspondesse, efetivamente, a uma mudança de 

atitude diante das questões estruturais e financeiras. Procurou, então, ouvir seus 

Conselheiros sobre a iniciativa proposta e as formas pelas quais seria 

encaminhada a revisão dos Estatutos de 1971. (CONSUN 58, 27 jun. 1979).  

Interessante notar, nesse registro, que a profa. Nadir Kfouri utilizou duas 

palavras significativas para os propósitos almejados: lembrança e revisão. 

Lembrou aos membros do CONSUN que, ao assumir a Reitoria, havia afirmado 

que o velho Estatuto seria aperfeiçoado, após certa experiência. Parecia-lhe 

oportuno, nessa ocasião, propor sua revisão. (CONSUN 58, 27 jun. 1979). Talvez 

os membros do Conselho Universitário tivessem se “esquecido” da necessidade 
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de alterações dos Estatutos da PUC-SP e, consequentemente, da estrutura 

arcaica da universidade. E, para tanto, uma revisão dos mesmos seria suficiente 

para tornar a universidade mais ágil e menos custosa. Pelo menos, essa foi a 

justificativa registrada para motivar mudanças de atitudes que correspondessem 

objetivamente a modificações estruturais. A iniciativa particular da Reitora com o 

beneplácito do Grão-Chanceler marcaria o início “oficial” do processo de 

democratização da PUC-SP – que, apenas aparentemente, se apresentava 

equidistante dos acontecimentos que a envolviam.  

Entretanto, não é bem isso que outros sujeitos têm a contar sobre o início 

“oficial” do processo de democratização da universidade, cuja viabilidade só foi 

possível por meio da pressão das entidades representativas de alunos, 

professores e funcionários, que passaram a negociar com a Reitoria sua 

participação. 

Dessa forma, o mês de maio de 1979 é apresentado pela APROPUC como 

marco histórico da organização dos professores e início do processo de 

democratização da universidade. Nascido da conjuntura econômica desfavorável 

e aliado à crise financeira da instituição, esse movimento levou esses 

protagonistas a se mobilizarem no sentido de questionarem e proporem 

alterações significativas nas relações de poder existentes e emanadas da 

estrutura universitária. Se, inicialmente, a greve teve forte motivação salarial, 

questões trabalhistas pendentes e contratuais também desencadearam outras 

tantas questões que incidiam sobre o papel da Universidade Católica diante da 

sociedade brasileira. 

A "Comissão de Estatuto da APROPUC", formada nessa ocasião, passaria, 

então, a lutar por novos Estatutos da PUC-SP que, associada às representações 

estudantis e de funcionários, buscaria construir uma nova universidade. Portanto, 

alguns meses antes de a Reitoria comunicar suas intenções ao Conselho 

Universitário, a APROPUC estava analisando os Estatutos de 1971 e debatendo 

com a comunidade seus pontos fundamentais, redesenhando a universidade, a 

estrutura acadêmica e administrativa, bem como formas de participação e 

alterações na carreira do magistério. (APROPUC, 24 mai. 1979). Há indícios de 

que a greve dos professores com o apoio dos demais segmentos teria forçado a 

Reitoria a se comprometer com tal revisão. 
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O CONSUN9 parecia alheio a esse movimento da comunidade, e o 

pronunciamento da Reitora buscava, de certa forma, inseri-lo nesse processo. A 

diretora e o representante docente do Centro de Ciências Humanas (CCH), por 

exemplo, disseram que pretendiam realizar levantamento de pontos críticos dos 

Estatutos de 1971, a partir da experiência do Centro de Ciências Humanas e 

discuti-los nos departamentos e, posteriormente, com a comunidade. O Prof. José 

Rosemberg propôs a formação de uma comissão composta de todos os Centros 

universitários e da Reitoria e a utilização de um questionário, por meio do qual a 

coleta de dados fosse facilitada, sem prejuízo de serem obtidas outras 

informações. (CONSUN, 27 jun. 1979).  

Era, então, uma revisão dos Estatutos de 1971, circunscrita, 

fundamentalmente, àqueles ocupantes dos órgãos da universidade – eleitos e 

escolhidos pelas regras até então vigentes – que, munidos das informações e 

dados fornecidos pela estrutura universitária, passariam a centralizar as 

discussões. 

Mas, a Reitoria já havia elaborado um roteiro de trabalho para a revisão 

dos estatutos e expunha seu cronograma ao CONSUN. No segundo semestre, 

precisamente de agosto a outubro de 1979, haveria uma coleta de informações 

sobre os objetivos, funções e estruturas da universidade, ouvindo-se os diversos 

órgãos, a saber: o CONSUN, os Conselhos de Centros, Conselhos 

Departamentais e os Departamentos, bem como a APROPUC, AFAPUC e o DCE 

e demais órgãos técnicos. Seria constituída uma Comissão formada por 

                                                            
9 Uma das primeiras iniciativas que permitiram a indicação pelos próprios alunos e funcionários 
nos Conselhos universitários, especialmente no CONSUN, foi tomada na gestão do Dr. Osvaldo A. 
Bandeira de Melo, em junho de 1974, quando os alunos haviam pressionado o Conselho 
Universitário para que este votasse a deliberação que regulamentasse a indicação dos 
representantes do corpo discente para o referido órgão, atribuindo aos próprios estudantes a 
organização de eleições diretas. Entretanto, o CONSUN apenas aprovou projeto de deliberação 
do relator Prof. Ramon M. Garcia de Alcaraz, representante dos órgãos administrativos que 
propunham a eleição indireta. Em outras palavras, os referidos representantes seriam eleitos pelos 
representantes discentes nos Conselhos de Centros, nas Congregações e nos Conselhos 
Departamentais, fixando o número de quadro representantes para cada Centro Universitário. 
(CONSUN 10, 19 jun. 1974, p.90). Os funcionários passaram a indicar seus representantes ao 
CONSUN, na gestão de Nadir Kfouri, em junho de 1979, quando ela dirigiu-se ao plenário do 
mesmo órgão para que este se manifestasse sobre a proposta de solicitar à AFAPUC a indicação 
de três nomes para que fosse escolhido pelo CONSUN o nome do único representante dos 
funcionários pelo órgão. Parecia, assim, acatar uma das reivindicações da categoria que, desde a 
realização da Semana da Universidade, realizada em 1978, solicitava a participação dos 
funcionários em todos os órgãos deliberativos. (CONSUN 58, 27 jun. 1979, p.161). 
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representantes das áreas mencionadas, com o objetivo de elaborar, no período 

de outubro a dezembro, um documento básico (Anteprojeto 110).  

As sugestões recebidas seriam submetidas à discussão, com manifestação 

da comunidade universitária, e retornariam à Comissão para a elaboração dos 

novos Estatutos (Anteprojeto 2), cuja conclusão estaria prevista para o primeiro 

semestre de 1980. No segundo semestre, a matéria seria encaminhada ao 

Conselho Universitário e à Fundação São Paulo e, posteriormente, ao Conselho 

Federal de Educação, no final do ano de 1980. (CONSUN 58, 27 jun. 1979). 

Nessa mesma reunião, esclareceu o Vice-reitor acadêmico Casemiro dos 

Reis Filho que a Comissão tinha por objetivo uniformizar as propostas recebidas 

dos vários setores, com o auxílio da Assessoria Técnica de Planejamento (ATP) – 

encarregada de recolher todas as propostas encaminhadas e assessorar a 

Comissão na elaboração dos Anteprojetos –, sob a direção de José Nagamine. 

(CONSUN 58, 27 jun. 1979). 

Comporiam a Comissão escolhida pelo CONSUN, ainda o Vice-reitor 

acadêmico, mais seis membros: 1) representante da estrutura acadêmica 

escolhido pelo CONSUN; 2) representante da APROPUC; 3) representante da 

AFAPUC; 4) representante do DCE; 5) representante da UNIPUC; 6) 

representante do Conselho Deliberativo da Fundação São Paulo. (CONSUN 59, 

28 ago.1979). 

Dessa forma, a Reitoria procurava atender às reivindicações das três 

entidades representativas de professores, alunos e funcionários para que o 

processo fosse o mais aberto e democrático possível. Entretanto, mantinha-se 

circunscrita, majoritariamente, aos membros do Conselho Universitário, com 

representantes desses segmentos.  

Tal proposta, porém, não foi aceita pela APROPUC que insistia na 

formação de uma comissão que representasse, efetivamente, a posição dos 

diversos setores da universidade, particularmente seus professores, alunos e 

funcionários. Propunha que, além da formação de uma comissão composta por 

três representantes de cada setor da universidade, eleitos por seus próprios 

                                                            
10 Fizeram parte dessa Comissão, em sua maioria, membros do Conselho Universitário, tais como 
Dirceu de Melo, Fábio Coelho, João Paulo de A. Moura, Marco Antonio Villa, Maria Amália Anfery, 
Milton de Miranda, Noberto Rodrigues, Silvia lane, José Nagamine e Casemiro dos Reis Filho (Cf. 
Porandubas, abr. 1980). 
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pares, a aprovação, ou não, dos novos Estatutos seria tomada através de 

plebiscito, cabendo ao Conselho Universitário referendá-lo. (APROPUC, 1981). 

Almejava, portanto, formas de inserção e participação da comunidade nos 

destinos da universidade de forma diferenciada daquela que pensava a maioria 

dos membros do Conselho Universitário. 

O Prof. Antônio Severino, diretor do Centro de Educação, sugeriu, então, 

um “Fórum de Debates”, a fim de que todas as sugestões pudessem ser 

ventiladas. Concordando com essa posição, a profa. Anna Maria Cintra, diretora 

do Centro de Ciências Humanas, acrescentou que, dessa forma, “todo o pessoal 

da universidade seria envolvido na Reforma, o que deveria ser feito durante o 

período normal de trabalho”. Entretanto, a Reitora Nadir Kfouri alertava que, 

segundo proposição de D. Paulo E. Arns, “a FSP deveria participar dos estudos e 

não apenas como órgão que deve dar a decisão final. Tais sugestões deveriam 

compatibilizar as normas da legislação federal, os documentos da Igreja 

referentes à Educação, bem como compatibilizar o novo Estatuto da universidade 

com os da FSP”. (CONSUN, 29 ago.1979, p.166). 

Como alertava a Reitora, D. Paulo indicava que os estudos e a elaboração 

dos novos Estatutos não poderiam ocorrer sem que o representante da FSP 

estivesse presente para não só acompanhar todo o trabalho da Comissão, como 

também delimitar os parâmetros legais vigentes e orientações ecumênicas a 

serem preservadas pelo novo Estatuto. (idem, p.166). 

Negada a proposta da APROPUC, o CONSUN preservou seu poder de 

decisão sobre os novos Estatutos, embora tenha aceitado a contra proposta da 

entidade de professores que pedia o aumento do número de representantes das 

entidades de professores, alunos e funcionários. 

Três Anteprojetos de reforma dos Estatutos da PUC-SP foram publicados 

para conhecimento da comunidade, em abril de 1980, novembro de 1980 e 

novembro de 1981. Segundo entrevista à Folha de S.Paulo, por ocasião do 

parecer final sobre esses Anteprojetos, o prof. Mário Sérgio Cortella, membro da 

Comissão, afirmava que o Anteprojeto 1 teria sido mais um mapeamento das 

várias sugestões feitas por diferentes unidades da universidade, sem coesão 

orgânica e mais próximo de um rol de sugestões. O Anteprojeto 2 apresentava 

uma estrutura mais orgânica, mas com falhas de estrutura redacional e 
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incompatibilidades internas. O Anteprojeto 3 acompanhava o Anteprojeto 2, só 

que mais elaborado”. Entretanto, alertava que nenhum deles deveria ser aprovado 

pela Comissão, servindo somente como base para discussões e elaboração de 

um novo Projeto que refletisse o avanço democrático da universidade naqueles 

últimos anos11. “Na verdade, o próprio plenário levantou as falhas dos três 

projetos, mostrando de que maneira, num ou noutro ponto, eles não se 

adequavam mais à realidade da PUC”. (Folha de S.Paulo, 28 jul.1982, p.15).  

Acrescentava em depoimento ao jornal Porandubas (ago.1982) que dois 

princípios básicos regiam o Projeto 3: a simplificação da estrutura e a distribuição 

paritária do poder entre as várias instâncias de decisão. Contudo, a falha era a 

falta de articulação entre o segmento acadêmico e o administrativo, enquanto 

separava ensino-pesquisa de um lado, e serviços à comunidade do outro – ao 

propor a multiplicação da atividade decisória, poderia tornar a estrutura 

burocrática. 

O Prof. Joel Martin12, um dos responsáveis pela Reforma Universitária de 

1971 e pela implantação da Pós-Graduação na universidade, emite um pequeno, 

mas sutil comentário sobre a universidade e, particularmente, sobre os trabalhos 

na Comissão de Estatutos e sobre o projeto 2. Esse relato traz indícios de 

dificuldades enfrentadas por alguns membros da Comissão na elaboração de um 

Projeto que modificasse efetivamente a universidade. A morosidade, a falta de 

tempo e debate, a resistência de alguns e a falta de uma consciência acadêmica 

e política poderiam enfraquecer as demandas democráticas presentes na 

universidade.  

 
Vejo a PUC como instituição enfeitada com pena de pavão mas que 
mantém o domínio de alguns. É difícil uma consciência acadêmica e a 
consciência política dirigida por slogans de encomenda. Pergunto 
quando criaremos nossa realidade ao invés de copiarmos modelinhos 
pré-fixados? A PUC me deixa magoado porque seus passos são lentos e 
o debate insuficiente. O Projeto II ainda não mudou nada porque a PUC 
não para pra pensar e abrir espaço: ao invés disso, estamos colocando 
durex nas aberturas mínimas que conseguimos fazer. (Porandubas,  
dez.1980, p.3). 

                                                            
11  Mário Sérgio Cortella não informa quais foram os avanços democráticos na universidade. 
Provavelmente, referia-se à eleição da Reitora, em 1980, e dos diretores dos Centros e das 
Faculdades, em 1981 e 1982. 
12  Joel Martins ingressou na PUC-SP, em 1963, implantou a Pós-Graduação, foi membro do 
Conselho Universitário por vários mandatos e Reitor, em 1993.(Cf. Porandubas, abr. 1979). 
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Ao lado da Comissão de Estatutos, o CONSUN também nomeou uma 

subcomissão responsável para análise do Projeto 3, composta pelo Vice-reitor 

comunitário Pe. Edênio Valle e pelos professores Octávio Ianni e Álvaro Puga 

Paz, que deveriam apresentar um relatório detalhado sobre o documento. 

Expressando a opinião dos demais relatores, Pe. Edênio Valle alertava ao 

CONSUN, e não à Comissão de Estatutos “que, caso fosse colocado em 

execução, criaria conflitos e confusões insanáveis, inviabilizando a vida da 

universidade”. Concluindo seu parecer, afirmava que  

 
a subcomissão julga importante que o C U se organize de forma mais 
efetiva para estudar o problema dos estatutos. Essa atual subcomissão 
(ou eventualmente uma nova) poderia coordenar e planejar os trabalhos, 
mas só através de uma divisão das tarefas por todos os membros do 
Conselho Universitário é que se poderá chegar a uma tomada de 
posição consciente e responsável. (CONSUN, 31 mar. 1982, p.84). 

 

 Interessante notar que a Reitoria, ao mesmo tempo em que acompanhava 

a Comissão de Estatutos, também escolhia uma subcomissão – ambas 

praticamente com as mesmas atribuições, pois analisaram os mesmos 

Anteprojetos e emitiram seus pareceres. Entretanto, a subcomissão, privativa dos 

membros do Conselho Universitário, procurava reservar a si ou ao próprio 

Conselho Universitário a exclusividade sobre os destinos da universidade. Nesse 

sentido, propunha a não aprovação do Anteprojeto 3, com apelos a posições mais 

conscientes e responsáveis que, supostamente, tal documento feria e que 

supostamente foram negligenciados pela Comissão de Estatutos. 

A Comissão de Estatutos, por sua vez, cujo relator era o Vice-reitor 

acadêmico Joaquim Severino, afirmava que, após terem examinado 6 propostas, 

sendo 3 delas defendendo a convocação de uma Comissão Constituinte, 

apresentava ao Conselho Universitário a deliberação a favor dessa convocação, 

como forma de viabilizar efetivamente o Projeto de Estatutos da PUC-SP, o que 

foi aprovado pelo CONSUN. 

Essas posições entre a Comissão de Estatutos e a subcomissão criada 

pelo Conselho Universitário eram opostas. Enquanto a primeira buscava frear a 

discussão dos novos Estatutos, promover uma simples revisão dos Estatutos de 

1971, exclusiva para os membros do CONSUN, a segunda, com representação 
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mais abrangente de segmentos da comunidade, apostava na transformação da 

Comissão em Constituinte, como garantia de que os Estatutos pudessem 

efetivamente ser elaborados. 

O Vice-reitor comunitário Pe. Edênio Valle defendeu, então, que a 

Comissão Constituinte fosse formada por integrantes do CONSUN que, ao lado 

de “especialistas”, pudessem assessorar os trabalhos. Procurou garantir, pelo 

menos em parte, a proposta anterior formulada e, assim, assegurar lucidez a tal 

Comissão Constituinte. 

 

 

1.2. Constituinte 
 

A Comissão Constituinte ou Constituinte não paritária, formada por 52 

representantes da comunidade, eleitos por seus pares – 26 professores, 15 

alunos e 11 funcionários –, discutiria, entre o dia 19 de julho a 05 de agosto, numa 

fase preliminar, os documentos básicos que regiam o funcionamento da 

universidade. A mesa coordenadora dos trabalhos era formada pelo 

representante da Reitoria Prof. Severino, dos professores, Paul Singer, dos 

funcionários, José Nagamine e pelo delegado do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE), Carlos Cavalcante. Nessa fase preliminar, os alunos participariam apenas 

como observadores, mas com direito a voto. (Folha de S.Paulo, 23 jul.1982, p.12). 

Professores e funcionários participantes seriam dispensados em 50% de suas 

atividades em função da nova Carta da PUC.  

A representação paritária dos segmentos na Constituinte foi muito 

questionada por funcionários e estudantes. A favor da paridade, os funcionários 

solicitaram a revisão da composição da Comissão Constituinte, a fim de que cada 

segmento representasse 1/3 do total. (CONSUN 85, 25 jun. 1982, p.99). 

Da mesma forma, o representante do DCE, em nome do Conselho dos 

Centros Acadêmicos, compareceu ao CONSUN, para justificar o recurso 

impetrado pela entidade, tendo em vista a formação de uma Comissão 

Constituinte. Com direito a voz, mas não a voto, congratulava o Conselho 

Universitário por ter criado tal Comissão, mas afirmava que aquele órgão não 

havia comunicado com antecedência os estudantes da necessidade de elegerem 
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seus representantes, bem como debaterem suas propostas de trabalho e demais 

assuntos pertinentes aos interesses do segmento e da universidade. Mobilizados 

por outras preocupações, tais como a “sobretaxa” das anuidades, as eleições do 

DCE, de Centros Acadêmicos e às vésperas das férias escolares, os estudantes 

solicitavam o adiamento da instalação dos trabalhos da Comissão Constituinte 

para o dia 22 de agosto, o que lhes daria tempo para organizarem debates e 

escolherem seus representantes legitimamente. Defenderam, ainda, perante o 

CONSUN, a paridade para todos os setores da universidade, não só nos 

trabalhos da Constituinte, mas também em todos os órgãos consultivos e 

deliberativos da universidade. Esse processo reivindicatório corria paralelemente 

aos estudos e redação dos novos Estatutos. 

Contrário ao adiamento solicitado pelos estudantes, o Vice-reitor 

comunitário Pe. Edênio Valle destacava a omissão dos estudantes, afirmando 

que, desde o dia 06 de maio, era de conhecimento de todos o início dos trabalhos 

e, dessa forma, recusava a proposta encaminhada. Contudo, propunha 

prorrogação de uma semana do término dos trabalhos iniciais de estudo, sem o 

caráter formal de uma Constituinte, durante a qual os estudantes pudessem 

indicar 15 representantes do Conselho de Centros Acadêmicos (CCA) e do DCE. 

Assim, no dia 06 de agosto, seria oficialmente instalada a Constituinte com todos 

os representantes eleitos. Sobre a paridade, posicionaram-se contra o Vice-reitor 

acadêmico o Prof. .Dermeval Saviani e o Prof. Singer, entre outros. (CONSUN 85, 

25 jun. 1982, p.102). 

Mesmo participando do processo de elaboração dos novos Estatutos da 

universidade, os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais, por meio de seu 

Centro Acadêmico (CACS), apontaram as formas não democráticas de condução 

dos trabalhos encaminhados pela Reitoria e pela Comissão, ao afirmarem que  

 
as entidades estudantis não tiveram oportunidade de encaminhar as 
discussões de forma ampla. O mesmo ocorreu junto aos funcionários, 
haja visto, manifestações ocorridas durante os trabalhos, repudiando a 
atuação de sua própria bancada. Este estrangulamento pelo fator tempo 
desencadeou  uma sucessão de fatores que restringiu a discussão a 
pequenos grupos, o que afastou a comunidade na constituinte (...). 
embora tenha sido cantada em belos e redondos versos pela imprensa, 
inclusive com exagero pela oficial, sua validade deve ser questionada. 
(CACS, 13 de maio de 1983, p.2). 
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Questionando a legitimidade representativa de funcionários e estudantes, 

no início dos trabalhos, e, consequentemente, da própria Comissão, perante a 

comunidade, a diretoria do CACS procurava alterar a correlação de forças nos 

debates da Constituinte. 

Mesmo derrotados no CONSUN, os alunos elegeram 26 representantes 

para a Constituinte, o mesmo número reservado aos professores, e não 15, 

estipulados anteriormente, forçando o órgão a uma posição definitiva sobre a 

questão da paridade. Segundo Carlos Cavalcanti, presidente do DCE, “isso 

significa um passo importante em direção à redemocratização da universidade”. 

Expunha ao repórter da Folha de S.Paulo que estavam em jogo duas posições: 

“Uma, a conformista, ou daqueles que acham que o processo não pode ser 

melhor do que esta sendo e a dos universitários que desejam um processo 

democrático construído de baixo para cima”. (Folha de S.Paulo, 06 ago.1982, 

p.17). 

Após um dia inteiro de discussão que girou em torno de duas posições – a 

dos estudantes que defendiam a paridade numérica e a dos funcionários e 

professores, a favor da paridade proporcional –, a Constituinte decidiu que as 

votações para a segunda etapa dos trabalhos seguiriam o critério da 

proporcionalidade por categoria. Dessa forma, os votos dos 26 representantes 

docentes valeriam unitariamente; o dos 15 alunos valeria 1,73; e, dos 11 

funcionários, 2,36. Com essa divisão, pretenderam garantir a equivalência de 1/3 

para cada segmento. (idem, p.17). 

Milton Miranda, representante dos funcionários na Comissão, justificou seu 

voto a favor da proporcionalidade, tendo em vista “garantir a continuidade do 

processo, importante demais para que um impasse o paralisasse agora”. (Folha 

de S.Paulo, 07 ago.1982, p.15). Para os estudantes, a paridade proporcional, de 

acordo com o assunto a ser votado, proposto na ocasião, não seria aceita pelos 

alunos, já que tal postura comprometeria o caráter democrático a ser 

contemplado. Decidiu-se, então, que, a depender da matéria, o critério de votação 

seria proporcional ou paritária. 

Terminados os trabalhos da Comissão Constituinte, seu relator, o Prof. 

Severino, fez as seguintes recomendações ao Conselho Universitário: 1) que 

promovesse a mais ampla divulgação do documento para que a comunidade 
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universitária pudesse tomar conhecimento de seu conteúdo; 2) propusesse a 

realização de encontros e assembleias a fim de debateram os resultados 

alcançados pela Comissão, promovendo a mais ampla discussão do Estatuto; 3) 

defendesse a realização de um plebiscito para que a comunidade pudesse 

referendá-lo. (CONSUN 90, 24 nov.1982, p.130). 

O Relator procurou tornar o documento conhecido pela comunidade a fim 

de mobilizá-la e torná-la consciente dos avanços alcançados. A aprovação do 

documento, através de voto plebiscitário, poderia criar uma situação política 

incontestável, ainda mais se ele fosse, majoritariamente, referendado pela 

comunidade. 

Totalmente contrária às recomendações do relator, a Reitora Nadir Kfouri 

entregou ao Conselho Universitário a resolução das propostas, evocando o 

comprometimento moral que o referido Conselho Universitário tinha com a 

homologação do novo Estatuto. Dessa forma, a Comissão não poderia sobrepor-

se ao CONSUN, muito menos subtrair-lhe o poder, diante de uma votação 

plebiscitária.  

 
A Reitora acrescentou que as recomendações serão objeto de parecer 
para serem aprovados ou não. Disse ainda que, conforme expusera, se 
este Conselho está moralmente obrigado a aprovar o Projeto, não 
compreendia como a própria Comissão Constituinte faça constar das 
recomendações que haja um plebiscito, o que se chocava com a tarefa 
de uma Comissão Constituinte. (...) Querem os Senhores Conselheiros 
que o Estatuto tal como foi apresentado deva ser aprovado, desde que 
ele não extrapole aquilo que lhe foi cometido à Comissão Constituinte? 
(CONSUN 90, 24 nov. 1982, p.133). 

 

O registro acima indica duas grandes preocupações da Reitora: primeira de 

que o Projeto deveria ser analisado e discutido exclusivamente pelo CONSUN, 

cabendo a ele a decisão final, já que tal prorrogativa jamais poderia ser passada à 

comunidade; a segunda diz respeito às normas escritas no Novo Estatuto e sua 

compatibilidade com a legislação educacional vigente e com as diretrizes da 

Igreja, como havia alertado no início da Instituinte. Dessa forma, o CONSUN 

aprovou apenas a divulgação do Projeto de Estatutos e proposta de formação de 

uma “Comissão de Juristas” – composta pelos professores Dalmo Dallari, Celso 

Bastos, Carmine e Oswaldo Moraes – , da mesma forma que fora defendida pelo 

Pe. Edênio Valle. anteriormente. Portanto, caberia aos “especialistas em Direito”, 
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escolhidos pela Reitoria, pontuar quais normas dos Novos Estatutos feriam as 

recomendações acima citadas e “adequá-lo”, ou não, de acordo com a legislação 

educacional, às diretrizes da Igreja e interesses da Fundação São Paulo. 

A “Comissão de Juristas” iria preservar, nessa “revisão”, os propósitos dos 

Constituintes? A ilegalidade do Projeto seria apontada como causa de sua não 

homologação? Essas pareciam ser as preocupações daqueles que observavam e 

analisavam as estratégias de outros que, junto à Reitoria, procuravam adiar seu 

desfecho. O prof. Antônio Severino, em relação a essa discussão, fez a seguinte 

declaração de voto: 

 
Voto a favor de uma reconvocação da Constituinte para conhecimento e 
apreciação do resultado dos trabalhos de revisão técnico-jurídica do 
Estatuto para garantir plenamente a adequação dos princípios e 
intenções dessa Comissão, evitando assim perturbação do processo 
global de discussão deste documento. A manifestação da Constituinte, 
na etapa final dos trabalhos das comissões técnicas, trará ao projeto 
uma plena fidelidade às intenções e objetivos que justificará a criação da 
Comissão Constituinte. (CONSUN 90, 24 nov.1982, p.134). 

 

Após o trabalho da Comissão Jurídica, o texto deveria ainda ser examinado 

por uma Comissão Mista, composta por membros da Comissão Constituinte e 

Comissão do Conselho Universitário, a fim de estudar a proposta da Comissão de 

Juristas, durante 15 dias. Somente após esse período, deveria ser convocada 

novamente a Comissão Constituinte, a quem caberia rever o trabalho da 

Comissão Mista e elaborar parecer dentro de 15 dias. A proposta  plebiscitária 

apresentada novamente foi rejeitada. 

Perante a imprensa, a Reitora Nadir Kfouri justificava que a entrega do 

novo projeto de Estatutos da universidade a uma Comissão de juristas para 

“correção de imperfeições legais”, antes de submetê-lo novamente a Comissão 

Constituinte tinha como objetivo “adequá-lo à linguagem adulta, madura e 

juridicamente correta”. (Folha de S.Paulo, 28 abr.1983, p.18). Ela não expressava 

suas reais preocupações, já que a questão meramente jurídica do texto deveria 

encobrir os princípios e as intensões políticas em conflito. 

Paralelamente, a representação paritária da comunidade, nos órgãos 

deliberativos, tornava-se questão fundamental para o 1º Congresso da 

Comunidade Universitária, realizado em maio de 1983, e promovido pela 
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APROPUC, AFAPUC e DCE. Encerrado com a realização de uma Assembleia 

Geral, a primeira na história da universidade brasileira, seus participantes 

aprovaram a realização de um plebiscito paritário para a aprovação do novo 

Estatuto e a criação de uma comissão para definir uma política de implantação 

imediata dos novos Estatutos, como garantia das conquistas alcançadas por 

esses segmentos na Constituinte. Buscavam, principalmente, garantir a paridade 

de representação em todos os órgãos da universidade, contornando, na prática, 

as exigências legais que impediam a realização dessa reivindicação. 

Pretendiam, ainda, entregar à Ministra da Educação, Esther de Figueiredo 

Ferraz, um projeto de Constituição Universitária e buscar apoio de congressistas 

para o projeto de lei sobre a paridade de representação nos órgãos colegiados. 

Aluísio Mercadante, presidente da APROPOUC, considerava fundamental criar as 

condições jurídicas para se implantar, nas universidades brasileiras, Estatutos 

que integrassem e consagrassem a participação efetiva de alunos, professores e 

funcionários. (Folha de S.Paulo, 28 mai.1983). 

A rejeição do Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) à proposta de que 

seu plenário fosse integrado por bancadas iguais de alunos, professores e 

funcionários deu fôlego para que essa temática fosse amplamente debatida pela 

comunidade e pela Comissão Jurídica. A posição do CEPE sinalizava sérias 

dificuldades em sua aprovação, pois muitas posições e atitudes de determinados 

segmentos e setores da universidade não acompanharam as conquistas contidas 

no Projeto. (Folha de S.Paulo, 24 mai.1983). 

O professor Dalmo Dallari, integrante da Comissão de juristas encarregada 

de “aperfeiçoar” o projeto de Estatuto, defendia a reformulação do texto referente 

à representação paritária antes que o documento fosse enviado ao Conselho 

Federal de Educação (CFE). Para ele,  

 
o processo de democratização vivido pela PUC até agora foi 
relativamente fácil, porque foi interno e contou com o apoio de sua 
direção. Fora da universidade, porém, a situação é diferente, já que é 
muito pequeno seu poder de pressão na sociedade. A proposta tal como 
elaborada pela comissão, abriga ilegalidades, como a paridade na 
representação discente nos órgãos colegiados, que, segundo a lei atual, 
deve ser de apenas um quinto. Não é a melhor atitude enviar ao CFE 
uma proposição ilegal. É ingênuo pensar que assim se dará qualquer 
recado ao governo. (Folha de S.Paulo, 24 mai.1983, p.15). 
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A discussão sobre a representação paritária de todos os segmentos, 

composição de bancadas e sus respectivos pesos, no governo da Universidade, 

representam posições políticas em jogo, que procurariam manter ou alterar a 

distribuição do poder universitário. Os apelos à legalidade, de um lado, e a 

legitimidade, de outro, espelhavam essa correlação de forças, vivenciada pela 

PUC-SP. 

Oposta à posição legalista, Aloísio Mercadante e Carlos Cavalcanti (DCE) 

defendiam a “implantação imediata do projeto”, pois a consideravam a “única 

forma de se continuar avançando” no processo de democratização vivido pela 

instituição nos últimos anos. Dalmo Dallari, porém, afirmava que era “preciso 

avançar nos espaços em que a lei não estabelece proibições”. Por exemplo, cita a 

atual lei da Reforma Universitária que não previa a participação de funcionários 

nos órgãos colegiados. (idem). 

Mas, os representantes da APROPUC e do DCE insistiam em discutir a 

“ilegalidade” das atuais leis universitárias, acrescentando que era “hora da PUC 

ousar, apresentando seu Projeto de Estatuto, mesmo que a recusa do CFE seja 

praticamente certa. A comissão, ao aprovar essa proposta, já havia levado em 

conta esse risco”. (ibidem). 

Mais uma vez, Dalmo Dallari advertiu que a recusa dos Estatutos pelo CFE 

poderia trazer consequências “muito graves”, pois o documento era uma 

“exigência para a obtenção de verbas governamentais”. Além disso, afirmava que 

a PUC-SP poderia perder o reconhecimento de seus cursos e, 

consequentemente, dos diplomas dos alunos. (ibidem). Colocando a questão 

nesses termos, Dalmo Dallari trazia uma justificativa bastante sensível para uma 

universidade que continuava a lutar por maiores verbas do governo para, ao 

menos, equilibrar suas finanças. 

A maioria dos constituintes esperava a aprovação integral do texto por 

parte do CONSUN. O professor Alípio Casali, representante do corpo docente do 

CCH, afirmava não poder “imaginar que o mesmo Conselho que constituiu e 

delegou plenos poderes e autonomia a Constituinte para a elaboração de um 

novo Estatuto venha agora a vetar, mesmo que parcialmente, o resultado de seu 

trabalho”. (Folha de S.Paulo, 23 nov.1983, p.18).  
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O presidente do DCE dizia temer que alguns dos conselheiros fizessem 

ressalvas, sobretudo naqueles “dispositivos que ferem a legislação em vigor, 

como o da paridade nos órgãos colegiados”. Aluísio Mercadante considerava que 

a discrepância de alguns artigos do novo Estatuto frente à legislação constituiria 

uma das “prováveis objeções que fariam o MEC e o Conselho Federal de 

Educação ao novo Estatuto”. (idem). 

Interessante notar que, em nenhuma das fontes consultadas, a posição da 

Fundação São Paulo sobre os novos Estatutos, especialmente sobre a paridade 

nos órgãos deliberativos, aparece como questão problemática. A legislação 

federal e a oposição do CFE apresentam-se como únicos entraves para sua 

aprovação. Estaria a Fundação São Paulo de acordo com suas resoluções? 

Somente em outubro de 1985, há registro da posição da Fundação São Paulo 

sobre os novos Estatutos (1982) que não teriam sido enviados à mantenedora 

para serem referendados e, posteriormente, encaminhados ao CFE. Parece que o 

CONSUN “esqueceu” de enviá-los primeiramente a FSP e, com a aprovação da 

mantenedora, remetê-lo ao governo federal. 

Em agosto de1985, aparece registrado, em Ata, os destinos dos Estatutos. 

Segundo a Ata do CONSUN, o Reitor Luiz E. Wanderley esclareceu a posição da 

FSP sobre os novos Estatutos da universidade. Em reunião ocorrida no dia 21 de 

agosto de 1985, o Conselho Superior da Fundação São Paulo havia aprovado, 

com alterações, o novo Estatuto da PUC-SP, de acordo com o que estabelece o 

inciso VI do artigo 14 do vigente Estatuto da universidade, combinado com o 

inciso III do artigo 11 do Estatuto da Fundação S. Paulo, que outorgava o direito 

de fazer alterações que julgasse oportunas. A FSP, então, encaminhou ao 

Conselho Federal de Educação a Ata de reunião, na qual expressava seu intento 

de recuperar o espirito original da Fundação São Paulo que teria animado a 

criação da universidade e seu posterior reconhecimento como Pontifícia, com as 

seguintes alterações:  

 
a) as eleições para Reitor, previstas no artigo 113, da qual participaram 
com voto proporcional todos os alunos, professores e funcionários da 
Universidade, teriam caráter indicativo, cabendo ao Grão Chanceler a 
escolha final, dentre os três candidatos mais votados. 
b) em relação aos Vice-reitores acadêmico e administrativo caberia ao 
Reitor indicá-los, e o comunitário ao Grão-Chanceler, a quem competiria 
nomear todos. 
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c) Ao Grão-Chanceler caberia escolher e nomear os adjuntos 
comunitários;  
d) os Colegiados Superiores (Conselho Universitário, Conselho de 
Ensino e Pesquisa, Conselho Comunitário e Conselho de Administração 
de Finanças) seriam compostos por representantes dos professores, 
estudantes e funcionários, em proporção diferenciadas, segundo a 
natureza de cada Conselho, assegurando-se, sempre, a predominância 
numérica dos professores, alterando-se em decorrência, os artigos 10, 
12, 14 e 16. 
e) Acrescente-se ao artigo 113 parágrafo 2°, o requisito de que o 
candidato ao cargo de Reitor tenha o título de Doutor. 
f) Acrescenta-se ao artigo 1º: ‘observado o Estatuto da FSP e demais 
disposições civis e canônicas aplicáveis. 
g) Dê-se a seguinte redação ao inciso XVI do artigo 11: ‘Alterar, após 
ampla consulta à comunidade e ouvido o Conselho Superior da FSP, o 
presente Estatuto, bem como aprovar e alterar o Regimento Geral da 
Universidade.(CONSUN 114, 16 out.1985, p.152).  

 

Essas determinações chocavam-se com os anseios hegemônicos de 

autonomia e participação democrática da comunidade, já que impunham 

limitações às conquistas alcançadas pela Constituinte e regras muito semelhantes 

contidas nos Estatutos de 1971. A paridade conquistada efetivamente no 

Conselho de Finanças, no Conselho Comunitário e no Conselho Universitário 

estava, portanto, em desacordo com as novas regras impostas pela Fundação 

São Paulo. 

Para efeito de comparação, cabe ressaltar que essa não era a primeira vez 

que a Fundação São Paulo intervinha numa resolução do Conselho Universitário 

sobre os Estatutos da universidade13. Quando houve a homologação final dos 

Estatutos de 1971, a mantenedora também havia reprovado o Projeto original, 

discutido e aprovado pelo CONSUN e, a partir de certas considerações, indicou 

as alterações que deviam constar nos Estatutos de 1971. Em resposta ao ofício 

formulado pelo Reitor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, datado de 18 de junho 

de 1969, sobre a posição da Comissão Especial da FSP em relação ao projeto 

final de Reforma dos Estatutos da universidade, os membros Gabriel Paulino 

Bueno Couto, Candido Padin e Paulo E. Arns, assim se manifestaram: 

 
As emendas finais já aprovadas pelo Conselho Universitário não 
parecem adotar a orientação do projeto primitivo, nem o espírito dos 

                                                            
13 Em novembro de 1975, o Conselho deliberativo da Fundação São Paulo tentou alterar os 
Estatutos da Universidade a fim de ter maior controle sobre sua gestão ao propor a supressão do 
cargo de Vice-reitor administrativo. As atribuições desse cargo seriam exercidas diretamente pela 
FSP. Tal intento teve forte oposição dos membros do Conselho Universitário. (CONSUN 22, 06 
nov.1975, p.187). 
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mais recentes documentos da Igreja (CELAM e Assembleia de 
Aparecida do Norte). Em linhas gerais, de nossos últimos documentos: 
nova estrutura interdisciplinar no campo da pesquisa e do ensino; no 
caso das Universidades Católicas, as estrutura permanente de diálogo 
entre Teologia e os vários ramos do saber; Distinção entre órgãos 
responsáveis pela pesquisa e o ensino de um lado e órgãos 
responsáveis pela formação profissional de outro. (As emendas apenas 
substituem o termo Faculdades por Institutos). (...). quer parecer-nos 
mais igualmente mais coerente, sejam os Vice-reitores escolhidos por 
processo idêntico ao da escolha do Reitor (...). (CONSUN 114, 12 mai. 
1969, p.17).  

 

Ao compartilhar com os membros da Comissão Especial da FSP e com o 

Cardeal Rossi a análise de que alterações feitas pelo CONSUN haviam 

desfigurado o Projeto primitivo, o Reitor remeteu-o à Comissão Especial, pois 

desejava que o Projeto original fosse ajustado, segundo tais observações da 

Comissão Especial do Conselho Superior da Fundação São Paulo, apesar das 

justificativas apresentadas pelo Conselheiro Franco Montoro a favor do projeto 

original. D. Candido Padin, relator do projeto, na Comissão Especial do Conselho 

Superior, afirmava, na ocasião, que era a primeira vez que o Conselho deixava de 

aprovar uma resolução do Conselho Universitário, mostrando a necessidade de 

sua revisão a fim de que o projeto fosse adaptado às diretrizes da Igreja, 

proporcionando maior diálogo entre a Teologia e as demais Ciências, bem como 

ao espírito da legislação federal sobre a matéria e a redução do número de 

Institutos, justificando que a universidade deveria estudar o homem em todas as 

suas dimensões. (idem, p.19).  

Formou-se, então, uma comissão composta pelo relator Franco Montoro, 

José Rosemberg, Pe. Enzo Azzi, Flávio Vespariano e Di Giorgi que, assessorada 

por José Nagamine e com a presença de D. Candido Padin,  elaboraram o novo 

Projeto, a ser igualmente examinado pelo Conselho Universitário e pela Fundação 

São Paulo. 

Em 19 de maio de 1970, o Conselho universitário reuniu-se novamente 

para aprovar o novo estatuto. Nessa reunião, foi lida a carta do Cardeal Rossi, 

presidente do Conselho Superior da FSP, datada de 07 de maio de 1970, na qual 

foram enumeradas as alterações – referentes à escolha dos dirigentes da 

Instituição – que deveriam ser observadas pelo Projeto de Estatutos de 1971: 
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Senhor Reitor Magnífico. Estando em estudos o projeto do novo estatuto 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que esta sendo 
adaptado às diretrizes baixadas pelo governo federal, visando a reforma 
do ensino superior e a fim de que o mesmo, tão logo seja aprovado pelo 
Conselho Universitário, possa receber a homologação da Comissão 
Deliberativa do Conselho Superior da Fundação São Paulo, 
mantenedora da Universidade, solicito a Vossa Magnificência que 
transmita ao Conselho Universitário as seguintes recomendações: a) 
Reitor – livre nomeação e demissão pelo Grão Chanceler, na qualidade 
de Presidente do Conselho Superior da FSP, ouvido o referido Conselho 
ou Comissão Deliberativa, conforme artigo 20 dos vigentes Estatutos, 
com as necessárias adaptações; b) Vice-reitores – escolha pelo reitor e 
indicação para a nomeação do Grão Chanceler, na qualidade de 
Presidente do Conselho superior da FSP. O Vice-reitor para assuntos 
pastorais será nomeado livremente pelo Grão Chanceler; c) diretor de 
Instituto – libre nomeação e demissão pelo reitor, mediante prévia 
aprovação do Grão Chanceler; d) Vice-diretores de Instituto – libre 
nomeação e demissão do Reitor, ouvido o Diretor respectivo e mediante 
prévia aprovação do Grão Chanceler; e) Diretores de Divisão 
(Faculdade) – elaboração de lista tríplice pelos Conselhos inter-
departamentais e escolha pelo Diretor do Instituto, mediante prévia 
aprovação do Reitor, a quem cabe a nomeação; f) Chefes de 
departamento – elaboração de lista tríplice pelos respectivos 
departamentos e escolha pelo Diretor do Instituto, mediante prévia 
aprovação do Reitor, a quem cabe a nomeação. Renovo a Vossa 
Magnificência os mesmos protestos de elevada estima e consideração. 
Cardeal Agnelo Rossi, Grão Chanceler. (CONSUN 114, 12 mai.1969, 
p.18). 

 

Por proposta do Prof. José Rosemberg, foram acolhidas, sem discussão, 

pelo Conselho Universitário as indicações do Cardeal Rossi, que passariam a 

constar no Estatuto de 1971. (Ata 114, 12/05/1969, p.19). 

Como se pode observar, diminutas são as alterações na escolha e 

indicação dos Reitores e Vice-reitores para a universidade – embora substanciais 

em relação aos Estatutos de 1982 pela Constituinte –, ao compararmos os 

Estatutos de 1971 com as alterações propostas pela FSP, trazidas à tona apenas, 

em 21 de agosto de 1985. 

Previa o novo Estatuto (1982) que o Reitor e Vice-reitores (inclusive o 

comunitário) seriam eleitos diretamente por toda comunidade. Os Coordenadores 

de Programas de Pós-Graduação, Diretor e Vice-Diretor de Faculdade, 

Coordenador da Unidade de Estudos Básicos e de Unidades Complementares 

seriam eleitos diretamente em suas respectivas unidades, também por 

professores, alunos e funcionários. Os membros dos órgãos de deliberação 

(CONSUN, CEPE, CECOM e CAF) seriam eleitos diretamente, por meio da 

votação majoritária entre as chapas concorrentes, entre alunos, professores e 
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funcionários, em seus respectivos segmentos. Poderiam ser candidatos aos 

cargos de Reitor ou Vice-reitores quaisquer membros do corpo docente, 

independentemente se sua titulação, com mais de cinco anos de efetivo exercício 

de magistério na PUC-SP. (Art. 113, § 1° dos ESTATUTOS DE 1982). 

Previa para o CONSUN uma representação equitativa entre o corpo 

docente, administrativo e discente, com 10 representantes para cada segmento. 

O Reitor e Vice-reitores seriam membros natos. (Art.10, ibidem, 1982). 

O CEPE seria constituído por 07 representantes docentes dos 

departamentos, 14 do corpo discente, 06 do corpo administrativo, além do Vice-

reitor acadêmico, de 01 Coordenador geral da Pós-graduação, de 01 

Coordenador geral da graduação, 01 das unidades complementares, 01 

representante docente da Pós-graduação, 01 representante docente da 

Coordenadoria geral da Graduação e 01 da Coordenadoria geral das unidades 

complementares. Dessa forma, o CEPE também procuraria dar certo equilíbrio 

numérico entre os 14 representantes docentes e os 14 representantes de 

estudantes. (Art. 12, ibidem, 1982). 

O CECOM teria 10 representantes do corpo administrativo, 10 do corpo 

docente, 7 do corpo discente e 3 adjuntos comunitários para cada campus, além 

do Vice-reitor comunitário – ou seja, 10 representantes para cada segmento. (Art. 

14, ibidem, 1982). 

O CAF seria composto pelo Vice-reitor administrativo, 01 representante 

docente da Coordenadoria geral da Pós-graduação, 03 docentes da Coordenação 

geral da Graduação, 01 da Coordenação geral das unidades complementares, 05 

do corpo docente, 10 do corpo administrativo e 10 do corpo discente. Mantinha, 

assim, também a equidade entre os segmentos14. (Art.16, ibidem, 1982). 

A PUC-SP, como instituição de ensino, pesquisa e serviços não poderia ser 

regida exclusivamente por seus Estatutos, como pontuava, de forma geral, o 

artigo I do novo Estatuto (1982). Aos olhos do Conselho Superior da FSP, ainda 

era necessário colocá-la sob “guarda” e “vigia” de sua mantenedora e, portanto, 

                                                            
14 O CAF passou a ser paritário após a greve de estudantes, em junho de 1983. Contrários ao 
aumento de 56,3%, anunciado pela Reitoria da PUC-SP, os estudantes decidiram invadir a 
Reitoria, permanecendo por 4 dias, até que as negociações fossem retomadas. Nessa ocasião, 
foi-lhes prometida a participação no Conselho de Administração e Finanças (CAF) da 
Universidade e negociações sobre o índice a partir de agosto do corrente ano. Passou a ter 13 
representantes de cada segmento. (FSP, 28 jun.1983). 
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havia a preocupação de acrescentar termos que garantissem a subordinação de 

qualquer alteração estatutária emanada pelo CONSUN aos seus julgamentos, 

conforme pode ser verificado nas alíneas “f” e “g”.  

