
DA FESPI ATÉ UESC:
UMA LUTA DE GIGANTES

O que eu, Davi Pedreira, vi e vivi na luta pela Estadualização

Estou eu em 1987 adentrando na FESPI como estudante do curso de
Direito e me vi eleito para Secretário Geral do Diretório Acadêmico de Direito,
no decorrer do mesmo ano fui eleito Presidente do DCE – Diretório Central dos
Estudantes. Naquele momento a luta estudantil tinha uma vibração muita intensa,
as lutas populares eram bastante expressivas e em Itabuna e Ilhéus tínhamos um
forte representação popular de vários sindicatos e movimentos populares muito
atuantes. Após a eleição do DA de Direito eu já me inseria além da luta dentro da
FESPI nas diversas lutas populares no Sul da Bahia. Importante salientar que foi
um momento de muitas greves a nível local, estadual e nacional e diversas outras
lutas populares.

Bem, em 1987 estávamos em plena crise do modelo capitalista mundial, o
que levou em 1989 à queda do muro de Berlim. E serviço público não parecia ser
algo “simpático”, a novidade era terceirizar, a “bola da vez” era que devia se tirar
do Estado o máximo que fosse possível e entrega-lo a iniciativa privada.

A FESPI – Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que foi
fruto do conglomerado das Faculdades de Filosofia e Economia de Itabuna e de
Direito de Ilhéus, era mantida principalmente com recursos repassados da
CEPLAC de sorte que as mensalidades escolares tinham valor baixo. Com a crise
do cacau, a CEPLAC reduziu drasticamente a ajuda para a FESPI, chegando a
níveis bem baixos no ano de 1987. Com a redução do aporte da CEPLAC, as
mensalidades escolares que eram algo – se não me falha a memória – em torno
de 20% do salário mínimo, tiveram uma aumento exponencial, algo como 04 a
05 vezes a mais.

A crise estava instalada de tal forma que por diversos motivos a
comunidade acadêmica, liderada pelo movimento estudantil, começou primeiro
uma luta na tentativa de Federalização da FESPI – nesta época a Bahia só tinha
como Universidade Federal a UFBA. Esta Bandeira não teve a ressonância
almejada no cenário nacional e estadual. Tem destaque ai então um fato político
relevante: a eleição de Waldir Pires ao Governo da Bahia, dentro de um projeto
no campo progressista, que toma posse em 15 de março de 1987. O movimento
estudantil bem como o corpo discente da FESPI e as associações de professores e
funcionários tinham uma boa relação com as forças políticas de esquerda, com



destaque para o PCdoB que exercia uma liderança positiva e direta junto ao DCE,
mas também com apoio do PT e os Prefeitos de Itabuna e Ilhéus –
respectivamente Ubaldo Dantas e Jabes Ribeiro, que à época eram
aliados/alinhados com Waldir Pires. Neste cenário, a luta pela Universidade
Pública no Sul da Bahia passa a ser então pela Estadualização.

A luta já começa a ganhar maior corpo do ano de 1987, tanto que quando
é inaugurada a TV Cabrália em 12 de dezembro de 1987 os primeiros
entrevistados no primeiro programa ao vivo fui Eu, Luiz Viana Filho que era
proprietário da emissora e Ubaldo Dantas, Prefeito de Itabuna. Em conversa
recente com Daniel Thame que era Diretor de Jornalismo da TV à época ele me
confirmou este fato e disse que a partir daí e nos anos seguintes por uns 03 anos
eles me apelidavam de “sócio” da TV pela quantidade de entrevistas que eram
dadas por mim sempre tendo como tema a estadualização da FESPI e a greve que
em 1988 durou 06 meses. Aliás foi Daniel Thame que na semana passada, dia
29/11, me sugeriu para escrever este relato e fazê-lo na 1ª pessoa.

Como dissera antes, em 1988 a mensalidade aumenta algo em torno de 04
ou 05 vezes de valor, em plena crise da cacauicultura que culminaria com a crise
da vassoura de bruxa em 1989. Em abril de 1988 os estudantes realizam uma
assembleia no auditório Jorge Amado e decidem pela greve, que passa a contar
com o apoio de funcionários e professores. Neste dia específico a assembleia
tomo um corpo, um volume tão grande de participação que saímos do auditório e
a concluímos no Campus. Aprova-se a greve e todos saem naquele exato
momento em caminhada até a estrada Ilhéus x Itabuna à qual paralisamos por
horas. A greve logo passa a ser uma greve geral de toda a FESPI.

A partir daí realiza-se passeatas em Itabuna e Ilhéus – em Ilhéus a polícia
tentou impedir quando passávamos em frente ao colégio IMEI na avenida
Canavieiras e eu cheguei a ser detido e colocado dentro de uma viatura policial,
ocorre que eram poucos policiais e muitos estudantes que quase viram a viatura e
me tiram de lá de dentro. Ocorreu que neste cenário ficamos sem carro de som e
quando chegamos na rua da linha em frente ao ponto de ônibus e à subida do
Hospital São Jose fizemos um carro de som humano: eu falava uma pequena
frase e um coro de cerca de 10 companheiros ao meu lado repetiam. Também
fizemos uma expressiva passeata em Itabuna nos dias seguintes.