A FSP negava qualquer possibilidade de eleição direta15 para os cargos 

majoritários da instituição, reservando para si a escolha não só do Vice-reitor 

comunitário, como também dos demais dirigentes, através da indicação de lista 

tríplice pela comunidade, entre aqueles portadores de títulos de Doutor – 

categoria significativamente minoritária nos quadros da universidade, o que 

impedia um leque maior de opções e escolhas. Na verdade, não aprovou a 

proposta de eleição direta para Reitor e participação paritária de professores, 

alunos e funcionários nos órgãos colegiados, mantendo o sistema de eleição 

indireta para Reitor e a formação dos órgãos colegiados, com predominância de 

professores. 

O representante dos funcionários no CONSUN, José Rocha, afirmava, 

naquela reunião, que era preciso preservar o processo democrático iniciado com 

a elaboração do novo Estatuto pela Comissão Constituinte e propôs que fosse 

publicada uma declaração do CONSUN discordando do pronunciamento do 

Conselho Superior da Fundação São Paulo. Outros Conselheiros, tais como o 

estudante Carlos Cavalcante, o Vice-reitor administrativo Alípio Casali e a profa. 

Maria Christina de Souza, defendiam o texto remetido ao CFE, mas alertavam 

que a posição do CONSUN não deveria ser de confronto. Entretanto, propunham 

a formação de uma comissão de negociação com o Conselho Superior da FSP 

para chegarem a um acordo sobre as alterações indicadas. (CONSUN 114, 

16/10/85). 

Procurado pela Folha de S.Paulo, para opinar sobre a posição da 

Fundação, o secretário-geral da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e membro do Conselho Superior da Fundação São Paulo, Bispo D. 

Luciano Mendes de Almeida, teria declarado ser contrário à eleição direta para 

                                                            
15  Segundo os Estatutos de 1982, compete ao Grão-Chanceler: Art.9º item II – defender a 
autonomia universitária; II – aprovar e nomear o Reitor e os Vice-Reitores, eleitos na forma dos 
artigos 111 e 113. Segundo o Art. 111, os cargos executivos e os representantes dos segmentos 
da comunidade universitária nos órgãos de deliberação são, respectivamente preenchidos e 
escolhidos, mediante eleições diretas. Art.113 – Têm direito a voto na eleição para os cargos de 
Reitor, Vice-Reitor Acadêmico, Vice-Reitor Comunitário, Vice-Reitor Administrativo, todos os 
professores, funcionários e alunos da Universidade. (cf. ESTATUTOS de 1982). 
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Reitor e a participação paritária nos órgãos colegiados da universidade. Sugeriu 

que aquele não era o momento de galgar degraus superiores em direção à 

eleição direta e à participação paritária, já que tal mecanismo não se apresentava 

qualitativamente melhor daquele reservado a um menor grupo seleto de eleitores 

e com responsabilidades maiores que apresentadas pelos alunos. 

 
A democracia tem seus graus e momentos. A experiência demostra que 
é melhor a eleição de um grupo para que haja busca de qualidade (no 
caso de eleição para reitor) e que a formação dos órgãos colegiados seja 
proporcional ao engajamento na instituição. Os professores e 
funcionários tem mais peso. (Folha de S.Paulo, 14 dez. 1985, p.24). 

 

Participante do processo de alteração dos Estatutos da PUC-SP e 

assessor técnico da Reitoria, José Nagamine já havia registrado posicionamento 

muito semelhante a esse, ao levantar quais seriam os problemas encontrados no 

Projeto 2 que continuariam a existir nas demais versões. A democratização da 

estrutura de poder da universidade tinha limites claros que não poderiam ser 

ultrapassados, sob o risco de torná-la acéfala e inoperante. A participação da 

comunidade apresentava-se como “princípio” democrático inquestionável, mas 

tornava-se absurda quando defendida legitimamente por estudantes e 

funcionários. A eles faltavam os requisitos que os tornariam aptos para o exercício 

pleno da democracia universitária: conhecimento científico e qualidade das 

decisões. Conforme Nagamine (1981, p. 3),  

 
Quanto à democratização da estrutura do poder, achamos que o 
princípio da participação de todos os segmentos da comunidade nas 
decisões dos destinos da instituição é inquestionável. Entretanto, o 
critério da igualdade numérica da representação desses segmentos e a 
participação de todos os setores, parece-nos questionável pelo menos 
em alguns órgãos em que a qualidade das decisões depende do seu 
próprio nível científico ou que sua operacionalidade eficiente será 
proporcional à sua dimensão.  

 

Qualquer tentativa de eleições diretas para Reitor, para cargos de direção e 

paridade de representação, estava fora dos horizontes “democráticos” ou 

“progressistas” de membros da Igreja ou do laicato associado a ela. Era 

necessário, entretanto, manter as listas tríplices indicativas de nomes para Reitor 

e chefias acadêmicas, escolhidas de fato pelo Grão-Chanceler e pelo Reitor, 

respectivamente.  
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Em entrevista ao repórter do Porandubas, por ocasião da eleição da nova 

Reitoria em 1984, ao ser questionado sobre a aprovação dos novos Estatutos, D. 

Paulo E. Arns justificou o fato de os novos Estatutos não estarem sendo 

vivenciados pela PUC-SP, que estaria vitimada pela morosidade, ou, quem sabe, 

pela maldade do Estado, impedindo-a de exercitá-los. Ignorando sua viabilidade e 

atento ao silêncio do MEC, fez a seguinte afirmação: “Até o momento não obteve 

resposta e não se sabe nem mesmo as condições em que pode ser aprovado 

esse novo Estatuto. A PUC se viu impedida de colocar em prática os novos 

Estatutos, porque o MEC ainda não os aprovou. (Porandubas, 26 mai. 1988, 

p.24). 

Mais adiante, D. Paulo teceu maior esclarecimento sobre sua posição. Os 

novos Estatutos estão sepultados e, portanto, a universidade deve continuar com 

os Estatutos de 1971, à espera que outro venha garantir o caráter de 

“universidade pontifícia e católica”. No dizer de D. Paulo E. Arns, 

 
a PUC tem que observar o antigo estatuto, esperando que o novo 
chegue e exprima a sua filosofia dentro do ambiente nacional e, 
sobretudo, dentro de nossa filosofia própria da PUC, que não é como 
qualquer outra universidade, porque tem suas características de ser uma 
universidade católica e pontifícia. (Porandubas, 26 mai. 1988, p. 4). 

 

Em 1988, D. Paulo indicava que era preciso “reaver” os valores cristãos da 

Igreja Católica sobre sua universidade, ajustando-a a essa nova “filosofia” que 

despontava como contraditória para aquela contida nos novos Estatutos.de 1982. 

Dessa forma, na Reitoria do Prof. Wanderley, iniciavam-se os estudos para 

elaboração de um novo Estatuto, que seria implantado futuramente16. Como 

veremos no capítulo 3, era preciso assegurar a Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo contra qualquer tentativa de transformá-la em uma universidade 

laica, pública e gratuita. 

A Constituinte e as demandas políticas democratizantes contidas no novo 

Estatuto evidenciam os pontos críticos sob os quais setores e segmentos da 

universidade, da Reitoria e da Fundação São Paulo pensam os limites de 
                                                            
16  A reelaboração do Anteprojeto ficou a cargo de José Nagamine, que teria a função de 
compatibilizar os Estatutos de 1971 e de 1982. Esse Anteprojeto recebeu críticas do Centro de 
Ciências Humanas, tais como: a não observação das práticas democráticas da universidade, por 
ser uma reescrita dos Estatutos de 1971 e propostas de outras unidades.(Cf. CONSUN 153, 23 
nov. 1988, p. 124-127). 
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autonomia e de participação da “comunidade puquiana” nos destinos da 

universidade. A eleição direta para Reitor e chefias de Faculdades, a paridade de 

representação nos órgãos de decisão da universidade, por exemplo, são 

questões essenciais que continuaram presentes na história política dessa 

universidade.  

Relembrando esse desenlace, em setembro de 1996, a APROPUC 

afirmava que a “democracia puquiana” trombava com a existência dos Estatutos 

da Fundação São Paulo e, novamente, a comunidade teve que se lembrar de que 

a PUC-SP era uma instituição da Igreja. Mas, apesar disso, a intervenção da 

entidade de professores e do movimento estudantil permitiu que o processo de 

elaboração dos novos Estatutos não ficasse restrito às esferas oficiais da 

universidade. (PUC VIVA, Set.1996). 

Com uma visão mais crítica sobre o momento vivido, o presidente do DCE, 

Carlos Cavalcanti, afirmava ao jornal Folha de S.Paulo que a “Constituinte não é 

um processo de democratização”, pois apenas referendava as conquistas já 

efetivamente obtidas no processo de democratização daquela universidade que, 

além da consulta do nome do Reitor, havia promovido, posteriormente, indicações 

idênticas para chefias de alguns Centros, Faculdades e Departamentos nos 

últimos três anos. Contudo, alertava que esse processo era falho, uma vez que 

atingia alguns setores da universidade.  

 
Alguns departamentos não fizeram qualquer votação para a eleição de 
suas chefias. Houve uma mera nomeação do primeiro candidato que se 
apresentou. Eu concordaria com uma Constituinte que se propusesse a 
repensar a universidade, não meramente a colocar por escrito uma 
situação que a PUC já vive de fato. (Folha de S.Paulo, 23 jul.1982, p.12). 

 

Cleide Martins, representante dos funcionários na Comissão Constituinte, 

concordava com o presidente do DCE quanto à setorização do processo de 

democratização, mas discordava quanto à importância da Constituinte. Dizia ela: 

“É uma oportunidade muito boa de as discussões em torno do estatuto e outras 

questões atinentes ao funcionamento da PUC virem a ser centralizadas”. Além 

disso, considerava que o compromisso de os constituintes levarem os resultados 

das discussões às suas bases era, por si só, uma oportunidade única de “melhor 
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distribuição do poder dentro da universidade”, e seria a intenção final da mudança 

do estatuto. (ibidem, p.12). 

Não aprovados os novos Estatutos de 1982, acentuou-se uma situação sui 

generis, por que não dizer confusa, e até mesmo contraditória, para a 

universidade, uma vez que ela deveria seguir as regras contidas nos Estatutos de 

1971 e, ao mesmo tempo, deliberações aprovadas pelo CONSUN que permitiram 

modificações nos canais de participação e formas de representatividade que 

aquele Estatuto não contemplava e restringia17. Por meio de deliberações 

aprovadas pelo CONSUN, em diferentes momentos, segmentos da universidade 

puderam se fazer representar nos Conselhos deliberativos, já que as regras foram 

sendo alteradas para atender, ou não, as demandas dos segmentos da 

instituição. Entretanto, qualquer modificação pontual, promovida por setores e 

segmentos – que não estavam inscritos e garantidos em seus Estatutos –, estava 

sujeita à correlação de forças presentes na universidade. 

 

1.3. Escolha do Reitor, em 1980 
 
No dia primeiro de agosto de 1980, D. Paulo E. Arns, em nome da 

Fundação São Paulo, enviava correspondência à comunidade universitária, 

solicitando a seus membros a indicação, até fins de setembro, do nome do futuro 

Reitor da universidade, para que pudesse compor, nos meses seguintes, a nova 

Reitoria, ao tomar posse no dia 29 de novembro de 1980. 

 
1. Conhecendo a importância decisiva dessa escolha, julgo 
imprescindível ouvir, de maneira objetiva e ampla, a opinião da 
comunidade universitária e dos órgãos que a compõem a respeito dos 
nomes mais aptos ao exercício do cargo de Reitor. (...). ao fazer essa 
Consulta, gostaria que todos tivéssemos presente a difícil conjuntura que 
a Universidade atravessa no momento. (...). Só com  a colaboração de 
todos poderemos chegar a indicação de um nome que , a par da 
experiência e tino, conte com o efetivo apoio de todos os setores da 
Universidade, de modo a garantir a continuidade do fecundo processo 
em curso na Universidade. (...). 
2. Modo concreto para a indicação dos nomes. 

                                                            
17  Cito como exemplo a paridade de professores, alunos e funcionários no Conselho de 
Administração e Finanças (CAF), a indicação pelo voto, da lista tríplice para os cargos de direção 
das Faculdades, Centros, Departamentos e Reitoria, eleição dos representantes para os órgãos 
colegiados. 
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Peço à comunidade que me encaminhe, até o dia 31 de Agosto de 1980 
uma lista de 6 nomes: 
a) Três (3) desses nomes serão indicados pelas Associações de 
Professores, Funcionários e Alunos. As 3 entidades representativas, 
APROPUC, AFAPUC e DCE, poderão chegar à lista dos 3 nomes da 
forma que julgarem mais conveniente. 
b) O Conselho Universitário indicará três (3) nomes. Gostaria, porém 
de pedir aos Senhores Membros do Conselho que consultassem os 
setores que representam, no modo que o próprio Conselho Universitário 
julgar mais adequado. Tal consulta deve se estender aos dois Conselhos 
superiores, o de Ensino e Pesquisa e o Comunitário, bem como os 
Centros e órgãos representados no Conselho Universitário. Um delegado 
“ad hoc” do Ciclo básico poderá trazer ao Conselho universitário os 
nomes indicados pelos Professores daquele setor. Quanto mais os votos 
dos Senhores Conselheiros corresponderem à opinião de suas 
respectivas unidades tanto mais nomes da lista final corresponderão às 
necessidades reais da Universidade como um todo. (...). (ARNS, 01 de 
agosto de 1980 apud APROPUC, 1981, p.98-99). 

 

Convocado, extraordinariamente, em virtude do ofício do Grão-Chanceler 

sobre a escolha do novo Reitor, o CONSUN reuniu-se para deliberar as normas 

de escolha da nova Reitoria. Foi distribuída, além do ofício acima, uma lista com 

nomes de professores que preencheriam as condições estatutárias para o cargo. 

Constatou-se que a lista estava incompleta, devido à urgência com que fora 

elaborada pela seção de pessoal, solicitando a todos os presentes que 

indicassem os nomes que deveriam constar da relação.  

A Reitoria Nadir Kfouri assinalava as qualidades indispensáveis, indicadas 

pelo Grão-Chanceler e constante do ofício, a saber: experiência e conhecimento 

direto da vida e dos problemas da universidade; representatividade em relação 

aos diversos setores, de modo a poder contar com o apoio das unidades e das 

pessoas que convivem na universidade; capacidade de trabalhar em equipe, 

facilitando a participação responsável e critica de todos; sensibilidade para 

interpretar, a partir da função especifica da universidade, as metas da Igreja 

nesse momento histórico; qualificação e idoneidade, de acordo com o Estatuto de 

1971. (CONSUN 66, 06 ago. 1980). 

Ao mesmo tempo em que o Grão Chanceler procurava ouvir a opinião da 

comunidade, solicitando as Associações representativas a indicação dos três 

nomes, por meio do que elas próprias julgassem conveniente, ele manteve, 

paralelamente, a consulta de outros 3 nomes como regia o Estatuto de 1971, ou 

seja, lista sêxtupla, escolha de nomes pelo CONSUN e elegibilidade somente 
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para professores com título de doutor e com cinco anos de trabalho na 

universidade. 

A diretoria da APROPUC, secundada pela assembleia dos professores, 

aproveitava a oportunidade para deflagrar um movimento a favor da escolha 

direta para a escolha do futuro Reitor. Fez o CONSUN aprovar a realização de 

uma consulta direta, como melhor forma de indicação dos nomes da “comunidade 

universitária”, apoiando o nome da profa. Nadir G. Kfouri para continuar à frente 

da Reitoria. Dessa forma, com o apoio do Conselho Comunitário, as Associações 

de professores, alunos e funcionários organizaram a eleição que mais parecia um 

plebiscito, referendando a continuidade da gestão da atual Reitora. 

Mesmo aprovada a forma direta de consulta dos nomes que comporiam a 

lista tríplice, conforme regra estipulada pelo Cardeal, em sua mensagem, vista 

anteriormente (item a), o CONSUN não acompanhou as associações de classe, 

preferindo indicar os outros 3 nomes, seguindo o ofício do Chanceler – nenhuma 

medida, portanto, contrária às regras, emanada pelo Presidente da FSP. A 

indicação desses nomes que comporiam a lista tríplice se deu por meio de um 

processo de escolha com inúmeras etapas. Na primeira fase,  

 
(...).cada Conselheiro trará ao Conselho três nomes, a saber, os que 
representam setores (Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho 
Comunitário, Institutos, Ciclo Básico e Pós-Graduação), ouvindo-se os 
respectivos setores; os diretores gerais dos Centros Universitários após 
consultar os respectivos Conselhos de Centro; os docentes mediante 
consulta aos departamentos ou às Congregações e órgãos colegiados 
em reunião conjunta”. (CONSUN 66, 06/08/80, p.197-8). 

  

Em outra fase, cada Conselheiro apresentava os nomes por eles trazidos 

para orientação “estatística”, o que teria facilitado o discernimento dos que 

votariam na fase posterior. Numa terceira etapa, após o conhecimento das 

indicações preliminares, seria decidida a forma ulterior da votação (se os nomes 

indicados de forma isolada ficariam, ou não, excluídos). A votação final far-se-ia 

em um único escrutínio, com a indicação dos três nomes na mesma cédula. 

(CONSUN 66, 06 ago. 1980, p. 197-88). 

Várias unidades, representantes docentes e dos órgãos administrativos, 

decidiram não indicar nomes, mas deliberaram acolher o resultado da eleição 

promovida pela Comissão Comunitária e pelas entidades representativas – a 
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Associação dos Professores (APROPUC), Associação dos Funcionários 

Administrativos (AFAPUC) e Diretório Central dos Estudantes (DCE) –, que foi o 

seguinte: Professora Nadir Gouveia Kfouri, Haydée Maria Roveratti e Pe. João 

Edenio Reis Valle. Na prática, ignoravam a escolha indireta feita pelo Conselho 

Universitário e davam soberania à eleição promovida pela comunidade. 

Outras Unidades e representantes docentes escolheram os seguintes 

professores, indicados na ordem alfabética: Adilson de Abreu Dallari, Antonio 

Joaquim Severino, Casemiro dos Reis Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, 

Dirceu de Mello e José Rosemberg. O único representante discente não 

compareceu à reunião indicativa da lista tríplice, como se estivesse reafirmando 

seu posicionamento a favor da escolha direta do novo mandatário, escolhido pela 

comunidade.  

Uma vez colhidos os nomes indicados, a representante do Ciclo Básico 

pediu a palavra e teceu a seguinte declaração de voto:  

 
Eu, Tereza Maria de Azevedo Pires Serio, delegada “ad hoc” do Ciclo 
Básico (...), declaro minha abstenção na eleição realizada pelo Conselho 
Universitário. O representante eleito pelos professores do Ciclo Básico 
tinha o compromisso de defender, neste Conselho, não só o resultado 
das eleições realizadas pela comunidade universitária, mas também, e 
fundamentalmente, o processo escolhido por esta comunidade para a 
indicação de seu futuro Reitor. (CONSUN 67, 27/08/1980, p. 200). 

 

Portanto, tínhamos, de um lado, aqueles que almejavam transformar a 

eleição indireta em direta, propondo que o resultado da eleição da comunidade 

fosse encaminhado ao Chanceler, dando um passo à frente, no processo de 

democratização da universidade. De outro lado, alguns membros do CONSUN, 

politicamente, preferiram dar as costas para os anseios da comunidade, 

reservando a si o direito de escolha. Seguindo as normas estabelecidas, chegou-

se ao seguinte resultado final: 

A profa. Nadir K. Gouveia recebeu 17 votos; Casemiro dos Reis Filho, 16 

votos; Pe. João Edênio Reis Valle, 14 votos; Dirceu de Mello, 2 votos; Adilson 

Dallari, 1 voto; e, Haydée Roverratti, 1 voto. Com exceção do Prof. Adilson Dallari, 

os demais ocupavam cargos na gestão da Reitora Nadir Kfouri. Casemiro dos 

Reis Filho era Vice-reitor acadêmico; Pe. João Edênio Valle era Vice-reitor 

comunitário e primeiro diretor do Instituto de Estudos Especiais; Dirceu de Mello, 
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Diretor do Centro de Ciências Jurídica, Econômica e Administrativa; e Haydee 

Roveratti, Diretora do Centro de Ciências Humanas. 

Em números absolutos, num universo de 9.222 votantes, o resultado da 

escolha, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 1980 pela comunidade, pode ser 

assim representado: 

 
Tabela 01 – Apuração de votos da comunidade: 

 Professores     Funcionários Estudantes Total 

Profa. Nadir Kfouri     698       197  6.163 7.058 

Profa. Hayde Roveratti       77       349     235    661 

Brancos e nulos     116       171     893 1.503 

Total     891       717   7.291 9.222 

Fonte: APROPUC, 1981. (adaptado). 

 

Apesar de expressivo o comparecimento às urnas e da incontestável vitória 

da profa. Nadir Kfouri, cabe ressaltar que nem todos os membros da “comunidade 

puquiana” estavam de acordo com o processo eleitoral, principalmente daquelas 

correntes do movimento estudantil. A tendência “Novos Rumos” defendeu o voto 

em branco por considerar que, apenas no debate do dia 21 de agosto, se teve 

notícia da existência de uma candidatura – por isso, não teria apresentado sua 

proposta de trabalho em defesa do ensino público e gratuito. Com o mesmo 

argumento, o Centro Acadêmico de Matemática e Física, do Campus Marques de 

Paranaguá, propôs o voto nulo, porque não havia candidata que defendesse 

eleição direta e gestão da universidade por estudantes, professores e 

funcionários. A tendência “Liberdade e Luta” defendia o voto nulo, acrescentando 

que não poderiam votar naquela que defendia os aumentos das anuidades, pois 

lutavam pela federalização da PUC-SP. (Porandubas, out.1980). 

A candidata Haydée Roveratti foi apoiada por professores de sua disciplina 

(Estudo dos Problemas Brasileiros) e por altos funcionários administrativos, que 

teciam críticas e se opunham à política financeira e à reforma administrativa 

iniciada pela atual Reitoria.  Segundo análise da época, tais funcionários teriam 

perdido o privilégio de determinarem seus próprios salários e defendiam um 

“modelo empresarial” como solução para os déficits orçamentários da instituição. 

Esses teriam pressionado os demais funcionários a votarem em sua candidata, o 
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que explicaria o maior número de votos recebidos em relação àqueles 

computados a favor da primeira candidata. Como veremos no capítulo 3 deste 

trabalho, Ary Silvério, diretor-tesoureiro da PUC-SP e representante desse grupo, 

defendia a total liberação das mensalidades e a racionalização dos custos. 

(Documento 3.4, novembro de 1980 apud APROPUC, 1981). 

A profa. Nadir Kfouri era vista como aliada, senão representante, dos 

segmentos e setores que almejavam reformas democratizantes nas estruturas 

acadêmica e administrativa da universidade e no papel – tão bem guardado pela 

memória histórica da instituição – que a PUC-SP poderia exercer diante do 

processo de abertura política em nossa sociedade. Em relação a sua política 

financeira, defendia – junto com as demais associações de classe, os setores da 

universidade e da Igreja – o direito de a PUC-SP receber subsídios do Estado. 

Apesar da simpatia e do apoio18 do Grão-Chanceler à profa. Nadir Kfouri, o 

resultado do plebiscito criou uma situação política incontestável se D. Paulo 

escolhesse outro nome que não fosse aquele referendado pelas urnas e, um dia 

após pelo CONSUN, o que colocaria em risco o processo de abertura política na 

universidade. Ao reconduzi-la para o próximo mandato, D. Paulo reafirmava sua 

indicação em 1976, aprovando os rumos da política educacional, cuidadosa e 

afinada com os objetivos da ala “progressista” da Igreja. Uma mulher religiosa 

que, ao assumir a Reitoria, em seu primeiro mandato, solicitou ao seu Vice-reitor 

comunitário oração de invocação do Espírito Santo, pedindo que todos fossem 

“iluminados” na condução dos trabalhos do Conselho Universitário19. (CONSUN  

34, 20/12/76, p.38). 

Uma maior abertura e participação da comunidade na escolha de seus 

dirigentes, sob a tutela do Grão-Chanceler, parecem delimitar os avanços da 

“democracia puquiana” em gestação. Como afirmei, não se tratou de eleger a 

                                                            
18 Ocorreram duas cerimônias pela escolha de Nadir G. Kfouri como Reitora, para o mandato de 
1980-84: uma na casa de D. Paulo E. Arns, na qual compareceram o Vice- reitor acadêmico José 
Joaquim Severino, o Vice-reitor comunitário Pe. Edenio Valle, Armando João Caropreso, ex-Vice-
reitor administrativo e secretário da Fundação São Paulo; e outra pública, na qual compareceram 
representantes de todos os setores e a maioria das entidades, com exceção dos Centros 
Acadêmicos da PUC-SP. (cf. Porandubas, Dez. 1980). 
19 O padre Edênio Valle orou nos seguintes termos: “Senhor Nosso Deus, nós nos colocamos 
diante de vós na certeza de nossa força e de nossa capacidade porque Vós estais conosco em 
nosso trabalho. Iluminai a nossa mente com a assistência dEsse Espírito, nos dê a clarividência e 
a coragem para juntos trabalharmos para o bem desta nossa Universidade. Isto nós vos pedimos 
por Jesus Cristo. Nosso Senhor. Amém”. (CONSUN 34 20/12-76.p. 38). 
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Reitoria, mas apenas indicar o nome da Reitora, submetido ao Chanceler, aos 

Bispos de São Paulo e ao Vaticano que continuariam a ser providos por 

aprovação privativa da Igreja, bem como as normas eleitorais e datas 

programadas do processo de indicação das novas Reitorias. 

Meia vitória para a APROPUC, pois defendia, desde junho de 1980, na 

Comissão Universitária de Reformulação dos Estatutos, a eleição direta de 

Reitores pelo conjunto de professores, alunos e funcionários, com votos 

ponderados. Propunha ainda que poderiam ser candidatos todos aqueles que 

desempenhassem funções acadêmicas e pertencessem, há mais de 5 anos, aos 

quadros da universidade. (APROPUC, 03/06/1980). 

A grande imprensa não se omitiu em tecer considerações sobre a 

importância da consulta feita pela comunidade puquiana. Apresentando os pontos 

positivos da escolha da Reitoria da PUC-SP, o jornal Folha de S.Paulo iniciou o 

editorial afirmando que um passo importante para a democratização da 

universidade brasileira fora dado pelo Grão-chanceler da PUC-SP, D. Paulo 

Evaristo Arns, convidando sua comunidade a participar da escolha do novo 

Reitor. Acreditando que a eleição pudesse dar legitimidade ao poder de governo 

da Universidade, o editorial ressaltou a iniciativa determinante para a 

democratização da escola brasileira. 

 
Com a iniciativa do Grão-Chanceler da PUC-SP, entrevê-se a 
possibilidade de os futuros dirigentes universitários virem a ter algo que é 
essencial para a vida acadêmica autêntica, isto é, a legitimidade de toda 
comunidade que presidem. É bem verdade que a iniciativa daquela 
universidade católica é ainda parcial. (...). Embora limitada, sua atitude 
significa um esforço apreciável no sentido de equacionar o papel da 
universidade em face da carente sociedade brasileira. Realmente, os 
ventos da abertura ainda não haviam bafejado a universidade neste 
País. Nesse sentido, o passo dado pela PUC-SP é decisivo no esperado 
processo de democratização da escola brasileira. (Folha de S.Paulo, 16 
ago.1980, p.3).  

 

O que ficou registrado para a posterioridade, ressaltada pela grande 

imprensa, pelos meios de comunicação internos da universidade, e guardada na 

memória histórica da PUC-SP, foi a iniciativa particular e progressista de D. Paulo 

em fazer, na sua universidade, o primeiro experimento “democrático” de escolha 

dos futuros reitores da instituição. Essa medida despontava como inovadora e 

necessária numa sociedade fechada e autoritária que caminhava a passos curtos 
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no sentido de sua redemocratização. Apesar de a iniciativa circunscrever-se a 

uma única universidade brasileira, particular e católica, o editorial aprovava a 

indicação de Reitor feita por consulta à comunidade universitária, como meio de 

legitimar as autoridades acadêmicas do País em suas respectivas instituições. 

 

 
1.4. Escolha do Reitor, em 1984 
 

Depois de adiada, por duas vezes, a indicação dos nomes aptos ao cargo 

de Reitor, a “comunidade puquiana” finalmente dirigiu-se às urnas, em 18 de 

outubro de 1984, pois não se chegava a um acordo sobre as regras que regeriam 

o processo de escolha do Reitor. Alguns Conselheiros no CONSUN propunham 

que o processo seguisse as orientações dos Estatutos de 1982, enquanto outros, 

mais conservadores, procuravam manter, basicamente, as mesmas regras de 

indicação de 1980, com a chancela do Grão-Chanceler. Discutiam-se vários 

quesitos para a realização das eleições, como quórum mínimo, exigência de título 

de Doutor para Reitor e Vices, ponderação dos votos do colégio eleitoral, de 

acordo com os segmentos e possibilidade de o Vice-reitor comunitário não ser 

sacerdote. Muito mais que uma questão ocasional e eleitoral, verificava-se, de um 

lado, a resistência de parte da comunidade em assimilar a derrota sofrida em 

1982 e, de outro, a luta para manter os limites da abertura participativa 

inalteradas. 

Sobre a dispensa do requisito de ser sacerdote, aos professores que 

desejassem candidatar-se ao cargo de Vice-reitor comunitário, conforme proposta 

aprovada pelo Conselho Universitário, na sessão realizada em 06 de junho de 

1984, padre Edênio Valle comunicava que, na audiência mantida com o Grão-

Chanceler, no qual participaram os Conselheiros Alípio Casali e Silvia Lane, o 

Cardeal Arns fora incisivo na resposta negativa, dizendo que o referido cargo 

deveria ser preenchido por sacerdote. (CONSUN 103, 27 jun. 1984, p. 36). Isso 

iria restringir a 3 nomes de possíveis candidatos, a saber: o padre Antônio 

Chizzotti, vice-diretor comunitário do Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e 

Administrativas; padre Enzo Guzzo, vice-diretor comunitário do Centro de 
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Ciências Médicas e Biológicas do campus de Sorocaba e o padre Firmino, 

professor do curso de Letras. (FSP, 08 jun. 1984, p.23). 

Buscando uma saída para a questão, a referida comissão propôs, então, 

ao Chanceler, a criação do cargo de “Vice-reitor comunitário adjunto”, exercido 

por um padre, que garantisse o vínculo entre a Igreja e a universidade, enquanto 

o titular seria exercido por professor Doutor, leigo, com mais de cinco anos de 

magistério, indicado por votação pela comunidade universitária. (FSP 08 jun. 

1984, p.23). Mesmo assim, o Cardeal não aceitou a proposta aprovada pelo 

Conselho Universitário, insistindo que o Vice-reitor comunitário deveria ser 

sacerdote.  

De acordo com a posição de D. Paulo, padre Edênio Valle lembrava e 

ressaltava que o artigo 33 do Estatuto, em vigor, dispunha que o Vice-reitor 

comunitário, consoante o disposto no item IV do artigo 25, era, a critério do Grão-

Chanceler, escolhido e nomeado por ele mesmo, não se exigindo que a pessoa 

escolhida satisfizesse os requisitos estatutários, quanto à titulação, prescritos 

para os demais Vice-reitores. (CONSUN 103, 27 jun.1984).  

Como se vê, o discurso da legalidade das normas estatutárias de 1971 

prevalece sobre o movimento de democratização da universidade. Assim, mais 

uma vez, o presidente da Fundação São Paulo sobrepunha-se a uma resolução 

do Conselho Universitário e intervinha no processo de escolha de seus dirigentes. 

Como está se verificando nesta pesquisa, as alterações nos Estatutos de 1971, a 

não homologação dos Estatutos de 1982 e essa última ingerência de D. Paulo E. 

Arns, nos assuntos internos da PUC-SP, demarcariam, por ora, os limites da 

autonomia e das relações entre essas instituições. 

Associadas a esse problema político, outras questões referentes às normas 

eleitorais revelavam também problemas de participação da comunidade no 

processo de escolha e dificuldades de inscrição de candidatos para as chapas 

concorrentes aos cargos da Reitoria. Prevendo certo desinteresse, ou mesmo 

certo descrédito para com o processo de escolha que estava se desenhando, a 

Reitoria da profa. Nadir Kfouri conseguiu aprovar alteração no caput do artigo 3°, 

da deliberação n° 97/84, com o propósito de que a eleição fosse apenas para o 

cargo de Reitor, e não por chapas, como havia ocorrido até então, cabendo ao 

eleito escolher os Vice-reitores, para a devida nomeação pelo Chanceler.  
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A revogação do artigo 8° da referida deliberação, que dispunha sobre a 

validade do pleito, ao menos de 50% mais um de comparecimento dos eleitores, 

de no mínimo dois segmentos inscritos nas listas de votação, buscava garantir a 

legitimidade aos escolhidos, mesmo que se alterassem legalmente as regras do 

pleito e menor comparecimento. Nesse sentido, a Folha de S.Paulo destacava o 

reduzido interesse, e mesmo apatia, pelo processo de escolha do futuro Reitor, 

expresso pelos participantes do 2° Encontro da Comunidade Universitária, que 

também discutiam as expectativas comuns para a próxima gestão e o processo 

eleitoral. (Folha de S.Paulo, 13 set, 1984). 

Manifestando-se contrário à revogação do artigo 8º, o aluno Fábio Costa 

Couto Filho, representante do C.A. 22 de agosto da Faculdade de Direito, fez a 

seguinte declaração de voto no CONSUN, no momento de sua revogação: 

 
Creio que essa votação que acabo de ser vencido significa praticamente 
o fim do processo democrático, talvez, do Projeto PUC-SP, pelas razões 
que passo a expor: Esta Universidade não teve a coragem de 
novamente, como tem tido historicamente, de avançar no sentido de criar 
normas verdadeiramente democráticas na escolha de seu gestor, se 
apegando a uma estrutura de caráter legalista arcaica. Coisa que fez, 
louvadamente, na década passada, quando foi a instituição de 
vanguarda neste sentido, da universidade brasileira. Por outro lado, 
salientando o que já se disse, me assusta o fato de este Conselho ter 
revogado o ‘quorum’ mínimo necessário que se configurava na 
Resolução já aprovada sob o argumento de que ‘instituir voto seria criar 
voto obrigatório. Ora em momento algum o artigo 8° impunha coação no 
processo de votação. O que se revogou na verdade, foi a legitimidade 
mínima da votação. Creio que se não temos competência para avançar 
na questão da norma geral, devemos de fato devolver o processo ao 
Grão Chanceler. São Paulo, 26 de setembro de 1984. (CONSUN 106, 
out.1984, p 66). 

 

Novamente, a questão da legalidade versus legitimidade, trazida inúmeras 

vezes em relação aos Estatutos de 1982, foi apresentada como justificativa para 

delimitar os avanços, até então conseguidos. Legitimidade sem ferir a legalidade 

– inclusive perante a legislação educacional –, como defendia o padre Edênio 

Valle, ou a legitimidade frente à legalidade, como defendia o aluno Costa Filho, 

marcavam os debates no CONSUN. O primeiro apontava a dificuldade de 

formação de chapas legalmente válidas para o pleito; o segundo, a legitimidade 

de normas verdadeiramente democráticas.  
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Ora, à formalidade do processo eleitoral e participativo dirigido e 

subordinado, em última instância, ao Cardeal, sobrepunha-se a legitimidade do 

processo de democratização da universidade, almejado por outros sujeitos. 

Assim, não era preciso devolver nada ao Grão-Chanceler, como afirmava o 

representante dos alunos, pois nada havia se perdido até então. Ao contrário, 

nem mesmo a possibilidade de indicação de professores não doutores aos cargos 

de Reitor e Vice-reitores foram assegurados. Portanto, não havia retrocesso, 

como entendia a APROPUC, pois ele havia ocorrido anos anteriores, com o 

desfecho da Constituinte, em 1982. Conforme reportagem da época, a entidade 

de professores considerava: 

 
A APROPUC, por exemplo, considera um retrocesso capaz de 
interromper todo o processo de democratização da Universidade iniciado 
em 1980, quando o cardeal-arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, 
endossou o nome da profa. Nadir Kfouri, indicada, então, para um novo 
mandato de quatro anos. (Folha de S.Paulo, 08 jun. 1984, p. 23). 

 

Em decorrência da aprovação de novas regras de consulta, alguns Centros 

Acadêmicos, como o de Ciências Sociais, ameaçaram propor o boicote das 

eleições, caso o CONSUN não cumprisse uma disposição por ele mesmo 

aprovada, ao referendar os novos Estatutos da PUC-SP, particularmente o Art. 

113, que permitia concorrer aos cargos da Reitoria qualquer membro do corpo 

docente, com mais de cinco anos de magistério na universidade.  

O DCE não defendia a mesma posição acima. Preso à questão da 

ilegalidade dos novos Estatutos (1982) e, consequentemente, de normas 

eleitorais que viessem a ser elaboradas a partir deles, aceitava os requisitos 

exigidos pelo antigo Estatuto (1971) e, dessa maneira, trabalhou para que a 

consulta tivesse êxito. Segundo seu presidente, Juarez Tadeu de Paula Xavier, o 

boicote seria uma solução “impensada, que apenas aprofundaria ainda mais a 

crise na universidade”. Para ele, os novos Estatutos não aprovados pelo CFE não 

teriam valor legal e, portanto, sua aplicação “indevida colocaria a universidade 

sob o risco de intervenção federal”. (Folha de S.Paulo, 08 jun. 1984, p.23). 

Portanto, incorporava o discurso legalista defendida pelo religioso. 

Segundo Alípio Casali, presidente da APROPUC, tais modificações das 

normas eleitorais representavam um movimento de acomodação das forças 
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políticas atuantes na universidade, dentro de uma conjuntura diferenciada 

daquela vivida em anos anteriores. Essa acomodação permitiria conciliar a perda 

de princípios com certos ganhos pragmáticos na indicação dos Vice-reitores e, ao 

mesmo tempo, no plano externo, “neutralizar” a universidade de suposta 

intervenção. No dizer do futuro Vice-reitor administrativo, indicado pelo Reitor 

eleito, 

 
essa acomodação acarretará fatalmente alguns custos. O maior deles é 
o retrocesso em relação a alguns princípios discutidos e aprovados pela 
constituinte, tais como a eleição por chapas. Por outro lado, as 
mudanças possibilitarão uma flexibilidade maior na apresentação de 
nomes, podendo permitir até que, depois de eleito, o novo reitor 
incorpore um vice-reitor sem o título de doutor, ficando a instituição 
salvaguardada20. (Folha de S.Paulo, 13 set, 1984, p. 26). 

 

O Prof. Luís Eduardo Wanderley21 assumiu sua candidatura em 18/05/84, 

com uma proposta de trabalho, assentado na prestação de serviços que a PUC-

SP poderia fornecer à comunidade, mediante acordos com o Estado em troca de 

subsídios, dando continuidade as suas propostas de “universidade voltada para 

os interesses populares”, vocação que cabia à PUC-SP cumprir devido a sua 

condição de universidade diferenciada. Era um dos porta-vozes do discurso 

hegemônico de que a PUC-SP não era uma instituição comercial e elitista, desde 

a reforma universitária de 1971, pois possuía características próprias que a 

tornava pública, apesar de instituição legalmente particular. 

Quando foi candidato a diretor do Centro de Ciências Humanas, em 1980, 

Luiz E. Wanderley defendia uma proposta de trabalho que valorizasse pesquisas 

que resultassem em serviços voltados para a solução dos problemas da 

comunidade, já que as Ciências Humanas “deveriam contribuir para a construção 

de um homem novo, a partir das classes populares, realizando o encontro do 

ensino superior com a educação popular”. Comprometia-se, ainda, com uma real 

democratização da PUC, “a partir da participação igualitária de alunos, 

                                                            
20 Na ocasião, Alípio Casali possuía o título de Mestre. Apenas em 1995, obteve o título de Doutor 
pela PUC-SP. 
21 Foi membro do Instituto de Planejamento Regional Urbano (URPLAN), presidente do Instituto 
das Relações Latino-Americanas (IRLA da PUC-SP) e coordenador das unidades 
complementares, ligadas à prestação de serviços à comunidade e Vice-diretor do Centro de 
Ciências Humanas. Paulista de Penápolis, formado em Direito pela USP, trabalhou como assessor 
no Movimento de Educação de Base (MEB). (Cf. Folha de S.Paulo, 08 abr. 1984). 
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professores e funcionários nas deliberações do Centro”. (Porandubas, dez. 1980, 

p. 3). 

Evocava a história da PUC-SP que associada as suas características 

peculiares a tornavam uma universidade singular. Essa singularidade aparecia na 

atuação de um grupo de professores, alunos e funcionários que, por meio das 

suas Associações, teriam conseguido conter a repressão, com o apoio de Dom 

Paulo E. Arns, convertendo-se num marco, num espaço democrático com 

implicações em áreas externas da universidade, como foi verificado, em 1977, 

quando realizou-se a SBPC e, posteriormente, com a invasão de seu campus por 

forças policiais. 

Em decorrência dessa identidade construída historicamente, caberia a 

“comunidade puquiana” contribuir para o fortalecimento da sociedade civil e, 

dessa forma, impor ao Estado uma política educacional mais democrática. 

Internamente almejava fortalecer e dar maior legitimidade aos órgãos 

representativos da universidade, principalmente ao Conselho de Administração e 

Finanças (CAF), que era responsável pela situação financeira da PUC-SP. (Folha 

de S.Paulo, 17 out. 1984). Legitimidade essa bastante questionada nesse 

momento, bem como atenção maior à precária situação financeira da 

universidade, que atingia alunos, professores e funcionários. 

Assim, o candidato, ao mesmo tempo em que se apresentava como 

herdeiro das tradições democráticas da universidade, mostrava-se defensor da 

continuidade do processo de democratização, perante os setores e segmentos da 

PUC-SP. Seu discurso reforçava o passado da universidade católica, desde Buga 

(1967) e Medelin (1968), e neles alicerçado, defendia para o futuro a continuidade 

do trabalho da gestão anterior. 

Assim, o candidato aglutinava setores e segmentos que se opunham aos 

setores conservadores da universidade, nucleados, principalmente, na Faculdade 

de Direito e parte na de Economia, que “buscavam construir uma plataforma 

eleitoral baseada na lei e na ordem”, com o argumento de que o “excesso de 

liberdade criou para a PUC-SP a fama de universidade devassa e libertária, onde 

a ideologização substitui o saber científico”. (FSP 08/04/84, p.31). Esse setor 

minoritário não teve força suficiente para apresentar uma candidatura própria e 
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procurou compor, com outros setores e segmentos mais próximos, uma 

candidatura menos identificada com seus propósitos. 

Sua concorrente, a profa. Lucrécia Ferrara da Faculdade de Comunicação, 

então Vice-presidente do setor de Pós-Graduação, não apresentava um discurso 

ancorado na História da PUC-SP, como seu colega. Propunha um plano de 

trabalho mais centrado na produção de pesquisas financiadas por agências 

governamentais e organizações privadas, como meio de superar os déficits 

orçamentários e, assim, não poderia atender os estudantes que solicitavam o 

congelamento das mensalidades, muito menos a gratuidade do ensino. (Folha de 

S.Paulo, 15 out.1984). 

Abertas as urnas, a vitória de Wanderley não foi surpresa. Teria recebido 

maior número de votos absolutos em todos os segmentos da universidade, 

apesar de menor votação, em relação a sua antecessora.  

 
Tabela 02- Resultado da votação em 1984. 

Wanderley Lucrécia Brancos Nulos Total 

6.335 (58,30%) 4.019 

(36,99%) 

225 286 10.865 

Fonte: 27 abr. 1988, p. 5. 

 

O novo Reitor teria, então, que tratar da grave crise financeira da 

instituição; compatibilizar as reivindicações salariais e contratuais de professores 

e funcionários com os reajustes das mensalidades; e, dar andamento às 

promessas de maior participação da comunidade na gestão da universidade.  

 

 

1.5. Escolha do Reitor, em 1988 
 

Em entrevista ao Porandubas, em 26 de maio de 1988, mais uma vez, D. 

Paulo deixava claro sua posição sobre o processo eleitoral de escolha do futuro 

Reitor, como havia feito nas indicações anteriores.  

Em primeiro lugar, colocava-se numa posição delicada e, ao mesmo 

tempo, difícil, por representar uma instância intermediária entre a PUC-SP e o 
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Vaticano, afirmando que a universidade, sujeita a normas universais, deveria 

fornecer, pelo menos, dois nomes para aprovação em Roma. Assim, a 

universidade teria o dever de obedecer a tais preceitos, já que tinha o privilégio de 

ser Pontifícia. Portanto, procurava expressar politicamente sua suposta 

“neutralidade”, diante de futuros questionamentos normativos, já que eles 

emanavam de instância superior e externa. Nas palavras do Chanceler, 

 
para dizer com toda franqueza, tenho a necessidade de ter dois ou três 
nomes porque não sou a ultima instancia a aprovar. Por ser Pontifícia a 
PUC se enquadra nas normas que regem as demais universidades 
católicas e, assim necessitaria da chancela definitiva de Roma. Dessa 
forma, as eleições o ajudariam a cumprir seu dever de obedecer os 
“estatutos universais, que nos dão por um lado o privilégio, mas por outro 
o ônus de apresentar dois ou três nomes. (Porandubas, 26 mai. 1988, 
p.4). (grifos nossos). 

 

Em segundo lugar, atento à expressiva e decisória participação dos alunos 

que tinham escolhido, majoritariamente, a Estadualização da PUC-SP como saída 

para sua crise estrutural, em 1987, em oposição à proposta defendida pela Igreja 

(Fundação Mista), volta-se para os estudantes, solicitando que esses apoiem o 

candidato que estivesse intimamente ligado aos objetivos de uma universidade 

que refletisse o pensamento da Igreja, “nesse momento de transição, em que ela 

esta sofrendo com o povo sofrido”. (Porandubas, 26 mai. 1988, p.3). Portanto, 

pedia não só o comparecimento dos alunos à votação, mas principalmente votos 

para aquele(s) que representavam, justamente, aquela proposta derrotada pelos 

próprios alunos.  

Em terceiro lugar, alertava o CONSUN que os votos dos professores 

deveriam ter um peso maior em relação aos votos dos estudantes e dos 

funcionários juntos, como havia defendido, desde a Constituinte de 1982, 

extinguindo, assim, a paridade.  

Em quarto lugar, solicitava apenas uma lista de nomes dos candidatos 

indicados na votação, e não a Ata com o registro dos votos apurados pela 

comunidade, e assim, provavelmente, teria maior liberdade de homologar o nome 

do candidato mais próximo aos interesses da Igreja Católica. 
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Contrários a tais indicações normativas feitas por D. Paulo E. Arns, as 

Associações de professores, estudantes e funcionários, distribuíram nota 

conjunta, expondo o que segue: 

 
Em nosso entendimento estas orientações expressam politicamente um 
recuo inaceitável. Isto porque, em primeiro lugar, nós os alunos, 
professores e funcionários da PUC-SP já conseguimos em dois 
processos eleitorais eleger o Reitor, o que representa um avanço com 
reflexos internos e externos significativos. (...). Agora, ela (Fundação São 
Paulo) orienta no sentido de que aceitemos dar um passo atrás deixando 
de eleger o Reitor para eleger uma lista através da qual a Igreja Católica, 
por intermédio do Papa, escolheria o Reitor. Não tendo possível avançar 
mais, não devemos permitir nenhum recuo. (APROPUC, AFAPUC, DCE, 
06/88). 

 

Afirmava, ainda que, se os professores tivessem preponderância no 

processo eleitoral, com a diminuição da participação de funcionários e alunos, 

isso significaria afiançar posições atrasadas de cunho corporativista, que há muito 

tempo se observava na universidade e na sociedade brasileira.  (APROPUC, 

AFAPUC e DCE, 06/84). 

Com a participação de apenas oito Conselheiros e dos três Vice-reitores, 

de um total de 42 membros, o CONSUN decidiu, na reunião extraordinária do dia 

15/06/1988, pela ponderação paritária dos votos de professores, alunos e 

funcionários na indicação do próximo Reitor. A deliberação aprovada, que regeu 

todo o processo eleitoral, apresentava alterações importantes em relação à 

deliberação 97/84 que regeu a última eleição, em 1984. Como vimos, nessa 

escolha, não seria apresentada uma lista de nomes ao Grão-Chanceler, mas 

apenas a ata do resultado das eleições. 

Marcelo Damy, diretor do Centro de Matemática, votava contra a paridade, 

pois considerava injusta a desvalorização do voto dos professores e seguia as 

orientações do Grão-Chanceler. Leila Bárbara, futura Reitora, afirmava, na 

reunião do dia 15//06/88, que “o setor de Pós-Graduação ressaltou a importância 

da representação de todos, mas creditava que deva haver uma preponderância 

do voto do professor. Isto porque exige-se deste um maior preparo científico e 
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intelectual para que possa ingressar na Universidade. Então é justo que ele tenha 

um valor equivalente à sua responsabilidade”22. (Porandubas, 22 jun.1988, p.1).  

A Comissão Eleitoral formada definia uma prévia eleitoral, na qual uma lista 

elaborada pela Coordenadoria de Recursos Humanos indicava os nomes de 

professores aptos a candidatar-se ao cargo de Reitor, como foi elaborada nas 

votações anteriores. O candidato deveria estar enquadrado na carreira docente, 

possuir o título de Doutor, ter, no mínimo, 35 anos de idade e estar exercendo o 

magistério na universidade há, no mínimo, 5 anos. Preenchido esse primeiro 

critério, o professor deveria ter, na prévia, no mínimo, 5% do total dos votos 

ponderados válidos. Obtido esse limite mínimo de votos, o professor indicado 

deveria apresentar requerimento de inscrição, acompanhado de seu programa de 

trabalho e dez nomes que deveriam compor sua equipe. Estariam aptos a 

concorrer aos cargos apenas 184 professores, de um total de 1.278.  

As eleições prévias ocorreriam nos dias 17 e 18 de agosto de 1988. Dos 

184 professores reitoráveis, apenas 3 candidatos obtiveram os 3% do total de 

votos necessários para que pudessem concorrer ao cargo de Reitor, numa 

votação fraca, onde compareceram apenas 20% dos eleitores, ou seja, 2.592, 

num universo de 18.406 eleitores. Melhor dizendo: cerca de 70% de funcionários, 

43% de docentes e somente 14% de estudantes. 

                                                            
22 Votaram contra a paridade: Marcelo Damy, Leila Bárbara e Pedro Cunha; pela paridade: Paulo 
Resende, Jefferson Ildefonso, José Queirós, José Nagamine e Antonio Ronca. (Cf, Porandubas, 
22 jun. 1988, p.1).. 
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Tabela 03-  Votos atribuídos na Prévia Eleitoral23. 

Nome  Prof. Alunos Func. Total de votos 
Leila Bárbara CCH 264 966 157 1.387
Júlio Boschini (CCMB) 25 171 171 367
José J. Queirós (CCH) 59 55 145 259
Joaquim P. Campos (CE) 41 142 4 107
Antonio Guerra (CCM) 4 16 62 82
Ana Cintra (CCH) 10 5 23 38
Diana Tannos (CCMB) 0 79 4 83
Roque Carraza (CCJE) 6 53 2 61
Luiz E. Wanderley (CCH) 0 0 27 27
Alésio de Caroli (CCMFT) 7 17 11 35
Walter Barelli (CCJEA) 4 15 2 22
Marcos Massetto (CE) 4 3 10 17
Paulo E. Resende (CCH) 5 16 4 25
Maria L. Ribeiro (CE) 4 27 0 31
João L.G. Duate (CCMB) 1 6 9 16

           Total 434 1.571 631 2.592
Fonte: Porandubas, 25 ago.1988, p. 03. 

 

Segundo a APROPUC, a regra eleitoral aprovada, resultado de uma 

interpretação política equivocada, teria contribuído para falsear a realidade, 

determinando que o candidato, propriamente dito, só passaria a existir depois da 

prévia eleitoral, o que não era verdade. Esse caráter falso teria produzido, em 

consequência, os altos índices de abstenção, na primeira fase, e comprometido o 

lançamento de outras candidaturas. O processo eleitoral servia para travar o 

debate público sobre programas e nomes de candidatos, já que não permitia que 

outros apresentassem suas propostas, alimentando e fortalecendo práticas 

politicas já viciadas na universidade, tais como: 

 
a) A tendência do grupo mais organizado existente na universidade a 
não se lançar publicamente ao debate definidos de programas e nomes 
(privilegiando o debate intragrupo e nos bastidores); 
b) A tendência de lançarem-se “publicamente” em busca de apoio 
através do mecanismo de reuniões semioficiais de departamento ou não, 
sempre convocadas por chefias; reuniões estas onde mais se 
conversavam sobre possíveis pontos programáticos do que se debatiam 
questões da universidade brasileira hoje, a relação entre Universidade e 
Sociedade Brasileira – desafios, compromissos etc; onde, enfim não se 
definiam explicitamente posições politicas; 

                                                            
23 Entre os votos nulos, obtiveram a maioria aqueles em que o eleitor escreveu: Ensino Gratuito e 
Estadualização, principalmente entre os professores do campus Monte Alegre. Outra que obteve 
boa votação foi a apresentadora Xuxa Meneguel. (Cf. Porandubas, p.3). 
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c) A tendência de determinados Centros de lançarem-se 
publicamente a um debate, mas a um debate centrado na Unidade 
(Centro) e não na Universidade (PUC-SP). (Diretoria da APROPUC, 
ago.1988).  

 

A profa. Leila Bárbara24 foi a única candidata que havia declarado 

publicamente seu desejo de concorrer à Reitoria, antes da prévia eleitoral e 

conseguiu articular, em torno de seu nome, forças políticas melhor organizadas. 

Em entrevista ao Porandubas, afirmava que não constatava nenhum problema a 

respeito da questão da autonomia da PUC-SP, em relação à Fundação São 

Paulo, já que as Reitorias passadas também não a tiveram. Enquanto 

Conselheira no CONSUN, havia assumido posições conservadoras a respeito da 

representação paritária dos estudantes, na gestão da universidade, e muito 

próxima das orientações da Igreja para a universidade. 

As entidades de professores, alunos e funcionários pregavam a abstenção 

com o objetivo de reverter o processo eleitoral, diante da candidatura única da 

profa. Leila Bárbara. Segundo as Associações, o não comparecimento às urnas 

poderia incorrer na falta de quórum e, assim, ser finalmente anulado e substituído 

por um processo que provocasse o aprofundamento da discussão político-

acadêmico na universidade. Entretanto, também se cogitava a possibilidade da 

escolha ser sumária e, definitivamente, outorgada pelo Grão-Chanceler.  

Outros professores25 questionavam tal posicionamento, argumentando que, 

enquanto em outras universidades do país, lutava-se pelo fim das listas sêxtuplas, 

ou tríplices, para que se respeitasse a votação informal na indicação dos nomes, 

as entidades da PUC-SP estavam ameaçando a autonomia da universidade por 

defender a recusa de um processo eleitoral legítimo. A inscrição de uma única 

candidata não poderia servir para desmoralizar a democracia, já que os demais 

grupos não foram capazes de articular outra candidatura. Assim, concluíam que 

defender a abstenção era assumir posições antidemocráticas e oportunistas. 

(Porandubas, p.2). 

                                                            
24 Possuía, na ocasião, 23 anos de PUC-SP, graduada em Letras pela FCL “Sedes Sapientiae” e 
doutora pela FFCL São Bento. Foi coordenadora dos departamentos de Letras de ambas as 
faculdades de 1971 a 1979. Vice-diretora da Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC-SP 
de 1977 a 1981; Presidente da Comissão de Pesquisa do CEPE, desde 1982 e presidente da 
Comissão de Pós-Graduação, desde maio de 1985. (Cf. Porandubas, p.3). 
25 Assinam o documento os professores Marijane Lisboa, Silvia Helena S. Boreli, José Mário Ortiz 
Ramos e Lucrécia Helena Rangel.  
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A oposição à professora Leila Bárbara, não conseguindo articular um nome 

alternativo, apostava na revisão do processo eleitoral que, aliada à discussão dos 

problemas da PUC-SP, revertesse o quadro de desânimo e alienação acentuados 

com o desfecho sobre o plebiscito, ocorrido em 1987. 

Desânimo e alienação com a eleição sentida por todos os cantos da 

universidade, em comparação à movimentada campanha para a escolha da 

Reitoria em 1980, seja por parte da candidata, seja por parte da comunidade. 

Segundo reportagem da época, 

 
Hoje, entretanto, estamos há 15 dias da primeira fase da eleição do novo 
Reitor da PUC-SP e não encontramos o mais leve sinal da efervescência 
das campanhas eleitorais anteriores. Parece não haver candidatos e, o 
mais inquietante, parece que não há eleitores. (Porandubas, 30 jun. 
1988, p.2). 

 

Questionava a reportagem acima se essa quietude poderia indicar o 

cansaço e/ou descrédito de uma conquista democrática e/ou confusão entre a 

real democracia e a prática populista. E cogitava: quem sabe uma projeção do 

processo político brasileiro, marcado pelo clientelismo, para dentro da PUC-SP? 

(Porandubas, 30 jun.1988, p. 2). 

Cartazes pregavam a abstenção nas eleições, como o do DCE “Seja 

realista, você não esta esclarecido. Não vote”. Outros, contrários a essa vertente 

– “Abstenção = Intervenção” –, dos apoiadores da candidata Leila Bárbara, 

solicitavam o comparecimento às urnas, indicando não só clima eleitoral 

vivenciado pela PUC-SP, mas o descrédito na “democracia puquiana”. 

Reportagens do Porandubas retratavam aspectos da consulta. Segundo 

diretora da AFAPUC, os funcionários estariam sendo coagidos a inscreverem 

seus nomes em lista de abaixo-assinado a favor do comparecimento às urnas. 

Alunos questionando o que ocorreria se não houvesse quórum; se haveria mesmo 

indicação de D. Paulo E. Arns e outros afirmando que o boicote tinha sido um 

fracasso. 

Nesse contexto, a consulta eleitoral ocorreu nos dias 28 e 29 de setembro 

de 1988, com a participação de 6.773 pessoas de um colégio eleitoral de 18.406 

no total. A professora Leila Bárbara obteve 4.802 votos válidos e uma abstenção, 
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em média, de 63,2%, com 450 votos em branco e 558 nulos, conforme tabela 

abaixo: 

 
Tabela 04- Resultado da votação em 1988. 

 Colégio Eleitoral (1988) Comparecimento Votos da profa. Leila Bárbara

Prof. 1.278 765 (59,86%) 640 (50%)

Func. 1.103 796 (72,17%) 613 (55,58%)

Alunos 16.025 4.204 (26,23%) 3.549 (22,15%)

Total 18.406 6.773 (36,80%) 4.802 (26,09%)

Fonte: CONSUN 152, 09 nov. 1988. (adaptado). 

 

Votaram na professora Leila Bárbara apenas 22,15% do total de alunos do 

colégio eleitoral, bem como 50% dos funcionários e 55% de professores. Em 

média, recebeu apenas 26,09% de votos do colégio eleitoral, o que confirma o 

descrédito para com o processo eleitoral e a vitória da abstenção (63,2%). Foi um 

comparecimento bem abaixo, ao compararmos aos escrutínios anteriores, 

realizados em 1980 (9.222 pessoas), 1984 (10.865 pessoas) e 1987 (10.644 

pessoas) – os dois primeiros para indicação de Reitores, e o terceiro para o 

Plebiscito.  

Mas, quais seriam as causas da alienação e apatia vivenciada pela 

comunidade, que até recentemente afirmava que a PUC-SP era símbolo da 

autonomia e da democracia universitária?  

O enfraquecimento das entidades associativas e dos organismos de 

representação da universidade, que submetidos ao poder da Fundação São 

Paulo, foram esvaziados e desacreditados como mecanismos de participação real 

de gestão. As reitorias indicadas deixaram de representar seus eleitores, e cada 

vez mais, foram sendo identificadas mais com seus superiores do que defensores 

dos interesses da comunidade. Pelo menos esse é o diagnóstico apresentado 

pelas associações de professores, alunos e funcionários, quando a crise política 

foi percebida claramente durante a “Campanha pela Estadualização da PUC-SP”, 

no início de 1987. O processo de escolha da Reitoria, em 1988, era apenas uma 

das manifestações da crise política acentuada.  
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O documento abaixo das associações de professores, alunos e 

funcionários permite essa leitura. Ele traz a seguinte questão: para que 

Universidade vamos eleger a Reitoria? 

 
Para uma Universidade enfraquecida e submetida mecanicamente ao 
Estado, às classes sociais, à Igreja Católica Apostólica Romana e 
consequentemente à mantenedora – Fundação São Paulo, onde parcela 
significativa de professores e funcionários encontrem dificuldades em, 
coletiva e organizadamente, responder a atitudes que comprometam a 
chamada “autonomia universitária”, (...); em 1986 não acatando o 
resultado do plebiscito sobre a saída estrutural para a PUC-SP e em 
1988 decidindo, juntamente com o a Reitoria, realizar contatos com a 
USP e o Governo do Estado com o objetivo de acertar um Acordo PUC-
SP/USP, sem consultas previa direta a professores, alunos e 
funcionários e mesmo indireta, via Conselho Universitário; (...). 
Para uma Universidade com entidades enfraquecidas, onde membros da 
reitoria não tenham competência politica para tratar com as direções das 
entidades; (...). (Nota conjunta - APROPUC, AFAPUC, DCE, 1988). 

 

A falta de interesse pela indicação dos Diretores de algumas Faculdades 

pode ser verificada, em alguns momentos da História da PUC-SP, principalmente 

quando chapas únicas eram inscritas e a ponderação de votos com peso maior 

aos professores explicaria o baixo comparecimento de funcionários e alunos. Em 

outras unidades, quando a disputa era feita com mais de uma chapa, o 

comparecimento era expressivo26. Contudo, indícios da crise de 

representatividade e esvaziamento do poder de decisão das instâncias 

deliberativas podem ser percebidos pelas Unidades em 1985.  

Constatava-se, de forma generalizada, a abstenção na indicação de 

Diretores das Faculdades que compunham a PUC-SP, e nenhum sinal de 

campanha eleitoral, principalmente na Faculdade de Ciências Sociais, quando 

apenas 380 alunos, dos 1.735, teriam votado e apenas 78, dos 112 professores. 

(Folha de S.Paulo, 14 jun.1985, p.26). Ao comentar o ocorrido, o chefe de 

gabinete do Reitor, Fábio Ulhoa Coelho, apontava o excesso de eleições nas 

                                                            
26 Cito, como exemplo, as seguintes indicações realizadas, em dezembro de 1980: no Centro de 
Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas, venceram as eleições Sílvia Pimentel e Paulo 
Singer, com um comparecimento de 50% de votantes. A primeira já exercia o cargo de direção, 
por 6 meses, em substituição ao Prof. Dirceu de Mello. No Centro de Ciências Humanas, formou-
se uma única chapa, formada pelos professores Luiz Eduardo Wanderley e Silvia Lane. Com um 
total de 530 professores, votam 228, e de um total de 4.000 alunos, votaram apenas 149. Apenas 
um funcionário não votou dos 15 aptos. No Centro de Educação, os candidatos Arlette D’Antola e 
Antônio Carlos Ronca venceram por uma diferença de 0,8% dos votos, cujo comparecimento às 
urnas foi expressiva: 132 professores do total de 135, 811 alunos, de um total de 1.010, e todos os 
funcionários registrados nesse Centro. (Cf. Porandubas, dez. 1980, p.3).. 
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Faculdades como uma das causas da não participação por parte da comunidade 

no processo eleitoral, já que se previam, inicialmente, eleições para Reitor, quatro 

meses depois, para Diretor de centros universitários, três meses depois, para 

Diretor de faculdades e, ainda, dois meses depois, para Chefe de departamentos. 

Numa reunião marcada pelo DCE para discutir a paridade dos alunos no 

CONSUN e no CEPE, apenas 05 alunos teriam comparecido. (idem, p.26). 

Novamente, em 1987, a imprensa oficial destacava a desmobilização 

generalizada, diagnosticada pela Comissão Eleitoral nomeada para organizar as 

eleições para os órgãos colegiados. Segundo a representante dos funcionários no 

CONSUN, Cristiane Almeida, “a crise não é dos órgãos colegiados, mas sim da 

universidade em geral”. (Porandubas, 28 out. 1987, p.3). O que estava em crise 

era a representatividade que, segundo ela, poderia ser explicada por alguns 

fatores, tais como: 

 
a perda de poder dos professores, que não aceitavam dividi-lo com os 
funcionários e alunos; a falta de representação discente, em função do 
esvaziamento do movimento estudantil; e a posição da Reitoria em 
relação aos colegiados, que fazia com que a paridade passasse a ser 
vista como ornamental, e até como massa de manobra, mudando os 
critérios de funcionamento do CONSUN de acordo com seus interesses”. 
(Porandubas, 28 out. 1987, p. 3).  

 

Tais problemas eram mais visíveis, quando as matérias a serem aprovadas 

eram motivo de acirrada disputa política. Eram pautas invertidas, visando ao 

esvaziamento da sessão por falta de quórum, ou em detrimento de proposta 

apresentada em primeiro lugar que, caso fosse aprovada, prejudicaria as demais. 

Pressões sobre bancadas e ameaça de questionamento legal da paridade e das 

decisões converteram-se em estratégias políticas que ressaltavam a formalidade 

das reuniões. 

Cito apenas duas estratégias, entre outras: a forma como foi extinto o Ciclo 

Básico27 da PUC-SP, em 1987, e a votação pela permanência, ou não, do 

CONSUN na “Comissão de Estadualização da PUC-SP”, responsável pelas 

                                                            
27 O CEPE havia aprovado as alterações curriculares das Faculdades, na reunião do dia 18/11/87, 
sem a presença de alunos e funcionários. Contrários à reformulação curricular, não encaminharam 
seus projetos à Psicologia e aos cursos da Faculdade de Economia e Administração. (Cf. 
Porandubas, 15 nov. 1987, p.4). 



79 

 

negociações com a Fundação São Paulo, o governador de São Paulo e a 

UNESP. 

No CEPE, a Profa. Odete Pinheiro, da Faculdade de Psicologia, propunha 

que os projetos de reformulação curricular das demais unidades fossem votados 

separadamente, antes da proposta do Ciclo Básico, pois, caso esse fosse 

aprovado, cancelaria todos os demais. Assim, com o apoio das demais 

Faculdades, cada um dos projetos particulares foi aprovado, enquanto o do Ciclo 

Básico foi reprovado por todas as unidades. (Porandubas, 15 nov. 1987, p.5).  

No CONSUN, a decisão do CEPE foi questionada pelos representantes do 

Ciclo Básico, alegando falta de mérito e ilegalidade da decisão aprovada pelo 

CEPE, já que a existência de tal Ciclo constava dos Estatutos de 1971. Após 

várias discussões sobre direitos de petição da parte interessada, atribuições e 

competências dos Colegiados envolvidos e consultas às assessorias jurídica e 

financeira da PUC-SP, o Ciclo Básico foi extinto, sem a presença de alunos e com 

número significativo de abstenções por parte dos funcionários. Justificando a 

posição tomada e a abstenção desse segmento nas votações, a representante 

Cristiane Almeida expunha suas preocupações sobre a forma como o projeto 

educacional da PUC-SP estava se alterando, por meio das reformas de cada um 

dos cursos, sem que aquele fosse explicitamente colocado em discussão. A 

pressão sobre a bancada de funcionários, para que se abstivessem das votações, 

fez um  funcionário dar a seguinte declaração de voto: 

 
Declaro que me abstive de todas as votações dos projetos de alteração 
curricular, na reunião do CONSUN do dia 17/12/1987, por estar certa de 
que essas alterações, se pensadas em conjunto, trazem embutidas uma 
alteração do projeto da própria universidade. Como em momento 
nenhum da discussão, apesar de pedidos, inclusive meu, e tentativas de 
explicitação de que os caminhos passam a ser traçados a partir de agora 
pela PUC, esse(s) projeto(s) não foi (foram) explicitado(s), e como 
acredito que esta universidade realmente precisa se repensar e se 
redefinir, Alterando inclusive os currículos dos diversos cursos, mas de 
uma maneira clara e explícita, especialmente quando está em questão a 
política educacional global da universidade, a única possibilidade que se 
me configurou, como séria e honesta, foi a da abstenção. Como não 
sabia qual o projeto de universidade estava em questão, não poderia 
discuti-lo com meus representados e decidimos se o aceitaríamos ou 
não. Mas gostaria de declarar que foi uma posição tomada exatamente 
pelos motivos aqui colocados, a despeito das mais variadas pressões 
para que a bancada dos funcionários administrativos se abstivessem do 
processo e que culminariam com a ameaça de questionamento legal da 
paridade. (CONSUN, 18 dez. 1987, p. 78). 
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A paridade não estava sob ameaça somente na proposta de revisão dos 

Estatutos de 1971, mas de fato foi ignorada, quando projetos políticos e 

educacionais distintos opunham a Igreja e Reitoria, de um lado, e segmentos da 

comunidade, de outro.  

A votação apertada e fraca que decidiu, definitivamente, pela saída do 

CONSUN da “Comissão de Estadualização da PUC-SP” é outro exemplo da crise 

institucional. Naquela ocasião, votaram apenas 17 do total de 42 membros – nove 

a favor da saída da referida Comissão, e 8 votos contrários. Ao constatar os 

resultados e procurando reverter a decisão, a funcionária e conselheira Cristiane 

Almeida pedia que os votos dos funcionários fossem ponderados, já que cada um 

deles teria o peso de 1.7. Consta em Ata o seguinte desfecho: “O senhor Reitor 

disse estranhar essa ponderação e, alegando não haver ‘quórum’ para essa e 

demais matérias, encerrou a sessão”. (CONSUN 136, 30 set. 1987, p. 43).  

O motivo também alegado pelos estudantes para a evasão de seus 

representantes dos órgãos colegiados era o fato de a Reitoria considerar esses 

órgãos meramente consultivos, sem poder de decisão, quando, na verdade, eles 

deveriam ser soberanos. As reitorias não consideravam as demandas da 

comunidade e, inúmeras vezes, os alunos reclamavam de pautas a serem 

discutidas sem prévio estudo ou conhecimento dos mesmos. Esse fato pode ser 

observado no depoimento do representante Eder Tésio Santi, aluno de Jornalismo 

no CECOM, ao afirmar que, “pequenos fatos foram evidenciando como era a 

prática no CECOM, como votar matérias, cujo conteúdo desconhecíamos. 

Quando se tentou reverter essa situação, começaram os choques com  a 

Reitoria”. (Porandubas, 28 out. 1987, p. 3). 

O próprio CONSUN chegou a discutir a questão do esvaziamento em 

dezembro de 1986. Nessa ocasião, cogitou-se que a representação estava em 

contradição com a vontade da comunidade, levando a desmotivação e uma 

representação institucional por “obrigação”. Apontava o registro que propostas 

aprovadas eram tardiamente executadas pelas unidades, revelando resistências e 

desencontros entre as instâncias consultivas e as deliberativas. (CONSUN 128, 

22 dez. 1986, p. 05). O levantamento feito pela Reitoria constatava que, das onze 

reuniões ocorridas em 1986, mais da metade foi realizada sem quórum, o que 
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poderia anular as decisões tomadas pelo CONSUN. Nas últimas reuniões, 

ocorridas no mês de outubro de 1987, constatava-se uma frequência muito baixa. 

No CONSUN, apenas 19 membros no total de 42; no CEPE, 22 de 52; no CAF, 4 

de 31; e no CECOM, 6 de 30 membros. (Porandubas, 28 out. 1987, p. 3) 

Tais manifestações da crise política atingiam setores e segmentos da 

universidade levando alguns a proporem a revisão das normas regimentais. Em 

virtude das eleições para os funcionários no CONSUN, em 1988, o Vice-reitor 

comunitário dizia que a Comissão Central Eleitoral constatava total desinteresse e 

desmobilização da comunidade universitária, manifestando-se apenas alguns 

candidatos. Sugeria, então, a permanência dos atuais mandatários, a prorrogação 

das eleições para o primeiro trimestre de 1988, ou, caso viessem a ocorrer, 

proceder-se às inscrições individualmente, e não por chapas, objetivando, assim, 

o recebimento de alguns candidatos. Fazia uma série de questionamentos sobre 

temas referentes à participação, tais como a representação e seu sentido na 

nossa universidade; a paridade nos diversos órgãos colegiados; a elaboração de 

normas para o funcionamento desses órgãos, inclusive a possibilidade de ser feita 

uma segunda convocação, a título de não ser levantada a verificação de quórum, 

e a elaboração de regras visando adequar o funcionamento desses Colegiados. 

(CONSUN 137, 28 out. 1987). 

Em 1979, iniciava-se um movimento que almejava construir uma 

universidade democrática, alterando as estruturas e as relações de poder. Mas, 

ao mesmo tempo e, em sentido contrário, forças conservadoras impediram que tal 

ideal fosse efetivamente atingido em suas primeiras horas, impondo limites que 

não comprometessem o caráter católico da instituição, sob a guarda da Fundação 

São Paulo. Mesmo assim, a comunidade acreditava que, ocupando os canais de 

representação e elegendo seus dirigentes, os interesses da maioria fossem 

respeitados. Entretanto, no decorrer do processo de democratização, por mais 

paradoxo que possa parecer, sinais da crise política foram surgindo, como 

resultado dos próprios mecanismos e regras criadas para a representação, que 

não permitiram que a formalidade do poder se transformasse qualitativamente. 

De fato, a PUC-SP entendia que estava elegendo seu Reitor, mas, na 

verdade, jamais deixou de indicar, formalmente, aqueles que tinham fortes laços 

com a Igreja Católica, que exerciam cargos e funções nas estruturas da 
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universidade e, portanto, que não representavam qualquer ameaça ao poder e à 

propriedade dela mesma. Todos os primeiros colocados foram homologados pelo 

Cardeal, justamente por compartilharem, basicamente, do mesmo projeto 

educacional e, assim, não assistimos a conflitos entre as Reitorias indicadas pela 

comunidade e a Fundação São Paulo. Isso faz lembrar a força permanente de 

uma análise feita, em novembro de 1980, após a eleição de Nadir Kfouri. 

Comentando uma frase de D. Paulo, na época, o documento ressalta: “Como 

lembrou D. Paulo, agora temos uma reitora que conseguiu ser ao mesmo tempo, 

‘eleita pelo povo’ e ‘confirmada pelo Papa’: soberania popular e direito divino, dois 

princípios nada fáceis de conciliar”. (APROPUC, 1981, p.77). 

 

 

1.6. A luta pela democratização nas IES no Estado de São Paulo. 
 

A luta pela participação da comunidade acadêmica, na escolha dos 

dirigentes das Instituições de Ensino Superior no Brasil, particularmente no 

Estado de São Paulo, não foi exclusiva da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. No mesmo período, em algumas instituições oficiais, assistimos a um 

amplo movimento de parte de seus segmentos, principalmente daqueles ligados 

às entidades representativas de professores, funcionários e estudantes, exigindo 

que as estruturas acadêmicas e administrativas da Universidade deixassem de 

ser autoritárias, centralizadoras e equidistante dos interesses da comunidade 

universitária. Críticas eram dirigidas ao modo pelo qual tais estruturas 

reproduziam relações de poder marcadas pelo clientelismo de uma oligarquia 

acadêmica que se perpetuava, indefinidamente, pelos órgãos de deliberação e 

direção das unidades e, consequentemente, por toda Universidade.  

Segundo entendimento da época, a Universidade reproduzia, em escala 

menor, a própria situação político-administrativa vivenciada pelo país, na qual 

forças progressistas se opunham a forças conservadoras hegemônicas, num 

período de certa abertura política e retomada dos movimentos sociais. A escolha 

dos dirigentes e representantes legitimados pelo voto de toda comunidade, para 

os diversos cargos de direção das unidades e da Universidade, apresenta-se 

como meio fundamental para o início de sua efetiva democratização, já que os 
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Conselhos Universitários, de modo geral, apresentavam-se como verdadeiros 

Colégios Eleitorais, compostos, em sua maioria, por categoria de professores 

titulares que controlavam a escolha dos dirigentes máximos e os rumos da 

Universidade, restringindo a participação da comunidade acadêmica nas questões 

decisórias. 

Exemplos marcantes dessa estrutura hierarquizada, reservada a uma 

seleta camada de professores universitários, podem ser constatados nas 

reportagens da grande imprensa paulista, por ocasião da escolha e indicação dos 

novos Reitores. 

A Universidade de São Paulo (USP), cujas diretrizes básicas são definidas 

e traçadas pelo Conselho Universitário, possuía um colegiado composto por 87 

membros – 32 diretores de unidades, (todos professores titulares); 32 

representantes de Congregações (também titulares); 1 representante de cada 

categoria docente (professores adjuntos, livre-docentes, assistentes doutores, 

assistentes e auxiliares de ensino); 1 representante das autarquias associadas 

(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares; Hospital das Clinicas); 1 

representante dos ex-alunos da USP; 1 representante da FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo); 3 representantes da comunidade (a 

comunidade com assento no Conselho era representada pela Federação das 

Indústrias, Federação do Comércio e Federação da Agricultura do Estado de São 

Paulo); 7 representantes dos alunos; o Reitor e os Vice-reitores. Os funcionários 

da USP não tinham representação no Conselho Universitário e em nenhum 

colegiado da instituição. (Folha de S.Paulo, 13 set,1981). 

Segundo declarações ao jornal Folha de S.Paulo, publicadas em 07 de 

junho de 1981, sobre a escolha do futuro Reitor da USP, pelo Conselho 

Universitário, o Prof. Luís Carlos de Menezes, professor do Instituto de Física da 

instituição, afirmava, na ocasião, que a composição do Conselho Universitário da 

instituição era formada pela maioria esmagadora de titulares, diretores e 

representantes das Congregações, o que tornaria tal Conselho representante de 

seus próprios interesses. Os diretores de unidades (Institutos e Faculdades), 

importantes elos na linha de transmissão de poder, eram escolhidos pelo Reitor, a 

partir de listas elaboradas pelas Congregações, num processo que, em escala 

própria, reeditava o da escolha do Reitor. As demais categorias docentes 
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detinham uma proporção mínima da representação e, portanto, uma parcela 

desprezível de poder. Menor ainda era a possibilidade de os estudantes 

intervierem legalmente em qualquer processo decisório, e nula era a participação 

dos funcionários em qualquer nível.  

Dessa forma, parcela significativa da comunidade universitária concordava 

com o referido professor, ao propor que mudanças eram necessárias para 

tornarem os órgãos de deliberação representativos da comunidade universitária. 

A luta pela democratização da Universidade não passaria, obrigatoriamente, pela 

atuação dos segmentos mais democráticos, nos respectivos canais legalmente 

constituídos e deformadores da representação legítima, já que diminutas eram as 

possibilidades de alterações substanciais em sua composição, enquanto seus 

Estatutos não fossem profundamente alterados. 

Para ele, o processo de democratização, na Universidade, passaria pela 

ampla mobilização de professores, alunos e funcionários, estabelecendo, como 

meta,  

 
a) a representação destes três setores da comunidade acadêmica em 
todos os colegiados, com proporcionalidade ponderada que permita a 
efetiva participação de cada setor; b) A eliminação das exclusividades 
hierárquicas para as candidaturas aos postos executivos; c) A 
reformulação dos estatutos e regimentos com sua nova composição, 
precedida por ampla discussão em toda Universidade. (Folha de 
S.Paulo, 07 jun.1981, p.15). 

 

Portanto, o Conselho Universitário sofria de um mal crônico, de um 

conservadorismo que, somado à disparidade de representação da comunidade 

universitária em sua composição, era um dos principais entraves para a 

democratização da estrutura e poder na Universidade. A proposta de 

reformulação dos Estatutos das Universidades, com a participação da 

comunidade, era condição fundamental para que fosse excluído qualquer ranço 

autoritário. Como foi visto nesta pesquisa, parcelas da comunidade da PUC-SP 

levaram até onde podiam essas mesmas diretrizes de luta, nesse mesmo período. 

Outras Universidades estaduais apresentavam a mesma estrutura e formas 

de representação que, igualmente, eram questionadas por parte de sua 

comunidade. A UNESP, criada em 1976, vivenciou uma crise gerada pelo 

desequilíbrio de sua própria estrutura descentralizada, por seus 16 campi, 
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espalhados por todo o estado, e a concentração do poder nas mãos de um grupo 

fechado que, desde a fundação da universidade, dominava a Reitoria e o 

Conselho Universitário. O elitismo da composição do Conselho transparecia na 

escolha dos 35 membros que o integravam. Além do Reitor e Vice-reitor, diretores 

das unidades e das autarquias (todos professores titulares), representantes das 

Federações da Agricultura, Comércio e Indústria, havia ainda, mais 3 

representantes dos professores titulares e apenas 1 das demais categorias 

docentes, 1, do corpo técnico-administrativo e 4, do corpo discente. No momento 

da indicação dos reitoráveis, um Colégio Eleitoral, composto por 11 membros, era 

formado nos mesmos moldes do Conselho Universitário que juntos remetiam a 

lista sêxtupla ao governador. (Folha de S.Paulo, 28 out. 1984, p.28). 

Sob essas condições estruturais, internas e externas à Universidade, a 

escolha dos dirigentes universitários e do Reitor, em particular, que 

simbolicamente representa o poder universitário, apresentava momentos de maior 

efervescência política e de contradições entre as comunidades e associações de 

professores, alunos e funcionários e os Conselhos Universitários. Apesar de o 

Reitor não deter tanto poder quanto aparentava, pois sua autoridade era limitada 

e controlada pelas mesmas forças políticas que o nomeavam, em última instância, 

representavam o poder real da Universidade, fosse ele nomeado pelo governador 

do Estado, fosse homologado por suas respectivas instituições mantenedoras. 

Para efeito de comparação, no mesmo período histórico, na PUC-SP e nas 

demais Universidades do Estado de São Paulo, encontrei o mesmo movimento 

pela democratização da universidade brasileira. Ele não era exclusivo à PUC-SP, 

nem mesmo de outras Universidades. Não era um fenômeno particular, nascido 

de circunstâncias singulares de dadas instituições educacionais, mas compunham 

um movimento geral pela democratização da Universidade. As reivindicações e as 

estratégias de luta, encaminhadas pelas entidades representativas dos 

professores e funcionários, apresentavam-se basicamente as mesmas, pois eram 

discutidas e debatidas em diversos fóruns estaduais e nacionais28. 

Reservada as especificidades de cada uma delas, ou pelo tipo de 

instituição (estatal ou particular), localização ou organização regional e história de 

sua constituição ou outra qualquer, esse mesmo movimento partiu da constatação 
                                                            
28 A esse respeito, ver capítulo 3. 
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de que as estruturas universitárias eram burocratizadas, fechadas e 

antidemocráticas e, por isso, precisava reformá-las. Entretanto, em cada uma 

delas, o movimento tomou formas e desdobramentos diferenciados a depender de 

outros fatores internos. 

A “comunidade puquiana” foi a primeira que conseguiu que seus 

segmentos indicassem o nome do futuro Reitor e dos demais dirigentes 

universitários, bem como foi a primeira a reescrever seus Estatutos (1982), por 

meio de uma Constituinte, que passaram a ser referência política para o 

movimento de democratização da Universidade brasileira, como pode ser 

verificado nas reportagens da época.  

Nesse sentido, José Grigori29, em artigo publicado na Folha de S.Paulo, de 

29 de outubro de 1981, alertava que a opinião pública não havia se dado conta de 

toda gravidade da crise da UNICAMP, gerada pelo seu processo sucessório, que, 

ao invés de um problema específico, confinado ao campus universitário, envolvia 

aspectos que diziam respeito ao processo de abertura institucional pelo qual o 

país vinha lutando.  Um processo de democratização30 “que gira em torno de um 

eixo principal: a partir da PUC de São Paulo, que deu o testemunho pioneiro, é 

irreversível a democratização do processo de escolha dos dirigentes 

universitários”. (Folha de S.Paulo, 29/10/1981, p. 3). 

A PUC-SP também é lembrada como exemplo de um processo harmonioso 

de escolha de seu dirigente máximo, na qual compartilhavam do mesmo nome o 

Grão-Chanceler, a Cúria Metropolitana e a comunidade. Um processo que, além 

de contribuir para a democratização da universidade brasileira, foi tomada a cabo 

por seu responsável maior: D. Paulo E. Arns. 

                                                            
29 José Grigori, na ocasião, era advogado, professor universitário e presidente da Comissão de 
Justiça e Paz de São Paulo. 
30 O senador Henrique Santillo (PMDB-GO) apresentou, em 01 de outubro de 1980, um projeto 
fixando normas para a escolha de dirigentes das Universidades e estabelecimentos isolados de 
ensino superior. Pela proposição, os Reitores, Vice-reitores, diretores e vice-diretores seriam 
eleitos por um colégio constituído por todos os membros do corpo docente, por representantes do 
corpo discente, eleitos através do voto secreto e direto, e por representantes dos servidores, 
também eleitos de forma direta e secreta. Estabelecia o projeto de que os professores 
representariam seis décimos do colégio; os estudantes, três décimos; e os servidores, um décimo. 
Estabelecia, ainda, a redução de quatro para dois anos o mandato dos dirigentes, permitindo a 
recondução ao mesmo cargo apenas por um mandato. (Folha de S.Paulo, 02 out.1980, p.16). 
Noticiou ainda que, em greve, os professores da PUC-RJ, liderados pela Associação de 
Professores e pelo DCE, reivindicavam a democratização da estrutura universitária, com direito de 
elegerem os chefes de departamento e decanos de Centro, reconhecimento da Associação dos 
docentes e maior poder para os órgão colegiados. (Folha de S.Paulo, 17 mar. 1981, p.17). 
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Assim, em decorrência da movimentação estudantil, diante da escolha da 

chefia do Departamento de História da USP, na qual os estudantes questionaram 

a legitimidade da eleição da professora Maria Beatriz Niza da Silva, escolhida por 

dois votos favoráveis e sete em branco, a Folha de S.Paulo destacou as recentes 

iniciativas de algumas instituições de ensino superior, em direção à 

democratização das relações de poder na Universidade, dentre elas a da PUC-SP 

e demais Faculdades da USP. Em seu editorial, pode-se ler: 

 
Há muito esta “Folha” vem insistindo na urgência de se livrar a 
Universidade brasileira, e a USP em particular, dos entraves 
burocráticos-autoritários que as afastam do seu papel na construção de 
uma sociedade democrática.  
De fato, nos últimos meses, algumas instituições, com o apoio da opinião 
pública, tem dado exemplo de empenho democratizante nessa esfera 
crucial de decisão que é a escolha dos dirigentes universitários. A PUC 
de São Paulo, a partir da recomendação do cardeal D. Paulo Evaristo 
Arns, realizou eleições com voto proporcional entre professores, 
estudantes e funcionários para a indicação do seu reitor: o nome da 
professora Nadir Kfouri, que encabeçava a lista dos mais votados, foi 
posteriormente confirmada pelo Conselho Universitário e pela Cúria 
Metropolitana. Na própria USP, o entendimento informal entre 
professores, estudantes e funcionários deu ensejo a que a comunidade 
acadêmica tomasse parte na escolha dos diretores da Escola de 
Comunicação e Artes, das Faculdades de Educação, Odontologia e 
Veterinária e do Instituto de Astronomia e Geofísica. (Folha de S.Paulo, 
Editorial, 11 mai.1981, p.2). 

 

A Folha de S.Paulo noticiou, nesse mesmo período, que o Conselho 

Universitário da USP tinha aprovado moção do professor Ernst Hamburger, do 

Instituto de Física, propondo escolha do Reitor e diretores da instituição, através 

de lista tríplice, já que eram escolhidos por lista sêxtupla. Chamado a comentar a 

moção, o senador Franco Montoro, autor de projeto que restabelecia a lista 

tríplice nas Universidades, teria afirmado: “por mais curioso que possa parecer, 

bastaria à USP aplicar seus estatutos para restaurar a escolha do reitor pela lista 

tríplice”. (Folha de S.Paulo, 16 out.1981, p.16). Portanto, sugere o senador que, à 

revelia dos Estatutos da USP, o Conselho Universitário não cumpria suas próprias 

normas.  

Nesse contexto de escolha do futuro Reitor da USP, em novembro de 

1981, as Associações dos docentes, funcionários e estudantes da USP 

promoveram debates com os pré-candidatos a Reitor da Instituição, tendo em 

vista a consulta direta planejada pelas entidades, como forma de inserção desses 
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segmentos nos destinos da universidade. Nessa ocasião, o prof. Antônio Chaves, 

diretor da Faculdade de Direito da USP, considera “louvável a iniciativa da 

comunidade”, embora considerasse “prematuro” o processo eleitoral em 

andamento. Já o prof. Dalmo de Abreu Dalari alertava que o atual processo, via 

Conselho Universitário, “é essencialmente antidemocrático, porque quem toma a 

decisão final, nomeando o reitor, é o governador”. (Folha de S.Paulo, 15 

nov.1981, p. 17). Tais posições indicam o quanto a participação e a 

representação eram questões fundamentais, mobilizadoras da comunidade 

naquele momento. 

A consulta do nome para Reitor da USP fora organizada pela Associação 

dos docentes, funcionários e pelo DCE, por meio de eleição direta, com votação 

ponderada para cada segmento da universidade. Segundo reportagens da época, 

teria sido o desdobramento de iniciativas ocorridas na indicação dos diretores da 

Faculdade de Educação e da Escola de Comunicação e Artes que, igualmente, 

tomaram a frente nesse processo. Após certa indefinição, tais dirigentes 

resolveram entregar ao Conselho Universitário o nome do candidato mais votado, 

Dalmo de Abreu Dalari, ao Conselho Universitário. (Folha de S.Paulo, 15 

nov.1981 e 29 nov.1981). 

Assim, reunido no dia 08 de dezembro de 1981, com mais de 4 horas de 

discussão, o Conselho Universitário teria estabelecido composições com o firme 

propósito de impedir que os nomes preferidos pela comunidade universitária 

entrassem na lista sêxtupla, o que demonstra a crise de representação vivida pela 

universidade.  

Nessa ocasião, o professor Carlos Eduardo Balijão, representante dos 

professores-assistentes-doutores, a maior categoria da Universidade, teria dito 

que “o Conselho nada tem a ver com a comunidade e isso ficou provado hoje. A 

lista é uma lista de interventores e qualquer um que venha a ser escolhido pelo 

governador será um interventor na USP”. (Folha de S.Paulo, 09 dez.1981, p. 12). 

Segundo considerações do professor, em contradição com a manifestação 

democrática da comunidade da USP, o Conselho Universitário mostrou-se 

equidistante das aspirações de docentes, funcionários e alunos, colhidas pelas 

urnas. 
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Na UNICAMP, o movimento pela democratização da universidade brasileira 

enfrentou tanto forte oposição de parte dos dirigentes da Instituição, quanto 

reações do governo do Estado de São Paulo. Nela, as autoridades 

governamentais e educacionais, especificamente o Conselho Estadual da 

Educação, intervieram na Universidade com o propósito de sustar o processo 

democrático de escolha de seus dirigentes e manter, no poder, um grupo que 

ascendeu na hierarquia universitária, afinados com o palácio dos bandeirantes. 

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo (24 set. 1981, p. 18), o Conselho 

Diretor, órgão máximo de deliberação da UNICAMP, recomendou, no final de 

1980 – por 18 votos a favor, 4 contra, 2 abstenções e algumas ausências –, a 

consulta ampla para a eleição a todos os cargos diretivos da Universidade. Para a 

eleição do novo reitor, inscreveram-se 17 professores MS6, que participaram, nos 

dias 17, 23 e 29 de setembro, de debates com professores, alunos e funcionários 

em Campinas e outros dois ocorreriam em Limeira e em Piracicaba. 

Após esses debates, nos dias 20 e 22 de outubro, professores, alunos e 

funcionários promoveram eleições para indicar os nomes que compuseram a lista 

sêxtupla, encaminhada ao governador Paulo Maluf, a quem caberia a escolha 

final. A Associação dos professores (ADUNICAMP) e o DCE estavam 

empenhados na organização da consulta, enquanto a Associação dos 

funcionários estava dividida entre eleições livres e diretas para qualquer membro 

da comunidade, e outra parcela apoiava a iniciativa da ADUNICAMP e do DCE.  

Em reação à delegação do Conselho Diretor da UNICAMP e às entidades 

representativas da comunidade, o governador afastou 8, dos 12 diretores de 

unidades, e demitiu 14 funcionários, pertencentes à Associação dos funcionários 

(ASSUC). Segundo reportagens da época, a “violência burocrática”, 

desencadeada contra a UNICAMP31, por inspiração direta de um secretário de 

Estado, agindo através do Conselho Estadual de Educação e, contando com a 

subserviência de uma Reitoria em fim de mandato, teria legitimado a reação 

moral, desencadeada pela comunidade em favor da autonomia universitária.  

A crise política que se abateu, em algumas Universidades estaduais, em 

decorrência da não homologação de um dos nomes indicados pela comunidade 

                                                            
31 A UNICAMP contava, na ocasião, com 1.400 docentes, 6 mil alunos e 3,5 mil funcionários. (Cf. 
Folha de S.Paulo, 24 set. 1981). 
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universitária, confirma o quanto a Universidade Brasileira estava aquém dos 

anseios democráticos de parcelas significativas da sociedade. Na Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), a Coordenação das entidades de professores, 

alunos e funcionários promoveram, nos dias 28 e 29 de abril de 1983, uma 

segunda eleição para a escolha dos seis nomes que comporiam a lista de 

reitoráveis, encaminhada ao Conselho Universitário, uma vez que o MEC não 

havia acatado, há cinco meses, o nome referendado pela comunidade 

universitária, escolhendo o interventor indicado pelo Conselho de Curadores da 

Fundação Universitária. A crise gerada pela não homologação do eleito pela 

comunidade universitária, o Prof. William Saad Hossne, na primeira votação, e a 

nomeação do interventor mostram novamente a dissonância entre os anseios 

democráticos, de um lado, e o conservadorismo dos órgãos de representação e 

do governo, de outro. (Folha de S.Paulo, 02 mai.1983). 