Tem um hiato que merece destaque é que junto com a luta pela
Estadualização havia também a luta pela saída do Diretor Geral da FESPI à
época: Professor Aurélio. No decorrer da greve de 06 meses de 1988 Aurélio



renúncia e o faz em um dia marcante em minha vida que foi o nascimento de meu
primogênito Hugo, em 26/09/1988. Estava eu no Hospital São Lucas em Itabuna
acompanhando o nascimento de Huguinho quando chega a notícia da renúncia de
Aurélio e a piada que circulava era que meu filho deveria se chamar Aurelinho.

Nos meses seguintes uma comissão de estudantes foi falar sobre a
estadualização da FESPI em sessões em Câmaras de Vereadores da região Sul da
Bahia. A partir desta intensa mobilização, com a greve instalada, tem-se uma
repercussão muito grande e no decorrer deste ano de 1988 é agendado uma
reunião com o Governador Waldir Pires em Salvador no Palácio da Aclamação
para onde nos dirigimos – 06 ônibus lotados de estudantes. Nesta reunião Waldir
Pires assume a obrigação de custear integralmente a folha de pessoal da FESPI, o
que fato ocorre. Lembro que no jornal a TARDE do dia seguinte tinha uma nota
que se via uma “minhoca” circulando em Salvador: eram os 06 ônibus indo de
um lado para o outro.

Só que para ser efetivado este ato dependia de medidas administrativas
que o Estado precisava realizar e aí a burocracia do Estado emperrou a
efetividade deste ato. É elementar que um Governador não poderia assumir esta
obrigação sem as formalidades legais e aprovação da Assembleia Legislativa do
Estado. Para destravar esta agenda foram dezenas de idas nossas a Salvador para
reuniões com o próprio governador, a Procuradoria Jurídica do Estado,
Assembleia Legislativa e Secretários de Estado. Quando falo das idas nossas à
Salvador importante destacar que quase todas estas viagens e ações políticas
tinham a presença minha e de Elvio Magalhães que era Secretário Geral do DCE
e Júlio Gomes também estudante e liderança estudantil.

No decorrer deste ano de 1988, viabilizamos uma verdadeira campanha de
marketing para aumentar a mobilização pela Estadualização. A agência PUBLIX
de propaganda e marketing, de Gerson Menezes, criou gratuitamente a campanha
Ô ESTADUALIZA Ô PIFA! que teve outdoors, botons e mensagens em TV.

O DCE não tinha renda, o custeio teve apoio quase que irrestrito do
Município de Itabuna e de Ilhéus no que concerne as passagens de ônibus e
nossas despesas em Salvador eram arcadas pela ajuda de Professores e aliados da
luta. Era algo tão “solto” e ao mesmo tempo utópico que lembro que às vezes
não sabíamos como resolveríamos as questões financeiras. Lembro que certa vez
estávamos eu e Elvio na residência do Governador Waldir Pires em Ondina e não
sabíamos como voltar e quando dissemos isto para ele Waldir então disse que um



determinado Secretário de Estado estava indo naquele dia à tardinha de avião
para uma reunião em Ilhéus e então viemos de carona neste avião para Ilhéus.

Quando a TV Cabrália inaugurou em 1987 eu fora contratado para ser um dos
“vendedores” do setor de propaganda. Quando aumenta a luta pela
estadualização e eu passo a ter uma dedicação quase que exclusiva nesta luta fui
delicadamente demitido. Lembro-me que havia contado uma desculpa
esfarrapada para não ir trabalhar e naquele mesmo dia eu estava em uma
assembleia de estudantes e dera entrevista na TV Cabrália.

Também lembro-me que como a greve demorava, tínhamos resistência
principalmente de alunos de Direito que queriam concluir o curso mesmo
pagando uma alta mensalidade. Outra resistência veio de setores dirigentes da
CEPLAC que comandavam a FUSC – Fundação Universidade Santa Cruz, que
recebia os recursos para manutenção da FESPI. Lembro-me de uma reunião na
sede da CEPLAC em que chegamos quase à vias de fato com dirigentes da
CEPLAC: lembro-me de alguns deles acuados embaixo de uma mesa e a gente
socando a mesa e eles embaixo tremendo de medo.