Na segunda eleição paritária, com igual peso para cada uma das três 

categorias, as entidades de professores, alunos e funcionários distribuíram nota à 

população, explicando o processo eleitoral, a crise instaurada, na universidade, e 

suas reivindicações, afirmando que: 

 
(...). 4) A Comunidade da UFSCar espera que, dentro do mais breve 
possível, seja empossado um reitor eleito, dado que além do nome do 
professor William Saad Hossne, votado no primeiro processo eleitoral, o 
MEC conta, agora, com mais seis nomes32 igualmente eleitos pela 
comunidade. A posse de qualquer um desses nomes na Reitoria da 
UFSCar significará um importante passo na luta contra a Lei n° 6.733 e 
pela democratização e autonomia da universidade brasileira. (Folha de 
S.Paulo, 02 mai.1983, p.9). 

 

A crise de poder vivenciado nessas instituições mostra como posições 

conservadoras resistiam à participação paritária dos segmentos na escolha dos 

Reitores e nos Conselhos Universitários, principalmente quando posições mais 

democráticas defendiam a representação equitativa dos alunos. Exemplo da 

manifestação desse pensamento em relação aos alunos é aquele do Reitor da 

USP, Guerra Vieira, que, de forma semelhante ao dirigente da PUC-SP, José 

Nagamine, expressava a seguinte consideração: “os estudantes não tem 

perspectivas para uma avaliação global da estrutura universitária. Sua passagem 
                                                            
32 Os nomes indicados, por ordem de votação, são os seguintes: Dalmo de Abreu Dallari, Carlos 
Franchi, Carlos Guilherme Mota, Modesto Carvalhosa, Aziz Ab’Saber e Bolivar Lamounier. 
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transitória pela universidade impossibilitava-os de um acompanhamento 

detalhado da carreira universitária” e, portanto, não poderiam ter o mesmo 

número de representantes reservados aos professores titulares. (Folha de 

S.Paulo, 28 out. 1984, p.28). 

Como mostrei, a luta pela democratização das estruturas, a elaboração de 

novos Estatutos, a eleição direta dos dirigentes, a representação paritária de 

todos os segmentos foram questões fundamentais que movimentaram as 

universidades brasileiras. A PUC-SP vivenciou, a seu modo, a crise política que 

nessas instituições se instalou, com o agravante da crise financeira, que iria 

catalisar, ainda mais, as relações entre seus segmentos e setores com a 

Fundação São Paulo. 
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Capítulo 2 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: pública não 

estatal? 
 
 

A partir da Reforma Universitária de 1968, assistimos a uma política 

educacional que se caracterizou pela diminuição expressiva e acentuada da 

participação financeira do Estado para manter e promover a educação nacional. A 

progressiva aceleração do processo de privatização e do caráter empresarial do 

ensino – que rege a política educacional até hoje – revela a regressão da 

participação das instituições oficiais, frente ao crescimento vertiginoso das 

matrículas nas instituições privadas. Essa tendência histórica é consensual para 

as análises feitas sobre o desenvolvimento do ensino superior nas últimas 

décadas. (MARTINS, 1981; CUNHA, 2007; SAMPAIO, 2000)33.  

Esse caminho trilhado pela educação brasileira, sobretudo no período pós-

1964, foi marcado, pelo menos, por duas grandes características gerais: a 

consolidação de um capitalismo industrial associado ao capital internacional e a 

emergência de um Estado autoritário. A historiografia sobre o ensino superior 

assinala que, desde os anos 1940, foram criadas as raízes do processo de 

modernização e intensificadas pelo governo militar, quando o Ministério da 

Aeronáutica solicitou serviços de um consultor norte-americano para a criação de 

um instituto tecnológico. Assim, sem minimizar a influência externa, o modelo 

norte-americano de universidade foi procurado por nossos administradores 

educacionais, professores e estudantes. (CUNHA, 1983). 

Em relação ao primeiro aspecto, o desenvolvimento do mercado interno e 

das atividades ligadas ao setor terciário de nossa economia não só propiciou uma 

ampliação da demanda por bens simbólicos, por parte das camadas médias e 

dominantes, nos principais centros urbanos do país, como também influenciou 

                                                            
33 Em 1962, o número de matrículas nas instituições oficiais era de 59,6% do total, caindo para 
27%, em 1977. Havia portanto, em 1962, 62.721 alunos matriculados nos estabelecimentos 
oficiais, enquanto no setor privado havia 42.460 alunos. Em 1977, a proporção se inverte 
radicalmente: 403.000 alunos no setor oficial e 714.000 alunos no ramo privado. (cf. SAMPAIO, 
2000).  
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decisivamente a área educacional e, em particular, a expansão do ensino 

superior.  

Como qualquer bem de produção e de consumo na sociedade capitalista, a 

educação transformou-se em um bem mercadológico, como qualquer outro da 

indústria cultural, submetido à distribuição desigual dos direitos à educação e a 

sua lógica irracional. (MARCUSE, 1967). 

A desobrigação do Estado para com a educação pública fez parte de uma 

política geral de transferência de uma série de serviços públicos para as mãos de 

particulares que, sob a égide da racionalização das despesas e otimização dos 

recursos públicos, pretendia garantir padrões de eficácia ou eficiência coerente 

com a indústria moderna. Tal desobrigação e o estímulo à privatização podem ser 

reconhecidos na Constituição de 1967, § 3º, item IV, quando afirma que “o poder 

público substituirá gradativamente o regime de gratuidade no ensino médio e no 

superior pelo sistema de concessão de bolsas de estudo, mediante restituição 

que a lei regulará”. (BRASIL, 1967), 

Apesar da criação de uma série de mecanismos de investimento de 

recursos públicos para a educação oficial, a partir de 1964 – como o salário-

educação (1964), o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), de 1974, o 

Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), de 1982, as bolsas MEC-MPAS 

(Ministério de Previdência e Assistência Social), o Crédito Educativo, entre outros 

–, na verdade, esses mecanismos serviram para capitalizar recursos para serem 

ofertados à iniciativa privada, em forma de bolsas de estudos, empréstimos 

subsidiados para construção idílica, compra de equipamentos, entre outros. 

(GERMANO, 1992). 

O aumento de recursos e auxílios para as instituições privadas significou o 

inverso para as instituições oficiais. Segundo Velloso (1989), a partir da segunda 

metade dos anos 1970, e mais acentuadamente nos anos de 1980, as verbas 

destinadas à pesquisa, à manutenção e extensão para as universidades estatais 

diminuíram significativamente, em relação ao aumento das despesas com 

pessoal. Em 1986, as Universidades Federais dispunham apenas de 7% dessas 

verbas orçamentárias em relação aos 25%, obtidos no início dos anos 1970. A 

pesquisa na Universidade Oficial era financiada pelas agências de fomento 
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nacionais (CAPES, CNPq etc.) ou estrangeiras (Fundação Ford, por exemplo). 

(VELLOSO, 1989). 

Dessa forma, a política educacional adotada pela ditadura, marcada pelo 

binômio da política econômica – desenvolvimento e segurança nacional –, 

traduziu-se para o ensino superior, na suposta escassez de recursos para as 

Universidades do Estado e na expansão das escolas e do número de vagas à 

custa da expansão do setor privado. 

Mesmo ao apagar das luzes da ditadura, a política governamental guiou-se 

por seu projeto geral de privatização da Universidade. O Conselho Federal de 

Educação (CFE), através dos pareceres dos avisos ministeriais 473 e 474  de 

1982, da então Conselheira, Esther de Figueiredo Ferraz, propunha a extinção 

gradual do ensino gratuito nas Universidades Federais.  Um ano antes, sob o 

pretexto de desburocratizar e descentralizar a ação administrativa do Estado, 

tendo em vista maior eficiência e autonomia às Universidades e a sua devida 

flexibilidade orçamentária, o Ministro Ludwig tentou transformar as Universidades 

Federais autárquicas em Fundações. De fato, buscava-se delegar às Instituições 

Federais a responsabilidade maior de prover os meios financeiros para cobrir as 

despesas de custeio e manutenção das atividades desenvolvidas. (ANDES, 

1981). 

Em segundo lugar, a expansão econômica privatista e desigual, calcada na 

acumulação desenfreada de capital, não se realizaria sem o cerceamento das 

liberdades políticas, a repressão aos movimentos sociais – papel dirigente do 

grupo militar em colocar em prática as aspirações de nossa "burguesia nacional". 

 À repressão ao movimento sindical, à ausência de liberdade política e 

manifestação de pensamento somava-se a deterioração das condições de 

trabalho e os baixos salários. Até por volta da segunda metade dos anos 1970, 

com a crescente abertura política, os trabalhadores passaram a lutar por seus 

direitos como cidadãos plenos. Os professores, como os demais trabalhadores, e, 

em particular, os do ensino superior, encontravam-se desmobilizados para 

enfrentarem a estrutura autoritária da Universidade, lutarem pela melhoria das 

condições de trabalho e afirmarem-se como força questionadora da política 

educacional superior. 



95 

 

A despolitização do campo acadêmico, em função das medidas impeditivas 

e restritivas34 a que estavam sujeitos, impediu, significativamente, que se 

opusessem à política privatista e retomassem a bandeira da luta pelo ensino 

público e gratuito, que havia mobilizado a sociedade brasileira, nos anos 

cinquenta, por ocasião dos debates sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. (FERNANDES, 1979). 

No contexto da crise econômica e política do regime militar, os 

trabalhadores e demais setores da sociedade civil caminhavam, no sentido de 

construírem ou reorganizarem suas entidades representativas, num processo que 

se convencionou chamar de "rearticulação da sociedade civil". Os professores do 

ensino superior criaram as Associações de Docentes em seus locais de trabalho, 

e os estudantes procuraram reorganizar a União Nacional dos Estudantes (UNE) 

e demais entidades representativas, até então proibidas pelo Estado militarizado.  

Em fevereiro de 1979, realizou-se o I Encontro Nacional de Associações 

Docentes (ENAD), em São Paulo, que circunscreveu os principais temas e 

problemas a serem debatidos pelos professores: "O ensino Público e Gratuito", a 

"Democratização da Universidade", o "Controle Ideológico" e as "Questões 

trabalhistas e salariais". Porém, a partir do II ENAD de setembro de 1979, 

questões referentes ao financiamento do ensino superior, à estrutura de poder da 

Universidade, sua relação com a sociedade e, por fim, à política educacional do 

governo, foram paulatinamente sendo aprofundadas em encontros, seminários e 

simpósios promovidos pela Associação Nacional dos Docentes do Ensino 

Superior35. (ANDES, 1981).  

Como contrapartida às diversas propostas governamentais para a 

"Reestruturação da Universidade", realizou-se, em Olinda, em junho de 1985, o XI 

Conselho Nacional das Associações Docentes (CONAD), resgatando as 

discussões anteriormente feitas nos encontros citados, e apresentando à 

sociedade brasileira e ao governo, especialmente ao MEC, sua posição crítica 

                                                            
34 O decreto nº 477 de 26 de fevereiro de 1969 impunha medidas disciplinares e punitivas para 
aqueles que infligissem a Lei de Segurança Nacional. Ver, a esse respeito, Poener (1979). 
35 A Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), entidade de âmbito nacional, 
organizou-se, a partir de julho de 1979, reunindo dezessete associações docentes de 
universidades do País, entre elas, a APROPUC. (cf. ANDES, 1981). 
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sobre o ensino superior e suas propostas para a Universidade Brasileira. 

(ANDES, 1981,1986,1987). 

Apenas para ilustrar o significado político das reivindicações dos 

professores a respeito da administração da Universidade: eles exigiam a efetiva 

participação da comunidade universitária, por meio de mecanismos democráticos 

e representativos de todos os seus segmentos, escolhidos por eleições diretas, 

secretas e paritárias para os órgãos colegiados, com poder de deliberação acima 

das decisões dos cargos de execução. (idem). 

Para a ANDES (1986), a política educacional estaria sendo mantida na sua 

essência pela desobrigação do Estado para com a manutenção da educação, 

revelada pela continuada escassez de recursos, privatização interna do setor 

público e pelo favorecimento de propostas de reestruturação ou reorganização 

funcional, em nome de maior racionalidade e eficiência das condições existentes. 

Sob o manto da propagada "Autonomia da Universidade", no contexto da abertura 

política, persistia o ideal gerencial da empresa capitalista, imposta desde a Lei 

5.540 de 1968. 

 
A Andes entende que REESTRUTURAR a Universidade tem que ser 
necessariamente um processo globalizante, que implique em profundas 
modificações não apenas na esfera administrativa, mas também, e 
principalmente, nas estruturas de poder da universidade e no 
desempenho de suas funções básicas: ensino, pesquisa e extensão. 
(ANDES, 1986, p.5). 

 

Em relação ao financiamento da universidade, o documento afirma: 

 
Não há como esperar que a universidade se autofinancie pela cobrança 
de anuidades ou pela prestação de serviços, que não é sua função 
precípua. O retorno social do investimento nesta universidade se dá 
indiretamente e a longo prazo a fundo perdido para o investidor, o que 
não estimula a iniciativa privada e torna obrigatória a presença do 
Estado. Logo, este padrão de universidade só poderá ser atingida pela 
transformação e expansão da universidade pública e pela retração da 
participação do ensino privado e não há como o Estado se desobrigar do 
custeio da universidade pública sem comprometer sua qualidade. 
(ANDES, 1986, p. 13). 

 

Na compreensão desses aspectos, a Universidade brasileira só poderia 

realizar suas funções essenciais, mediante financiamento público, gerenciado por 

estruturas de poder representativas e descartando qualquer outra forma de 
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autofinanciamento privado – um posicionamento firme contra a política privatizante 

do Estado. 

Ao contrário das anteriores, as faculdades privadas, surgidas na década de 

1970, em decorrência da política educacional privatista, organizaram suas 

atividades acadêmicas, sob uma mentalidade e perspectiva empresarial, ou seja, 

buscaram, declaradamente, a acumulação de capital como fim prioritário das suas 

atividades pedagógicas e, em consonância com a ideologia do "desenvolvimento 

com segurança", organizando seus cursos em função da demanda de formação 

de "recursos humanos" para atender às necessidades criadas pela expansão das 

atividades terciárias de nossa economia. (MARTINS, 1989). 

 A fim de manterem seu caráter privado, seus representantes enfatizavam 

que seus empreendimentos não deveriam pleitear subvenções por parte do 

Estado, procurando manter desimpedidos de qualquer ingerência governamental 

sobre as relações contratuais, livre e desembaraçada entre as partes envolvidas –

alunos, funcionários e proprietários. Assim, o governo não deveria determinar ou 

controlar os reajustes das mensalidades, pois feria as leis do mercado e a 

"adequada equivalência" entre o custo do ensino do empresário e o poder de 

compra do consumidor final. (MARTINS, 1989; CURY, 1992). 

Roberto Dornas, presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino 

(FENEN), entidade que representa os estabelecimentos de ensino privado e 

confessional, afirmava: 

 
(...) o preço das mensalidades, taxas e contribuições devem ser fixados 
livremente pelos estabelecimentos de ensino, com base em seus custos 
e margem de lucro, cabendo ao Estado impedir, pelo exame casuístico, 
que este último seja aumentado arbitrariamente. (DORNAS apud CURY, 
1992, p.3). 

 

Em observação à crescente demanda pelo ensino superior, em função do 

limitado crescimento de vagas nas instituições oficiais e confessionais, configura-

se um mercado potencialmente aberto para aqueles expandirem seus negócios 

no campo educacional. Rapidamente, apresentam-se e operam suas atividades, 

sob um modelo organizacional bastante competente, racionalmente enxuto e 

autossustentável financeiramente, que lhes permitem aferir ganhos substanciais, 
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frente ao oneroso ensino público e ao custoso ensino confessional. (SAMPAIO, 

2000). 

Já os dirigentes das denominadas Universidades Confessionais, surgidas 

durante a década de 1940, argumentavam que elas não eram "como empresas 

capitalistas regidas pela lógica da acumulação do capital econômico. Sua 

rentabilidade, quando existente, visava à reprodução ampliada de suas 

necessidades enquanto empreendimento não capitalista". (MARTINS, 1989, 

p.39). Segundo esse entendimento, nelas teria existido outra lógica que as levara 

para um modelo institucional e acadêmico distinto do anterior. Objetivada por uma 

releitura da Lei 5.540/68 e, de acordo com suas convicções teológicas e 

filosóficas, as universidades confessionais desenvolveriam suas atividades 

educacionais objetivando alto padrão de qualidade acadêmica e de "utilidade 

pública". (CURY, 1992; MARTINS, 1989; SAMPAIO, 2000). 

Tais empreendimentos educacionais buscaram – durante toda a década de 

1980, mais claramente após 1985, com o Congresso do Conselho dos Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB), realizado na cidade de Goiânia – 

distinguir-se das demais instituições privadas, autodenominando-se como 

"Instituições Confessionais" – instituições de caráter "público não estatal", que 

teriam consolidado um modelo de ensino que se coloca entre as Universidades 

Públicas e os estabelecimentos empresariais. (GADOTTI, 1990). 

Árduo defensor dos interesses dessas instituições, Pe. Waldemar Valle 

Martins, presidente da Associação Brasileira de Escolas Católicas (ABESC), 

expressa a correlação entre interesse público e finalidade social, ao discursar 

durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), em 1987: 

 
São universidades sob responsabilidade de uma associação ou 
fundação sem fins lucrativos, confessionais ou não, dentro do pluralismo 
democrático, reconhecidas como idôneas para prestação de serviços 
educacionais de interesse público, e que aplicam seus recursos e 
resultados financeiros nas suas finalidades universitárias, buscando 
realizar, assim, efetivamente, sua função social. (ANC, 1987, p.300 apud 
CURY, 1992).  

 

Na busca de diferenciações entre tais estabelecimentos, Tramontin e Braga 

(1988)  distinguem as Instituições Confessionais das Estatais e das Empresariais, 

não por seu estatuto jurídico, mas pela sua vinculação com o meio, sua estrutura 
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democrática de gestação e seu projeto político pedagógico, voltado para as 

questões sociais e políticas em que estão inseridas. 

Martins (1989), por sua vez, ao referir-se aos elementos que aproximam as 

várias instituições confessionais das públicas e, de outro lado, que as distanciam 

dos "novos" empreendimentos privados, na delimitação de seus campos 

simbólicos de atuação, afirma que as confessionais, 

 
ao tomarem certo distanciamento com relação às orientações 
educacionais do poder, essas instituições, que já atuavam no campo 
pedagógico antes de sua expansão, procuraram preservar uma 
autonomia relativa com relação ao campo do poder político. O que se 
pode observar foi, que durante a década de setenta, vários 
estabelecimentos públicos e confessionais retraduziram os objetivos 
proclamados pela Reforma Universitária outorgada pelo governo e 
procuraram intensificar determinadas práticas acadêmicas através das 
quais aumentariam o peso de suas instituições em termo de prestígio 
acadêmico no mercado escolar. Procuraram também, em termos 
tendenciais, não sem grande dose de dificuldade, dar continuidade a um 
projeto de produção do saber crítico e questionador. De certa forma, 
esses estabelecimentos, em suas atividades acadêmicas, preservara 
uma memória coletiva (grifos nossos) de luta em prol da construção de 
uma universidade não subserviente às demandas do poder político. 
(MARTINS, 1989, p.41-2). 

 

José Arthur Giannotti, ex-professor da PUC-SP e da USP, presidente do 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) não concorda com os 

termos colocados pelas PUCs de que são Universidades Comunitárias, porque 

prestam serviço à comunidade, e mereçam, portanto, verbas públicas. Em 

entrevista ao jornal local da PUC-SP, afirmou:  

 
Não creio que se possa definir o caráter público de uma instituição pelos 
serviços que produz, senão, também os hospitais privados deveriam 
receber verbas públicas, além de outras instituições. Não é a partir do 
produto que o caráter público da instituição se demarca, mas sim pelas 
regras com que joga. (Porandubas, 16 set. 1987, p.3). 

 

Segundo o professor, critérios de mérito e de contratação docente, 

condizente com a existência de uma carreira universitária e com o pluralismo 

ideológico, nos mais diversos campos de pesquisa e ensino, seriam os requisitos 

necessários para investimento público em pesquisa, e mesmo em auxílios 

institucionais, desde que se integrassem a um Conselho Interuniversitário, 

regulador desse financiamento. 
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Propondo um estudo jurídico e histórico da atuação de tais instituições, 

Vannucchi (2011) entende que as comunitárias36 não podem ser definidas pela 

sua negatividade, ou seja, nem pública (estatal), nem privada (empresarial), pois 

tal definição não recupera sua natureza específica – que deve ser buscada dentro 

do contexto histórico e jurídico no qual estão inseridas. 

Tais trabalhos sócio-educacionais abstraíram tipologias definidoras, sob as 

quais classificam as Escolas Superiores brasileiras, portadoras, ou não, de 

determinadas características essenciais que as classificam em seus respectivos 

campos. Entretanto, parece-me que muitas delas foram forjadas por seus próprios 

dirigentes e/ou representantes, como estratégia política, simbólica e/ou 

mercadológica para marcarem sua identidade, seu campo de atuação e, 

consequentemente, distinguirem-se das demais.  

Algumas teriam preservadas na memória coletiva sua oposição política e 

pedagógica contra o regime autoritário e suas orientações educacionais, mesmo 

que dependesse dele para sustentar seu funcionamento ou expansão. Outras, 

apesar da cobrança de anuidades escolares e venda de serviços à "comunidade", 

segundo o tipo e qualidade dos mesmos, não podem ser classificadas como 

empreendimentos capitalistas, pois o lucro não é seu elemento definidor 

essencial.  

Partir de tipologias idealizadas a priori para analisar uma instituição escolar 

não é o melhor critério para definir uma instituição específica, na qual certos 

atributos estão, ou não, presentes, se se aproximam ou se afastam, em maior ou 

em menor grau, dessa tipologia “ideal”. É no seu fazer histórico que tais ou quais 

características são percebidas e colocadas em movimento pela comunidade 

escolar, trazidas, muitas vezes, para justificarem projetos educacionais tidos 

como diferenciais. 

 

 
                                                            
36  O lobby das entidades ligadas ao setor comunitário, como a Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias, Associação Nacional de Educação Católica e a Associação Brasileira 
de Instituições Educacionais Evangélicas, dentre outras, apresentaram à frente Parlamentar de 
Apoio às Universidades Comunitárias, o projeto de Lei nº 7.639/ 2010, visando redefinir e qualificar 
as prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias de Ensino Superior, tendo em vista os 
diversos serviços de "caráter público" que não podem ser prestados por essas instituições, bem 
como "compartilhar" recursos físicos e humanos das instituições estatais, em contratos de 
cooperação e parceria, dentre outros benefícios. (VANNUCCHI, 2001). 
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2.1. O despertar para a crise: de quem é a culpa? 
 

Em discurso proferido no dia 14 de outubro de 1986, a Reitoria da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo afirmou que a situação econômico-

financeira tinha se agravado nos últimos dois anos – apontando, inclusive, para a 

possibilidade de falência da instituição –, na abertura das negociações salariais, 

durante a greve de 28 dias (25/09 a 24/10/1986) que envolveu professores, 

funcionários e o apoio dos alunos, por meio de boicote às mensalidades. 

(Porandubas, 01 out. 1986). 

A precariedade da situação financeira da PUC-SP é sabidamente uma das 

suas principais e históricas peculiaridades que, ao longo dos anos, os que nela 

trabalharam e/ou estudaram vivenciaram periodicamente – e mais intensamente 

em 1976, final de 1978 e início de 1979, e praticamente durante toda a década de 

1980. Discursos com essa mensagem foram ouvidos reiteradas vezes pela 

comunidade universitária, principalmente quando negociações salariais e 

condições de trabalho eram colocadas em pauta. Entretanto, essa situação não 

impediu a expansão da universidade, muito menos que sua importância 

acadêmica e social fosse reconhecida pela sociedade brasileira. 

Inicialmente, os insumos necessários para a instalação física da 

Universidade Católica foram bastante baixos, já que boa parte de seu patrimônio 

inicial foi adquirido por doações. Em 1950, o atual prédio velho, sede da 

Universidade, foi adquirido por doação das Irmãs Carmelitas, bem como o terreno 

de 18 mil metros quadrados e a capela existente. Os fundos monetários, 

arrecadados, sob a administração do Cardeal Motta, constituíram-se, por meio de 

doações de famílias tradicionais, industriais paulistas e de "esmolas" arrecadadas 

entre as igrejas. Por sua vez, as freiras agostinianas do "Sedes Sapientiae" 

entregaram as edificações das ruas Caio Prado e Marques de Paranaguá, além 

de todo o acervo de sua biblioteca, que correspondia a 80% da universidade 

nessa ocasião. (CASALI, 1995; AVELINO, 1999). 

Mas, a construção do Teatro da Universidade Católica (TUCA), em 1965-

1967, levou o Reitor Bandeira de Mello (1964-1972) a firmar o primeiro 

empréstimo junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de 49 mil cruzeiros. 

A ampliação do patrimônio, entre os anos de 1967 e 1968 – como, por exemplo, a 
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compra de algumas casas e a construção do Prédio Novo em 1970 –, com novos 

financiamentos, é apontada como marco do processo de endividamento crescente 

da universidade. (AVELINO,1999).  

Diante desse crescente endividamento, não faltaram propostas e ações 

dos mais diversos setores da universidade, visando contornar o referido 

problema. Em determinados momentos, angariou-se apoio de segmentos internos 

e externos à instituição, alguns setores reviram suas posições, frente a 

interlocutores intransigentes, omissos e interessados em saídas plausíveis para 

uns, e utópicas para outros. 

A criação da Associação dos Professores da PUC-SP (APROPUC), em 

1976, e da Associação dos Funcionários Administrativos (AFAPUC), em 1978, é 

apresentada como resultado natural da crise financeira da universidade, de um 

processo de arrocho salarial e de descaso para com os direitos trabalhistas de 

professores e funcionários. A criação dessas associações e a legitimidade para 

tratar das condições de trabalho e reajustes salariais com as Reitorias não reflete 

apenas uma maior abertura política entre patrões e empregados na universidade, 

mas indica também a deterioração crescente dessas condições, ao longo dos 

anos, alimentada pelos déficits orçamentários e crescentes empréstimos. 

Em vista das dificuldades financeiras, em 1979, a Reitoria da PUC-SP 

liderou um movimento unificado das Universidades Católicas, em favor da 

ampliação dos subsídios governamentais para essas Instituições, e foi 

responsável por levar ao Governo Federal um demonstrativo da situação 

econômica de suas congêneres. Segundo relato do Pe. Edenio Valle, Vice-reitor 

comunitário, ao jornal Porandubas, os demais membros da Reitoria estiveram em 

Brasília, em setembro de 1979, entregando ao Presidente da República um 

relatório sobre a situação financeira das Universidades Católicas e, em nome 

delas, solicitaram e justificaram um incremento de verbas federais, para o ano de 

1979, em 3% das verbas aplicadas ao conjunto das Universidades Federais e, 

para os anos seguintes, este índice aumentaria progressivamente para 5%, 7%, 

9% e 10% de 1980 a 1983. (Porandubas, set.1979, p.12). 

Apesar das medidas tomadas pela Reitoria, no sentido de diminuir o déficit 

orçamentário – como por exemplo, o aumento do número de alunos por sala de 

aula, diminuição de verbas para pesquisa e aumento do número de horas-aula 
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para o mesmo tempo de contrato de trabalho–, os salários permaneciam em 1979 

no patamar de 20% (vinte por cento), inferior aos piores salários pagos nas 

universidades brasileiras. Mesmo com o estado de greve no final de 1978 e 

deflagrada na noite de 25 de abril de 1979, os professores ouviram da Reitoria, 

durante os nove dias de paralisação, que não havia dinheiro para atendê-los. O 

reajuste de 5% (cinco por cento) para os auxiliares de ensino, concedido pela 

Reitoria, em oposição aos 20% (vinte por cento) solicitados para os mais baixos 

salários do professorado, não representou para aqueles que permaneciam na 

Instituição uma desmotivação para a formação de 3 comissões responsáveis em 

estudar, respectivamente, o orçamento, o cumprimento legal da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT) na PUC-SP, e os recursos públicos ofertados pelo 

Estado. Essas ações eram dirigidas para enfrentar a crise da universidade37. 

(APROPUC, 1981).  

Nesse sentido, a APROPUC, em reunião extraordinária realizada em maio 

de 1979, propunha a formação de uma comissão de professores, com o intuito de 

angariar mais verbas públicas, via Ministério da Educação e Cultura (MEC) para a 

universidade, mediante estudo preliminar de projetos e serviços que a 

universidade poderia vender ao Estado. (APROPUC, 03 mai. 1979). 

Considerava a APROPUC que a universidade apresentava problemas de 

ordem acadêmica, administrativa e organizacional, que a impedia de formular 

uma politica acadêmica e gerencial menos burocrática. A falta ou a dificuldade de 

obter dados dos setores acadêmicos e administrativos sobre atuais e potenciais 

                                                            
37 Outras Instituições passaram por dificuldades financeiras. A Congregação da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) enviaria à 
Superintendência da entidade, no Rio, um conjunto de medidas alternativas para evitar que o 
curso de graduação em Administração de Empresas fosse encerrado, em decorrência de 
problemas financeiros, que espelhariam a crise que a instituição atravessava, por ordem de 
fatores externos a ela. O estudo preparado pelo Professor Luís Carlos Bresser Pereira 
recomendava mobilização da instituição para obtenção, em curto prazo, de maiores recursos 
governamentais para a Fundação, levantamento de recursos da própria comunidade empresarial, 
arrecadação de fundos junto a outras fontes governamentais, aumentar o número de alunos por 
sala, ampliando seus recursos com as mensalidades pagas por esses alunos. O curso contava 
com 1.500 alunos e formou, desde 1958, apenas neste setor, 2.510 bacharéis. Segundo O Prof. 
Luis C. Bresser Pereira, o fechamento do curso “representa uma perda irreparável para o País, na 
medida em que este curso é hoje o principal responsável pela formação dos quadros dirigentes de 
empresas paulistas e brasileiras”. (Folha de S.Paulo, 03 out.1980, p. 13). A Folha de S.Paulo 
noticia um empréstimo de 500 mil dólares, cerca de 120 milhões do Vaticano à Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas que, segundo o vice-presidente da sua mantenedora, seria 
suficiente apenas para saldar dívidas provenientes de empréstimos bancários, que somariam 180 
milhões. (Folha de S.Paulo, 23 dez. 1980, p. 37). 
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projetos de pesquisa financiados pelo Estado a impedia de projetar sua política 

científica e educacional. Novas práticas acadêmicas e administrativas, baseadas 

em relações harmoniosas e cooperativas, eram fundamentais para que outros 

projetos de pesquisa também fossem atendidos. Era preciso democratizar as 

formas de concessão de verbas por toda comunidade. Segundo o documento, 

 
o objetivo desta proposta é possibilitar um planejamento tocante à 
utilização de verbas externas para toda a comunidade universitária e a 
partir de toda esta comunidade. Acreditamos que isto deva ser feito (e 
que pode realmente ser feito) através de uma organização e 
sistematização de esforços individuais e isolados que já existiu. Não 
significa que se crie toda uma burocracia (que nada mais faria a não ser 
provocar mais ônus para a universidade) o que acabaria, inclusive, por 
cercear iniciativas pessoais. Em outras palavras, pretendemos juntar tais 
iniciativas de forma a ter um plano que atenda a toda a universidade  e 
não setores ou pessoas isoladas. Um exemplo de como esta 
reorganização interna poderia ser conseguida é o da formação de um 
grupo de professores, um de cada centro, um do Básico e um do Pós-
Graduação, com dez (10) horas de seu contrato para colocar em prática 
a proposta. (APROPUC, 03 mai. 1979). 

 

O documento assinala, ainda, que a comissão de verbas MEC-PUC a ser 

formada, deveria elaborar um estudo sobre o montante de verbas passíveis de 

solicitação, mediante o cruzamento das necessidades da universidade e das 

políticas praticadas pelas agências e órgãos financiadoras de projetos oficiais e 

aqueles potencialmente elaborados pela universidade. O levantamento desses 

dados deveria ser amplamente divulgado na instituição para que os setores 

interessados pudessem desenvolver serviços. Apesar de se tratar de uma 

proposta muito geral, que não especifica o problema da distribuição de recursos 

para a pesquisa na universidade, num momento de decolagem dos programas de 

Pós-Graduação, nota-se uma preocupação dos professores em sistematizar e 

direcionar as pesquisas e os parcos recursos de forma mais equitativa, evitando 

privilégios que, supostamente, eram oferecidos a setores e pesquisas em 

detrimento dos demais. 

A Ata de 13 de maio de 1981 é a mais esclarecedora, ao referir-se, ao 

menos, a um dos aspectos da crise geral da instituição: o descompasso entre a 

estrutura administrativo-organizacional incompetente e o setor de ensino e 

pesquisa. Essa falta de entrosamento entre interesses e atividades acadêmicas 

de um lado e, administrativos de outro, numa conjuntura de permanente crise 
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financeira, acentuava, ainda mais, a necessária redefinição das relações de poder 

entre a Reitoria eleita e o corpo administrativo permanente – esse último 

equidistante e omisso frente a atual situação financeira e educacional da 

universidade.  

Reivindica uma reorganização gerencial da PUC-SP e uma sistematização 

das atividades isoladas de professores, dispersos pelos seus departamentos, 

como meio para enfrentar a crise: 

 
A seguir o prof. Aloizio dá os encaminhamentos e propostas para o 
problema, centralizando principalmente 4 preocupações: 1) que a crise 
financeira se agravou e, política com relação à administração só piorou a 
crise; 2) o acordo trabalhista não esta sendo cumprido; 3) a estrutura 
administrativa é incompetente à margem do processo de 
democratização; 4) as verbas do MEC não foram enviadas. A reitoria não 
toma uma decisão clara sobre a administração e que, os professores 
devem se posicionar sobre o que exigir da Reitoria a esse respeito. 
Deverá ser encaminhada, por escrito, uma proposta sobre a realização 
de uma auditoria interna. (...) o Prof. Laurindo Leal filho, defendeu sua 
opinião de eu deve-se exigir uma resposta da Reitoria: quem manda na 
Universidade? A Reitoria ou a Administração? Dando continuidade as 
discussões o Prof. Maurício toma a palavra dizendo que, a administração 
deveria ser feita por cargos em comissão (pessoas escolhidas 
juntamente com a escolha de reitores) acabando com a administração 
permanente. (APROPUC, 13 mai. 1981).  

 

Apesar de tais documentos indicarem problemas referentes ao poder de 

gestão da universidade, à ineficiente alocação e uso dos recursos provenientes 

das anuidades escolares, do MEC e demais insumos orçamentários por toda 

instituição, a APROPUC-SP cobrava da Reitora Nadir G. Kfouri uma posição clara 

e direta em seu programa de gestão, sobre a necessária reforma administrativa, 

dentro do intuito de democratizar as estruturas da universidade. Porém, como 

indica o documento, a questão das verbas orçamentárias era a questão primordial 

da entidade. 

 
Voltando à palavra ao presidente da mesa (Aloizio Oliva), este ressalta o 
problema da reforma administrativa, apresentando a proposta da 
Diretoria dos adendos da Assembleia da manhã. (...). O ponto central de 
acordo com as posições dos participantes é que a Administração e a 
Reitoria possuem posições diferentes e, desta forma, devemos exigir 
uma definição da Reitoria. A  questão das verbas deve ser tratado como 
ponto importante e central. Passou-se em seguida a preocupação geral 
que é não priorizarmos a reforma administrativa em detrimento da 
questão central que são as verbas. Deixa-se claro que a questão central 
com relação à reforma administrativa é a democratização da estrutura, 
portanto, esta independe de se a administração é “boa” ou “má”. A seguir 
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foi tirado como proposta, a solicitação de um posicionamento claro da 
Reitoria com relação à reforma administrativa, juntamente com seu 
programa. (APROPUC, 19 mai. 1981). 

 

É perceptível que a crise da universidade não se resume as suas 

dificuldades financeiras, mas engloba as relações entre a estrutura administrativa 

fechada, o corpo de funcionários que a operam, a gerência de uma Reitoria eleita, 

que deveria impor seu plano de ação e os professores que exerciam pressão para 

modificá-la, ao ponto de indagarem: "Quem manda na universidade? A Reitoria ou 

a administração?” Porém, destaco que, para a APROPUC-SP, nesse momento, o 

maior responsável pela crise financeira da PUC-SP era o Estado – por 

consequência, de todo o ônus acadêmico, salarial e trabalhista sofrido pela 

universidade. 

Concebia a Associação de Professores, em Ata de 03 de maio de 1979, 

não só a urgente necessidade de verbas públicas, mas o direito inquestionável de 

receber dotações orçamentárias do Estado, condizentes com o projeto 

educacional e com a produção científica afinada com os interesses mais gerais do 

país, já que, 

 
em 1962, a participação das verbas do MEC no valor total do orçamento 
da PUC era de 76,4%. De lá para cá, essa participação tem caído 
vertiginosamente até chegar em 3,6% em 1978. O que significa 
isso?.Significa inicialmente que a desobrigação do Estado brasileiro com 
a educação é a principal responsável pela mais séria crise financeira que 
a PUC enfrentou desde sua fundação, em 1946, e que já dura cinco 
anos. (APROPUC, 1981, p. 101). 

 

A comissão salarial da APROPUC já alertava, em junho de 1980, que se a 

crise da instituição persistisse, a Universidade teria apenas duas saídas: 

transformar-se em uma Universidade "a mais da rede privada" e, para tanto, 

deveria tomar as medidas cabíveis para sanar os déficits, aumentar as anuidades 

escolares, fechar cursos pouco procurados, suprimir os serviços "comunitários" e 

intensificar o arrocho salarial de professores; ou simplesmente, fechar a 

Universidade, o que representaria uma perda incalculável para a educação 

nacional. (APROPUC, junho de 1980). 

O quadro a seguir, apresentado pela APROPUC, ilustra a argumentação de 

que a PUC-SP sofria de uma clara política discriminatória, em relação às demais 
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universidades católicas, cuja participação decresceu de 14,4% para 11,2% do 

orçamento do MEC, enquanto havia um acréscimo de 3,2% para as demais 

universidades católicas. 

 
Tabela 05-Distribuição de verbas pelo MEC às Universidades Católicas e à PUC-SP, em CR$ mil. 

Instituições 1975 1978 
 Valores 

nominais 
% de 

distribuição 
Valores 

nominais 
% de 

distribuição 
Verbas p/ PUC-SP 6.000 14,4% 11.200 11,2% 

Verbas p/ Univ. Católicas 
(12 unidades). 

41.546 85,6% 88.556 88,8% 

Total 47.546 100% 99.756 100% 
Fonte: Dados das Universidades Católicas e do relatório DAU/MEC, 1978, p. 216. In.: "As 
Universidades Católicas no Momento Atual." (adaptado). 
 

Entretanto, longe de tentar escrever uma história financeira da instituição, o 

que essa interpretação não conta é que houve, na verdade, um incremento 

substancial do montante de verbas do MEC para a PUC-SP – um aumento de 

86,67%, no período de 1975 a 1978. Numa média de 21,66% por ano, o que é 

bastante significativo se levarmos em conta, por exemplo, os minguados 5% de 

reajuste salarial, obtido pelos professores em maio de 1979. 

 
Tabela 06-. Participação das verbas do MEC no Orçamento Geral da PUC-SP, em CR$ mil.. 
Ano Orçamento Geral Verbas do MEC Porcent. Déficit ou Superávit 
1975 142.800.000 6.000,000 4,20% (-) 29.176.000 
1976 176.228.000 8.200.000 4,65% (-) 21.024.000 
1977 195.988.000 11.000.000 5,61% (-)  2.009.000 
1978 312.394.000 11.200.000 3,58% (-) 18.283.000 

Fonte: APROPUC, 1981, p. 109 (adaptado). 

 

Concordo com a interpretação da APROPUC, quando afirma que a 

participação das verbas do MEC, no orçamento geral da PUC-SP, em 1962, era 

de 76,4% e que essa participação decresceu para 2,4%, em 1979, bem como a 

projeção de um déficit operacional de CR$108.985.000,00 (cento e oito milhões, 

novecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros). Entretanto, há que salientar que esses 

dados tomam por base o orçamento geral da PUC-SP, que cresceu 

continuadamente, desde 1962, no valor de CR$ 85.000 para CR$ 312.394.000, 

em 1978. Se levarmos em conta apenas o período aqui tratado (1975-1978), há, 

na verdade, um crescimento do orçamento da Universidade de 118,76%, em 
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apenas 4 anos – aumento bastante significativo, se compararmos aos índices 

inflacionários apurados no período, de acordo com a tabela, a seguir: 

 
Tabela 07-Inflação brasileira 

Ano Índice 
1975 34,55% 
1976 46,27% 
1977 38,78% 
1978 40,84% 
Média 40,11% 

Fonte: Almanaque Abril, 2012. 

 

Cabe ressaltar que a política privatizante do Estado brasileiro, numa 

conjuntura de crise econômica nacional, traduziu-se pela diminuição do 

orçamento do MEC, em relação ao da União. Se, em 1964, esse orçamento era 

da ordem de 10%, caiu para 4,17%, em 1978, o que reflete uma política geral de 

contenção de despesas e recursos para o ensino em geral, especialmente o 

público. Dessa forma, não só a PUC-SP, mas também as universidades oficiais 

sofreram com a desobrigação do Estado para com a educação. (MARTINS, 

1981)38. 

 

 

2.2. As Universidades Católicas e as verbas públicas 
 

O ex-Reitor Antônio Carlos Caruso Ronca (1993-1997), em depoimento à 

Revista PUC VIVA, não só relembra a crise da instituição, a greve de 28 dias de 

novembro de 1986, mas aponta falhas na política gestora da instituição, durante a 

década de 70 e 80, que a teriam levado praticamente ao colapso. Parece 

expressar uma posição crítica sobre o modo pelo qual seus dirigentes 

administravam os recursos da universidade, sem criar outros mecanismos de 

obtenção de verbas e financiamentos, o que teria sido a prática corrente 

hegemônica até então. Para tanto, reporta-se a uma matéria da revista IstoÉ, para 

                                                            
38 Segundo informe do diretor-tesoureiro da PUC-SP Prof. Ary Silvério, ao jornal Folha de S.Paulo, 
de 31 de março de 1981, os aumentos concedidos em oito anos aos professores foram da ordem 
de 1.287,24%, enquanto os reajustes das anuidades ficaram em 941,95%, o que significaria uma 
perda de 345,29%.  A instituição possuía, em 1981, 1.407 professores, 952 funcionários e cerca 
de 13.500 alunos. (Folha de S.Paulo, 31 mar.1981, p. 17). 
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traçar o quadro financeiro da instituição. Ao dar voz ao jornalista, procura 

expressar sutilmente sua visão sobre a "filosofia" de gestão de seus antigos 

dirigentes. 

 
Em novembro de 1986, a revista Isto É trouxe reportagem de capa sobre 
a PUC-SP com a manchete: 'PUC: no limite da resistência'. Analisando 
uma greve geral de vinte e oito dias, o jornalista assim se manifestou: 'A 
greve, declarada por professores e funcionários e apoiada pelos alunos, 
teve como eixo as reivindicações salariais, mas acabou revelando para 
eles que o problema da instituição é muito mais grave do que o 
trabalhista. Com o patrimônio hipotecado e uma dívida de 46 milhões de 
cruzados, que até o fim do ano vai alcançar 70 milhões, a tradicional 
universidade está mesmo é para fechar as portas'. 
Baseando-se em dados fornecidos pela instituição, a reportagem 
complementava a dramaticidade da situação: 'Em 1982, o déficit da 
instituição já era de 325 milhões de cruzeiros. Em janeiro deste ano, foi 
para 18 bilhões só de juros e correção monetária da dívida acumulada. 
Hoje a PUC deve, só aos bancos, 35 milhões de cruzados, a 1,5% ao 
mês'. 
É importante observar que, nas décadas de 1970 e 1980, os salários de 
professores e funcionários se situavam num patamar abaixo do mercado; 
eram muito frequentes os pedidos de demissão de professores e, 
principalmente, de funcionários. As greves faziam parte da rotina da 
universidade. (...). 
Os gestores, junto com os colegiados superiores, buscavam administrar 
a dívida e agiam a partir da clássica solução de aumentar as receitas e 
diminuir as despesas. (PUC Viva, abr. 2006, p.13). 

 

A política gestora das últimas administrações caracterizou-se por aumentar 

os déficits anuais, através da rolagem da dívida, por meio de novos e sucessivos 

empréstimos bancários a juros subsidiados. Tal prática financeira incrementava, 

cada vez mais, a dependência da instituição frente à política de crédito bancário 

que, por sua vez, contribuía ainda mais para a crise da instituição. 

Para tentar, pelo menos, contornar tal situação, as últimas Reitorias 

buscaram ampliar o montante de recursos financeiros disponíveis para cumprir 

suas obrigações junto ao sistema financeiro. Para tanto, são claras, pelo menos, 

algumas atitudes: ampliar a política de subsídios, aumentar as verbas de custeio 

junto ao MEC e incrementar a taxa de mais valia de seus empregados. 

Em relação à primeira ação, retomou, apoiou e contribuiu para a retomada 

do projeto de 1981, da Associação Brasileira das Escolas Superiores Católicas 

(ABESC), que propunha ao MEC verbas orçamentárias fixas para as escolas 

superiores católicas. 
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Nesse projeto, interessa destacar, em primeiro lugar, a luta empreendida 

por essas instituições contra a política de reajuste semestral das mensalidades 

escolares, estipuladas pelo Conselho Federal de Educação, por meio da 

Comissão de Encargos Educacionais que, segundo a ABESC, estaria mais 

atrelada a interesses políticos circunstanciais, do que à realidade de mercado ou 

aos custos operacionais das instituições. Em segundo lugar, afirmavam que os 

rejustes salariais firmados por acordos coletivos ultrapassavam o valor de 

correção das taxas escolares, incoerentes com o equilíbrio almejado. (CRUB, 

1981). 

Dessa forma, imputam à política de controle de preço das anuidades 

escolares, praticada pelo governo federal, a crise do ensino superior privado, que 

não teria a liberdade de cobrar o "preço justo" pela educação oferecida. A isenção 

de impostos, contribuição previdenciária e bolsas de estudos para os estudantes 

são entendidas como medidas paliativas que não possibilitam resolver o 

problema. 

Sem abrir mão dos subsídios governamentais, a ABESC, portanto, 

afirmava que: 
 

É necessário, pois, que o poder público libere as taxas anuais ou 
semestrais deixando aos responsáveis pelo alunado, ou ele mesmo, 
escolher se os preços são ou não convenientes, tendo em vista o padrão 
de ensino que se lhe  oferece. O fundamental é que as leis do mercado 
sejam respeitadas. A partir daí, o ensino particular vai avaliar o seu 
próprio contexto dentro de uma programação viável, com fixação de 
taxas realísticas e que cubram não só os custos operacionais, mas ainda 
a reposição, manutenção de equipamentos e mesmo novos 
investimentos na procura de melhor padrão de serviços a serem 
prestados. (idem, p. 163). 

 

Autonomia e liberdade educacional assumem aqui seu verdadeiro 

significado: as leis do mercado. São elas as determinantes principais para 

determinar o padrão do ensino, bem como distinguir aqueles que poderão usufruir 

dos serviços ofertados pelo mercado do ensino. A lei da oferta e da procura, 

princípio elementar da sociedade capitalista, é consagrada pelo espírito da 

ABESC. 

No documento da ABESC de 18 de março de 1985, os dirigentes das 

instituições católicas (16 universidades e 19 escolas isoladas) se dirigiram ao 
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Ministro da Educação Marco Maciel, propondo a criação de um Sistema 

Associado de Ensino Superior39 (SAES), que, se aceito pelo governo federal, o 

obrigava subvencionar em 30% o orçamento comprovadamente executado pelas 

instituições inscritas no Conselho Nacional de Serviço Social, corrigido pelo 

mesmo índice aplicado nas universidades federais.   

Defendiam e exaltavam, a princípio, a posição da Igreja no Brasil em 

relação ao papel desempenhado, historicamente, pelas Escolas Católicas frente à 

educação nacional, considerando inaceitável qualquer intento de monopólio 

estatal da educação pelo Estado, numa sociedade pluralista que reconhece, 

constitucionalmente, o direito dos cristãos de escolherem a educação que bem 

lhes conviessem. Colocavam-se apreensivos diante do ressurgimento do 

antagonismo injustificado que contrapunha a Escola Particular e a Escola Pública 

e Gratuita, bem como do questionamento da qualidade de ensino da primeira. 

(ABESC, 18 mar. 1985). Ressaltavam, ainda, a contribuição social das Escolas 

Católicas Superiores em relação à formação de jovens reconhecidamente 

carentes, possibilitando, por meio das baixas mensalidades e pelas expressivas 

bolsas de estudos, a ascensão social, cultural e profissional, que o sistema oficial 

superior não tinha condições de atender. (idem). 

Com o subtítulo "Uma situação de crise permanente", afirmava que, no final 

da década de 1960, a contribuição do governo federal para o custeio de tais 

escolas era reconhecidamente expressiva e diminuiu, sensivelmente, ao ponto de 

tornar-se irrisória, paralelamente a uma conjuntura socioeconômica bastante 

desfavorável e ameaçadora da própria sobrevivência do sistema de Ensino 

Superior particular, tais como: o estabelecimento de reajustes salariais 

semestrais, fixados com base em índices superiores aos dos reajustes das 

anuidades – fixados pelo governo federal aquém dos inflacionários; a 

impossibilidade de se cobrar anuidades, condizentes ao custo do ensino, diante 

da carência de muitos estudantes, o que impossibilitava uma "real e democrática 

liberdade de ensino". Com base em tais considerações, pleiteiava apoio financeiro 

indispensável, sem o qual não teria condições para continuar a assegurar um 

ensino de qualidade.  
                                                            
39 Cabe ressaltar que esse projeto é uma versão similar ao projeto da UCG, encaminhada pelo 
Reitor dessa universidade ao governo federal neste mesmo ano. (Revista da Associação dos 
Docentes da Universidade Federal de Goiás (ADUFG), em 1985).. 
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No item "O custo do Ensino nas Universidades Católicas", o documento se 

esforçava para demonstrar que, no ano de 1984, as instituições católicas 

apresentavam custo operacional muito inferior ao das Escolas Superiores 

Federais, particularmente ao custo referente à manutenção – quantidade de 

alunos, número de professores e demais despesas operacionais, conforme 

quadro a seguir: 

 
Tabela 08- Custo do Ensino por tipo de Universidade. 

 Universidades Federais Universidades Católicas

Número de universidades 35 16

Número de alunos 351.904 183.345

Média de alunos  10.054 11.459

Número de professores 44.279 11.456

Alunos por professor 7,9 16

Recursos orçamentários CR$ 1.386.595.000.000 CR$    180.050.068.307

Recursos por alunos CR$ 3.940.264 CR$    989.029

Contribuição do MEC CR$ 1.386.595.000.000 CR$        4.991.821.312

Média por alunos CR$ 3.934.374 CR$ 27.277

Fonte: Documento ABESC, Brasília, 18 de março de 1985, p.14-15. 

 

Conclui que, se as Universidades Católicas fossem federalizadas, elas 

deveriam receber CR$ 721.347.800.000, ou seja, 144,50 vezes mais do que 

receberiam em conjunto. Tal quadro comparativo serve para reforçar a 

competência administrativa e gerencial das Universidades Católicas, o 

desperdício de recursos da sociedade para que as Instituições Federais possam 

ter o mesmo nível de qualidade e justificar a proposta de reforço orçamentário 

pleiteado. 

Enquanto o projeto de Lei não fosse aprovado, buscavam assegurar o 

apoio e incentivo às instituições comunitárias ou confessionais de ensino superior, 

mediante a destinação anual de recursos correspondentes a um mínimo de 10% 

do total dos recursos destinados ao orçamento operacional global das Instituições 

Federais de Ensino Superior. 

Solicitavam, ainda, que fosse institucionalizado, em caráter definitivo, o 

programa de crédito educativo ao estudante carente, para que pudesse 
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matricular-se em qualquer instituição de sua escolha, bem como bolsas de 

estudos.  

Percebe-se, nessa ação conjunta das universidades católicas, uma série 

de justificativas, históricas ou pragmáticas, que visavam angariar subsídios 

orçamentários do Estado. Persistiam, de forma rígida, os mesmos pressupostos e 

argumentos formulados pelos dirigentes da PUC-SP, de que todas elas possuíam 

o direito inquebrantável a tal auxílio. Tais justificativas, ao tomarem as IES 

Federais como parâmetro negativo para exaltar as qualidades gerenciais e 

educacionais positivas das Católicas, entraram em contradição com os 

apontamentos formulados pela APROPUC, além de afastá-las das primeiras e 

aproximá-las das empresas de ensino. 

A eficiência e/ou eficácia da atividade educacional das Católicas transborda 

pelas linhas desse documento, fazendo inveja aos adeptos da "economia da 

educação", tão ao gosto dos formuladores da Lei 5.540/68 e da mentalidade dos 

dirigentes das empresas educacionais, sem qualquer problema de natureza 

filosófica. Até segunda ordem, o princípio de que a educação é um bem de direito 

público indica que ela não poderia ficar à mercê e sujeita ao sabor da lei da oferta 

e da procura, na qual os grupos econômico-financeiros poderiam, livre e 

autonomamente, obter, nessa atividade, meios para multiplicarem seus capitais – 

menos, ainda, sujeita aos ditames imediatos do mercado de trabalho que definem 

a quantidade de vagas e a formação curricular dos futuros profissionais. 

.Por seu lado, o governo federal tomou iniciativa de incentivar os estudos 

sobre a universidade brasileira, com o objetivo de reestruturá-la e, dessa forma, 

criou a Comissão Nacional para Reformulação do ensino Superior40 (CNRES), em 

                                                            
40 Faziam parte: Caio Tácito de Vasconcellos, Presidente, membro do CFE; Almicar Tupiassu, 
professor da UFP; Carlos Nelson Coutinho, ex-militante do PCB, professor das Faculdades 
Integradas Benett; Eduardo De Lamonica Freira, Reitor da UFMT; Fernando J. Lessa Samento, 
Pró-reitor da UFBA; Francisco Javier Alfaya, presidente da UNE, em 1982 e militante do PC do B; 
Haroldo Tavares, empresário, ex-diretor da escola de Engenharia da UE do Maranhão; Jair 
Pereira dos Santos, ex-diretor do DIEESE, sindicalista; José Arthur Gianotti, professor da USP e 
presidente do CEBRAP; Marly Moyses S. Araújo, Secretária de Educação de Minas Gerais; Paulo 
da Silveira Rosas, professor da UFPe; Roberto Cardoso de Oliveira, professor da UNICAMP; 
Romeu Ritter dos Reis, presidente da Sociedade de Educação Ritter dos Reis, de Porto Alegre; 
Simon Schwartzmann (relator), professor e diretor do IUPERJ; Ubiratan Borges de Macedo, 
membro do Conselho Federal da Cultura e professor na UFPR; e, José Eduardo Campos de 
Oliveira Faria, assessor da presidência do Banco Itaú. O Grupo Executivo de Reforma do Ensino 
Superior (GERES), criado em fevereiro de 1986, formado por técnicos do MEC, que deu 
continuidade aos trabalhos do CNRES (Comissão Nacional para Reformulação do Ensino 
Superior), incorporou grande parte das conclusões do mesmo, com a finalidade de apresentar um 
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29 de março de 1985, por meio do Decreto nº 91.177, sob o governo do 

presidente em exercício José Sarney, cujo objetivo era fazer um diagnóstico e 

propor medidas para reestruturar o Ensino Superior. Seus membros foram 

nomeados pelo MEC, entre dirigentes da comunidade universitária e 

representantes das mais diversas "colorações" político-ideológicas, formação 

educacional e histórico profissional.  

Dos 24 membros, ressaltamos a presença de personalidades que, de certa 

forma, mantiveram, ou mantinham, vínculos com as IES, ligadas à Igreja Católica, 

quando não representantes dessas instituições: Luiz Eduardo Wanderley, Reitor 

da PUC-SP; Edmar Lisboa Bacha, professor de economia da PUC-RJ e 

presidente do IBGE; Bolivar Lamonier, professor da PUC-SP e da USP; Guiomar 

Namo de Mello, Secretária de Educação do Município de São Paulo, Doutora em 

Filosofia da Educação pela PUC-SP e Professora na mesma universidade (1969-

1985); e Dom Lourenço de Almeida Prado, Reitor Beneditino do Colégio S. Bento, 

na cidade do Rio de Janeiro, entre 1955 e 2001.  

Para a CNRES, o setor privado, indiscriminadamente, estaria passando por 

uma grave crise econômico-financeira, e não apenas as instituições 

confessionais. Reconheceu, em parte, que o Estado era responsável pela crise 

dessas instituições por ter controlado o reajuste das mensalidades escolares, por 

não ter criado uma política de incentivos fiscais (além da dedução ao imposto de 

renda) e por ter suprimido as bolsas de estudo do salário-educação. Porém, 

indicou que, nas "universidades confessionais", a crise também era o resultado da 

incapacidade gerencial de equacionar o conflito de interesses corporativos dos 

professores e funcionários, por melhores condições de trabalho e salário de um 

lado, e de outro, dos alunos, por pleitearem redução de custos ou congelamento 

das mensalidades41. Dessa forma, as Universidades Católicas buscavam a 

solução para o problema recorrendo à ajuda externa, ou seja, ao direito de 

usufruir de verbas federais, por meio da criação de um regime jurídico especial. 
                                                                                                                                                                                    
anteprojeto de Lei, voltado exclusivamente às IES federais, para ser encaminhado ao Congresso 
Nacional. Duramente criticado pelas entidades representativas de docentes, discentes e de 
funcionários, e mediante ameaça de greve dos professores das federais, o anteprojeto de Lei foi 
arquivado. (CUNHA, 1997). 
41 Segundo levantamento da Folha de S.Paulo, o valor, em média, das mensalidades em 
cruzeiros, em setembro de 1985, era o seguinte: PUC-SP 400 mil; FGV 900 mil; MACKENZIE 1 
milhão, FAAP 400 mil; FMU 420 mil; PUC-CAMP 350 a 900 mil; PUC-RJ 500 mil; Estácio de Sá 
280 mil, PUC-MG 250 mil; UC do Paraná 600 mil. (Folha de S.Paulo , 15 set, 1985, p.31). 



115 

 

Nesse sentido, para o CNRES, a oposição entre ensino público e privado 

acirrava-se, já que, para o primeiro, tal redirecionamento financeiro prejudicaria 

ainda mais as dotações orçamentárias para as instituições oficiais. Entretanto, 

reconhecendo os padrões de qualidade, de utilidade pública educacional e as 

"atividades de indiscutível interesse social" que elas desenvolviam, fazia as 

seguintes recomendações: 

 

(i) Que seja criada, por lei, a possibilidade de que instituições 
particulares de ensino superior reconhecidas pelo seu padrão de 
qualidade, sejam consideradas como entidades de utilidade pública 
educacional, para efeito de obtenção de recursos públicos; A legislação 
deverá estabelecer:  
- os requisitos mínimos exigidos para seu reconhecimento como 
entidade desta natureza; (...). 
- os mecanismos de acompanhamento que assegurem a permanência 
dos requisitos de qualidades exigidos.  
(ii) Que as instituições privadas que recebam apoio público na forma 
indicada acima tenham suas atividades sujeitas a controle social efetivo;  
(iii) Que o crédito educativo seja ampliado e o sistema de bolsas de 
estudo expandido, segundo critérios a serem estabelecidos pelos 
Conselhos Federal e Estaduais de Educação. (RELATÓRIO, CNRES, 
1986, s/d.). 

 

Dessa forma, despontava para as instituições confessionais a possibilidade 

de verem seus orçamentos reforçados com o dinheiro público, direta ou 

indiretamente. Essas reivindicações, porém, jamais saíram do horizonte de tais 

instituições. Mediante certos critérios de avaliação e fiscalização “social ou 

pública” sobre essas instituições, projetava-se o reconhecimento de universidades 

particulares “diferenciadas” ou “especiais”, de utilidade pública não estatal – 

concepção essa que seria explorada e apresentada como modelo alternativo para 

a PUC-SP.  

 

 

2.3. Identidade pública? A questão das verbas 
 

A análise das fontes consultadas indica que haveria uma política 

deliberada, senão maquiavélica, do governo federal de reduzir, substancialmente, 

as verbas destinadas à PUC-SP, como meio de forçá-la a adotar uma política 

educacional afinada com o caráter elitista e mercadológico das demais escolas 

particulares de nível superior, o que descaracterizaria sua identidade educacional.  
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É uma identidade educacional que vai sendo reforçada e cristalizada na 

memória coletiva, como uma universidade preocupada com o social. O caráter 

privado e a situação financeira desfavorável, entretanto, não impediram que sua 

"virtude confessional" fosse dirigida para os mais necessitados, fossem eles 

economicamente oprimidos, fossem politicamente perseguidos, conforme pode 

ser lido em artigo da profa. Yvone Dias Avelino, responsável por organizar o 

projeto42 de pesquisa sobre a história da universidade.  

 
A PUC-SP, mesmo sendo uma instituição privada, “democratizou-se”, 
em termos do reconhecimento de alunos economicamente carentes – 
alguns mantidos com bolsas de estudo – e também pelo fato de estar 
com seus cursos voltados para a comunidade, tentando fundamentar-se 
na realidade socioeconômica nacional e tendo por finalidade principal a 
investigação e a pesquisa científicas. (AVELINO, 1999). 

 

Mais adiante, ao referir-se à associação entre ensino e pesquisa e 

engajamento político na história da PUC-SP, afirma: 

 
neste compasso de desenvolvimento, duas linhas de estilo universitário 
vão se impondo. Num primeiro instante, os interesses voltavam-se para 
a pesquisa da realidade brasileira num ambiente de autonomia. Por isso 
a PUC abriu, em 1977, as portas para a 29ª reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que sofreu pressões do 
sistema contra essa  realização. A universidade acolheu, também, 
professores categorizados atingidos pelo Ato Institucional nº 5, que 
passaram a integrar seu quadro de docentes. Na segunda vertente, 
buscou denunciar a realidade dos mais oprimidos, com seminários, 
experiências e projetos de pesquisa de campo acerca de cultura popular, 
menor abandonado, índio, participação popular, entre outros. (PUC 
VIVA, Junho de 1999, p.8). 

 

Vítimas da política educacional e financeira adotada pelo Governo Federal 

e perseguidas, politicamente, pelo seu engajamento social e pelo perfil 

democrático em construção, as entidades representativas de alunos (DCE - 

Diretório Central dos Estudantes), professores (APROPUC-SP), funcionários 

(AFAPUC - Associação dos Funcionários da PUC-SP) e pela Reitoria lançaram, 

em março de 1980, um manifesto conjunto dirigido às autoridades e à população 

                                                            
42 Em decorrência de solicitação feita pelo Pe. Edenio Valle, Vice-Reitor Comunitário, ao Programa 
de Pós-Graduação em História, formou-se um grupo de pesquisa sobre a História da PUC-SP, sob 
a liderança da Profa. Yvone Dias Avelino, que também foi responsável por organizar e categorizar 
os documentos da Ação Católica, disponível no Centro Casemiro dos Reis Filho (CEDIC) e a 
orientação de mestrandos e doutorandos, sob essas temáticas.. 
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em geral, sobre os efeitos de tal política sobre a PUC-SP e sobre todas as 

Universidades "dignas desse nome", invocando a consciência da sociedade civil 

para as mobilizações contrárias a tal política sofrida pelo ensino superior do país. 

Vai se tornando consistente, na concepção desses sujeitos, a ideia de que 

a PUC-SP possuía uma identidade particular, construída historicamente que lhe 

daria o direito de usufruir de verbas públicas estatais. Por ser prestadora de 

serviço público e/ou voltados à "comunidade", como hospitais e clínicas, que não 

visavam ao lucro como razão de ser de seu projeto educacional, além de ter 

desenvolvido e procurado manter o nível de ensino e pesquisa, voltado para os 

problemas da sociedade brasileira, tornaram-na credora de tratamento especial 

por parte do poder público, por ser uma instituição voltada para a "coisa pública". 

Tal concepção hegemônica pode ser observada, mais nitidamente, no 

Manifesto conjunto da chamada "comunidade universitária puquiana", lançado em 

decorrência da semana de manifestações, promovida por professores e 

estudantes em todo o país, em defesa de melhores condições de ensino, 

pesquisa, trabalho, verbas e pela extensão do ensino público e gratuito. Reitoria, 

APROPUC, AFAPUC e DCE subscrevem o referido manifesto: 

 
Sem ser uma escola pública no sentido mais técnico e usual do termo, 
nós a  consideramos uma Universidade voltada para a 'coisa pública'. isto 
é, vemos nela, não uma empresa preocupada com os dividendos e 
voltada à reprodução de habilidades e conhecimentos, mas um centro de 
investigação e de ensino, um lugar que se gestam cultura e ciência, que 
para nós só tem validade e constroem uma sociedade nova quando 
vinculados questionadoramente à contraditória realidade do todo 
socioeconômico e político-cultural do pais. Historicamente, desde sua 
fundação, a PUC de São Paulo, assim se colocou e assim se definiu 
ante a sociedade paulista e nacional. Na última década, esse sentido 
'público' de sua atuação passou a fazer parte integrante de sua 
consciência e de seu auto-projeto. (REITORIA, APROPUC, AFAPUC, 15 
abr. 1980). 

 

Segundo Pollak (1992), há uma estreita ligação fenomenológica entre a 

memória e o sentimento de identidade. Aqui são selecionadas e reorganizadas, 

na memória coletiva, representações de um passado, herdado ou vivido, em 

função do momento, das preocupações pessoais e políticas em que elas são 

articuladas, solidificando uma imagem de si, para si e para os outros, que permite 

a construção de sua identidade. O sentido público e político de suas atividades 
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passadas demarca o presente, com tamanha força, que não permitem distinguir 

aqueles pertencentes à Instituição e aos demais grupos que a compõem. 

Entretanto, cabe aqui um pequeno parênteses. Seis anos mais tarde, a 

APROPUC mudou, radicalmente, sua posição a respeito da crise da universidade 

e, com ela, sua visão sobre o sentido público dos serviços oferecidos a sua 

"comunidade". No calor de uma das maiores crises da Instituição, quando a 

Reitoria colocava na pauta do dia uma política saneadora para equilibrar suas 

finanças, a entidade representativa dos professores tomava consciência da lógica 

operante à qual estava submetida.  

O diagnóstico de que a crise não era uma questão meramente contábil – 

mas comprometedora do funcionamento de todas as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, e alterando substancialmente às relações pedagógicas e 

contratuais em favor da mercantilização do ensino – parece ter rompido o elo 

sedimentado e cristalizado na memória. 

 
É fundamental ressaltar que essa 'abertura da PUC à comunidade' não 
está sendo enfatizada como resultado de uma produção de 
conhecimento necessária aos demais segmentos sociais, mais sim, 
como uma busca de mercado potencial para viabilizar a carência de 
recursos financeiros que a PUC apresenta nesse momento. Portanto, 
estaríamos criando, por nosso próprio trabalho excedente, condições 
para manter uma Instituição privada de ensino, que deve ser regida por 
outra lógica - mercantilização e não competência. (APROPUC, mar. 
1986, p.8). 

 

No I Encontro Nacional de Associações Docentes (ENAD), realizado em 

São Paulo, no mês de fevereiro de 1979, no qual a APROPUC esteve presente, 

foram discutidas as seguintes pautas: a) Ensino Público e Gratuito; b) 

Democratização da Universidade; c) Questões trabalhistas e salariais; d) Controle 

ideológico nas Universidades, estabelecendo o dia 17 de abril de 1980 como "Dia 

nacional de Luta pelo Reajuste Salarial”. Entre os diversos pontos aprovados 

nesse encontro, os representantes das associações privadas de ensino já 

apontavam a preocupação de que as verbas públicas, endereçadas às IES 

privadas, fossem aplicadas na sua expansão física, ao invés da melhoria salarial 

dos professores, do ensino e da pesquisa. Entretanto, parece que, em oposição 

ao posicionamento da diretoria da APROPUC, a resolução do ENAD já enunciava 

o propósito de se lutar pela desprivatização do ensino particular superior. 
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Segundo o documento do ENAD, os representantes docentes das Instituições de 

Ensino Superior 

 
consideram que estas verbas (públicas) vêm atender mais aos 
interesses dos proprietários das instituições e menos ao ensino, que as 
verbas já concedidas devem ser aplicadas estritamente na melhoria do 
ensino e de melhores salários e que sua utilização seja fiscalizada pela 
Comunidade Acadêmica. Propõe ainda que, em um ENAD extraordinário 
durante a SBPC de 1980, se discuta a política de concessão de verbas 
para as IES privadas, bem como o processo de sua desprivatização 
dentro do princípio de que o ensino deve ser público e gratuito em todos 
os níveis. (ANDES, nov. 1981, p.3). 

 

Outras vozes contemporâneas importantes também se pronunciavam a 

respeito da alocação de verbas para entidades e instituições privadas de ensino, 

colocando-se claramente contrárias a tais subsídios. Esses pronunciamentos 

eram de conhecimento da APROPUC, já que membros de sua diretoria 

pertenciam aos quadros da ANDES e tinham acesso aos documentos e 

publicações dessa entidade, encontrados nos arquivos da APROPUC. 

Representando uma seleta camada de intelectuais da educação, 

conhecedor e pesquisador da história do ensino superior do Brasil e da força 

política da Igreja Católica nos meios educacionais, o prof. Luiz Antônio Cunha 

teceu considerações importantes sobre o posicionamento corporativo das 

associações de professores e entidades estudantis da PUC-SP e da PUC-RJ, 

sobre a questão das verbas públicas para essas universidades, alertando-os para 

o risco que tais concessões trariam para o resto do sistema religioso de ensino e, 

por tabela, o laico superior.  

Atento ao debate educacional crescente, nos anos 1980, sobre a questão 

das verbas públicas para as IES privadas, procurou alertar, sutilmente, tais 

associações representativas do papel que estavam desempenhando a favor da 

transferência de verbas públicas e da manutenção do setor privado. 

 
Justamente temerosos diante da ameaça de desemprego que tantas 
vítimas tem feito, alguns sindicatos de professores e associações de 
docentes defendem a concessão de auxílios governamentais às 
instituições privadas de ensino, ainda que apenas para aliviar problemas 
conjunturais. Por outro lado, alguns professores e estudantes, 
encantados com certos espaços de participação e de pesquisa que uma 
ou outra instituição confessional tem aberto, generalizam e idealmente 
ampliam essa possibilidade para todas as do seu gênero. É o que se tem 
feito com os paradigmas da PUC-SP (participação) e da PUC-RJ 
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(pesquisa), escudos atrás dos quais se abrigam uma dezena e meia de 
universidades e quatro dezenas de faculdades católicas isoladas, onde 
nem a participação nem a pesquisa são possibilidades. (CUNHA, 1985, 
p.30). 

 

As palavras do professor da UFF (Universidade Federal Fluminense) ainda 

eram mais esclarecedoras ao argumentar que havia uma falsa esperança das 

associações de professores em pleitear verbas públicas para suas instituições, se 

essas fossem direcionadas para atividades de pesquisa, projetos especiais, 

melhores condições de trabalho e ensino, sob o controle de comissões paritárias 

de docentes e dirigentes, que assegurariam o caráter público e propiciariam uma 

nova situação, anunciando a transição dessas instituições particulares para o 

setor público.  

Para ele, era muita ingenuidade pressupor que a gestão paritária pudesse 

se sobrepor, ou mesmo enfraquecer o controle privado das instituições de ensino. 

Ao contrário, pensava que as mantenedoras se fortaleceriam com as verbas 

públicas para poderem recompor seus caixas positivamente e investir mais 

livremente em atividades e aquisições mais lucrativas, o que inevitavelmente 

contribuiria para pressionar a privatização das universidades públicas. Nem 

mesmo a conversão de determinadas instituições confessionais para as "camadas 

populares" ou a "opção preferencial pelos pobres" e seu engajamento político pela 

construção de uma sociedade democrática seriam elementos suficientes para 

identificá-las entre o estatal e o público. Por fim, respondeu que "não se trata de 

'pagar' aos setores religiosos progressistas nessa moeda", pois se engajaram por 

conta de suas próprias convicções e, supostamente não esperariam tal 

retribuição. (CUNHA, 1985). 

O posicionamento de um setor eclesiástico da Igreja Católica e, em 

especial, de um de seus representantes, tido como "mais progressista" pela 

historiografia da PUC-SP, Pe. Enzo de Campos Guzzo43, permite traçar e 

                                                            
43 Pe. Enzo de Campos Guzzo foi pracinha do Corpo Expedicionário Brasileiro na campanha da 
Itália, na II Guerra Mundial. Professor de Cultura Religiosa e Ética e capelão na universidade, foi 
assistente eclesiástico da JUC durante mais de 10 anos. Escolhido pelo Cardeal Motta para 
assumir a direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento, em 1961, e precursor 
da Reforma Universitária da PUC-SP. Segundo Nagamine, Pe. Enzo conhecia profundamente o 
meio universitário e seus movimentos local, regional e nacional. "Estudioso e polemizador sobre o 
marxismo era visto como homem profundamente humano e humanista, permanentemente aberto 
ao diálogo com todos, sem restrição de qualquer natureza”. (NAGAMINE, 1997, p. 56-57).. 
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compreender melhor o quadro em que vai se inscrevendo o debate sobre o 

caráter público e, consequentemente, de seu direito às verbas do Estado. 

Em decorrência da realização do I Encontro da Comunidade Universitária 

da PUC-SP, em junho de 1983 e, tendo em vista as propostas apresentadas, 

nessa ocasião, sobre ensino público, gratuito, não religioso e "auto-gestionário", 

Pe. Enzo publicou um artigo no jornal Porandubas, criticando algumas posições 

apresentadas e, em particular, discutiu o significado do "público" e seu efetivo 

caráter gratuito. 

Sumariamente, indicou que o conceito de público apresentado nas 

propostas se confundia com o oficial e carregava um sentido "arreligioso ou 

antirreligioso", intolerante e autoritário. 

Amparado nos ensinamentos eclesiástico-teológicos, retomou uma velha 

posição da Igreja Católica em relação à Educação, traçada desde a Encíclica 

Divini Illius Magistri, de 1929, no contexto da aliança do papado com o fascismo 

italiano, para defender a liberdade de pensamento, de expressão e, 

consequentemente, do direito anterior e inexorável de os pais escolherem a 

educação de seus filhos. 

Segundo o dirigente, caberia aos pais delegarem ao grupo cultural e 

religioso ao qual pertenciam, a tarefa de organizarem autonomamente sua rede 

de ensino, bem como sua proposta educacional, sem qualquer interferência do 

Estado. É justamente esse direito sagrado e básico de educar que, delegado às 

instituições de ensino, dá legitimidade pública para sua existência inquestionável.  

Portanto, qualquer proposta de desprivatização da PUC-SP, para torná-la 

uma instituição pública, incorreria em, pelo menos, dois graves erros: o primeiro - 

ela já é pública; o segundo - anula-se o direito subjetivo do cidadão. Conforme Pe. 

Enzo, 

 
Mas basta levarmos a análise um pouco à frente para percebermos que 
a obrigação básica de educar – e por isso, o direito básico – pertence 
aos pais. Ora, os pais, em vista da complexidade da educação atual, 
delegam naturalmente esse direito ao grupo cultural ao qual pertencem e 
estes passam a ser os detentores concretos desse direito, sejam eles 
próprio Estado ou não. Segundo essa maneira de ver, qualquer pai 
marxista ou capitalista ou hippie tem o direito de entregar seus filhos aos 
grupos culturais aos quais se filiam e que dão forma à sua maneira de 
ser, de viver pessoalmente e socialmente. Por isso mesmo também os 
cristãos. Daí  a legitimidade pública de uma universidade católica e o 
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sem sentido da proposta de “desprivatização” da Universidade Católica 
de São Paulo, aprovada e aplaudida na assembleia final do 1º Encontro. 
Não há o que desprivatizar: ela já é pública. (Porandubas, 21 jun. 1983, 
p. 3). 

 

Mas, é no exemplo histórico recente do Brasil, que Pe. Enzo procurará 

justificar não só sua aversão ao sistema oficial de ensino, mas enaltecer o papel 

consagrado pela PUC-SP frente ao regime de exceção. Contra aqueles que 

defendem o monopólio da educação pelo Estado, Pe. Enzo procurou relembrar as 

implicações políticas, ideológicas e perseguições sofridas por professores e 

alunos nas universidades oficiais, durante a ditadura militar no Brasil, que 

buscaram refúgio para sua atuação educativa e profissional na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

Diferentemente do Estado que sucumbiu à tentação de impor sua 

ideologia, cerceou a autonomia da Universidade e impediu a liberdade de 

expressão e pensamento – pois o monopólio da educação impedia a existência 

dos contrários –, a PUC-SP constituiu-se num espaço de liberdade para a 

"comunidade cultural e religiosa" que a idealizou. 

Em relação ao gratuito e público, questionou a mecânica correspondência 

entre os termos, bem como o efetivo caráter público da educação e a real 

gratuidade ofertada pelo Estado, indicando que deveria existir a modalidade 

autônoma e gratuita, no qual os estudantes cristãos da Universidade Católica 

pudessem deixar de pagar anuidades, com o subsídio total de seus custos de 

manutenção e reprodução pagos pelo Estado. 

 
1. Por fim, quem sabe “ensino público” seja uma forma camuflada de 
instituir em “ensino gratuito”. Como o gratuito (em termos; pagamos 
impostos) hoje só é ministrado pelo Estado, nós apelidamos de público. 
De fato, a extrema interdependência com que são apresentados os dois 
conceitos vem gerando a mentalidade de que um – o gratuito- é 
impossível sem o outro – o público. Mas essa consideração nos leva a, 
mais uma vez, rejeitar o Estado: é só verificar a insofismável injustiça de 
ter um estudante de só pagar os impostos e o outro, além dos impostos, 
ter de pagar também seus estudos, isto é, matrícula, mensalidade e etc. 
Não são ambos iguais perante a lei e sociedade? O que resta a concluir 
é que o culpado é o Estado e não a Universidade Católica. O Estado é 
culpado, antes de mais nada, por escamotear, como prioridade primeira 
de sua política orçamentária, a educação de seu povo. Erra também 
quando privilegia estudantes – em geral, os mais ricos – dando-lhes 
estudo gratuito e bem melhor equipado e forçando-os – em geral, mais 
pobres – a pagarem os impostos que irão privilegiar os mais ricos, além 
de pagarem também seus próprios estudos. 
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2. Disso tudo parece surgir uma nova tese: ensino autônomo e gratuito. 
Autônomo, a partir do grupo cultural que monta e mantém o processo 
educacional. Gratuito, a partir da igualdade de todos perante a lei e a 
sociedade. (idem, p.3). 

 

Exaltando as diferenças e privilégios socioeconômicos e educacionais 

entre as classes sociais, dentro do sistema de ensino superior, subordinado ao 

Estado "Leviatã", procuraria Pe. Enzo, estudioso e crítico ao marxismo, incentivar 

a luta de classes?  

Percebe-se a estratégia não só de desmobilizar setores do movimento 

estudantil na PUC-SP, desafinados e "intolerantes" para com a concepção cristã 

do direito à educação, como também de angariar apoio dos demais para a "nova 

tese" que se afirmaria como uma das opções da universidade. 

Mas, nem todos os  representantes da Igreja Católica ligados à Educação 

compartilhavam os mesmos ideais "progressistas" do Pe. Enzo. Significativo e 

expressivo é o alerta feito pelo Presidente da Associação de Educação Católica 

(AEC)44, Padre Agostinho Castejón que, em 1981, refletia sobre as proposições 

educacionais dentro da Igreja Católica e do empresariado do ensino. 

 
A luta da escola católica pela sua identidade e sobrevivência, passa no 
meu modo de entender, pela defesa de uma escola pública, significativa 
e gratuita, para todos. A escola católica, na busca de sua sobrevivência, 
não pode transformar-se numa espécie de testa-de-ferro do 
empresariado que investe em educação particular. Parece-me que este é 
um tema forte e polêmico que merece mais reflexão e atenção. Mas 
creio que, neste contexto, é importante fazer constar que a escola 
pública com todos os defeitos que ela possa ter, e com todas as 
injunções políticas e  ideológicas que ela leva em si, ainda é a forma 
mais natural de educação do povo; e que sua reabilitação e 
revigoramento deveria ser uma das principais reivindicações de quem se 
preocupa com educação popular, e de quem quer aliar-se e articular-se 
com a educação das classes populares. (CASTEJÓN, 1981, p.14). 

 

Era um alerta contundente às escolas católicas, no sentido de reverem 

seus preceitos e posições frente ao papel fundamental que a escola pública e 

gratuita poderia desempenhar para a educação das camadas populares, apesar 

                                                            
44 A AEC agrupa as instituições educativas e educadores, tidos como confessionais, do ensino 
fundamental e médio. Em decorrência dos debates do Congresso Constituinte em 1986-87, 
defendeu a gratuidade do ensino, tanto na escola oficial quanto na escola particular, desde que 
fornecesse educação gratuita. Em relação às verbas públicas, propunha às suas escolas "apoio 
técnico e financeiro do Estado, desde que comprovem, na forma da lei, a não distribuição de 
lucros, a reaplicação de eventuais superávits em educação e apresentem contabilidade aberta e 
verificável pela comunidade e pelo Estado. (PINHEIRO, p.411).. 
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das várias críticas feitas ao seu estado atual. Mas, era justamente esse estado de 

coisas que levava a exigir não somente a sua mais breve reparação, como 

também o caminho a ser seguido por aqueles que professavam, de fato, a 

educação popular. Os campos pareciam estar definidos, mas tudo indicava que 

as escolas católicas tinham servido aos interesses dos empresários da educação. 

Não menos importante que as demais forças políticas atuantes na 

universidade, que pouco se manifestou, pelo menos claramente, por meio de 

manifestos e demais publicações internas da PUC-SP, encontra-se um grupo 

defensor não só do ensino pago nas instituições oficiais, como também adepto da 

livre concorrência de mercado para as instituições de ensino superior. Contra 

qualquer controle governamental sobre as anuidades escolares, bem como 

adepto da política de majoração dos valores das mensalidades, para suprimir os 

custos e gastos com o empreendimento, desponta como representante, o Prof. 

Ary Silvério, diretor tesoureiro da PUC-SP. 

Em matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, no painel “tendências e 

debates”, o autor escreveu um artigo intitulado “Ensino pago e administração 

universitária”, no qual teria criticado a gestão financeira da Reitora Nadir Kfouri, 

particularmente, suas solicitações de subvenção de verbas ao Estado, como 

forma de complementar o orçamento da instituição e as atividades de ensino e 

pesquisa. 

Nesse artigo, destaca-se a correlação entre impostos, taxas e 

contraprestação de serviços educacionais. Concebe o autor que os impostos 

deveriam atender às necessidades básicas da população crescente, mas eles não 

eram suficientes para atender toda a demanda por serviços públicos. As taxas, 

forma de tributação indireta, aplicável somente aos usuários de determinados 

serviços particulares, entretanto, visariam atender os custos operacionais da 

atividade contratada, cujo beneficiário maior seria o próprio contratante. Nesse 

sentido, o ensino e a pesquisa, em instituições de ensino superior, reservado à 

minoria da população abastarda, levam-no a defender a legitimidade da 

implantação do ensino pago nas universidades oficiais, enquanto aos alunos 

comprovadamente carentes seriam concedidas bolsas de estudos restituíveis. 

Em relação às Universidades Católicas, o autor reproduz, como sendo de 

sua autoria, boa parte do documento da ABESC, visto anteriormente, mostrando 
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nítida congruência de pensamento e ação entre aqueles e os que na PUC-SP 

defendiam a total liberação dos valores das anuidades, como forma de torná-la 

viável economicamente. As leis do mercado definiriam o padrão de qualidade e os 

serviços disponíveis a quem tivesse como pagar. Afirma o diretor tesoureiro da 

PUC-SP: 

 
Por outro lado, quanto à escola particular, é necessário que o poder 
público libere a fixação das taxas anuais ou semestrais, deixando aos 
responsáveis pelo estudante, ou ele mesmo, escolher se os preços são 
ou não convenientes, tendo em vista o padrão de ensino que lhe é 
oferecido. O essencial é que as leis de mercado sejam respeitadas. A 
partir daí, o ensino particular vai avaliar o seu próprio contexto dentro de 
uma programação viável, com o estabelecimento de taxas realísticas e 
que cubram não só os custos operacionais, mas ainda a reposição, 
manutenção de equipamentos e mesmo novos investimentos na procura 
de melhor padrão de serviços a serem prestados. Ao poder público 
caberia apenas fiscalizar e zelar para que a escola não saia da linha a 
que se propôs estatutariamente. Não adianta tentar contornar o 
problema com subvenções esporádicas e insuficientes ou comprando 
vagas nessas escolas através de bolsas de estudos concedidas 
diretamente pelo MEC e por verbas pessoais dos deputados, com o 
dinheiro do povo, ou mesmo isentá-las de impostos e contribuições 
previdenciárias, que em ultima palavra também é dinheiro do povo. 
Enquanto e tomam medidas paliativas o mal permanece pela raiz. (Folha 
de S.Paulo, 12 mai.1981, p.3). 

 
O padre Vice-reitor comunitário da PUC-SP Edênio Valle, questionado  

sobre o posicionamento do diretor tesoureiro, teria afirmado ao repórter da Folha 

de S.Paulo, que o Prof. Ary Silvério “fala em nome próprio” e não traduzia a visão 

da Reitoria da universidade, já que a instituição defendia a tese de que “numa 

universidade qualitativamente credenciada e que tenha atividades de pesquisa 

não é possível exigir que o alunado pague inteiramente as despesas. A 

Universidade por exercer uma função pública, precisaria ser ajudada pelo poder 

público”.(idem). 

Afirmava, ainda, que a atual Reitoria da PUC-SP reconhecia que a 

prioridade da política governamental era dirigida ao ensino fundamental, 

entretanto, expressava a necessidade de uma mudança em relação a algumas 

instituições de ensino superior, conforme proposta do Sr. Ministro da Educação, 

Eduardo Portela, que tinha “elaborado um projeto que visava a criação da figura 

jurídica da universidade associada ao sistema federal”, garantindo assim, verbas 

contínuas. Advertia o pe. Edênio Valle que seria lastimável se as 13 
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Universidades Católicas do País deixassem de atender a seus 250 mil alunos por 

total insuficiência de recursos. (Folha de S.Paulo, 31 mar.1981, p.17). 

Não há qualquer tipo de divergência entre a posição da ABESC e aquelas 

sugeridas pelo diretor tesoureiro e o Vice-reitor comunitário da PUC-SP, em 

relação à criação de um “Sistema Associado de Ensino Superior” (SAES), com as 

devidas vantagens anteriormente vistas. A PUC-SP teria, assim, garantida uma 

verba substancial para continuar com seus serviços educacionais45. 

Sobre a proposta majoritária, tirada no II Encontro de Professores, 

realizado em maio de 1983, que propunha uma política de emergência para a 

universidade – na verdade uma política que postulava a transição de instituições 

particulares em públicas e, particularmente para a PUC-SP, uma política de 

“desprivatização progressiva” –, Aluísio Mercadante, então presidente da 

APROPUC, afirmou ao repórter da Folha de S. Paulo: 

 
Subsídios às mantenedoras pode, e frequentemente isso ocorre, levar a 
uma perspectiva imediatista, reforçando a privatização. A federalização, 
por seu turno, dentro da luta pelo ensino público e gratuito, não é 
solução, ao menos no momento, em função da crise política e 
econômica que atravessamos. A nossa proposta, portanto, é a da 
desprivatização progressiva. (Folha de S.Paulo, 28 mai.1983, p.12). 

 

O que era público, argumenta o presidente da APROPUC, não era 

necessariamente estatal. Haveria outra lógica funcional para a arquitetura da 

democracia a ser construída, que levasse em consideração a autonomia das 

instituições educacionais, sociais e entidades profissionais, através da 

implantação de projetos alternativos para a viabilização desse objetivo: “trata-se 

de articular os projetos com políticas sociais, na forma de convênios com o 

governo estadual e municipal, prestando-se serviços à população”. (idem, p.12).  

Assim, descreveu exemplos de como as Faculdades poderiam voltar-se 

para as questões públicas. Por exemplo, a Faculdade de Serviço Social, 

                                                            
45 Nesse momento, é autorizado um reajuste das anuidades escolares em 50,9% para o segundo 
semestre de 1981. Em decorrência disso, cerca de 1.200 alunos teriam abandonado seus cursos. 
(Folha de S.Paulo, 21 ago.1981, p.23). O jornal Folha de S.Paulo publicou uma série de 
reportagens acerca das dificuldades financeiras das instituições de ensino superior. A PUC-SP 
registraria um déficit da ordem de 197 milhões para o ano de 1981; a Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo registraria um déficit de 9,7 milhões; PUC 
de Campinas, Belas Artes, Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, entre outras, 
passariam por grandes dificuldades financeiras. Entre as estatais estaduais, USP, UNICAM e 
UNESP estariam com seus orçamentos extremamente comprometidos. (Folha de S.Paulo, 1981). 
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trabalharia com a Febem e outras instituições; a de Direito, atendendo detentos, a 

população às voltas com terrenos clandestinos. Aberta a todos os convênios com 

o Estado, que beneficiassem a população em geral, estaria formado o 

compromisso do Estado com as questões sociais e o caráter público de tais 

ações. Uma universidade particular que iria, paulatinamente, se “publicizando”, 

tanto por meio de serviços oferecidos á população, quando pelos subsídios 

plenos garantidos pelo Estado. Uma universidade híbrida, melhor dizendo, 

privada, pois pertencia a um grupo particular, detentores do capital social 

legalmente reconhecido pela sociedade, mas que assumiria atribuições de caráter 

público, delegados por um Estado ausente, ou incompetente. Esse é o protótipo 

de democracia social sendo construído pela ação de instituições e entidades não 

necessariamente estatais. 

Portanto, era uma proposta de transformação da PUC-SP, com parceria e 

financiamento do Estado, profundamente criticada por uma de suas mais 

renomadas professoras e ex-presidente da APROPUC, Maria Luíza Santos 

Ribeiro. 

Em seu livro de Memórias, a autora elaborou uma autocrítica da posição 

até então compartilhada e hegemônica dos quadros da PUC-SP que, apesar de 

defenderem o ensino público e gratuito, na prática, compactuavam com a 

execução de uma política de repasses de verbas públicas e suavização do déficit 

orçamentário da instituição. (RIBEIRO, 2001). Essa política, segundo a autora, 

vinha sendo colocada em prática pela Reitora Nadir Kfouri, assim que teve início o 

governo Montoro (1983-86), e trazida pelo presidente da APROPUC, na forma de 

proposta, com certo grau de elaboração46. 

 
E aqui cabe uma mea culpa. Fui uma das pessoas que caiu (por algum 
tempo) no engodo da “política de transição”. Em texto escrito em 
setembro de 1985 (...), já manifesto minha preocupação com uma 
posição de tal natureza. A experiência vivenciada na PUCSP ia impondo 
à minha consciência esta preocupação. As evidencias eram cada vez 
mais fortes de que, só na aparência, a transição ia na direção particular-
pública. Em essência, as particulares eram reafirmadas em sua condição 

                                                            
46 Após a eleição de Montoro para o governo do Estado de São Paulo, assistimos a uma série de 
convênios e acordos na área jurídica, educacional e assistencialista, dentre elas: a ampliação do 
trabalho do Centro de Estudos da PUC-SP no Vale do Ribeira, para apoio didático e atendimento 
social e de saúde comunitário; renovação do convenio entre a Secretaria da Educação e a Divisão 
de Estudos de Recuperação de Deficientes Auditivos; e nas escolas da rede oficial, de uma 
experiência piloto de informática aplicado á didática. (Folha de S.Paulo, 03 jun.1983, p.12). 
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de particular e as públicas tendiam a ser, cada vez mais “privatizadas”. 
(RIBEIRO, 2001, p.67). 

 

Essa posição irá tomando força diante da realidade vivenciada pela 

universidade,  por parte de seu corpo docente, de funcionários e de estudantes. 

Como veremos mais adiante, a definição do caráter da PUC-SP – 

particular, confessional, pública não estatal e comunitária – será tema e um dos 

paradigmas do debate ocorrido na segunda metade dos anos 1980. Mas, como 

procurei mostrar, esses paradigmas possuem raízes fortes, no início da década 

de 1980 e, por consequência, alimentaram seu projeto educacional e financeiro. 
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Capítulo 3 
A crise institucional 

 

 

A questão público-privado apresentou-se de forma marcante para a 

sociedade brasileira, no decorrer das décadas de 1980 e 1990, quando modelos 

de desenvolvimento econômico e social, até então aparentemente estáveis, foram 

alvo acirrado de revisões e críticas, motivadas pelas grandes transformações 

políticas e econômicas ocorridas nessas últimas décadas. A crise do "socialismo 

real", o esgotamento do Estado do Bem-Estar Social e a ascensão de governos 

"neoliberais" deram alento às mais diversas ponderações acerca das relações 

entre as esferas pública e privada em todos os setores da vida social.  

A presença do Estado, como representante do setor público ou de seus 

interesses, fora igualmente contrabalançado pelo questionamento sobre o caráter 

privado de sua prática social. Tentando se desvencilhar da oposição 

público/privado, chegou-se ao ponto de alguns intelectuais e políticos afirmarem 

que era preciso “publicizar” o público e/ou quem sabe “desprivatizar” o privado, 

incentivando novas formas de organização social. Essas afirmações levam-me a 

reiterar a crítica feita por Sader (2003), ao mostrar como o discurso neoliberal 

soube escamotear a distinção entre o público e privado, associando-o às noções 

de estatal e não estatal. Assim, a polarização essencial não se daria mais entre o 

estatal e o privado, mas entre o público e o mercantil, independentemente da 

propriedade jurídica das instituições. 

A proposta de Reforma do Estado brasileiro, nos anos 1990, cujo principal 

mentor foi o ministro Bresser Pereira, fazia severa crítica ao chamado Estado 

patrimonialista, em crise nos anos 1980. Uma crise fiscal, uma crise dos 

modos/estratégia de intervenção e, sobretudo, uma crise da forma burocrática 

com a qual era administrado. Sua proposta de “publicização” visava tornar o 

Estado mais ágil, menos burocrático e clientelista, moldando formas de 

administração gerenciais mais competitivas, calcadas na eficiência e no mercado. 