Aqui vem à mente a participação naquele histórico ano de 1988 de muitos
estudantes – além de eu e Elvio: Jorge Almeida, Waldir Mesquita, Júlio Gomes,
Guilhardes, Zoemia, Maria Rita, Messias, Ramon Vane, Helio Noronha, Dea
Jacobina – que havia sido Presidente do DCE antes de mim com um expressivo
mandato, Rita Santana, Claudia Souza, Adinaelson (Padeiro/Mikau), Valdomiro,
Ubirajara Nascimento, Mark Wilson e muitos outros. Nos anos seguintes tivemos
Wenceslau Junior e Marcia Rosely.

Naquele ano muitos professores eram bastante atuantes na luta: Helena
Targino, Rui Povoas, Acioly, Renee Albagli, Valdelice Pinheiro, Helena dos
Anjos, Dinalva Melo, Joaquim Bastos, Bete Bezerra, Jose Orlando e muitos
outros. De fato muitos professores estavam participando ativamente da luta: pena
que me falha agora a memória.

Os funcionários tinham naquele ano como Presidente da Associação Lola
(Carmem Dolores) que fez-se presente na luta: me vem à mente também o nome
de Geraldo Borges, mas muitos outros também participavam.

Depois de muitas idas e vindas e dezenas de assembleias - que ocorriam
quase que semanalmente no auditório Jorge Amado - Waldir Pires manda algum
ato formal para a Assembleia Legislativa e é formalizado – aprovado pela
Assembleia Legislativa a manutenção da despesa da FESPI pelo Estado da Bahia.



Merece destaque - e grande destaque - que o DCE conseguiu ter ações de
articulação política sagazes e que foram capazes fazer o movimento estudantil ser
o grande protagonista da luta pela Estadualização a fortíssima ação política do
PCdoB diretamente na concepção política e nas ações do DCE. Davidson
Magalhães principalmente e outros dirigentes deste partido foram efetivamente
muito importantes para que o movimento estudantil tivesse a força que teve.
Haroldo Lima Deputado Federal, Luiz Nova e Maria Jose Deputados Estaduais
ambos do PCdoB tiveram decisiva atuação desde a Greve de 1988 até a criação
formal da UESC em 1991. Aqui creio ser bom esclarecer que não tenho mais
qualquer filiação partidária à cerca de 20 anos.

Depois da assunção das despesas da FESPI pelo Estado da Bahia em 1988
ocorre a posse de Antonio Carlos Magalhães em 1991 como Governador do
Estado da Bahia. ACM diz expressamente nas páginas amarelas da VEJA no
início do mandato que não pretendia estadualizar a FESPI. Entretanto a pressão
da luta pela estadualização é tamanha que ACM manda Lei para a Assembleia e
cria a UESC em 1991. Ai quem estava à frente do DCE exercendo um bom
mandato foi Wenceslau Junior. Para mim e creio que para os que viveram esta
Luta quem tem que ser reconhecido pela história como o gestor político que teve
a vontade política e exerceu um ação efetiva responsável pela criação da UESC é
Waldir Pires; ele tomou a decisão política concreta e assumiu a “conta” da
FESPI. Não tivesse Waldir Pires oficializado a manutenção da FESPI pelo Estado
ACM não manteria esta obrigação criando a UESC.

Importante lembrar que à frente do DCE, antes da gestão que eu tornei-me
Presidente em 1987, teve Dea Jacobina e antes Jorge Barbosa e Leonício
Guimarães. Posteriormente tivemos Elvio Magalhães, Cosme Nunes (o único que
não fora do PCdoB neste ciclo – Cosme era do PT), Guilhardes, Marcia Rosely e
Wenceslau Junior

É muito gratificante ver que esta foi uma luta de gigantes: fomos de
encontro à cultura do capitalismo que estava em ascensão e pregava a mais
completa exclusão das ações do Estado. Foi uma vitória de uma luta totalmente
popular, de mobilização, de organização social, mas sobretudo de Fé, de Utopia,
de insistência. No decorrer dos seis meses de greve lembro-me de eu e Elvio,
principalmente, por muitas vezes cansados e desanimados meio que perdidos nos
aspectos formais e burocráticos que não tínhamos nenhuma capacidade de
enfrentar. Após o fim da greve, quando o Estado da Bahia assumiu a “conta”
também foi necessário muita insistência, muita teimosia mesmo – a palavra da
moda é resiliência – eu penso ser Utopia e Fé: porque foi muito difícil até



concluir esta etapa. Conclui minha graduação em Direito na UESC em Julho de
1995. Depois da Presidência do DCE – antes tinha sido Secretário Geral do
Diretório Acadêmico de Direito - fui Secretário Geral do DCE e posteriormente
representante dos estudantes no Conselho da instituição representando os
estudantes.

Desnecessário neste texto falar do que a UESC representa hoje para este
Estado – não somente para o Sul da Bahia. Nada disto teria sido possível se não
tivesse havido a Estadualização da FESPI. Valeu a pena a Luta. Valeu muito a
pena. Valeu muito a luta de todos!

Davi Pedreira de Souza*
Advogado, graduado em Direito pela Universidade
Estadual de Santa Cruz - UESC.