Um Estado flexibilizado e descentralizado, em suas atividades essenciais, pelos 

critérios do mercado, mas justificado em nome da proteção do “bem público”, que 
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teria sido usurpado pelas classes dominantes em benefício particular. (BRESSER 

PEREIRA, 1997). 

O setor educacional não ficou imune a tais devaneios da política de 

“Estado mínimo” e passou a ser entendido como atividade “não exclusiva”, 

podendo ser transferido e mais bem administrado por organizações sociais que 

assumissem seu caráter “público não estatal”. Com nova roupagem jurídica,  

determinadas instituições poderiam celebrar contratos de gestão com o Estado, 

que se responsabilizaria apenas em manter seu papel de regulador, provedor e 

promotor dos bens públicos ou semipúblicos. Nesse sentido: 

 
As universidades (...) são vistas como espaço privilegiado para a criação 
da propriedade pública não-estatal, assim como todas as instituições que 
prestem serviços sociais ou científicos. Por essa razão, elas seriam 
controladas de forma mista pelo mercado e pelo Estado, especialmente 
mediante a cobrança e a aferição dos serviços prestados. (CATANI e 
OLIVEIRA, 2000, p.107). 

 

A educação transformou-se em mais um serviço que, apurado por seu 

valor econômico, tratava os indivíduos como consumidores ou usuários e, de 

forma contraditória, em termos políticos, como cidadãos. 

Na década de 1980, assistimos também ao surgimento de um discurso 

preocupado em desvencilhar o tipo de ensino oferecido pelas Instituições de 

Ensino Superior Católica, daquele oferecido pelas demais instituições, quer 

oficiais, quer empresariais. Seria um modelo diferenciado de ensino que almejava 

colocar em prática a efetiva desprivatização do Estado. 

A "Universidade Comunitária" aparece, então, como uma entidade da 

sociedade civil oposta ao modelo estatizante defendido pelos intelectuais de 

esquerda e do projeto privatizante dos chamados neoliberais e 

neoconservadores. (GADOTTI, 1990). 

As "Comunitárias" seriam iniciativas educacionais sem fins lucrativos, uma 

modalidade de instituição "não tipicamente capitalista dentro de uma economia de 

mercado". Em oposição a um tipo de educação privada, moldada pelas relações 

capitalistas de produção, as “Comunitárias” desenvolveriam outro tipo de 

educação, "enquanto produto de relações 'pré-capitalistas' – quase que 
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corporativas - por uma diferença significativa entre o custo da educação e sua 

absorção pelos interessados"47.(CURY, 1992, p.40). 

Segundo essa lógica discursiva, a democratização das relações de poder 

exercidas pelos mecanismos de representação, procuraria atender aos anseios 

da comunidade, abraçadas pelo seu projeto educacional. Portanto, era um 

modelo de “Universidade pública não estatal”, instituída e supervisionada por 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, gerida por colegiados 

constituídos de representantes de professores, alunos e funcionários. Seria uma 

concepção religiosa do pensamento neoliberal? 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) teria 

sedimentando, no decorrer de sua história, tais características, inscritas em sua 

memória, compartilhadas e difundidas por sua comunidade que, assim entendia 

suas relações diferenciais com o Estado e demais instituições de ensino. Por ser 

portadora desses valores comunitários, solicitava e justificava seu direito às 

verbas públicas do Estado.  

Será que, a partir de 1986, a comunhão de identidade sucumbiu diante de 

uma das mais sérias crises que a universidade já vivenciou? Será que a crise 

institucional ou estrutural iria recortar e trazer à tona uma série de 

questionamentos sobre o caráter da universidade, a viabilidade do modelo 

"comunitário" e híbrido, além de muitas indagações e críticas sobre as 

características que até então eram mantidas e compartilhadas pela memória 

coletiva?  

Abre-se, a partir daí, uma possibilidade clara e sugestiva para analisarmos 

não só o conflito vivido, como também as ações concretas dos sujeitos e suas 

propostas para a universidade que perpassam o caráter "comunitário", a política 

de subsídios governamentais e a chamada "democracia puquiana". 

A crise financeira da instituição, para alguns é estrutural. Mas, será que, 

para outros ela não está relacionada à questão primordial que abalará a memória 

instituída e determinará todas as demais relações acadêmicas, funcionais e 

                                                            
47 Interessante observar como tais autores inserem essas instituições dentro da estrutura 
econômica nacional. A economia nacional ou é definida pelo mercado e o capitalismo é apenas 
um atributo deste, que não tem força para determinar as relações internas e externas da 
instituição; ou vive paradoxalmente dentro de uma subestrutura "pré-capitalista" resistente, que dá 
forma e conteúdo às suas relações sociais. Contudo, cabe ressaltar, que o mercado é uma 
atividade econômica coexistente, em diferentes sistemas não capitalistas, ao longo da história.  
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estruturais da universidade, e desta para com a sociedade? É sob esse prisma 

que analisarei as posições, as propostas e a atuação dos sujeitos diante de sua 

história e de sua memória. Optei por estabelecer relações entre as questões 

internas e o contexto educacional, pois, de certa maneira, a PUC-SP espelha e 

contribui para a compreensão desse período histórico. 

 
 
3.1. A "Comunidade" apresenta seus projetos para a crise da PUC – 1º ato. 
 

Sem verbas externas até maio a crise será definitiva. 
 
Cz$ 150 milhões. Essa era a quantia que a Reitoria esperava receber 
ainda  este mês do Planalto Central. O pedido puquiano, feito no final do 
ano passado, já havia sido aprovado nas instancias burocráticas do 
MEC.  (...).quando tudo parecia estar certo e faltava apenas a assinatura 
do ministro, João Sayad demitiu-se. Isso aconteceu na terça-feira, dia 
17, quando o documento estava na mesa do ministro esperando pelo 
despacho junto ao presidente. (...). 
Por ordem de prioridade, em primeiro lugar seriam pagas as dividas 
salariais, que estão por volta de 30 milhões. Depois o déficit da ordem de 
8 milhões, que a universidade produz a cada mês. Em terceiro lugar 
seriam cobertos os encargos sociais atrasados (imposto de renda, 
FGTS, IAPAS, PIS), que somam CZ$ 20 milhões e, finalmente, cobrir as 
dividas bancarias que se encontram hoje na casa dos 55 milhões. (...). 
Em favor das medidas de contenção, Alípio acena com números. “Cada 
10 horas contratuais reduzidas significam, em 1 ano, aproximadamente, 
Cz$ 50 mil de economia. As 450 horas contratuais a menos do Ciclo 
Básico significam também, em 1 ano, Cz$ 250.000,00 milhões, o que 
representa uma redução de 20% na folha de pagamento da 
universidade, explicou". (Porandubas, 02 mar.1987, p.4). 

 

A reportagem acima mostra, novamente, o movimento corrente dos 

dirigentes da universidade para contornar o déficit orçamentário: recorrer à ajuda 

do Estado para pagar o trabalho realizado por professores e funcionários, cumprir 

o seu dever para com os direitos trabalhistas assegurados constitucionalmente e 

amortecer os juros exorbitantes do sistema bancário. Ao pretender reduzir as 

despesas, acena para a demissão de professores excedentes do antigo Ciclo 

Básico. 

A suposta mentalidade empresarial parece sobrepor-se àquela que 

constantemente é evocada pela memória histórica da PUC-SP, para diferenciá-la 

das demais instituições privadas do ensino superior: seu projeto educacional. 
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Observando rapidamente tais cifras, percebe-se que boa parte delas sacrifica os 

trabalhadores da instituição e, consequentemente a qualidade de suas funções. 

É nesse contexto interno que serão formuladas e debatidas propostas para 

a crise, que passa a ser encarada como estrutural por alguns de seus segmentos. 

Mas cabe relembrar que tais propostas incorporam, mais ou menos, posições e 

concepções sobre a crise da universidade brasileira e, em particular, retomam e 

reatualizam os preceitos anteriormente vistos, como procuramos apontar. 

Para descrever e analisar as propostas para a crise da PUC-SP, selecionei, 

em primeiro lugar, documentos amplamente divulgados no jornal Porandubas, 

pois esse meio de comunicação da "comunidade puquiana", permitia uma 

inserção maior das ideias e propostas formuladas. Tal impresso era, 

periodicamente, alocado em pontos estratégicos e de acesso para os prédios que 

compõem o campus universitário. Acredito que foi por meio desse impresso que 

boa parte dos segmentos que vivenciaram aquele momento histórico tomou 

conhecimento das propostas. Foram apesentadas, efetivamente, duas propostas: 

a transformação da PUC-SP em uma fundação mista e a estadualização da 

universidade. Em relação aos documentos da proposta de estadualização, 

privilegiamos aquele intitulado: "Ensino Público e Gratuito" que, de certa maneira, 

reafirma e aprofunda as ideias e propostas contidas em outros documentos.  

 

 

Fundação Mista 
 

O documento assinado pelo prof. Ruy Cezar do Espírito Santo48, "Em 

defesa da Fundação Mista", de maio de 1987, apresenta, em 32 itens, a visão e a 

proposta para a mudança estrutural da PUC-SP, conclamando privilegiadamente 

a diretoria da APROPUC para uma reflexão sobre a saída possível e viável para o 

problema da universidade. 

Supostamente, buscava o autor conquistar o apoio integral ou, pelo menos, 

de parte da diretoria da Associação de Professores para seu projeto, tendo em 

                                                            
48 Rui Cezar do Espírito Santo é professor na Faculdade de Educação. É formado em Direito com 
mestrado em Educação. Foi presidente da APROPUC no período de abril a junho de 1985, 
cumprindo um mandato de transição e preparatório para as eleições realizadas em junho daquele 
ano, com a saída da Profa. Dra Zilda M. G. Iokoi.  
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vista que boa parcela dos dirigentes da entidade saíra em apoio à proposta de 

Estadualização e/ou Federalização. Nesse sentido, percebe-se, ao longo do 

documento, uma série de argumentos e preposições que tinha como objetivo 

inviabilizar uma saída "estatizante" da universidade – saída que comprometeria 

sua independência política frente ao Estado.  

Acreditavam os defensores de tal proposta que a PUC-SP não poderia 

perder sua autonomia política e pedagógica e utilizaram, frequentemente, esse 

argumento para dialogarem com a oposição e persuadirem professores, 

funcionários e alunos. 

Inicia o documento, fazendo votos para que o Estado assumisse 

integralmente suas responsabilidades perante a Saúde e a Educação, 

proporcionando serviços de qualidade e de forma gratuita. Entretanto, observa 

que apenas um Estado verdadeiramente democrático poderia afiançar tal projeto 

nacional, o que, naquele momento, tornava-se impraticável, devido ao próprio 

processo de democratização que o país atravessava. Não se opondo ao plano 

das ideias ao lado dos Defensores do Ensino Público e Gratuito, na prática, 

buscava uma "terceira via" que, supostamente, não enveredasse no caminho da 

mercantilização pura e simples ou da estatização do ensino. 

A invocação à identidade histórica da universidade a ser preservada e aos 

valores que a tornavam especial permitiu ao autor se desvencilhar de outras 

propostas para a solução da crise da instituição: uma universidade voltada para 

os mais necessitados, com alto nível de ensino, sem qualquer finalidade lucrativa 

e resistente às pressões de um Estado que se democratizava. Entretanto, o déficit 

financeiro e seu crescente endividamento implicavam a impossibilidade de manter 

as baixas anuidades, sem auxílio de verbas públicas e, consequentemente, de 

conservar os demais atributos que caracterizariam a particularidade da PUC-SP. 

Descartando, em primeira mão, a "estatização" da universidade,  procuraria 

o autor preservar as virtudes da “identidade puquiana”. Diz o autor: 

 
16) A defesa da estadualização pura e simples (seja estadualização ou 
federalização ) esbarrará, não  só no problema político já  referido da 
manutenção de um espaço verdadeiramente livre, sem perda  de  nossa 
identidade, como também em impasses jurídicos de difícil contorno. (Em 
defesa da Fundação Mista, mai. 1987). 
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A criação de uma Fundação Mista, com bens originários da Fundação São 

Paulo e participação do Estado, exigiria a constituição de um Conselho 

Administrativo composto por membros da sociedade civil, do Estado, da 

comunidade puquiana e da Igreja, de tal forma que assegurasse o "espaço 

democrático", que outrora havia conquistado. 

Desqualificando a proposta em Defesa do Ensino Público e Gratuito, 

alegava que a desapropriação, por parte do Estado, dos bens da Fundação São 

Paulo, ou seja, da Igreja, não só esbarraria no alto custo de tal efeito, como 

também estremeceria a relação política entre a PUC-SP e o Estado. 

Garantir-se-ia dessa forma, com verbas públicas, a existência de uma 

instituição sem fins lucrativos que, dirigidas à crescente gratuidade das 

mensalidades, atenderiam os alunos "necessitados" da "classe média baixa", 

impedidos de ingressarem numa USP dos privilegiados e, menos de afiançar 

propostas mercantilistas, o que equivaleria equipará-la a tantas outras instituições 

privadas de ensino superior. Diz o autor: “20c) Não se trataria de buscar recursos 

públicos para uma iniciativa 'privada', mas, de viabilizar a continuidade de um 

ensino público existente na PUC-SP”. (idem). 

Finaliza o documento com um apelo: "sejamos capazes de superar nossas 

divergências nesta hora e enfrentarmos juntos a luta pela emancipação da PUC-

SP. (Em defesa da Fundação Mista, mai. 1987). 

 

 

Publicização: Fundação Mista 
 

O documento do então Reitor Luiz Eduardo Wanderley está organizado em 

4 partes: a) considerações iniciais; b) requisitos para que uma instituição 

universitária cumpra sua função pública; c) caminhos da publicização; e d) PUC-

SP e a publicização. Entretanto, como os 5 requisitos da alínea "b)" apresentados 

e/ou almejados pelo autor são os mesmos apresentados na alínea "d)", ou seja, a 

PUC-SP já apresentava tais características que a tornam uma instituição com fins 

públicos, para efeito de exposição, resolvemos apresentá-los em bloco. 

Nas considerações iniciais, o documento apresenta algumas questões que 

irão nortear sua explanação e justificar a proposta apresentada, tais como: "No 
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sistema público, é possível eliminar a tutela do Estado? Existem condições para 

que um número limitado de instituições particulares realizem as mudanças 

estruturais que as direcionem a uma efetiva publicização? A PUC-SP esbarra em 

limites estruturais e institucionais, numa conjuntura de crise nacional com efeitos 

no campo educacional. Quais são esses limites?". 

Para responder a essas questões, o documento apresenta, 

unilateralmente, algumas constatações categóricas, pautadas na leitura que faz 

da constituição histórica do Brasil, da história da educação e da situação 

estrutural da educação no país. 

A primeira constatação é a de que o modelo de ensino particular e pago 

está se exaurindo e, no modelo de ensino estatal, não há garantia efetiva de seu 

caráter público. Portanto, propõe caminhos ou alternativas de publicização sem 

estatização, já que tais modelos (estatal e privado) excluem possibilidades outras 

para ser reorganizado o novo sistema educacional49.  

Uma leitura sócio-histórica lhe dará fôlego para justificar sua "terceira via". 

Nela, duas características são apresentadas como determinantes para a situação 

atual: a primeira é a de que o Estado é privatista, autoritário e interventor e, 

assim, impede a ação livre e saneadora da sociedade civil. Dessa forma, seria 

imprescindível para a democracia social, a existência de uma sociedade civil 

atuante. Em decorrência dessa situação histórica, nossa elite intelectual 

submeteu-se aos interesses dominantes e ao poder do Estado. Portanto, é 

preciso "desestatizar" o pensamento e a prática dos intelectuais.  

 
Condicionados por essas injunções históricas, as soluções para todos os 
problemas são buscadas prioritariamente ou exclusivamente no Estado, 
sem qualificar que Estado é este, sem apontar mecanismos que tornem 
as organizações estatais efetivamente públicas. (Publicização: Fundação 
Mista, 03 jun.1987, p.9). 

 

Mas, não é justamente essa a prática dos intelectuais da PUC-SP, de 

buscar constantemente auxílio financeiro do Estado para sanar os problemas 

orçamentários da instituição? 

                                                            
49 A defesa da chamada "liberdade de ensino", ou seja, o da existência da iniciativa privada na 
educação será um dos princípios a serem assegurados, pelos empresários da educação e pela 
Igreja Católica, nos debates do Congresso Constituinte de 1987. 
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Procurará o autor desqualificar o setor estatal em função das finalidades 

inatingíveis do processo educacional, quando não garante educação fundamental 

para todos, muito menos a qualidade, nem a produção de saber crítico, capaz de 

transformar a realidade presente. Aponta suas críticas ao processo de 

"privatização interna" das universidades federais, devido à criação das Fundações 

que, ao utilizarem verbas públicas para fins privados, estariam igualmente 

perdendo seu caráter público.  

Mas, pergunto novamente: o que distingue sua fundação mista das 

fundações autárquicas governamentais? 

Por fim, restou diferenciar-se das empresas privadas educacionais 

superiores de baixa qualidade, que cresceram após a Reforma Universitária de 

1968, para exaltar o caráter público encontrado na PUC-SP. 

Portanto, a questão que melhor expressaria suas intenções ser, assim, 

formulada: quais são os requisitos de uma instituição universitária, como a PUC-

SP, para que cumpra sua função social? Ou então: quais são os requisitos 

existentes na PUC-SP, para que outra instituição universitária possa cumprir a 

mesma função social? 

São apresentados 5 requisitos, assim dispostos: 1- Democratização do 

acesso; 2- Competência; 3 - Democratização das relações de poder/ Avanços no 

processo de democratização; 4 - Controle de recursos e 5 - Finalidade da 

instituição/ Atividades que orientam para a função pública. 

1- Democratização do acesso. O autor aponta que a desigualdade social, 

nas oportunidades de educação, leva os mais ricos a estudarem nas 

Universidades Estatais, enquanto os mais pobres são obrigados a custear seus 

estudos nas escolas privadas superiores de questionável qualidade. Nesse 

sentido, é preciso reverter esse quadro, dando oportunidades iguais a todos. A 

PUC-SP mostrava uma crescente presença das camadas populares em seus 

cursos e estudava alterações, em seu vestibular, para permitir que essa presença 

aumentasse consideravelmente50.  

2 - Competência adquirida na produção e difusão do conhecimento. 

Apresenta, basicamente, dois amplos aspectos que, na visão do autor, estão 
                                                            
50 Como veremos, posteriormente, os estudantes da PUC-SP apontam que, como resultado da 
elevação das mensalidades, há um processo de elitização progressivo, afastando os segmentos 
economicamente mais desfavorecidos. 
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diretamente relacionados: a excelência do quadro de professores em suas 

respectivas carreiras – organizadas em função da sua titulação e pesquisa, 

visando à qualidade do ensino, pesquisa, extensão, e voltadas para os problemas 

nacionais e serviços comunitários – e a conquista da autonomia universitária que 

impediu a ingerência do Estado e democratizou as relações acadêmicas.  

 
A competência acadêmica foi reforçada com a luta pela autonomia 
universitária que nos permitiu inovar na estruturação acadêmica, na 
composição de órgãos deliberativos, que permitiu acolher professores 
cassados das universidades estatais, e assegurou ampla liberdade de 
opinião em todas as atividades, sem nenhuma interferência externa ou 
das direções sobre orientações doutrinárias e filosóficas de professores 
e cursos. (ibidem, p. 13) 

 

Atividades essas que direcionam a PUC-SP para a função pública que a 

caracteriza. 

3 - Democratização das relações de poder na instituição. Nesse requisito, é 

relembrado o que foi apenas ensaiado no item anterior, trazendo acontecimentos 

da história que evocam seu perfil democrático. Exalta o papel decisivo dos 

professores, estudantes e funcionários na implementação da "democracia 

puquiana", bem como a atuação decisiva do Grão-Chanceler D. Paulo Evaristo 

Arns, que afiançou as iniciativas para a democratização das estruturas 

acadêmicas e administrativas da instituição. Entretanto, critica a superposição 

entre o movimento sindical e a estrutura acadêmica, o assembleísmo, basismo e 

tantos outros “ísmos”, citados pelo autor, que impedem a representação legítima 

da comunidade, defendendo a representação diferenciada, nas instâncias 

colegiadas para professores. 

4 - Controle de recursos. As políticas de financiamento do governo federal 

foram medidas que ora criaram facilidades para as instituições privadas, ora 

constrangeram as instituições públicas. Citando Velloso, (o autor não indica a 

referência bibliográfica), afirma que as associações docentes pouco se 

preocuparam em inovar e aprofundar os meios e mecanismos de controle e 

fiscalização democrática dos recursos dirigidos às instituições. Mas, a PUC-SP 

teria criado programas orçamentários, de acordo com as necessidades das 

unidades acadêmicas, cujas diretrizes eram elaboradas e analisadas por órgãos 

colegiados.  
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Entretanto, cabe lembrar que a APROPUC havia solicitado a 

democratização das instâncias administrativas da universidade, inclusive do 

Conselho de Administração e Finanças (CAF), responsável pelo gerenciamento 

financeiro da instituição que, como vimos, foram alvo de críticas. 

5 - Finalidade da Instituição. O lucro é o que define se uma instituição é 

pública, ou privada, e não a propriedade jurídica da mesma. Cita Carlos Benedito 

Martins para reforçar e validar sua concepção. 

 
Na determinação da distinção entre instituição pública e privada, o 
fundamental, (...) não é questão da propriedade jurídica, mas o fato das 
unidades de ensino determinarem-se, ou não, pela lógica de acumulação 
de capital. Desta forma, todas as instituições de ensino de propriedade 
estatal e algumas de direito privado que não estão voltadas à obtenção 
do lucro, pertencem ao setor público. Deve-se registrar que a 
rentabilidade destas instituições, quando existentes, deve-se à 
necessidade de reprodução ampliada das mesmas como 
empreendimento não-capitalista. O setor privado, por outro lado, abrange 
as instituições que organizam suas unidades de ensino, pesquisa e 
extensão cultural com a finalidade de obtenção de lucro e de 
acumulação de capital. (Ibidem, p.11). 

 

Quais seriam, então, as atividades que a tornam pública? Segundo o autor, 

a formação de professores para a rede de ensino fundamental e médio, mestres e 

doutores para as universidades estatais, para cargos na administração pública e 

convênios e serviços com Secretarias de Estado. 

Ora, o que esperaríamos de uma Universidade, se seu campo de atuação 

não abarcasse ao menos esses campos? Percebe-se certo privilégio para 

funções restritas ao Estado, aquele que o autor caracterizou como cartorial, 

intervencionista e autoritário. 

A seguir, o documento traz os "caminhos" a serem trilhados para a 

publicização. São eles: 

1- Assegurar, na Constituição, o princípio do ensino público e gratuito; 

2 - Destutelação progressiva das Escolas Públicas Superiores, criadas e 

mantidas pelos governos do Estado. O que significa garantir a autonomia 

"universitário-científica", pedagógica, administrativa, financeira e política – com 

controles adequados da sociedade. Seria preciso rever as estruturas do MEC e 

dos Conselhos de Educação (Federal, Estaduais e Municipais), no sentido de sua 

democratização e da não interferência na vida das instituições.  
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3 - Avaliação institucional, que assegure sua função pública. 

4 - Criação de um sistema de ensino que não levasse necessariamente à 

Universidade. 

5- A transformação de poucas instituições particulares em instituições não 

estatais, alterando suas formas atuais de organização e seu estatuto jurídico, de 

tal forma que possam receber verbas públicas, exclusivas das Escolas Públicas 

(estatais). Para isso, alguns requisitos eram exigidos: mérito, exigência de carreira 

de magistério, existência de pós-graduação, existência de um número de titulados 

nos quadros da instituição, porcentagem definida de bolsas de estudos, existência 

de recursos para qualificação docente e dos cursos, criação de setores e 

colegiados que analisassem e traçassem as diretrizes econômico-financeiras, 

com participação de três segmentos, a saber: curador da Fundação, 

representantes das universidades públicas e setor científico. 

Buscando tornar sua proposta de Fundação Mista propositiva e, portanto, 

aberta e suficientemente flexível, em termos organizacionais, afirma:  

 
Outro ponto em debate diz respeito às formas organizacionais e jurídicas 
que as atuais mantenedoras e instituições particulares deveriam assumir. 
(...). Uma fórmula não exclusiva mas possível é da Fundação Mista, 
composta de representantes da comunidade universitária - externa e 
interna, da sociedade civil, do Estado e das atuais mantenedoras. (...) A 
dificuldade cresce  quando  o  motivo for determinar as obrigações 
econômico-financeiras de cada parte. Entre outras possibilidades: a) as 
mantenedoras poderiam entrar com seus patrimônios e outros eventuais 
recursos; b) a comunidade interna teria de contar por algum tempo com 
um pagamento dos alunos (almejando uma gratuidade progressiva e/ou 
formas de pagamento diferenciadas segundo nível econômico dos 
alunos); c) o Estado contribuiria com porcentagens a serem definidas 
caso a caso; e d) a sociedade civil contribuiria sob as várias formas 
(doações, bolsas, etc.). (ibidem, p. 13). 

 

A sociedade civil seria incentivada a assumir determinadas obrigações 

socioeconômicas, tais como: descontos significativos no imposto de renda para 

aplicação em educação e elaboração de nova lei, análoga à Lei Sarney para a 

Cultura, com o objetivo de favorecer a educação.  

Mas, aumentar o valor do orçamento dirigido às IES de "regime jurídico 

especial" e amortecer a "mordida do leão" para os contribuintes nunca 

despertaram interesse da "sociedade civil" e jamais angariou apoio dos grupos 

econômicos e financeiros no Brasil. 
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Em relação à orientação filosófica educacional nas confessionais, sob o 

novo regime de Fundação Mista, o autor limita-se a dizer que as primeiras têm se 

guiado pelo diálogo entre as ciências, a técnica, a filosofia e a teologia. 

Ao longo do documento, percebe-se uma grande preocupação em atribuir 

ao Congresso Constituinte um papel decisivo para "reformar o sistema tributário, 

reorganizar a ordem econômica e social de modo a rever o sentido da 

propriedade", que deveria eliminar a tutela do Estado para com as IES Federais e 

garantir a expressão do novo sentido do público para as instituições sem fins 

lucrativos. 

Provavelmente, sabia o autor que alterações dessa ordem não seriam 

implementadas por meio de decretos-lei, sem oposição crescente das 

Associações Docentes das Universidades Federais e Estaduais, num contexto de 

abertura política que dificultava atos semelhantes aos praticados pela ditadura. 

 

 

Federalização / Estadualização. 
 

Segundo critério exposto anteriormente, foram três os documentos 

selecionados: "Resolução sobre a estadualização da PUC-SP"; "Em defesa do 

ensino público e gratuito para a PUC-SP - estadualização", assinado pelo Grupo 

Estadualização e o "Documento em defesa da estadualização da PUC-SP", 

escrito pela coordenação da campanha. Fizeram parte da campanha professores, 

funcionários e alunos, dentre os quais, citamos a profa Miriam Jorge Warde, Maria 

Luísa Santos Ribeiro, Sônia Igliori e os funcionários Cristiane Almeida e José 

Rocha Cunha. Todos os documentos foram publicados pelo Porandubas, em 

encarte especial de 03 de junho de 1987, em decorrência do plebiscito que se 

realizaria nos dias 9, 10 e 11 de junho de 1987. 

Os proponentes, colocando-se ao lado das forças "efetivamente 

democráticas" – situadas ou nas universidades públicas, na rede estatal de ensino 

fundamental e médio, no Parlamento, ou nas demais organizações da chamada 

"sociedade civil" – expressaram sua "posição histórica" em favor do ensino 

público e gratuito. É desse lugar situado política e ideologicamente que tais 

sujeitos defendem seus princípios, expõem suas ideias e argumentam com seus 
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interlocutores, baseados nos estudos sobre a educação brasileira e, em especial, 

sobre o ensino superior e, em particular, o oferecido pela PUC-SP,. 

Constatam que a crise da PUC-SP alimentou, ao longo do tempo, 

interpretações equivocadas sobre suas determinações, bem como apontou 

caminhos errôneos para sua saída. Tais interpretações, ainda presentes, 

realimentavam a própria crise interna, o debate sobre a crise da universidade 

brasileira e, particularmente, da instituição. Elas também apresentavam soluções 

desprendidas da realidade, pois estavam presas a determinados interesses 

políticos que as encaminhavam para "terapêuticas localizadas e anseiam pela 

manutenção do status quo". (DOCUMENTO em defesa da estadualização da 

PUC-SP, jun.1987). 

Segundo o documento, uma dessas interpretações entende a crise como 

conjuntural, reflexo de uma política deliberada do Estado ditatorial em diminuir, 

substancialmente, seus subsídios públicos, em virtude da resistência da 

universidade, perante o regime de exceção, seja pelo seu "projeto pedagógico", 

seja pelas práticas democráticas incorporadas em sua administração. Em 

decorrência disso, a universidade isolou-se tanto das públicas subordinadas ao 

Estado, quanto das faculdades privadas mercantis. 

Compreendida assim sua trajetória, depauperada financeira e perseguida 

politicamente, sofreria as sequelas históricas de sua opção educacional em crise. 

Para superá-la, apresentou uma proposta que, por contradição, a manteve na 

mesma condição que a empurrou para a crise, ou seja, seu suposto "hibridismo". 

Segundo o Grupo de Estadualização, a proposta de Fundação Mista, ou 

qualquer outra forma de reorganização, ou "reordenação jurídica da PUC-SP 

interessa, conquanto mantenha o ‘status quo’, acrescido do comprometimento do 

Estado de fornecer, permanentemente, verbas para a Instituição". (ibidem). 

Outra interpretação, trazida pelo documento, crê igualmente que a crise é 

conjuntural, decorrente, principalmente, de determinantes internos, pois não 

soube aplicar uma política administrativa e financeira robusta que a protegesse 

das injunções e embates políticos. Assim, defendem um modelo de gestão 

competente que a torne viável e atrativa para inversões governamentais e 

empresariais, já que há recursos humanos e acadêmicos disponíveis. Para estes, 

a racionalização organizacional deve se guiar por critérios de competência 
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acadêmica e, para outra facção, pela rentabilidade econômica. Entretanto, para 

evitar o reordenamento jurídico e estrutural da instituição, suas diferenças 

secundárias são amenizadas na prática corrente. 

Em oposição aos demais, que permaneceriam ancorados em pressupostos 

e perspectivas sabidamente limitadas e equivocadas, os defensores da 

estadualização afirmam ter alcançado lucidez não só do papel que assumem e 

prestam à universidade, bem como das alternativas em jogo, das quais não 

podem se omitir, enquanto profissionais da educação, que não aceitam mais,  ou 

se sujeitam à lógica da mercantilização de suas atividades e, consequentemente, 

da PUC-SP em particular. Nesse sentido, declaram que: 

 
Hoje, ganhamos suficiente clareza sobre os rumos da PUC-SP a ponto 
de não mais nos dispomos, enquanto profissionais, a alardear o caráter 
público das atividades que desenvolvemos, já que isso tem servido 
apenas e tão somente para mascarar o caráter privado da Instituição na 
qual trabalhamos e para fermentar o percurso único e efetivo que ela 
pode trilhar mantendo-se privada: a da identidade plena com as 
empresas de ensino, movidas pela lógica da mercantilização. 
(DOCUMENTO em defesa da estadualização da PUC-SP, jun. 1987). 

 

Tal clareza permitiria aos defensores do ensino público e gratuito 

apontarem dois aspectos que me parecem fundamentais na análise da crise da 

instituição: o espírito corporativista que se difundiu pela universidade e a 

avaliação do quadro acadêmico e suas respectivas condições de trabalho. 

O corporativismo do quadro docente teria imaculado sua atuação política e 

acadêmica, em favor das questões meramente sindicais e trabalhistas e, dessa 

forma, a crítica contundente e incisiva sobre os rumos da Universidade não se 

efetivaram plenamente. 

 
Espírito corporativista que aceitou e difundiu (...), o princípio de que o 
Estado tem obrigação de depositar somas significativas de verbas 
públicas nessa universidade que é particular ou de que são aceitos os 
empréstimos bancários, conquanto paguem os nossos salários e 
atendam nossas reivindicações trabalhistas. (idem).   

 

Em relação ao segundo ponto, reconhecem e exaltam o alto grau de 

excelência do corpo docente, bem como a qualidade dos setores de ensino, 

pesquisa e extensão que a universidade conquistou, principalmente com a Pós-
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Graduação, mas alertam que precisam ser verdadeiramente dimensionadas as 

condições de trabalho a que estavam sujeitos os professores da PUC-SP.  

Numa perspectiva histórica e situada no ápice da crise, a PUC-SP não teria 

criado condições, muito menos regras efetivas para aperfeiçoamento docente, 

que garantissem meios adequados para o desenvolvimento da pesquisa, titulação 

de seu corpo docente e o aprimoramento constante dos cursos. Assiste-se a um 

processo rotineiro e de crescente desqualificação da graduação, elo central das 

atividades do ensino superior. Dessa forma, a PUC incorporou, ao longo de sua 

história, mas não sem conflitos, características peculiares em relação às demais 

escolas superiores privadas, já que, nessas últimas, a atividade educacional 

estaria subjugada a sua finalidade básica: o lucro.  

Apesar de seu caráter confessional, de escola particular, mantida em parte 

pelas mensalidades, e em parte pelos subsídios financeiros fornecidos pelo 

Estado, permitiram, durante um dado período, que a universidade se distanciasse 

da racionalidade empresarial-mercantil de outras instituições particulares (cortes 

orçamentários, superlotação de classes, altas mensalidades, fechamento de 

cursos deficitários, entre outros). Entretanto, viveria hoje intensamente uma 

contradição básica: ser uma escola particular com pretensões não mercantilistas.  

Tal objetivo teria levado sua mantenedora – a Fundação São Paulo – ao 

progressivo endividamento bancário, numa conjuntura econômica nacional 

bastante desfavorável a qualquer solução em curto prazo. Entretanto, tal prática 

financeira foi paulatinamente delimitando a construção da autonomia política e 

acadêmica. 

 
Assim intermediados pela mantenedora, nossas relações com o Estado 
e com os agentes financeiros se tornaram relações de dependência. 
Supondo que estávamos construindo a autonomia política e acadêmica, 
fomos empurrados a relações comerciais que nos fizeram dependentes 
dos humores e dos acordos políticos implícitos. (ibidem). 

 

Paralelamente, a constante diminuição do subsídio estatal à universidade 

comprometia radicalmente as bases e a garantia das qualidades educacionais da 

instituição e, em decorrência disto, assistia-se como via natural, a sua crescente 

mercantilização. Daí a única solução possível para a crise estrutural da PUC: sua 

transformação em uma universidade pública e gratuita, já que a raiz da crise esta 
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no seu caráter particular subsidiado. (Em defesa do ensino público e gratuito para 

a PUC-SP - Estadualização, maio de 1987).  

Para os defensores desta proposta, a crise não é momentânea ou de 

conjuntura, mas estrutural porque são permanentes as determinações que a 

configuram ao longo de sua história e, que afetam toda a universidade e não 

apenas setores, instâncias ou atividades. É orgânica e se expressa de forma 

variada por toda universidade e nas relações desta com a sociedade. Tornam 

cada vez mais precárias as condições de sua existência como Universidade e 

subtraem sua relevância educacional perante as demais. 

Portanto, era no esgotamento de um modelo de escola particular, outrora 

subsidiada, e preterida suas pretensões não mercantis, que se encontra a raiz da 

crise estrutural da PUC-SP e, assim não haveria saída possível se não fosse 

transformada em uma Escola Pública e Gratuita. Tal solução evitaria a total 

desagregação e descaracterização enquanto Universidade e a retomada de um 

modelo travestido de novo. “(...). A natureza do público e gratuito se contrapõe à forma 

abertamente mercantilista e nega a variante particular subsidiada pelo governo, a qual 

pertence a proposta da Fundação Mista”. (ibidem). 

Os defensores, ainda, procuravam também rebater quatro principais 

argumentos formulados pelos demais oponentes que, supostamente colocaria a 

proposta em questão. São eles: 1- A perda da democracia e da autonomia; 2- A 

crise existente nas escolas públicas; 3- A oposição da Igreja e 4- A questão da 

viabilidade da proposta. 

1 - A perda da democracia e da autonomia. Supostamente parecem 

concordar que a PUC-SP vivia uma democracia e uma autonomia universitária, 

mas ressaltavam que essa condição foi conquistada pela atuação dos 

professores, funcionários e alunos e, que tal questão não poderia servir de 

obstáculo para a sua transformação em uma Universidade Pública e Gratuita. 

Entretanto, rapidamente procuraram contestar a ideia da perda da democracia e 

da autonomia com dois contra-argumentos: 

 
a) Existe  um  mito  de  que  na PUC-SP temos uma autonomia e uma 
democracia que seriam sacrificadas. Isto porque os traços fundamentais 
das conquistas democráticas se transformaram em formalidades 
democráticas. Isto é, não há um verdadeiro poder de decisão das 
instâncias em relação à Fundação São Paulo. Tal fato revela que a 
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autonomia e a democracia na PUC-SP estão condicionadas à 
propriedade  particular  da  Fundação. b) O avanço das conquistas 
democráticas na PUC-SP, que permanecem na formalidade,  somente 
poderá ter curso se vier acompanhado do conteúdo social do ensino 
público e gratuito, cujo foco de luta passa a ser o Estado e não mais os 
proprietários da Fundação São Paulo. (...). (EM DEFESA do ensino 
público e gratuito para a PUC-SP – Estadualização, 1987). 

 

Foram trazidos, pelos menos, cinco exemplos que caracterizavam a 

“pseudo-democracia puquiana”. Entre eles, vale citar aqueles que contribuíram 

para os objetivos deste trabalho: o novo Estatuto da Universidade, formulado pela 

Constituinte de 1981, vetado pela Fundação São Paulo; proposta de revisão da 

paridade dos segmentos representativos e esvaziamento das instâncias eleitas, 

devido às constantes pressões sobre as chefias, motivada pela crise e 

acirramento dos conflitos internos e repressão à greve dos funcionários e à 

direção da AFAPUC, em 1986. 

2 - Crise das Universidades mantidas pelo Estado. Em relação à crise das 

Instituições Estatais, procuraram argumentar que ela era o resultado da política 

de privatização encaminhada pelo MEC, desde a gestão do Ministro Jarbas 

Passarinho, que tentou acabar com a gratuidade, transformando as IES Federais 

em Fundações pagas. Dessa forma, a luta pela estadualização da PUC-SP 

irmanou-se com a luta do setor público estatal, em direção ao ensino público e 

gratuito, por melhores condições de trabalho e salário, em oposição a qualquer 

tipo de proposta de Fundação – seja do governo, seja da Reitoria. 

3 - Igreja. Em relação à Igreja Católica (defensora da escola particular), 

esperava-se que não só aceitasse a falência da propriedade da Fundação São 

Paulo – mantenedora da PUC-SP –, mas tivesse a responsabilidade política e 

social perante as atividades educacionais da Instituição e, assim concordasse 

com a encampação pelo Estado (privatizante).  

4 - Mobilização. Os obstáculos eram previstos e, para tanto, propuseram 

um amplo movimento social e político que congregasse todas as forças 

interessadas na questão do ensino universitário, dentro e fora da PUC-SP. 

Exaltaram que se fosse aprovada a proposta de estadualização, ela deveria ser 

acompanhada de uma ampla campanha externa e, para isso, seria necessária a 

disposição para que seu potencial pudesse se concretizar. 
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Procuraram apontar os pontos apresentados pela oposição, calcados na 

tríade: democracia, autonomia e viabilidade. Eles eram, na verdade, um artifício 

para menosprezar e inviabilizar a proposta de estadualização. Nesse sentido, 

contra-atacaram, afirmando que a proposta de Fundação Mista encontraria 

igualmente dificuldades e resistência na sociedade, do Estado e da ANDES e 

deveria equacionar tantas outras questões, subjacentes a sua proposta. 

Na parte final do "Documento em defesa da estadualização da PUC-SP", 

foram apresentados os termos preliminares que deveriam pautar o processo de 

estadualização integral da PUC-SP para a rede estatal superior de ensino. Nota-

se expressamente a preocupação de garantias não só de viabilidade financeira da 

instituição, dos direitos adquiridos dos trabalhadores, bem como todas as 

atividades em desenvolvimento para contemplar sua vocação científica, social e 

educacional. 

Cabe lembrar que a proposta inicial de federalizar a PUC apresentava-se 

aquém dos objetivos imediatos do grupo "Em defesa do Ensino Público e 

Gratuito", seja em relação às maiores possibilidades conjunturais por sua 

estadualização, seja pela análise histórica que faziam da política federal de 

educação para o ensino superior no Estado de São Paulo. Em âmbito estadual, 

apresentavam-se ao grupo sinais positivos do poder legislativo e executivo, 

aparentemente interessados na ampliação de sua rede pública estatal de ensino 

superior, e do interesse do Reitor da UNESP, Jorge Nagle, em ampliar a presença 

dessa instituição na cidade de São Paulo. Assim, a opção pela federalização foi 

descartada pelo fato de que o governo federal nunca procurou tornar significativa 

sua presença no Estado, nem deu sinais de que gostaria da ampliação de sua 

rede na capital, mesmo porque sua presença sempre foi reduzidíssima, em 

comparação ao sistema superior estadual de educação. 
 

 

3.2. A posição das entidades frente à crise. 
 

O movimento estudantil na PUC-SP procurou organizar-se, em meados de 

novembro de 1986, por meio de comissões por períodos (manhã, tarde e noite), 

que se encarregariam, inicialmente, de mobilizar os estudantes para participarem 
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das assembleias deliberativas. A inexistência de um Diretório Central de 

Estudantes (DCE), a falta de representatividade e/ou inexpressividade de alguns 

Centros Acadêmicos (CAs) e a crise da PUC-SP impulsionaram um grupo de 

alunos a optarem por esse instrumento de participação e de encaminhamento das 

discussões. 

Para a representação estudantil, a crise da PUC-SP era financeira e 

administrativa, e não se observava, a princípio, qualquer menção ao seu caráter 

estrutural, como faziam outros segmentos da universidade. Foram apontadas as 

causas que lhes pareciam mais evidentes e, dentre elas, aquela de caráter mais 

geral, que explicaria a "dificuldade de uma universidade particular, que pensa o 

ensino numa visão não empresarial, gerir-se somente com mensalidades de 

alunos". (BOLETIM Estudantil do Congresso, nov. 1986).  

Apontavam que o maior custo dos cursos, em relação às mensalidades e a 

diminuição de subsídios do Estado para a Universidade, ao longo dos anos, 

teriam inviabilizado as condições de ensino e pesquisa incompatíveis com a 

lógica de uma empresa educacional. Sentiram, mais diretamente os efeitos da 

crise, quando afirmaram que era "preciso uma saída para o  ensino. Manter os 

nossos professores que estão indo para outras universidades e evitar a crescente 

evasão escolar é também nossa tarefa". (idem). 

Como observo, esse primeiro "Boletim" foi marcado por algumas 

explicações recorrentes na história da PUC-SP, que a tornaram vítima das 

condições externas, alheias aos seus interesses educacionais genuínos: havia 

uma situação econômica nacional que elevou os custos de produção do ensino, 

em detrimento das possibilidades financeiras dos alunos em cobrir estes custos. 

Uma universidade particular, sem finalidade lucrativa, que insistiu em seu caráter 

público em oposição à crescente mercantilização do ensino. Por consequência, 

justificou-se a dotação orçamentária complementar do MEC para manter seu 

caráter "hibrido" e, assim, estancaria a saída dos dois polos mais afetados pela 

crise: os professores e os alunos.   

Para os alunos, "o problema está também na relação educação-empresa, 

uma universidade bem instrumentada e que pretenda ser produtora de 

conhecimento não pode se submeter a lógica de uma empresa". (ibidem).  
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Procurando não tomar partido entre as propostas, até então cogitadas 

(federalização, entidade mista e privatização), dirigiram-se aos estudantes e 

perguntaram quais, dentre as três, seriam mais viáveis, tendo em vista o grau de 

mobilização desse segmento. 

Entretanto, cabe lembrar que vários grupos de esquerda do movimento 

estudantil, contrários à posição da UNE e ao DCE da PUC-SP, defenderam, 

desde o início dos anos 1980, a federalização da universidade. 

A posição da APROPUC não diferia, qualitativamente, daquelas formuladas 

pelo Grupo de Estadualização e, portanto, apresento aspectos que julgo 

importante para esta análise.  

 
Aqui temos a chave do segredo. Uma vez que o Estado deixou de 
sustentar seu caráter particular, colocou-se para a instituição a 
necessidade de obter lucros, isto é, de se mercantilizar. A tentativa de 
manter o grau de qualidade de ensino obtido e a resistência da 
comunidade universitária em aceitar a desqualificação, colocou um 
déficit orçamentário que se agravou com o endividamento (prédio novo, 
empréstimos bancários e juros, etc.). A chamada 'racionalização' 
colocada em marcha está subordinada ao império da crise financeira (e 
de um modelo de escola particular) e não as finalidades educacionais. 
Achamos incorreto pretender resolver o problema educacional pela via 
privatizante. Assim, é preciso ter claro que na essência da crise da PUC 
está a contradição entre o ensino privado e o ensino público. 
(APROPUC, mar. 1986, p. 12-13). 

 

Segundo a APROPUC, a solução estrutural da crise financeira da PUC 

passaria, necessariamente, pela exposição do conflito político entre duas forças 

políticas educacionais: mercantilização e ensino público e gratuito, que se 

manifestariam intensamente de forma particular na PUC-SP. 

Não se trata apenas da crise econômico-financeira da PUC-SP, em 

particular, mas da grave crise de um modelo de educação a que o país assistiu ao 

longo dos anos51. 

A Associação dos Funcionários Administrativos da PUC (AFAPUC) 

procurava questionar e caracterizar como se desenvolveu a atuação do Estado, 

frente à educação pública e gratuita oferecida à sociedade brasileira, 

                                                            
51 Segundo declaração ao jornal Folha de S. Paulo, em agosto de 1981, o Prof. Laurindo Leal 
Filho, então 2° vice-presidente da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 
(ANDES) e diretor da APROPUC, defendia a estatização das escolas superiores privadas 
comprovadamente de qualidade – posição não compartilhada pela APROPUC.( Folha de S.Paulo, 
12 ago.1981, p.16).. 
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particularmente às escolas nas quais as classes desprivilegiadas da sociedade 

capitalista tinham acesso. Essa caracterização presente em seus documentos 

serviu de base para discutir a questão da democratização do ensino, em geral, e 

universitário, em particular. Entretanto, a discussão do ideário “confessional”  da 

universidade era trazido e questionado como elemento central para a crise da 

universidade..   

Publicado em março de 1986, o trabalho afirmou ser uma resposta 

concreta, prática e atual, não acadêmica, menos teórica e abstrata, frente à 

dramática situação do ensino público e gratuito a que foram colocados os 

funcionários, professores e alunos, que trabalhavam ou estudavam na PUC-SP. 

Almejavam intervir, nesse momento de aguda crise mais geral e particular da 

educação, no sentido de avançar as transformações necessárias que trouxessem, 

positivamente, a estabilidade esperada. 

Traçavam um quadro explicativo da política educacional, implementada 

pelo Conselho Federal de Educação nos últimos tempos, em favor de uma 

orientação privatista para o ensino superior. Apesar do discurso oficial de 

valorização e atendimento prioritário do ensino fundamental e médio, o Estado 

abandonou as instituições superiores públicas e, na prática, não atendeu às 

necessidades da escola básica pública. Isso demonstra o caráter de classe do 

Estado e da exploração a que estavam submetidos todos os demais membros da 

sociedade.  

Entretanto, esse mesmo Estado atrelado aos interesses de classe, descrito 

pelo documento, deveria, física e financeiramente, manter sua rede de escolas e 

universidades, bem como ampliá-las, de acordo com as necessidades da 

população, com a qualidade de ensino almejada e liberdade de organização e 

expressão. 

 
Dada esta política, cabe a nós funcionários, professores, alunos e a 
população em geral, que luta pala garantia do ensino público e gratuito, 
retirar a educação da tutela do Estado e jogá-la para os organismos 
representativos da população, de forma que estes possam determinar os 
objetivos e as formas da educação neste país. Devemos fazer com que a 
educação consiga respeito e importância e seja valorizada dentro dos 
sindicatos, partidos políticos, associações de bairros, etc., mantendo um 
controle rígido sobre a destinação e aplicação das verbas públicas no 
interesse do coletivo. (AFAPUC, mar.1986, p.5). 
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Percebe-se a influência do pensamento de Gramsci acercada da questão 

da hegemonia, na formulação dessa proposta. Possivelmente, acreditava a 

direção da AFAPUC que estariam prestes a desencadear as condições subjetivas 

e objetivas que os permitiria, pelo menos, transformar as relações do Estado com 

a "sociedade civil" organizada e, por tabela, a da educação brasileira52.  

Como tal estratégia modificaria ou contribuiria para resolver a crise da 

PUC-SP, em particular? Ou, como a crise da PUC-SP incentivaria as mudanças 

estruturais almejadas pelas classes populares para a educação brasileira? 

Na segunda parte do trabalho, que tem como título uma indagação "PUC-

SP: um caso 'sui generis'?" procurou-se apontar e esclarecer o caráter 

"confessional" da instituição e de que maneira ela configurou sua prática 

educacional e, consequentemente, a crise da instituição. 

Afirmava que a PUC-SP, assim como as demais universidades ditas 

"confessionais", nasceu à sombra do descompromisso do Estado pela educação, 

regida pelas mesmas normas financeiras e administrativas de qualquer outra 

instituição particular de ensino, com o acréscimo de que as confessionais 

"cumprem o papel de assegurar às igrejas que delas são propriedade, a 

manutenção e ampliação de uma base de apoio na sociedade contemporânea, 

que é marcada, sabemos, pela proeminência do saber científico". (AFAPUC, 

março de 1986, p.7). 

Ao contrário do que afirmavam os dirigentes da PUC-SP, ela sempre foi 

uma universidade para a elite socioeconômica, cujo ideário "confessional" se 

contradizia com a realidade observável, ou seja, sua defesa de um ensino voltado 

para os interesses populares não se sustentava quando a maioria da população 

não tinha acesso aos seus cursos, tanto quanto não tinha acesso a outra qualquer 

universidade, fosse ela gratuita ou mercantil. 

O documento sugere uma identidade marcante entre as instituições 

privadas e "confessionais" – seja em relação às práticas administrativas e 

gerenciais, seja em relação à política educacional do Estado, ambas favoráveis à 

                                                            
52 Para o grupo de estadualização, a autonomia e a democracia universitária concretizar-se-iam 
com gestão direta da universidade pelos seus segmentos representativos em consonância com os 
movimentos sociais, opondo-se a qualquer tipo de tutela por parte do Estado, Igreja ou 
empresários da educação. (Cf. RESOLUÇÃO sobre o ensino público e gratuito para a PUC-SP, 
s/d). 
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elitização e manutenção dos privilégios educacionais – e o modo como trata as 

questões relacionadas ao cotidiano universitário. Supostamente, isso a distinguiria 

em grau, mas não alteraria a lógica, muito menos a finalidade de tais instituições. 

Era o suposto "ideal confessional" da PUC-SP e a descarada lucratividade das 

privadas. 

 
Para se partir da hipótese menos agressiva em relação à igreja, digamos 
que suas intenções de manter um ensino "popular" e um espaço de 
autonomia e liberdade na PUC sejam sinceras: nesse caso o que vemos 
é que as intenções não poderão jamais suplantar a realidade, e a 
realidade é que não pode haver universidades privadas, que prescindam 
da exploração cada vez maior do seu corpo discente, através do 
aumento de mensalidades, da contenção de gastos com salários e 
condições de trabalho e da submissão crescente dos ditames estatais, 
de que dependem, já que são 'concessionárias' no ramo de ensino. Não 
há espaço para idealismos numa sociedade de mercado. (idem, p.8). 

 

Dessa forma, a realidade é chamada para evidenciar o caráter particular da 

instituição que caminhava, velozmente, para sua completa mercantilização, 

apesar da oposição e das reivindicações de setores da "comunidade 

universitária". Tal realidade era contraditória aos debates teóricos, teológicos e 

filosóficos de outros setores que, despregados de objetividade, insistiram no seu 

caráter confessional. 

Assim, a única saída concreta da crise seria a federalização da 

Universidade, tendo em vista a elitização do ensino superior e o fracasso do "ideal 

confessional" da universidade. Apesar de terem tecido críticas à qualidade de 

ensino, aos salários e à falta de liberdade de expressão e organização sindical e 

acadêmica, existentes nas universidades federais, não só indicavam esse 

caminho como resolução para a PUC-SP, como também propuseram, por meio 

deste processo, alterar, significativa e qualitativamente, o estado do ensino 

superior estatal. Se, era necessária uma revolução, disseram os dirigentes da 

AFAPUC, estaria " apenas desnudando uma realidade que é nossa conhecida e 

que não adianta esconder sob o tapete. Nós não acreditamos que 

necessariamente se precise chegar a tanto". (ibidem). 

Último aspecto fundamental dizia respeito à questão do significado do 

público e do estatal. Sem pretensões filosóficas, anteriormente alertadas, e 

dialogando com a proposta de "Fundação Mista", a AFAPUC contra-argumentou: 
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Por fim, algumas pessoas argumentam que é um despropósito querer 
transformar a PUC em uma universidade 'pública e gratuita'. Primeiro 
deixam claro que não são contra a gratuidade do ensino, mas que a 
universidade, para ser 'pública', não precisa ser 'estatal'. Puro 
malabarismo com palavras. Ensino público para nós quer dizer 
propriedade pública do ensino, para garanti-lo a todos. A igreja, ou 
qualquer outra instituição privada não pode garantir ensino público pelo 
simples fato de que tem poderes sobre sua propriedade que o público 
não tem. Se não fosse assim, qual a diferença de que tal escola ou 
universidade seja sua ou do Estado? Nessa discussão é preciso ter 
cuidado com o jogo de palavras. É preciso discutir o conteúdo de cada 
formulação, pois por detrás de cada palavra se escondem interesses de 
classe que para muitos seria melhor que não aparecessem. (ibidem, p. 
13).  

 

Como procurei mostrar, a AFAPUC entendia a PUC-SP como propriedade 

particular da Igreja Católica que lhe dava poderes de caráter privado que não se 

confundiam, nem podiam se sobrepor aos interesses públicos da sociedade. Há 

indícios de que o caráter público de uma instituição também não pode se 

confundir com a propriedade estatal desta, já que o poder, advindo do direito de 

propriedade, tem se mostrado alheio aos interesses da coletividade e de suas 

organizações representativas53.  

Ao descaracterizar ou desmascarar a suposta finalidade "confessional" da 

PUC-SP, pelas práticas cotidianas de sua administração frente aos interesses de 

sua "comunidade", havia a intencionalidade declarada de caracterizá-la como 

uma instituição de direito privado como outra qualquer e, portanto, seu suposto 

caráter público seria mera abstração54. 

 

                                                            
53 O entendimento de que a crise da PUC-SP reflete a falência do modelo privado e confessional 
de ensino, sob tutela da Igreja, é encontrado em outros documentos do grupo de estadualização.. 
54 O Deputado Federal, Plínio de Arruda Sampaio, apresentou ao Congresso Constituinte um 
modelo de ensino gratuito, mediante a criação de um imposto de educação, cobrado de pessoas 
físicas e jurídicas, segundo seus rendimentos. O produto desse imposto seria destinado, mediante 
mecanismos automáticos e independentes da intervenção fazendária, a fundos escolares 
municipais e estaduais. Os segundos financiariam as Escolas Superiores de seus respectivos 
estados. Os estabelecimentos de ensino poderiam pertencer tanto a redes estatais como a 
sociedades civis, sem fins lucrativos, formada por comunidades de educadores. Nenhum tipo de 
escola poderia cobrar mensalidades, nem efetuar pagamento a seus professores. Os fundos 
seriam integrados por cidadãos eleitos diretamente e por representantes da comunidade escolar. 
(Educação e Constituinte. Folha de S. Paulo, 16 set.1986, p. 3). 
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3.3. A Campanha: congresso, plebiscito e seus desdobramentos – 2º ato 
 

A Reitoria do Prof. Luiz Eduardo Wanderley, no início de seu mandato, 

apresentou à universidade uma avaliação conjuntural da PUC-SP, e constituiu 

uma Comissão Intercolegial de Emergência para discutir a crise financeira e a 

concepção pedagógica, alertando para a necessidade de efetuar cortes nos 

gastos da instituição. Encaminhada às entidades representativas de estudantes, 

professores e funcionários, esperava que tais entidades opinassem ou mesmo 

contribuíssem com propostas saneadoras para a instituição. Segundo a 

APROPUC e a AFAPUC, a Reitoria esperava que os mesmos afiançassem os 

cortes propostos e, dessa maneira, aguardou os passos seguintes da Reitoria. 

Como o Reitor não obtinha resposta à sua convocação, alertava tais 

segmentos para a necessidade de aplicar uma série de medidas de 

"racionalização econômica", tendo em vista a inviabilidade financeira prevista para 

abril, ou maio de 1986, apurada pela Comissão nomeada pelo Reitor. Em reunião 

com as chefias acadêmicas, expôs as propostas "saneadoras" que deveriam 

aplicar, o que gerou grande apreensão por parte dos professores, como por 

exemplo, a redução de suas cargas horárias, redução de 42% no gasto com 

pessoal, classes com 55 alunos, eliminação de classes no período vespertino, 

cortes de 600 horas no Ciclo Básico e futuras demissões, entre outras. 

Em decorrência disso, a APROPUC aprovou em Assembleia, em fevereiro 

de 1986, uma proposta para que a Reitoria apresentasse detalhadamente o que 

tinha sido apurado, juntamente com um plano de metas, as estratégias, medidas 

alvejadas e suas consequências, para que os setores e segmentos da 

universidade pudessem estudá-lo. De antemão, propôs que a Reitoria não 

tomasse qualquer medida que prejudicasse as condições de trabalho e ensino. 

Como não obteve resposta para sua solicitação, a APROPUC convocou 

uma nova Assembleia Geral, realizada no dia 28 de fevereiro de 1986, na qual 

aprovou a orientação de formar uma comissão para estudar e analisar a crise da 

PUC-SP. Nessa ocasião, ficou claro que se tratava de uma crise estrutural da 

universidade, em oposição à concepção da Reitoria que a entendia como uma 

crise conjuntural. (APROPUC, 28 fev.1986). 
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Frente ao esgotamento dos créditos bancários, ao gigantesco déficit 

orçamentário e ao fracasso das negociações com o Estado para subsidiar em 

30% o orçamento da instituição, como foi indicado anteriormente, percebeu-se 

que a crise era estrutural. Concluiu-se que não se tratava de um desequilíbrio 

financeiro momentâneo, que pudesse ser equilibrado com aumento das 

mensalidades e cortes incisivos nas despesas, mas uma crise que se acumulava 

historicamente. A recusa de sua Mantenedora – Fundação São Paulo – em 

assumir a crise e os rumores de alteração estatutária, transformando-a em uma 

"empresa de ensino", deram maior alento às preocupações dos professores e 

funcionários. 

Diante de tal situação, ficou evidente, para a APROPUC e para a AFAPUC, 

que aqueles que foram eleitos pela "comunidade" não agiam em nome dela, mas 

representavam os interesses exclusivos da Fundação São Paulo. Diante de tal 

fato, à ideia de um Congresso Universitário soberano e autônomo poderia se 

sobrepor a crise de poder instalada. 

A organização de um Congresso Universitário saiu como resolução da 

greve de 27 dias de paralização dos professores e funcionários, realizada no 

segundo semestre de 1986, para discutir a crise da instituição, o qual só poderia 

ser formalmente convocado pelo CONSUN. Culminaria uma série de atividades 

anteriormente planejadas com o intuito de estudar, esclarecer, discutir, propor e 

organizar a comunidade em torno da crise da PUC-SP e da Universidade, em 

geral. Nesse sentido, foram convidadas personalidades, professores, entidades 

da sociedade civil para contribuírem ao debate e, ao mesmo tempo, criar canais 

de apoio para o problema da PUC-SP. Dentre essas atividades55, podemos citar o 

                                                            
55 Assim estavam organizadas as atividades e pontos de discussão: 1 -  Preparação: 04/11/86 - 
Diagnóstico da Crise, Consequências, Congresso, Linhas Gerais para a solução da Crise; 
06/11/86 - mesma atividade no campus Marques de Paranaguá; 11/11 - mesma atividade no 
campus Sorocaba; 12/11 - A Crise da PUC e a Universidade no Brasil: Discussão-documento do 
GERES; 12/11 - A Crise da PUC e a Universidade Brasileira, com participação de representantes 
do MEC, ANDES e FASUBRA; 20/11 - Propostas ou Posições sobre a crise da PUC-SP. 2 - 
Organização das Discussões: dias 24 a 27/11 assembleias por Faculdades; 28/11 - Plenária Geral 
para discutir as teses gerais apresentadas; 27/11 - Data limite para inscrição dos candidatos a 
delegados; 28/11 - Data limite para inscrição das teses gerais; Dias 01 a 04/12 - Eleição dos 
delegados; 05/12 - Apuração das eleições. 3 - Congresso: 11/12 - Abertura; 11 a 14/12 - 
Realização dos trabalhos; 15/12 - Livre para discussão dos delegados com as bases; 16/12 - 
Plenária de Decisão e 17/12 - Ato público em defesa da proposta majoritária. (Boletim do 
Congresso Universitário - comissão organizadora, nº 2, nov. 1986).. 
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debate ocorrido com a presença do Prof. Dermeval Saviani e da Profa Maria 

Luísa S. Ribeiro, ocorrido no dia 04 de novembro de 1986. 

A composição do Conselho Universitário seria feita através de delegados 

das Teses inscritas, eleitos por voto direto, garantindo-se a participação de todos 

os setores e segmentos da universidade, de forma paritária e respeitando-se a 

representação mínima de 3 estudantes, 1 funcionário e 1 professor. Seriam 

eleitos 140 delegados, assim distribuídos: 35 professores, 35 funcionários e 70 

alunos, valendo 1/3 do total os votos de cada segmento para respeitar a paridade. 

A Reitoria defendia um colégio especial, formado pelos órgãos já 

constituídos da instituição, acrescidos de representantes eleitos pela comunidade. 

Porém, esse Colégio Especial não teria poderes de deliberação soberana, 

sobrepondo-se ao CONSUN e à Fundação São Paulo, que homologariam, ou 

não, as suas decisões. 

O Congresso Universitário seria, portanto, a instância representativa e 

deliberativa dos três segmentos da universidade para explicitar posições e 

aprovar uma linha de ação conjunta, buscando angariar, majoritariamente, apoio 

necessário da comunidade universitária para definir uma linha de atuação política, 

que visasse não à solução da crise estrutural em si, já que não teria atribuição 

legal para tanto, mas permitir uma orientação única dos vários setores e 

segmentos da universidade.  

Entretanto, não faltou proposta de transformá-lo numa instância máxima de 

decisão para as grandes questões e problemas da universidade, sobrepondo-se 

aos canais institucionais determinados pelo Regimento e Estatuto da PUC-SP. Na 

reunião do CONSUN de 24/04/1986, não foi aprovada a proposta do Conselheiro 

funcionário Rocha: “O Conselho Universitário decide pela realização de um 

Congresso Universitário que (em data a ser definida) que delibere sobre os rumos 

da PUC-SP, precedido de seminários, debates e atividades preparatórias”56. 

(CONSUN, 24 abr.1986, p. 171-2).  

                                                            
56 Na PUC-Campinas, ocorria uma série de manifestações sobre a crise da instituição. Após a 
quarta semana de greve de professores e funcionários, por reajuste salarial e estruturação na 
carreira, um grupo de alunos dos cursos de História e Economia defendia a proposta de 
encampação da universidade pelo poder público, estadual e federal. (Folha de S. Paulo, 18 
mai.1986, p. 32). 
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Essa proposta recebeu forte oposição da Reitoria, desde seu início, já que 

investia na realização de um Seminário, intitulado “Perspectivas para a PUC-SP”, 

nas dependências da universidade, com presença governamental, para discutir 

não só a PUC-SP, mas também a universidade brasileira. Contra o Congresso, 

apresentaram-se setores da universidade que temiam a força e os rumos que o 

movimento poderia ter, impondo dificuldades para sua realização. Entretanto, foi 

aprovada, por maioria de votos, a proposta do Conselheiro Cavalcante (aluno) 

que atribuía à Reitoria a organização de um Seminário interno. (CONSUN 120, 24 

abr.19886, p.171-2). 

De outro lado, setores da universidade saíram em apoio à realização do 

Congresso e se prontificaram a fornecer dados disponíveis em seu poder para 

sua efetiva realização, como pode ser observado na "Resolução" abaixo: 

 
Os colegiados, aqui reunidos, apoiam e incentivam a realização 
autônoma do Congresso Universitário proposto pelo Movimento, 
decidem por colocar à disposição do Congresso quaisquer informações 
necessárias e participar efetivamente da mobilização existente como 
membros da comunidade. (BOLETIM do Congresso Universitário, 
out.1986). 

 

Na Assembleia Geral Universitária, realizada numa quinta-feira, no Campus 

Monte Alegre, dia 04 de junho de 1987, o professor Ruy Cesar do Espírito Santo 

retirou sua proposta "em defesa da Fundação Mista" em favor da defendida pela 

Reitoria, "Caminhos da Publicização", por entender que ambas possuíam 

princípios e objetivos comuns. De sua parte, a Reitoria, representada pelo 

professor Alípio Casali, Vice-reitor administrativo, também reconheceu 

semelhanças entre as propostas, acentuando que o projeto retirado incorporava, 

numa fase transitória, o plano de publicização. Dessa forma, a proposta da 

Reitoria passou a se chamar: "Publicização: Fundação Mista". (Porandubas, 03 

jun.1987).  

A Reitoria e a Fundação São Paulo trabalharam no sentido de viabilizar sua 

proposta de Fundação Mista. Nesse sentido, segundo declarações do Vice-reitor 

Comunitário Antonio Chizzoti, ao jornal Porandubas, a Reitoria mantinha contato 

com o governador Montoro sobre a possibilidade de mudança jurídica da PUC-

SP, conforme proposta idealizada por seus dirigentes. Em suas declarações, há 

indícios de que a Reitoria e a Fundação São Paulo haviam elaborado protótipo 
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regimental para a nova Fundação, anexo a um projeto de viabilização da 

universidade. Contudo, a proximidade do término do mandato do governador, o 

clima eleitoral no Estado de São Paulo, a dependência da elaboração de uma 

“Lei” estadual permissiva à formação de “Fundações Mistas”, oscilaram de 

favoráveis a desfavoráveis para aqueles que almejavam recursos orçamentários 

fixos do governo estadual. (Porandubas, 16 jun.1987). 

Buscando mostrar certa indefinição sobre o destino da universidade, 

Estadualização ou Fundação Mista, alertava que, independente da decisão do 

plebiscito, o CONSUN deveria ratificar a proposta vencedora, para que se desse 

andamento ao primeiro encontro com o governo Franco Montoro. Nas palavras do 

dirigente, "a Fundação São Paulo e o governo do Estado seriam as partes 

interessadas e com poder de decisão”. (idem, p.4). Portanto, não reconhecia o 

poder de decisão soberana do Plebiscito, mas condicionava-o a outras esferas 

legais estatutárias da própria universidade (FSP e CONSUN) e o governo do 

estado. 

Sobre a manifestação do CONSUN, José Rocha Cunha, presidente da 

AFAPUC, previu certa dificuldade de aprovação da proposta de estadualização 

por esse órgão, mas fez o seguinte alerta: “não temos nada contra o Conselho 

discutir, se pronunciar, a respeito da decisão, mas não vamos aceitar que ele vá 

contra a deliberação da Comunidade”. (ibidem, p.4). 

A Reitoria não acreditava que o quórum mínimo seria atingido e parecia 

não ter se empenhado para a campanha eleitoral. Mesmo que os resultados 

fossem favoráveis à estadualização, acreditava que a Fundação São Paulo não 

iria reconhecer o resultado do plebiscito, assim como ocorrera em 1981, com a 

formulação do "Novo Estatuto da PUC", ocasião em que a mantenedora recusou 

sua aprovação, apesar da mobilização e participação da comunidade 

universitária, por discordar de alguns de seus pontos, como vimos. Outros boatos 

ocorreram acerca do interesse da UNESP em incorporar apenas os professores 

titulados e a Pós-Graduação, além da não aprovação pelo Conselho Universitário 

dos resultados favoráveis à Estadualização, e da forte oposição da Igreja Católica 

e desinteresse do Estado. 

Por outro lado, antes do plebiscito, a Comissão do Ensino Público e 

Gratuito manteve conversações informais com o Reitor da UNESP, Jorge Nagle, 
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que teria confirmado o interesse de abrir um campus na cidade de São Paulo, e 

que o Conselho Universitário daquela instituição não manifestou reação contrária 

à incorporação total da PUC-P. Segundo diretor da AFAPUC, José Rocha Cunha, 

a UNESP “assumiria todos os professores e depois seria discutido um prazo para 

que todos os docentes se titulassem, tanto os de lá, quanto os daqui”. Entretanto, 

era previsível resistência do governo estadual em incorporar a PUC, mas 

acreditava-se que a posição positiva da UNESP seria fundamental para as futuras 

negociações, caso fosse vitoriosa a tese pela estadualização. (ibidem). 

Assim, de forma semelhante àquela vista na apresentação das teses, em 

que ambas as partes argumentavam e contra-argumentavam as análises da 

oponente, no percurso da campanha, informações, contrainformações, boatos e 

suposições futuras marcaram o final do processo eleitoral.  

Como indicou a Assembleia Geral Universitária, ficou deliberado que a 

votação para o plebiscito seria paritária, de acordo com o número de votantes em 

cada segmento, composto por professores, alunos e funcionários, e ocorreria nos 

dias 09, 10 e 11 de junho de 1987. O quórum mínimo exigido seria de cinquenta 

por cento mais um. 

Sob uma conjuntura econômico-financeira desfavorável, sem recursos para 

saldar os juros correntes integrais da dívida da PUC-SP, ao mesmo tempo sem 

pagar os salários integrais atuais e, muito menos ainda cumprir qualquer reajuste 

a partir de março de 1987, a Reitoria baixou a Resolução R.058/87, dirigida às 

chefias acadêmicas e administrativas, impondo a redução de 10 a 30% das horas 

contratuais docentes; o redimensionamento da situação do quadro do pessoal 

administrativo e redefinindo as normas financeiras aplicáveis aos alunos. 

Paralelamente, solicitou às faculdades relatórios de análise sobre a crise 

estrutural da PUC-SP, sondando a posição das unidades, frente às propostas 

apresentadas para o plebiscito. Manifestaram-se diante do CONSUN, as 

Faculdades de Serviço Social, Comunicação e Filosofia, Ciências Sociais, 

Economia e Administração e Centro de Educação. 

As Faculdades de Serviço Social, Comunicação e Filosofia e Centro de 

Educação consideraram possuir informações insuficientes para tomar qualquer 

posição conjunta anterior ao plebiscito, mas expressaram seu apoio ao 

movimento coletivo expresso nas urnas. (CONSUN, 133, 24 jun.1987). 
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A Faculdade de Ciências Sociais afirmou que a solução para a crise da 

PUC-SP deveria refletir a concepção de Universidade e propôs uma 

reestruturação acadêmica que daria aos Centros poder de decisão. Analisou o 

modelo híbrido de instituição na PUC que pretendia “realizar o público no privado 

o que geraria uma contradição estrutural”. Para ela, essa contradição não poderia 

ser superada pela “lógica contabilista de caráter financeiro”, nem pela 

“racionalidade política de caráter jurídico”, que manteria seu estatuto privado. 

Propôs, portanto, o caminho da estadualização como mais “congruente para a 

construção de uma universidade competente na produção e transmissão de 

conhecimentos”. (idem). 

A Faculdade de Economia e Administração evocou a “perda de identidade” 

da PUC-SP e indicou como solução a “reestruturação acadêmica e financeira, 

com processos de controle administrativo e gestão financeira”. (ibidem).  

Apontam esses exemplos, pelo menos, dois caminhos: a estadualização da 

universidade gerida por uma racionalidade não empresarial e aquela que 

apostava na redução dos custos e otimização dos recursos. 

Nesse contexto, às vésperas da realização do plebiscito da PUC-SP, a 

grande imprensa expressou claramente seu posicionamento. Como exemplo, o 

editorial da Folha de S.Paulo tomou partido das propostas para a universidade. 

Quero dizer que mais do que observadores imparciais ao problema orçamentário 

das grandes Universidades, em situação financeira deficitária, não apenas 

noticiou tais acontecimentos, mas fez questão de afiançar alternativa política 

congruente aos postulados pelos defensores da proposta de “Fundação Mista”.  

Cerca de um mês antes do plebiscito, a Folha de S.Paulo lançou editorial 

apoiando a ideia de “Universidade pública não estatal”, justificando que, no 

mundo desenvolvido, as universidades privadas de alto padrão acadêmico 

recebiam normalmente subsídios governamentais. A PUC-SP e a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) poderiam beneficiar-se por exercitarem uma função pública, 

cabendo ao Estado criar os meios necessários para garantir-lhes sua 

sobrevivência. Conforme o editorial, intitulado “Crise na PUC”: 

 
O drama vivido pela PUC-SP vem apresentando, pelo menos, a 
vantagem de suscitar debates quanto à própria natureza da instituição. 
Discutem-se as possibilidades de estruturar-se uma universidade que 
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seja ao mesmo tempo não estatal, ou seja, dispondo de autonomia face 
ao governo, e pública, isto é, voltada para os interesses mais amplos da 
sociedade. (...). 
Surgiram dificuldades orçamentarias crescentes; o alto padrão de ensino 
e pesquisa que se cristalizava vê-se hoje comprometido pelo 
desestimulo à carreira docente, pelo constante estado de greve e 
descontentamento entre alunos e professores e pelo circulo vicioso de 
decadência que se parece ter constituído em pouco tempo. 
A prática de canalizar recursos públicos para universidades privadas de 
alto nível é corrente no mundo desenvolvido, e não há razão para 
recusá-lo. Em casos como a PUC e a FGV, assim, é justificável que o 
Estado concorra, de alguma forma, para manter os seus serviços. A ideia 
de universidade pública não estatal parece aprofundar a proposta. (...). 
No intercambio da universidade com a sociedade civil, na sua 
independência frente ao poder do Estado, na democratização de seu 
acesso, no seu alto nível de ensino e pesquisa, podem-se ver alguns 
princípios capazes de estabelecer a diferença entre uma instituição 
vocacionada para uma função publica e uma simples fabrica de 
diplomas. Recusando degradar-se a esta segunda alternativa, a PUC 
aprofunda-se numa crise acelerada e dolorosa; nesse conceito de 
universidade pública não estatal, entretanto, parece esboçar-se uma 
solução. (Folha de S. Paulo, 04 mai.1987, p. 2). 

 

Nessa conjuntura interna e externa, a proposta de Estadualização foi 

vencedora com 63% de votos, segundo média ponderada entre o número de 

votantes de cada segmento. A proposta de “Fundação Mista” obteve 32%, num 

universo de 10.644 votantes, dos quais 760 eram professores; 605, funcionários e 

9.279, alunos. Entretanto, em números absolutos, 58,5% dos professores 

escolheram a Estadualização e 37,9%, a Fundação Mista; 49.9% dos funcionários 

escolheram a Estadualização e 40,1%, a Fundação Mista; 80,6% dos alunos, a 

estadualização e 18,6%, a Fundação Mista. Segundo estimativas levantadas na 

época, o comparecimento foi baixo dos alunos dos cursos de Direito e 

Administração, assim como de funcionários da Coordenadoria de Recursos 

Humanos e Contadoria, conforme se pode ver na tabela, a seguir: 

 
Tabela 09- resultado do Plebiscito em números absolutos. 

 Comparecimento Estadualização Fundação Mista Brancos Nulos
Professores 760 445 288 15 12
Funcionários 605 297 243 24 41
Alunos 9.279 7.480 1.725 19 55
Total 10.644 8.222 2.256 58 108
Fonte: Porandubas (16 jun.1987, p.3). 

 

Novamente atenta aos resultados obtidos no plebiscito realizado na PUC-

SP e da importância que este movimento particular assumia diante dos debates 
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que ocorriam na Assembleia Constituinte, especialmente sobre a alocação de 

verbas para as entidades que reivindicam seu caráter público, a Folha de S.Paulo, 

se não lamentou tal resultado, enumerou alguns problemas e dificuldades que a 

solução “simplista ou fácil” traria para a Universidade Brasileira. 

Clara foi a posição do jornal sobre a manutenção e aplicação de verbas 

públicas no sistema de ensino superior, bem como foi notória sua concepção de 

Estado mínimo. A estadualização da PUC-SP, ou de qualquer outra Universidade, 

com padrões mínimos de qualidade, mas com dificuldades financeiras, não 

apareceu como alternativa real, mas pura ficção de “intelectuais intransigentes”. É 

exemplar o caso PUC-SP, não pelo caminho escolhido, mas por indicar maior 

flexibilidade governamental na alocação de seus recursos a essas instituições, 

evitando, assim, “devaneios desnecessários”. Afirmando que a proposta de 

“Fundação Mista” também obteve boa votação (32%), continuou apostando nessa 

saída intermediária para a crise do ensino particular, senão superior. 

 
Uma proposta mais fácil – ou simplista – do ponto de vista politico, mas 
também onerosa para os cofres, a ‘estadualização’ foi a alternativa 
vencedora no pleito realizado internamente pela PUC de São Paulo. Em 
crise financeira há vários anos a universidade procuras saídas. O 
caminho apontado na votação desta ultima semana, contudo, não 
promete soluções reais, mas uma mera transferência de problemas. O 
que parece querer a maioria dos professores, funcionários e estudantes 
é apenas jogar os custos para o governo do Estado – sem atentar para 
as dificuldades que enfrenta o erário publico e, ainda para as 
peculiaridades da instituição educacional de que fazem parte. 
Por certo, a PUC não tem chances de sobreviver somente com os 
recursos que arrecada hoje. A própria degradação do ensino, 
amplamente reconhecida, surge como uma prova irrefutável de que, sem 
o auxilio estatal, a sua permanência como instituição prestigiosa – e 
mesmo a sua simples existência – está ameaçada.(...). 
Numa outra alternativa, que também obteve boa votação no pleito 
organizado pela PUC, poderia estar a solução intermediária que se 
busca, sem exigir demasiadamente de um governo cujas finanças já 
estão debilitadas. Trata-se da universidade pública não-estatal, um 
conceito que apresenta numa única instituição duas características 
básicas: ter como objetivo servir aos interesses da sociedade de modo 
abrangente (evitando transformar-se em usina de diplomas) e possuir 
independência de qualquer governo (com uma direção aberta à 
sociedade civil). Esclareça-se, no entanto, que a destinação de recursos 
públicos precisaria ser restringida pela cobrança de taxas escolares 
seletivas, privilegiando-se a concessão de bolsas aos estudantes que 
não pudessem arcar com as mensalidades. 
Mas é exatamente esta saída intermediária, cuja utilidade não se limitaria 
à PUC de São Paulo – podendo incluir outras escolas de igual 
importância e com iguais problemas -, que parece perder espaço no 
Congresso constituinte; registra-se uma oposição do próprio deputado 
Artur da Távola, relator da comissão que trata dos temas educacionais. 
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O caso da PUC, entretanto, é exemplar da necessidade de uma postura 
mais flexível diante das instituições universitárias de maior qualidade. É 
exemplar, também, de que a resposta para o ensino superior brasileiro 
não está necessariamente, como querem alguns discursos 
intransigentes, na estadualização. (Folha de S. Paulo, 18 jun.1987, p. 2). 

 

O Conselho Universitário, em duas reuniões sucessivas, acatou o resultado 

do plebiscito e indicou nomes para fazer parte da Comissão Executiva de 

Estadualização, composta de Conselheiros e de membros eleitos pela 

Assembleia Universitária, com a finalidade de efetuar gestões junto à Fundação 

São Paulo e ao governo do Estado. 

Em 21 de julho de 1987, ocorreu o primeiro encontro com Jorge Nagle e a 

Comissão, na qual participaram membros da Reitoria e demais integrantes de 

ambas as partes. Segundo Aloísio Pontes Teixeira, funcionário e membro da 

Comissão, Nagle teria solicitado informações sobre a universidade bem como 

projeto de incorporação por etapas da PUC-SP, já que achava difícil uma 

incorporação total e imediata da universidade, pois o ônus financeiro não estaria 

previsto no orçamento do governo estadual.  

 

 
3.4. A Reação da Igreja Católica – 3º ato 
 

Frente a essa conjuntura e aos iniciais movimentos da Comissão 

Executiva, não tardou a reação, ou melhor, a intervenção da Igreja Católica e da 

Fundação São Paulo para aniquilar qualquer possibilidade concreta de 

estadualização da PUC-SP, como haviam previsto membros do grupo pela 

estadualização. Como mostrarei, as afirmações de D. Paulo sobre a crise da 

universidade podem ser consideradas um marco fundamental que desencadeia 

uma série de outros acontecimentos que contribuíram para a sua não realização.  

A 45° Reunião Plenária do Conselho de Reitores de Universidades 

Brasileiras (CRUB), realizada no Rio de Janeiro, em fins de julho de 1987, 

aprovando resolução no sentido de "evitar manobras de estatização das 

Universidades do País", são indicativos da forte oposição desses setores a 

qualquer intento nesse sentido, seja no plano nacional, seja referente à PUC-SP. 
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Em letras grandes, ocupando praticamente metade da página inicial, lemos 

a seguinte chamada para a entrevista escrita de D. Paulo Evaristo Arns, Grão-

Chanceler da PUC-SP e presidente da Fundação São Paulo, ao jornal 

Porandubas, publicada na sua edição do dia 04 de agosto de 1987: "Preferimos 

ser uma PUC bem menor, a nos intimidarmos com qualquer ameaça de 

estatização”. Ao longo do texto, três pequenas fotos do religioso dispostas acima 

de frases colhidas da entrevista, ressaltam o teor da mensagem enviada à 

universidade: "O governador a D. Paulo: 'Em vez de decidirem sobre a 

estadualização de um bem que não lhes pertence, deveriam procurar fontes de 

recursos para se formarem’"; "A liberdade vale mais do que o dinheiro mal 

distribuído ou a tutela do Estado" e, por fim, "A PUC será generosa em permitir 

que se busquem e até criem outras soluções, contanto que não lhes arrebatem 

nem a liberdade, nem a identidade". (Porandubas, 04 ago.1987, p. 4-5). 

Enunciações fortes e incisivas, escolhidas pelos redatores do jornal, mas 

que ilustravam os pontos-chave da posição do religioso, frente à "Tese" escolhida, 

livre e democraticamente pela universidade.  

Intimidado por aqueles que ousaram tomar em suas mãos os destinos da 

PUC-SP, o religioso, confundindo-se com a instituição, ofereceu a sua generosa 

permissão para espiarem o erro cometido, desde que tutelados pela mensagem 

religiosa ou procurassem outras opções de trabalho fora da universidade. Dos 

céus ao inferno, foram jogadas e traçadas as orientações inquestionáveis e 

bastante claras a todos na universidade. 

 
A PUC-SP foi e é instrumento indispensável para o Povo Cristão. 
Conclusão: não admitimos nem mesmo a hipótese da espoliação da 
PUC-SP pelo Estado.  A liberdade vale mais do que o dinheiro mal 
distribuído ou  a tutela do Estado. Preferimos ser uma PUC-SP menor – 
talvez bem menor – com pessoas decididas a lutar pelo Evangelho de 
Cristo, a nos intimidarmos com qualquer ameaça de estatização. Quem 
não quiser pertencer a PUC-SP terá outras opções, com o nosso apoio. 
(Porandubas, 04 ago.1987, p.5). 

 

Essa Ação era supostamente contraditória, em relação às invocadas 

memórias trazidas pelo arcebispo, no decorrer do texto, para "pontificar" sua 

conduta, religiosa, política e humanista, frente à proibida realização da 29ª 

Reunião Anual  da SPBC, à invasão da Universidade em 1977 e às denúncias de 
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perseguição, tortura e morte efetuadas em nome da Segurança Nacional. Ao 

lembrar-se dessa última, ou seja, da reunião mantida com o "general-presidente" 

Médici, que lhe apontou o dedo em riste e o mandou ficar na sacristia, conta que 

ele e os demais Bispos não arredaram um só minuto de sua ação pela "libertação 

integral do Homem". Convicto de suas posições tanto no passado, quanto no 

presente, contraditoriamente, pediu àqueles que defendiam a Estadualização que 

não fossem tão radicais, quanto outrora foi em nome de seus propósitos. 

Contraditórias ainda foram as colocações de D. Paulo, ao defender uma 

aliança, digo, um acordo educacional, nos moldes da "Fundação Mista", com o 

mesmo Estado, que mal sabia distribuir o "dinheiro do Povo Cristão" e que, no 

decorrer da história recente da instituição, a perseguiu econômica e politicamente. 

O antídoto estaria na composição do Conselho Deliberativo da entidade que, ao 

conter representantes da comunidade, dos empresários e da Igreja, evitaria o 

risco de tomar decisões "precipitadas ou prejudiciais ao povo, este muito mais 

interessado na PUC-SP do que na ‘universidade popular’”. (Porandubas, 04 

ago.1987, p.5). 

Desclassificando e, mais do que isto, esvaziando o poder de decisão da 

comunidade universitária, alegou que o plebiscito foi uma "votação simbólica", 

sem força para enfrentar a "maioria do Povo Cristão e pessoas de boa vontade, a 

quem pertence a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo". (idem, p. 5). 

Nesse sentido, todo processo de discussão das propostas, que culminaram nos 

milhares de votos conscientes dados à Estadualização, bem como a autonomia 

da universidade, tão decantada, frente à Fundação São Paulo e à Igreja Católica, 

foram, mais uma vez, sangrados em nome de um abstrato "Povo Cristão" e 

"pessoas de boa vontade" que estavam fora da universidade.  

Se esses eram os verdadeiros donos da PUC-SP, por oposição, os 

falsários, descrentes e pessoas de má vontade, membros de sua atual 

comunidade decidiram emotiva e equivocadamente sobre bens patrimoniais que 

não lhes pertenciam, ao apoiarem a Estadualização. Em defesa desse patrimônio, 

D. Paulo assinalava os dispositivos legais dos "Estatutos da Fundação São Paulo" 

que sanaria qualquer dúvida ou omissão quanto aos destinos da PUC-SP, caso 

fosse extinta compulsoriamente as Arquidioceses e Dioceses da Igreja Católica 

no estado de São Paulo.  
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D. Paulo contava que estivera com o governador Orestes Quércia, 

"consultando-o a título de pura sondagem", a respeito do resultado do plebiscito 

ocorrido na PUC-SP. Esse, após análise dos dados, teria feito a seguinte 

observação: "Em vez de decidirem sobre a estadualização de um bem que não 

lhes pertencem deveriam procurar fonte de recursos para se formarem". (idem, 

p.5).  

Provavelmente, D. Paulo e o governador Quércia57 tinham muito mais a 

compartilhar do que a simples análise da expressiva votação dos alunos para a 

proposta de Estadualização, muito menos o infeliz comentário de que os alunos 

necessitavam ampliar seus recursos ou trabalharem para pagar as mensalidades 

da PUC-SP. Mas, colada a essa primeira informação, também relata que recebeu 

cartas de "dezenas e dezenas de professores e funcionários", que "desaminados 

com a votação, não queriam mendigar, como funcionários públicos, a concessão 

de gatilhos e aumentos, ou seja, o ordenado sempre de novo em pauta". (ibidem).  

Numa linguagem semelhante àquela usada nos anos de 1920-30, pelo 

grupo católico, ao referir-se aos seus opositores liberais que defendiam a escola 

pública, D. Paulo reatualizou o debate praticamente nos mesmos termos 

vivenciados naquele momento histórico. Para ele, a decisão tomada em favor de 

uma "escola única" não permitiria a existência do "pluralismo comunitário" e, 

consequentemente, acabaria com o universalismo e, por rebote, o catolicismo. 

Nessa concepção, a família cristã foi considerada a célula básica, natural e 

fundadora da sociedade e de todas as instituições sociais e políticas, criadas para 

a vida em sociedade. Seu poder é anterior ao do Estado e, como tal, esse não 

poderia se sobrepor à liberdade de escolha educacional dos pais, nem mesmo 

subtrair o direito de criar ou manter suas escolas. Daí a rejeição a qualquer 

tentativa de "escola única ou unificada". Se, de fato, D. Paulo aceitou outra forma 

de organização jurídica para a PUC-SP, semelhante àquela da Fundação Mista e, 

com a presença do Estado, obviamente que saberia estruturar e compor seu 

corpo diretivo com base neste preceito.  

                                                            
57 Segundo reportagem da Folha de S. Paulo (17 jul.1987, p.14), o governador tinha projeto de 
implantar a "universidade do trabalhador", na Zona Leste, proposta do secretário estadual de 
Ciência e Tecnologia de São Paulo, Ralph Biasi. 
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Questionado se poderia haver outra solução para a crise da PUC-SP, que 

não fosse a estadualização, faz uma revelação: "A Constituinte58 deverá prever a 

manutenção e o desenvolvimento das Escolas Comunitárias, sem fins lucrativos. 

O Grão-Chanceler tem a competência legal para defender a autonomia 

universitária". (ibidem, p. 7). 

Portanto, revelou o religioso, assim como membros da Reitoria, que a nova 

Constituição iria garantir às Universidades Católicas, agora denominadas de 

"comunitárias" por seus dirigentes, verbas públicas para o custeio e manutenção 

do ensino. Esse foi um argumento fundamental, porém distante o bastante para 

sanar as condições presentes, mas que seria utilizado inúmeras vezes, para 

barrar o processo de estadualização da universidade. Pontificou, então, seu poder 

supremo frente aos órgãos representativos da universidade e aos mecanismos 

democráticos de participação coletiva. 

Em reação imediata às afirmações de D. Paulo, a professora Sônia Igliori, 

membro da Comissão de Estadualização, manifestou a posição do grupo sobre os 

bens da Igreja. Afirma que a comunidade e a Comissão jamais questionaram o 

patrimônio da Igreja na PUC-SP. Em nome da Comissão, afirmou que "esta será 

uma questão de entendimento, onde existem opções desde a doação, aluguel, 

até a cessão de prédios do Estado". Sobre a opinião do governador, diz não saber 

em que termos a questão lhe foi colocada e, portanto, não poderia tecer maiores 

comentários. Esclareceu, ainda, que foi solicitada à Reitoria, no último dia 05 de 

agosto, uma série de informações sobre a PUC-SP, para que pudesse ser 

elaborado o plano de estadualização da instituição, mas até o presente momento 

não haviam recebido tais dados. 

 
A Comissão, continua, está procurando compatibilizar questões 
econômicas do Estado, etapas de transição, que pudessem ser 
absorvidas dentro de um plano orçamentário. E com a organização do 
processo de transição, a Comissão espera que o presidente da 
Fundação São Paulo possibilite termos de negociação. (Porandubas, 19 
ago.1987, p.3). 

                                                            
58 O anteprojeto do Deputado Federal Bernardo Cabral, em seu artigo 379, previa a ampliação de 
verbas para a educação nos seguintes termos: "A união aplicará, anualmente, nunca menos de 
dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento no 
mínimo, da receita proveniente de impostos na manutenção do ensino". O ensino particular 
continuará existindo e, previa, em casos excepcionais, a dotação de verbas para as escolas 
confessionais, filantrópicas ou comunitárias, desde que provem finalidades não lucrativas e 
reapliquem excedentes financeiros em educação. (Folha de S. Paulo, 15 ago.1987. p.8). 
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Esperava a Comissão iniciar, efetivamente, as negociações do processo de 

incorporação da PUC-SP à UNESP, mediante a formulação de um "Pré-Plano 

Geral de Estadualização", que seria apresentado à Fundação São Paulo, ao 

Governo Estadual e à UNESP, como base de discussão dos termos do acordo. 

Apesar das declarações pontuais do presidente da Fundação São Paulo no 

sentido contrário, esperava a representante da Comissão abertura dos canais 

para futuras negociações entre as partes. 

Entretanto, apesar da "boa vontade" ao diálogo por parte da Comissão, o 

pronunciamento do Deputado Federal Florestan Fernandes, no Congresso 

Constituinte, deu indícios do estado das negociações entre as forças políticas no 

país acerca da Educação. Em reportagem publicada na Folha de S. Paulo, nesta 

ocasião, vinha a público denunciar a forte pressão de importantes membros da 

Igreja Católica sobre os Congressistas, no sentido de impedirem a estadualização 

do ensino e a exclusividade de verbas públicas para escolas do Estado. 

Paralelamente a esses acontecimentos, a 39ª Reunião da SBPC discutia, 

na Universidade de Brasília (UnB), o tema "Educação e Constituinte". Em um dos 

seus encontros, a questão das verbas públicas para as instituições privadas e 

confessionais seria tema de debate entre os professores Jacques Velloso (UnB), 

Luiz Antônio Cunha (UFF) e o Reitor da PUC-SP, Luiz Eduardo Wanderley. Para 

surpresa de todos os participantes, o reitor da PUC-SP não compareceu. Dessa 

forma, segundo reportagem da época, os ouvintes não puderam apreciar os 

argumentos do representante das chamadas universidades confessionais sobre 

essa questão, em oposição ao discurso a favor das Instituições Públicas. 

Palco da atuação dessas forças antagônicas, estava a PUC-SP no 

epicentro dessa disputa. Ela era uma pedra fundamental sobre a qual poderia se 

criar um amplo movimento a favor do ensino público e gratuito e, ao mesmo 

tempo, o lugar onde tais forças poderiam ser sacrificadas. 

Quinze dias depois do pronunciamento de D. Paulo, a Reitoria da PUC-SP 

oficializou sua saída da Comissão Executiva, já que a continuidade dela, nas 

futuras negociações pela estadualização, era contrária à ordem expressa da sua 

mantenedora – a Fundação São Paulo – e das orientações e ações políticas do 

lobby privado e católico no restante do país. Por 8 votos a favor da permanência 
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do CONSUN, na Comissão de Estadualização, 9 votos contrários e 1 abstenção, 

livraram a Reitoria e alguns membros do CONSUN de se disporem contrários à 

orientação da Igreja. A Conselheira funcionária Cristiane Almeida buscou reverter 

essa votação no CONSUN, alegando que os votos não foram ponderados e, 

nesse sentido, cada voto dos funcionários valeria 1,7. Por sua vez, o Reitor 

alegou estranhar tal ponderação e encerrou a sessão com a desculpa de que não 

havia “quórum”. (CONSUN 136, 30 set,1987, p.43). 

Dessa forma, o Reitor Luiz E. Wanderley, unilateralmente, fez saber da sua 

decisão: 

 
A vista da manifestação da Fundação São Paulo, surgem, 
evidentemente, novas implicações para o processo da campanha como 
um todo. Nesse sentido, a Reitoria tem de reorientar seus 
procedimentos, tendo em vista as negociações oficiais com instâncias 
externas, e deixa de integrar a Comissão. Em que pesem os efeitos 
gerados pela nova situação, reafirma seu empenho na luta por 
alternativas viáveis para a nossa Universidade(...). (Porandubas, 19 
ago.1987, p.4). 

 

Alegando uma situação conturbada e ansiosa na vida acadêmica, notícias 

falsas e informações imprecisas, sobre uma possível incorporação à UNESP, 

trazida por parte de setores da PUC-SP, a Reitoria emitiu um comunicado, 

publicado no Porandubas, em 28 de outubro de 1987, com o objetivo de 

tranquilizar a comunidade acadêmica. Nele, afirmou não ter recebido comunicado 

oficial da UNESP que contivesse proposta de incorporação de partes, ou da PUC-

SP, bem como propostas e/ou pedidos de desligamento de unidades ou setores 

da universidade. 

Muito mais do que tranquilizar a comunidade, a Reitoria buscava tomar a 

dianteira dos acontecimentos e reaver, pelo menos, em parte, o "poder simbólico" 

que havia perdido diante dos demais sujeitos. Sua autoridade havia se esmaecido 

diante da comunidade, diante da força e poder da Igreja, determinando os limites 

de atuação de toda comunidade universitária, inclusive dela própria. Obrigada a 

se desvencilhar de qualquer iniciativa futura que levasse a PUC-SP à 

estadualização e vencida sua "Tese" no plebiscito, ficou numa situação 

desconfortável e á reboque das iniciativas do grupo de Estadualização.   
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Num primeiro passo, retirou-se da Comissão de Estadualização, 

procurando esvaziar seu poder de ação diante de seus interlocutores e da 

comunidade e, num segundo momento, ao enviar ofício ao Reitor da UNESP, 

para que se manifestasse, oficialmente, sobre a incorporação da PUC-SP – esse 

ato não só transgrediu os canais recém-abertos ao diálogo, mas tentou sobrepor-

se abruptamente a sua comunidade. 

Fazendo apelo à vontade coletiva e ao trabalho em conjunto, retomou e 

reafirmou a proposta de que era possível manter a PUC-SP viva e atuante, desde 

que viabilizasse outra opção que não desembocasse em sua estadualização. 

Nesse percurso, cheio de dificuldades internas e externas, a Fundação São Paulo 

foi a sua privilegiada e atenta companheira.  

A Assembleia Geral Universitária, realizada no dia 27 de outubro de 1987, 

sentiu o peso da manifestação contrária de D. Paulo ao processo de 

estadualização da universidade. Segundo matéria do jornal Porandubas de 13 de 

novembro de 1987, a Comissão teria reconhecido um certo esvaziamento 

participativo da comunidade, alegando problemas com a divulgação do evento. 

Nesse sentido, aprovou a transformação da Comissão em um Comitê mais amplo 

e a retomada e divulgação da questão da estadualização, entre os setores e a 

comunidade, bem como a abertura de novos canais de negociação, além da 

UNESP. Apenas alguns setores, como a Pós-Graduação, a Faculdade de 

Ciências Sociais e a direção do Centro de Ciências Humanas teriam discutido e 

se manifestado sobre o processo. 

A Comissão de Estadualização informou à comunidade universitária a 

proposta informal do Reitor da UNESP para com a PUC-SP. De forma geral, não 

se cogitava a incorporação integral da PUC-SP àquela universidade, nem mesmo 

prazo definido para sua efetiva realização, mas apenas de alguns professores 

titulados da Pós-Graduação, que estruturariam um núcleo de cursos para, a 

médio e a longo prazo, absorver alunos, funcionários e demais professores 

restantes da PUC-SP. 

Em decorrência do conteúdo da mensagem e do ofício da Reitoria da PUC-

SP, bem como dos planos da UNESP, a Comissão Geral de Pós-Graduação 

dirigiu-se a todos os colegiados e demais instâncias da universidade para 

esclarecer sua posição e as iniciativas tomadas, em vista da estadualização. 
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Nesse documento, afirma não ter decidido previamente por qualquer opção 

isolada de incorporação à UNESP, mesmo porque iria de encontro com os 

interesses gerais da universidade, expressos na consulta plebiscitária ocorrida 

anteriormente. Entretanto, há indícios de que ela, se não enveredou por caminhos 

independentes àqueles aprovados pela Comissão de Estadualização, tomou 

iniciativas prévias, supostamente, não avalizadas pela PUC-SP. Segundo matéria 

do Porandubas (28 out. 1987, p.4), 
 

o que a Comissão fez, até o momento, visando coordenar todas as 
discussões a esse processo, foi instrumentalizar-se adequadamente 
para avaliar, com competência, propostas alternativas da PUC-SP na 
busca de superação de sua crise atual, bem como eventuais propostas 
originárias da UNESP. Neste sentido, formou uma Comissão especial 
encarregada de acompanhar junto à Reitoria e à Fundação São Paulo os 
encaminhamentos que estão sendo dados para a solução da crise atual, 
bem como os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Comissão de 
Estadualização junto à UNESP com vistas a colher os termos objetivos 
de sua proposta. 
Por outro lado, decidiu também encaminhar documento ao Conselho 
Universitário solicitando manifestação explicita e precisa sobre a 
situação criada, à vista dos rumos tomados pela discussão da questão 
nesta Universidade e à vista da ausência de qualquer posicionamento 
oficial do Colegiado Superior da Universidade. 

 

Como afirmou a matéria, a Comissão de Pós-Graduação teria se 

"instrumentalizado", ou seja, colhido informações e estudado "propostas 

alternativas" para avaliar as melhores saídas para a crise da PUC-SP, inclusive 

aquelas ofertadas pela UNESP. Portanto, sugeriu ter trabalhado com propostas 

originárias da PUC-SP, e não apenas com as do Reitor da UNESP. Formou uma 

Comissão Especial que, provavelmente, à parte da Comissão de Estadualização, 

mantinha contatos com a Reitoria da PUC-SP e com a Fundação São Paulo, 

visando obter informações sobre seus projetos alternativos. Por fim, também 

sondou a Comissão de Estadualização para que, de forma objetiva, avaliasse ou 

"avalizasse" o que de concreto havia das negociações. Forçou o Conselho 

Universitário a se manifestar oficialmente sobre a estadualização, num momento 

crítico, criado após a manifestação da Igreja e da Reitoria, quem sabe 

precipitando, desfavoravelmente, outros acontecimentos em detrimento da causa 

da Estadualização. 

Em sentido oposto, também poderia cogitar que trabalhou ao lado, senão a 

favor da Comissão de Estadualização. Estrategicamente situada e valendo-se de 
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seu prestígio acadêmico, conseguiu dados e informações que a Comissão de 

Estadualização sozinha não teria conseguido junto aos demais setores da 

universidade e da Reitoria. Ao forçar o Conselho Universitário a se manifestar 

oficialmente, quem sabe não estaria buscando angariar maior apoio à causa da 

Estadualização, em oposição à Reitoria e à Igreja. 

De qualquer forma, parece que, o fato de apresentar-se como "Comissão 

Especial" da Pós-Graduação autônoma e, não como subgrupo da Comissão de 

Estadualização, trouxe consequências negativas para esta última. 

A Faculdade de Ciências Sociais, em manifesto à comunidade, reiterou seu 

apoio, declarando legitimidade da Comissão de Estadualização e à proposta de 

estadualização da PUC-SP, ao mesmo tempo em que solicitou maiores 

informações sobre todas as negociações efetuadas até então e, precisamente 

sobre aquelas mantidas com a UNESP. Em resposta à Reitoria e à Igreja, afirmou 

não esperar a "Assembleia Nacional Constituinte" decidir sobre a alocação de 

verbas públicas para o ensino particular e invocou os "responsáveis institucionais" 

a assumirem posições "à altura das graves questões postas pela crise em que 

todos nós vivemos". (Porandubas, 13 nov.1987, p.4). 

A Assembleia Geral Universitária, realizada no dia 27 de outubro de 1987, 

redigiu uma "Carta Aberta à Reitoria", expondo sua posição frente às declarações 

da Reitoria e ao ofício encaminhado por ela ao Reitor da UNESP, ao mesmo 

tempo em que procurou esclarecer "alguns fatos que vêm marcando as 

discussões dessa Universidade quanto à sua estadualização". Desse documento, 

apresentamos algumas observações que consideramos importantes, tendo em 

vista os objetivos deste trabalho.  

Em primeiro lugar, os "fatos" apresentados são selecionados em função da 

leitura que fazem do processo de estadualização. Uma primeira etapa, chamada 

de idílica, opõe-se a uma outra fase, na qual o caráter antidemocrático da 

administração da PUC-SP e o dissenso se apresentaram, a partir das declarações 

de D. Paulo E. Arns. 

De acordo com o documento, a fase idílica inicia-se no segundo semestre 

de 1986, quando os "problemas" da universidade teriam atingido seu ponto crítico, 

levando-os a admitir a urgência de uma avaliação dos destinos da PUC-SP e a 

procura de soluções, por meio da realização de um Congresso Universitário. 
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Daquela ocasião, guardam "vivamente na memória" que, D. Paulo, ao ser 

solicitado a se manifestar sobre a crise, não teria apresentado nenhuma solução, 

bem como devolveu à "comunidade" puquiana a responsabilidade de assumir os 

rumos da universidade, "porque somos sua 'comunidade' e por ser ela da 

comunidade". (idem). 

Em relação às ações da Reitoria frente à crise, relembra que, apesar de ela 

ter apresentado seu Projeto distinto ao do Grupo de Estadualização, ela havia 

assumido, mais de uma vez, o compromisso de trabalhar pela viabilização da 

proposta de Estadualização, caso fosse vencedora. Quando o Conselho 

Universitário homologou a decisão plebiscitária e concordou em compor a 

Comissão eleita em Assembleia Universitária, tendo o Reitor na sua presidência, 

acreditavam ter atingido um consenso básico com a administração central da 

universidade. Acreditavam que a Reitoria assumiria seu compromisso com as 

regras democráticas instituídas e com a comunidade que a tinha elegida.  

Relembra o encontro entre membros da Comissão, da Reitoria da PUC-SP 

e da UNESP que teriam concordado em trabalhar, no sentido de não só abrir um 

diálogo, mas apresentar proposta a ser negociada com a Fundação São Paulo, 

que levasse em conta o desejo da maioria e deixasse a quem de direito decidir 

sobre a sobrevivência jurídica da PUC-SP. 

A segunda fase, iniciada com as declarações de D. Paulo, levam a Reitoria 

no sentido contrário, ou seja, trabalhar para o insucesso da proposta vencedora, 

criando obstáculos para uma saída institucional negociada e impedindo a 

discussão por toda a universidade. Dessa forma, a Assembleia Universitária. 

 
(...) repudia a tentativa da Reitoria de querer interceptar as iniciativas que 
visa a estadualização da PUC-SP; querer castrar a autonomia da 
universidade frente à mantenedora e, principalmente, a dos seus 
quadros em relação ao seu contratante, de querer interferir no diálogo 
entre a chamada 'comunidade' da PUC-SP e o Reitor da UNESP, 
quando as duas partes gozam de liberdade para fazê-lo e estão 
realizando nos estritos limites da ética e do respeito à propriedade 
privada da Igreja, já que não estão discutindo o destino jurídico da PUC-
SP e muito menos o destino do patrimônio da Fundação São Paulo. 
(ibidem). 

 

Ao certo, o documento pouco esclarece sobre as intenções concretas, 

ações e encaminhamentos da Comissão de estadualização da universidade. Não 
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faz referência às reais intenções do reitor da UNESP para com os quadros da 

PUC-SP e seus cursos, ou seja, seu patrimônio cultural, nem deixa de lado uma 

questão que nos parece fundamental: o que fazer com os direitos legais de 

propriedade que a Igreja tem sobre seu patrimônio físico? Acredito que, naquele 

momento, a chamada "comunidade" puquiana precisava não só dissipar dúvidas 

e boatos que contribuíam para enfraquecer o movimento, mas também assumir 

uma atitude pontual frente à reação da Igreja e da Reitoria.  

A Igreja Católica, a Fundação São Paulo e a Reitoria vinham trabalhando 

no sentido de ampliar as conquistas obtidas na Constituinte, abrir outros canais de 

financiamento junto ao Estado, e/ou ampliar, via mensalidades, os recursos para 

as suas Universidades e a PUC-SP, com a pretensão de oferecer às suas 

"comunidades" uma alternativa mais "concreta" que não passasse pela 

estadualização ou federalização.  

Como vimos anteriormente, Igreja e, consequentemente, a Fundação São 

Paulo e seu presidente, D. Paulo, tinham planos de reaver o confortável subsídio 

público às suas instituições, nos patamares dos anos 1960 e conquistar a 

igualdade com as universidades estatais. É o que indica a entrevista que deu ao 

jornal Porandubas (04 ago.1987, p.4), quando foi questionado sobre a aprovação 

de dispositivo constitucional, permitindo a alocação de verbas públicas para as 

"Universidades religiosas": 

 
Só que eu acho que a conquista é pouca. Toda universidade que 
recebesse o título de universidade comunitária, deve ser merecedora do 
ensino gratuito ou de paridade de remuneração com as universidades 
estatais. Porque comunitário vem ser anterior ao estatal, e por isso 
mesmo, deve gozar de privilégios tão grandes, ao menos, como as 
estatais. (...). Abriu-se uma perspectiva, mas foi apenas um primeiro 
passo. Eu creio que deveríamos chegar a uma situação, no mínimo, de 
igualdade com as estatais, se formos realmente comunitárias.  

 

A assistência e o subsídio aprovado na Constituinte a essas instituições, 

não eram suficientes, naquele momento, para satisfazer os anseios desse 

segmento do ensino superior nacional, mas apenas um primeiro passo, de outros 

tantos, a serem trilhados para alcançarem seu plano ideal. 

Entretanto, outras opções estavam na ordem do dia, como foi verificado na 

entrevista do Vice-reitor administrativo da PUC-SP, Alípio Casali, ao mesmo 
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jornal. Solicitado a analisar a crise da instituição e as medidas tomadas pela 

Reitoria para enfrentá-la, afirma: 

 
Nós tivemos desvantagem de ter carregado durante três anos uma 
conjuntura muito desfavorável e ao mesmo tempo, por ter enfrentado 
esse período todo, ficou insuportável, tivemos também a oportunidade de 
aproveitar uma circunstância de legislação que permitiu a correção da  
defasagem da mensalidade. Hoje, sem dúvida nenhuma, isso elevou o 
preço das mensalidades, mas essa chamada elitização da PUC 
representa a elitização de todas as escolas (...). O fato é que a PUC não 
poderia afundar em nome de um princípio, porque não era ela que iria 
dar solução ao problema do ensino no país. A gente continua a defender 
como princípio o ensino público. (Porandubas, 24 nov.1988, p.4). 

 

Enquanto princípio, idealizado ou mítico, a defesa do ensino público e 

gratuito não aparece "monstruosamente" perigoso perante a realidade, desde que 

se enquadre ou se comporte de acordo com as regras instituídas legalmente e, 

subserviente aos interesses político-educacionais almejados. Portanto, o princípio 

está subordinado às leis pragmáticas do mercado, que teriam o poder de salvar a 

PUC-SP do naufrágio59. 

Na mesma direção, o Reitor da PUC-SP sugeriu ser natural cobrar 

mensalidades caras, compatíveis com os altos custos dos serviços prestados, 

com a manutenção de salários adequados e infraestrutura condizente com os 

cursos oferecidos. Seria natural, entretanto, encontrar instituições com baixas 

mensalidades e, consequentemente professores mal remunerados e 

infraestrutura precária. Ambos os lados não são resultados de uma suposta 

"filosofia empresarial", mas de uma política e um modelo educacional dualista 

imposto às instituições de ensino. Segundo o Reitor da PUC-SP, 

 
agora, enquanto permanecerem os atuais modelos de ensino - estatal e 
privado - e os mecanismos vigorantes de bolsas e apoios aos 
estudantes, se uma universidade particular quiser ter ensino de 
qualidade, com infraestrutura adequada, com pesquisa, com carreira de 
magistério, com salários adequados, (...), ela terá de cobrar caro.  
A PUC-SP terá  de  fazer  opções  em  função  de  sua vocação e de 
prioridades sociais e acadêmicas. A Igreja  Católica  deverá  dizer que 
pretende com as suas instituições de ensino, em todos os níveis. (...) o 
que já vem sendo feito, mas é preciso ir mais fundo, e estimular o 
surgimento de práticas diferenciadas (...). (Porandubas, 24 nov.1988, 
p.4). 

                                                            
59 Segundo reportagem, os reajustes das mensalidades da PUC-SP chegaram a 1.300% em 
relação às mensalidades de março de 1987, enquanto salários e inflação, no mesmo período, 
ficaram nos patamares de 280 e 381%, aproximadamente. (Porandubas, 23 mar.1988). 
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Enquanto esse modelo se mantiver, estas são as opções para a PUC-SP. 

Entretanto, como bem lembrado, a Igreja Católica já fez sua escolha, e a PUC-SP 

deverá acatá-la, adequando seus recursos físicos e humanos às prioridades 

sociais e acadêmicas colocadas pelo mercado educacional. Essa era a leitura que 

o Prof. Erson Martins de Oliveira, diretor da APROPUC e membro da Comissão 

de Estadualização, fazia das propostas educacionais da Reitoria60. 

 
Ultimamente, a Reitoria colocou às claras sua verdadeira linha de ação: 
resolver o problema da crise financeira da PUC através das altas 
mensalidades estudantis, articulando todo um quadro de racionalidade 
mercantil, que tende a se aprofundar ainda mais através de todo tipo de 
corte e revisão negativa das relações trabalhistas e de ensino. A 
combinação de verbas públicas com a estrutura empresarial da 
educação é a formula para se restabelecer a saúde financeira da PUC, 
ainda que ela jogue a educação na mais grave enfermidade. 
(Porandubas, 30 ago.1988, p.3 ) 

 

Medidas foram articuladas pela Fundação São Paulo e pela Reitoria 

visando controlar e ajustar a universidade. Propôs-se formulação de novos 

Estatutos para a universidade, de acordo com a nova realidade brasileira, revisão 

dos mecanismos de participação de seus segmentos no Conselho Universitário e 

articulação de proposta de convênio entre a PUC-SP e a USP, visando angariar 

recursos do Estado.  

Fazendo apelo à "aproximação" da PUC-SP com as diretrizes da Igreja, no 

sentido do atendimento às populações carentes, o projeto de convênio entre a 

FSP e a USP, basicamente previa a destinação de verbas do Estado de São 

Paulo, por intermédio da USP, em um milhão de OTNs (Obrigações do Tesouro 

Nacional), cerca de Cz$ 950 milhões em troca da destinação de 20% de vagas da 

PUC-SP, para estudantes do ensino oficial, prestação de serviços ao Estado, 

reconhecimento recíproco de créditos cursados em ambas as instituições, 

projetos comuns de pesquisa e criação de sistemas interligados de acesso a 

bibliotecas e centros de documentação. A PUC-SP deveria passar por uma 

                                                            
60 Anuncia decisão da reitoria em aumentar em 100% o valor da semestralidade, para enfrentar a 
crise financeira. O valor atual básico, sem reajuste da mensalidade é Cz$ 4.488,00. Os alunos 
receberiam, ainda, carnê complementar com duas parcelas de Cz$ 2.244,00. (Folha de S. Paulo, 
05 mai.1987, p. 18). 
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avaliação institucional, comprovar política de fomento à pesquisa e possibilitar a 

participação de representantes da USP na Fundação São Paulo. 

Nenhuma entidade representativa foi acionada para participar do projeto, 

nem mesmo comunicada das intenções de seus proponentes. Alegando o período 

de férias escolares, o Reitor da PUC-SP teria afirmado "que todo acordo 

acadêmico passaria primeiro pela estrutura acadêmica e depois, se for o caso, 

por uma discussão da comunidade".  

O Prof. Antônio Joaquim Severino, vice-presidente da Pós-Graduação da 

PUC-SP, escreve no painel "Opinião" do jornal Porandubas, reservado à 

comunidade, suas impressões sobre os últimos acontecimentos, relacionados ao 

insucesso da proposta de estadualização e à proposta de convênio entre a PUC-

SP e a USP, visando à alternativa para a crise da PUC-SP. Ao referir-se à 

campanha pela estadualização, enumera dois aspectos que explicariam seu 

fracasso. 

 
A Universidade caberia elaborar, nesta situação de crise que vem 
atravessando, documentos-projetos consistentes que definissem rumos, 
indicassem diretrizes e fundamentassem planos de ação. No entanto, da 
agitação dos últimos anos sobraram apenas discursos e falas, as 
iniciativas sem consciência se desmanchando no ar. Nem se aluda à 
proposta de estadualização, pois seu encaminhamento foi o exemplo 
típico da pura economia do desejo, em que pese o empenho de alguns. 
(Porandubas, 27 abr.1988, p. 2). 

 

Para ele, a inviabilização do projeto de estadualização não se deu pelo 

desinteresse do Estado, mas, sobretudo, pela "incapacidade em formular projeto 

claro, em identificar os reais interlocutores e em definir as estratégias 

competentes e eficazes". Não teria ficado claro o modelo alternativo de 

Universidade Pública que estava sendo proposto e, dessa forma, negociar os 

termos com a Fundação S. Paulo e a UNESP. Nem mesmo a manifestação de D. 

Paulo teria suscitado uma contraproposta sólida por parte da Comissão de 

Estadualização. 

Concordamos, em parte, com as impressões do professor. Não podemos 

subestimar a força e os interesses políticos educacionais da Igreja naquele 

momento histórico. Como indicamos anteriormente, as ações da Igreja Católica, 

através de suas entidades nacionais, exerceram forte pressão, não só ao longo 
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do período aqui tratado, mas também no Congresso Constituinte, impedindo a 

aprovação de emendas ou dispositivos constitucionais prejudiciais a seus 

interesses, bem como lutando pela aprovação daqueles que garantissem 

tratamento especial para suas instituições educacionais.  

Em relação ao Estado, se havia sinais positivos para a causa da 

estadualização ou tratamento especial para a PUC-SP, durante o governo 

Montoro61, devido a sua "intimidade" com a universidade, mais próximas ainda 

eram as relações do governador com a Igreja Católica, ao ponto de seu nome ser 

cogitado duas vezes para assumir a Reitoria da universidade e ser interlocutor 

principal na solução da crise que elevou o primeiro leigo, Dr. Bandeira de Mello, à 

Reitoria. Orestes Quércia, por sua vez, estava mais interessado em seu projeto 

de "Universidade Popular" na zona leste, da cidade de São Paulo, do que 

despender recursos financeiros e criar problemas com a Fundação São Paulo por 

causa da PUC-SP. 

Em relação ao modelo alternativo de "Universidade Pública", que se 

inauguraria com a incorporação da PUC-SP à UNESP ou ao Estado, apenas por 

hipótese, alerto as implicações políticas para as partes concordantes. Assegurada 

a autonomia e democracia universitária, conforme "Projeto de Estadualização", 

demandaria radical disposição política para alterar, substancialmente, as relações 

e as estruturas de poder administrativo e acadêmico, se não na UNESP, em todas 

as universidades estaduais e delas para com o Estado. Uma alteração desse 

porte exigiria ampla mobilização e participação das demais comunidades 

universitárias, o que de fato não ocorreu. Em relação à Igreja, vimos nenhuma 

sinalização nessa direção, mas pelo contrário, buscou controlar e assegurar ainda 

mais sua identidade religiosa. 

Em relação ao Projeto de parceria com a USP, o Prof. Severino somente 

pensou que dificilmente poderia criar um "modelo variado de ensino superior de 

qualidade", fazendo votos para que ambas as partes a tornassem uma 

"experiência histórica e politicamente significativa, dando-lhe conteúdo social, 

cultural e educacional". (idem, p.2). Esse projeto também fracassou. 

                                                            
61 Formado em Direito pela USP, cursou Filosofia e Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de São Bento. Iniciou sua carreira política como vereador pelo Partido 
Democrata Cristão, em 1947. Senador entre 1970 e 1978 e governador de São Paulo entre 1983 e 
1986, Orestes Quércia, vice-governador de Montoro, foi eleito em 1986 para substituí-lo.. 
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Em entrevista ao jornal Porandubas, de 24 de novembro de 1988, o Reitor 

Luiz E. Wanderley respondeu à questão sobre o balanço que fez de sua gestão. 

Entre os desafios encaminhados e sanados, destacou a viabilização econômica e 

financeira da instituição, alcançada, a partir de 1988, utilizando a correção de 

defasagem entre as mensalidades e os custos dos cursos, o empréstimo, em 

longo prazo, do Fundo de Auxílio Social (FAS) da Caixa Econômica Federal e a 

redução de despesas.  Assegurou, com isso, salários compatíveis com o mercado 

universitário, equilíbrio entre receita e despesa e o parcelamento das dívidas.  
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Considerações finais 
 

 

Nesta pesquisa, procurei analisar um dos momentos mais vivos da história 

da PUC-SP e analisá-los em relação ao contexto histórico do ensino superior 

brasileiro. As questões educacionais e as dificuldades financeiras que a PUC-SP 

enfrentou, de certa forma, resultaram das questões educacionais enfrentadas pelo 

País, bem como as influenciaram – alguns de seus dirigentes, professores, 

funcionários e alunos tinham projeção nacional, ou militavam em suas respectivas 

associações de classe. Resguardadas as devidas proporções e os 

condicionamentos pertinentes a cada realidade, tais sujeitos lidaram com 

questões particulares e ao mesmo tempo nacionais. 

A luta pela autonomia e pela democratização da universidade brasileira não 

poderia ser contada sem se referir à experiência vivenciada pela PUC-SP, pois 

nela teriam se apresentado condições singulares que a tornariam uma 

universidade democrática. Seja pela motivação espiritual assimilada desde Buga, 

pela atuação “progressista” de D. Paulo E. Arns, afiançando e respeitando a 

autonomia e o processo de democratização, seja pela resistência ao Estado 

autoritário, ou, ainda, pela ação convergente dos diferentes segmentos para um 

mesmo destino, a universidade converteu-se em símbolo das lutas e das 

conquistas democráticas. Aliado às demais condições, o projeto educacional, 

voltado para os “pobres e oprimidos” da sociedade brasileira, caracterizariam, 

definitivamente, o caráter público não estatal da instituição. 

Em face desta condição específica, alicerçado pelo “discurso da 

conciliação”, tão bem guardado e consagrado pela memória histórica da PUC-SP, 

coligi evidências de que ele encobria posições políticas diferenciadas sobre a 

reforma, autonomia e o processo de democratização. Tal evidência me levou não 

só a pesquisar como os diferentes segmentos e setores da universidade – 

organizados, ou não, em suas entidades, ou outras formas criadas em 

decorrência de acontecimentos específicos da História da PUC-SP – 

posicionaram-se frente a tais questões, como também analisar como os sujeitos 

se situaram, propuseram e enfrentaram os problemas e desafios que a 

universidade enfrentou, bem como explicar por que determinados canais de 
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participação da comunidade perderam força política, ou mesmo foram sendo 

esvaziados.  

A greve dos professores, em 1979, com o apoio dos funcionários e 

estudantes, deu início ao processo de democratização da universidade. Para 

além das reivindicações trabalhistas e contratuais, os professores tinham em 

pauta construir uma universidade democrática e, para tanto, a partir das críticas 

dirigidas à estrutura e às formas de participação da comunidade no governo da 

universidade, instituídas pelos Estatutos de 1971, passaram a exigir da Reitora 

Nadir Kfouri medidas que alterassem, substancialmente, tais mecanismos, 

consolidados pela elaboração de Novos Estatutos. 

Nessa luta, não encontrei qualquer referência ideológica às diretrizes de 

Buga, Medelin ou Prueba, nos documentos das entidades de professores, alunos 

e funcionários, ou nos discursos de seus dirigentes. Outros sujeitos supostamente 

identificados com tais diretrizes da Igreja Católica foram justamente aqueles que 

procuraram delimitar a autonomia universitária e definirem os limites da 

“democracia puquiana”. 

Pelo menos dois momentos da História da PUC-SP revelam esses limites e 

mostram como o voto permaneceu na formalidade: a impugnação dos Novos 

Estatutos de 1982 pela Fundação São Paulo e o boicote da Reitoria à decisão da 

maioria a favor da transformação da PUC-SP em escola pública e gratuita, em 

1987. Em ambos os casos, foram revelados novamente o poder real da Fundação 

São Paulo e das Reitorias, que nunca deixaram de corresponder, em primeira 

instância, à mantenedora.  

A Constituinte de 1982 revela oposição e contradição clara entre dois 

segmentos da universidade: de um lado, aqueles que buscaram, legítima e 

efetivamente, assegurar a participação paritária nos órgãos colegiados e a eleição 

direta dos principais dirigentes da universidade; de outro, forças conservadoras 

situadas, principalmente, no CONSUN e nas comissões técnicas formadas pela 

Reitoria, que, embasadas nas normas educacionais vigentes, questionavam a 

legalidade dos propósitos dos primeiros e procuravam invalidar os avanços até 

então alcançados. Uma vez aprovados pelo Conselho Universitário, coube ao 

Cardeal D. Paulo E. Arns, em nome da Fundação São Paulo, fazer aquilo que 
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seus representantes e aliados não conseguiram durante sua elaboração: sepultá-

lo. Eis aí os limites da “democracia puquiana”. 

Apesar da derrota sofrida, os princípios normativos contidos nos Estatutos 

de 1982 serviram como referência contínua para as lutas futuras, principalmente 

em relação às regras que regiam as indicações dos dirigentes máximos da 

instituição e a questão da paridade. Apesar do severo golpe, não constatei 

alterações no modo como a comunidade entendia suas relações com a 

mantenedora, nem mesmo sinais da crise política que iria se revelar. Em nenhum 

momento anterior à crise institucional de 1986, encontrei sinais de que a FSP se 

opunha, ou mesmo desaprovasse os resultados da Constituinte. O “discurso da 

conciliação” fazia sentido até então, pois o inimigo principal ainda era a política 

cerceadora e repressiva do Estado autoritário, que fazia da PUC-SP sua vítima, 

política e financeiramente. 

A crise institucional, resultado da crise financeira, associada à crise política 

da universidade, a partir de 1986, apunhalou severamente o discurso da 

conciliação, pois nem todos os segmentos e setores continuavam a apoiar-se nele 

para defender, unidos, as conquistas democráticas e pleitearem do governo 

federal recursos especiais para subsidiar o caráter híbrido da instituição. Se antes 

compartilhavam dos mesmos elementos de identidade contidos na memória da 

PUC-SP, perceberam quanto tais elementos estavam distantes das condições de 

trabalho, ensino e pesquisa a que eram submetidos, bem como da democracia 

formal consentida. A crise estrutural desfez alianças e revelou divergências em 

relação às estratégias e aos objetivos defendidos para a PUC-SP – de um lado 

pela mantenedora e pela Reitoria; e de outro pelos grupos formados e pelas 

associações de classe. 

A crise estrutural revelou a formalidade da democracia puquiana. Apesar 

da existência de canais participativos, eles não se transformaram em veículos 

efetivos da manifestação da vontade coletiva. Pelo contrário, a abstenção eleitoral 

da comunidade, a ausência de candidatos, a baixa frequência, ou mesmo a 

evasão dos estudantes nos órgãos de deliberação mostram como foram 

enfraquecidos em seu poder de decisão. 

Diante dela, foram apresentados e debatidos claramente pelo menos duas 

propostas de solução. Cada uma delas apontava saídas e modelos distintos de 
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Universidade, a partir da leitura que faziam da História da instituição e, mais 

precisamente, das relações da Instituição com sua mantenedora e com a 

comunidade. Esses modelos basicamente alterariam as estruturas e as relações 

de poder da universidade com o Estado e com a Igreja, até então inexistentes na 

universidade brasileira. 

Nascida do contexto socioeconômico neoliberal, a proposta de Fundação 

Mista resgatava propostas alternativas de financiamento do ensino privado 

confessional, anteriormente defendido tanto pelos dirigentes da PUC-SP, quanto 

pelas associações de classe da instituição e pela Igreja Católica. A identidade 

compartilhada pela instituição permitia que tal ideário fosse adaptado as suas 

necessidades orçamentárias e se configurasse como terceira via para a educação 

superior.  

Vencedora a Proposta de Estadualização e iniciadas as primeiras rodadas 

de negociação com o Reitor da UNESP, vem novamente à tona os limites de 

atuação "autônoma e democrática" de sua comunidade, frente a sua mantenedora 

e à Igreja Católica. Assistia-se a uma série de manobras políticas, justificativas 

jurídicas e religiosas, que tiveram o objetivo de impedir a realização do resultado 

plebiscitário. Mais do que isso, percebe-se uma reação central e controladora da 

Fundação São Paulo sobre sua universidade, assegurando os destinos da PUC-

SP. 

Assim, são declaradamente tomadas medidas financeiras que, com o 

propósito de racionalizar os gastos, diminuir o déficit e sanar a instituição, 

reafirmavam os rumos em direção à mercantilização, anteriormente apontados 

por diferentes setores e segmentos, nesta pesquisa. 

Gratuidade do ensino, publicidade dos atos administrativos e 

representação paritária de funcionários, alunos e professores nos órgãos 

decisórios, em todos os níveis, são precondições da democracia universitária e 

não um fim em si mesmo. É um meio que pode, ou não, ter eficiência para que a 

Universidade cumpra seu papel social. A autonomia esta ligada à gratuidade do 

ensino e não pode ser democrática uma instituição universitária que, além de não 

gozar de autonomia, mantém o ensino pago. Daí a defesa do caráter público e 

gratuito do ensino universitário ser fundamental na luta pela democratização real 

e não formal, na mais ampla liberdade de pensamento de professores e 
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estudantes, que não devem e não podem ser beneficiados, ou prejudicados, por 

razões ideológicas. 
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Encontro com D. Paulo, abril de 1982, p.4 

DCE: quem quer?,1 de Junho de 1982, p.3.  

Constituinte a Forceps.18 de Junho de 1982, p.1. 

Constituinte: desta vez vai!,.3 Agosto de 1982, p.1.  

Estatutos: reta final!, 18 Agosto de 1982, p. 2. 

Parabéns, PUC, 18 de agosto de 1982, p.3 

Curtas. 01 de Setembro de 1982, p. 3. 

Um Homem Valente, 23 de setembro de 1982, p. 3 
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Valeu a Pena? 23 de Novembro de 1982, p. 4.  

Nova PUC. P.26 de novembro de 1982, p. 1 

 CEPE Paritário, de 18 de abril de 1983, p. 1 

Constituinte reconvocada, de 3 de maio de 1983, 

 A democracia que convém?, de 7 junho de 1983, p. 1-2. 

Nossa Crise, de 02 de agosto de 1983, p. 1-2.  

Caminhos da Publicização, 03 de junho de 1987.  

Em defesa da fundação mista. Ruy Cezar do Espirito Santo. 03 de junho de 1987 

A autonomia universitária e a PUC-SP. Maria Luisa Santos Ribeiro, 03 de junho 
de 1987. 

Em defesa do ensino público e gratuidade para a PUC-SP- Estadualização, 03 de 
junho de 1987. 

A autonomia universitária e a PUC. Em defesa do ensino público e gratuito para a 
PUC-SP – Estadualização.Encarte especial,  03 de junho de 1987. 

Documento em defesa da estadualização da PUC-SP. Encarte especial, 03 de 
junho de 1987. 

Comunidade escolhe Estadualização, 16 de junho de 1987, p.3 

Em jogo a viabilidade das Propostas, 16 de junho de 1987, p. 4. 

D. Paulo: preferimos ser uma PUC bem menor, a nos intimidarmos com qualquer 
ameaça de estatização,.04 de agosto de 1987, p 4, 5. 

Estadualização: Reitoria explica suas posições. Comunicado Reitoria, 11 de 
setembro de 1987, p.6 

Declarações de D. Paulo mudam posição da Reitoria, 19 de agosto de 1987, p. 3 

Estadualização: Consun vota saída da Comissão, 15 de outubro de 1987, p. 3 

Órgãos colegiados: os representantes sumiram, ou foi a paridade que morreu? 28 
de outubro de 1987, p.3. 

A questão da estadualização, 28 de outubro de 1987, p.4. 

Nagle propõe “embrião” de estadualização, 13 de novembro de 1987, p.4. 
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Carta Aberta à Reitoria, 13 de novembro de 1987, p.4.  

A PUC é de quem a faz, 13 de abril de 1988, p.2. 

O projeto PUC-SP da Fundação São Paulo, 27 de abril de 1988, p.5 

D. Paulo e as eleições na PUC, 26 de maio de 1988, p.3 e 4. 

Para que universidade vamos eleger a Reitoria?, 16 de agosto de 1988, p.2 

A posição das entidades, 09 de junho de 1988. p.,3 

Consun decide pela paridade a cada segmento, 22 de junho de 1988, p.1 

Prévia indica três reitoráveis, 30 de agosto de 1988, p.3 

Algumas opiniões sobre as eleições, 04 de setembro de 1988, p.4 

Entidades pregam boicote à eleição, 14 de setembro de 1988, p.4 

A propósito da eleição para Reitoria, 14 de setembro de 1988, p.2. 

Outra eleição, outros eleitores, 14 de setembro de 1988, p.2 

Eleita a nova Reitoria. Só falta aprovação de Roma, 04 de outubro de 1988, p.3 

Vaticano quer outra linha para as PUCs, 09 de novembro de 1988, p.5 

A comunidade opina sobre a reitoria que se despede, 24 de novembro de 1988, 
p.8 

Consun: fim de festa, 24 de novembro de 1988, p.7 

Relatório da Reitoria 1984-1988, 24 de novembro de 1988, p.5-8. 
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Almanaque Abril, 2012. 

ANDES. Cadernos  Andes, nº 1, novembro de 198; nº 2, julho de 1986; nº 4, maio 
de 1987. 

Boletim do Congresso Universitário, s/d. 
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CNRES, Relatório de1986. 

Revista da AEC, n. 40, 1981. (Castejón, A. S. J. Educação Popular e Educação 
Escolar: Confronto ou Articulação", in Rev. da AEC, n. 40, 1981, p.14). 

Revista do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Ano III, nº 6.  

Brasília, 1º Semestre de 1981). 

Folha de São Paulo, 1981 a 1987. 

A luta pelo ensino público e gratuito na PUC-SP. Autor: Maria Luisa Santos 
Ribeiro. (mimiogr.) de 28 de agosto de 1985. 

Informação & Debate. AFAPUC (Associação dos Funcionários Administrativos da 
PUC-SP), nº 3, março de 1986. 

Mudança estrutural para a PUC-SP. Em defesa da Fundação Mista. 
(mimeografado). Autor: Ruy Cezar do Espírito Santo, s/data. 

Revista da ADUFG, 1985. 

Educação e Sociedade. São Paulo 1980-1984. 

Sobre Casemiro dos Reis Filho: Um educador brasileiro. Entrevista sua cedida ao 
jornal Porandubas, da PUC-SP, nº 79, abril de 1984. 

Educação Brasileira. Revista do Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras. nº 6, Brasília, 1º semestre de 1981. 

Em defesa do ensino público e gratuito para a PUC-SP. Estadualização. 
(mimeograf.). Autor: Erson Martins de Oliveira. Maio de 1987. 

 

6 - Periódicos Estudantis. 

Revista do DCE - PUC-SP, 1958. 

Diário Oficial - CACS, 1983. 

Boletim Estudantil do Congresso, nº 1, novembro de 1986. 

Boletim Estudantil do Congresso, nº 2, novembro de 1986. 

Crise. Em defesa da Universidade. Enfrentar a crise com autonomia e liberdade. 
(mimiograf). Conselho de Centro Acadêmicos. 2006. 
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Centro de Documentação e Informação Científica. (CEDIC). Prof. Casemiro dos 
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Anexo 01 - Reitores. 

 

1946 - 1958 - D. Paulo de Tarso Campos. (Arcebispo metropolitano de Campinas). 

1958 - 196 4 - D. Antonio Maria Alves de Siqueira. 

1964 - 1976 – Dr. Osvaldo A. Bandeira de Melo. 

1976 - 1984 – Nadir G. Kfouri. 

1884 - 1988 – Luiz E. Wanderley. 

1988 - 1992 -  Leila Bárbara. 
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Anexo 02 - Membros do Conselho Universitário. 

 

Dezembro de 1976. 
 
Nadir Kfouri- Presidente 
Casemiro dos Reis Filho – Vice-reitor Acadêmico. 
Armando João Caropreso – Vice-reitor –Administrativo. 
Pe João Edênio dos Reis Valle – Vice-reitor Comunitário. 
Haydee Maria Roveratti – Diretora Geral do CCH. 
Myrtes Allonso – Diretora do CE. 
Joaquim Pedro Villaça S. Campos – Repres. Docente do CE. 
Álvaro Puga Paz – Diretor Geral do CCMFT. 
Marcello Damy de Souza Santos – Repres. Docente do CCMFT. 
José Rosemberg – Diretor Geral do CCMB. 
Humberto Cerrutti – Respres. Docente do CCMB. 
Ramon M. Garcia de Alcaraz – Repres. Dos Órgãos Administrativos. 
Eliane Cardoso de Araújo – Repres. Do Corpo Discente CCMB. 
 
 
Março de 1977. 
Nadir Kfouri – Presidente. 
Casemiro dos Reis Filho – Vice-reitor Acadêmico. 
Armando João Caropreso – Vice-reitor Administrativo. 
Pe. João Edênio dos Reis Valle – Vice-reitor Comunitário. 
Anna Maria Marques Cintra- Diretora do CCH. 
Flavio Vespariano Di Giogi – Repres. Docente do CH. 
Dirceu de Mello – Diretor do CCJEA. 
Antônio Joaquim Severino – Diretor do CE. 
Álvaro Puga Paz – Diretor do CCMFT. 
Marcello Damy de Souza Santos – Repres. Docente do CCMFT. 
José Rosemberg – Diretor do CCMB. 
Humberto Cerrutti – Repres. Docente do CCMB. 
Joel Martins – Coord. Geral da Pós-Graduação. 
José J. Queirós – Repres. IEA. 
Ramon M. Garcia Alvaraz – Repres. Dos Órgãos Administrativos. 
 
1982. 
Nadir Kfouri – Presidente. 
Antônio Joaquim Severino – Vice-reitor Acadêmico. 
Marcos Massetto – Vice-reitor Administrativo. 
Pe. João Edênio dos Reis Valle – Vice-reitor Comunitário. 
Silvia Tatiana Maurer Rane – Diretora Geral do CCH. 
Alípio Casali – Repres. Do Corpo Docente do CCH. 
Silvia Pimentel – Diretora Docente do CCJEA. 
Paul Singer – Repres. Docente do CCJEA. 
Arlette Magdalena D’Antola – Diretora do CE. 
Dermeval Saviani – Represe Docente do CE. 
Celia Camara Real Cursino – Diretora do CCMFT. 
Alvaro Puga Paz – Repres. Docente do CCMFT. 
Luiz Ferraz Sampaio Junior -  Diretor do CCMB. 
Otavio Ianni – Repres. Docente da Coord. Geral da Pós-Graduação 
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José J. Queirós – Diretor do IEA. 
Newton Cavalieri – Repres. Classes Empresariais. 
Milton de Miranda - Repres. dos Órgãos Administrativos 
Milena de Castro – Repres. Discentes da Graduação. 
Eduardo F. de Carvalho Fernandes – Repres. Discente da Graduação. 
Paulo Joaquim Afonso – Repres. Docente da Graduação. 
Martinho M. G. de Ornellas – Repres. docente do CCJEA. 
Antonio Carlos Caruso Ronca – Diretor do CE. 
Dermeval Saviani – repres. docente do CE. 
Celia Camara Real Cursino – Diretora do CCMFT. 
José J. Queirós – Diretor do IEE 
Mary Paiva – Repres. dos Órgãos Administrativos. 
Armando João Caropreso – Secretário Executivo da FSP. 
Fabio Costa Couto Filho -  Repres. do CA 22 de agosto. 
Alípio Casali. 
Silvia Lane. 
Pe. João Edênio Valle   
 
 
Outubro de 1984. 
Luiz Eduardo Wanderley – Presidente. 
Silvia Tatiana Lane – Vice-reitora Acadêmica. 
Alípio Casali – Vice-reitor Administrativo. 
Pe Antonio Chizzotti – Vice-reitor Comunitário. 
Pe Alberto Abid Andrey 
Antônio Caruso Ronca. 
Celso Fernando Favoretto. 
Claudio Manuel Alves. 
Francisco Xavier Savegnari. 
José J. Queiros. 
José Natale. 
José Rosemberg. 
Leila Bárbara 
Maria Christina de Souza Campos. 
Julio Boschini. 
 
Alunos: 
Antônio Carlos Almeida P. C. Valente. 
Antônio Sampaio Amaral Filho. 
Carlos Augusto Simões Junior 
Carlos Cavalcante. 
Celso Davi Aoki. 
Fabio Costa Couto Filho. 
Raji Bondzjian. 
 
Funcionários: 
Anísio Rodrigues dos Santos Filho. 
Claudio Antonio Sperafico. 
Cristiane de Castro e Almeida. 
Hisako Mijashiro. 
Joaquim Carlos as S. Vicentini. 
Maria Bernadete Marcel. 
Maria Helena Marini. 
Rene dos Santos Vieira. 
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Anexo 03 - Titulação dos Professores em 1987.  

 

771 professores – Auxiliares de Ensino. (sem pós-graduação). 

297 professores – Assistente Mestre. 

85 professores – Assistentes Doutores. 

46 professores– Associados. 

105 professores – Titulares.  

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 19 abr. 1987, p.20. 
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Anexo 04  

 

 

Demanda e matrícula em 1970,1964 e 1996. 

Anos Insc. Vest. Matr. 
Graduação 

Matr. 
Mestrado 

Matr. 
Doutorado 

Prof.. Func. Totais 

1964  4.145   4.000

1970 8.676 5.552 8 64 686 544 6.854

1996 18.800 13.391 2.509 3.165 1.667 1160 21.892

Fonte: Nagamine (1997, p. 53 e158). 

 

 

Subvenções do MEC. 

1962 76,4% do orçamento da Universidade 

1963-1975 11,7% do orçamento da Universidade 

1976-1979 2,4% do orçamento da Universidade 

Fonte: Barreiro Filho (1996). 

 

 


