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Recuperação e transparência 
Em 16 meses à frente do sindicato, a gestão 2019-
2021 tem conseguido aumentar, de forma expressiva, 
os recursos disponíveis, mesmo tendo recebido, em 
junho/2019, um caixa inicial zerado e várias dívidas. 
As finanças de uma entidade são, sim, uma questão 
política da maior importância, devendo ser priorizada 
de maneira responsável. A Prestação de Contas 
Anual da ADUFC será apresentada em Assembleia 
Geral, quando a categoria será chamada a tomar 
conhecimento e avaliar a atual gestão financeira PÁGS. 14 E 15

Organização Nacional 
Em um cenário de ataques 
nacionais à educação 
pública, a resistência precisa 
ser organizada local e 
nacionalmente. Entre 2011 e 
2017, houve queda de 71% do 
orçamento de investimento das 
universidades federais. Esse é 
um momento de construção 
coletiva, de reorganização da 
luta sindical. O caminho é uma 
articulação nacional

Luta Social
Em seus momentos mais relevantes, 
a ADUFC fortaleceu a articulação 
com outros sindicatos e com os 
movimentos sociais. As pautas 
dos professores se fortaleceram 
com o reconhecimento e a defesa 
por parte de outros coletivos 
da luta social. E a ADUFC, por 
ser um sindicato de docentes e 
pesquisadores, contribuiu 
muitas vezes na formulação de 
políticas públicas PÁG. 13

40 anos em defesa da universidade pública
A criação da ADUFC, há quarenta anos, só foi possível por conta de um longo processo de reorganização dos professores e 
da sociedade brasileira, ainda em meio à Ditadura. Entre as conquistas desse período, estão a manutenção da gratuidade da 
educação pública e a carreira única dos docentes federais. A nossa história é de luta e deve ser celebrada LEIA NAS PÁGS. 3, 4 E 5

PÁGS.8 E 9
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Um conturbado 2020 impediu-nos, tem-
porariamente, de usufruir dos abraços, das 
discussões e das comemorações acaloradas. 
Mas celebrar os 40 anos da ADUFC é preciso. 
Nesta edição do inform’ativo, convidamos a 
uma breve incursão pela memória da entidade 
que nasceu em meio às lutas pela redemocra-
tização no país. Ao longo de 16 páginas, afeto, 
lembranças e desafios para a luta sindical.

Professores da UFC participaram, desde o 
início, do processo de organização nacional de 
professores e professoras que teve início ainda 
na ditadura civil-militar. A ADUFC foi criada 
em 1980, ao mesmo tempo que outras associa-
ções de docentes pelo Brasil inteiro, articu-
ladas como base de um movimento nacional 
que lutava pela democracia, pela universidade 
pública e gratuita e pela carreira docente. 

De lá para cá, somaram-se nesta caminhada 
professores da UFCA e da Unilab, e nossas 
lutas maiores se concentraram na democrati-
zação do acesso e na defesa do caráter público 
da universidade. A carreira docente nacional 
e o princípio da indissociabilidade de ensino, 
pesquisa e extensão foram vitórias de nossas 
batalhas. Com muita organização, debate, 
construção crítica, mobilização, unidade dos 
docentes, enfrentamos as pressões privatizan-
tes e as tendências segregadoras em uma das 
sociedades mais desiguais do mundo.

Hoje que o retrocesso autoritário se apre-
senta, e quer destruir a democracia nas insti-
tuições públicas para submetê-las aos ditames 
do capital privado, a defesa da universidade 
pública torna-se nossa pauta mais fundamen-
tal e urgente. Defendê-la pressupõe discer-
nirmos seus princípios e neles insistirmos: 

40 anos de uma chama acesa
EDITORIAL

EXPEDIENTE

gestão democrática, autonomia universitária, 
indissociabilidade de ensino, pesquisa e 
extensão, carreira docente única e valorizada, 
dedicação exclusiva, carreira digna e valoriza-
da para os técnico-administrativos, condições 
democráticas de acesso e permanência para 
cada vez mais estudantes, representatividade 
da diversidade étnica, cultural e de gênero na 
comunidade universitária. 

Neste especial de aniversário, relembra-
mos como a unidade sempre pautou as lutas 
da ADUFC e retomamos uma discussão ao 
mesmo tempo histórica e atual. Apontamos 
para a organização da resistência, mostrando 
como a atuação conjunta dos docentes fede-
rais, servidores públicos e movimentos sociais 
pode e deve ser fundamental para defender a 
educação pública, eleita pelo atual governo fe-
deral como inimiga. Também abrimos espaço 
para prestar contas e mostrar como a gestão 
financeira dos recursos da entidade faz parte 
do compromisso político com o coletivo. 

Trazemos ainda com alegria a palavra de dois 
colegas que constroem a ADUFC desde seus 
primeiros momentos: Lena Espíndola e Aga-
menon Tavares, ex-presidentes da entidade. 
São memórias que reforçam nossas raízes nas 
lutas dos trabalhadores por direitos e democra-
cia, na segunda metade da década de 1970. 

A ADUFC é a história coletiva de trabalha-
dores docentes que, por 40 anos, organiza-
ram-se para lutar por direitos, educação públi-
ca e democracia. Nossa homenagem àqueles/
as que se já se foram e continuam vivendo em 
nossa história e memória! Parabéns a todas 
e todos que constroem hoje esse caminho de 
lutas, desafios e conquistas!
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Q uem conhece a universida-
de pública brasileira hoje 

em dia, muitas vezes não per-
cebe como foi difícil o processo 
de sua construção. Tampouco, 
quão importantes foram as lu-
tas do movimento docente para 
que se chegasse à organização da 
educação superior pública como 
existe hoje, mesmo com todos os 
seus problemas. 

A ADUFC, que em 28 de abril 
de 2020 completou 40 anos 
de fundação, teve papel funda-
mental para a consolidação da 
Universidade Federal do Cea-
rá (UFC) e, posteriormente, da 
Universidade Federal do Cariri 
(UFCA) e da Universidade da In-
tegração Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira (UNILAB), 
como espaços de produção de 
conhecimento crítico no estado.

Mas a história do movimento 
docente cearense não se inicia 
em 1980, momento em que uma 
Assembleia Geral realizada em 
Fortaleza elegeu uma Direção 
Provisória para a então recém-
-fundada associação. Pelo con-
trário, a criação da ADUFC há 40 

anos só foi possível por conta de 
um longo processo de reorgani-
zação dos professores e da socie-
dade brasileira, ainda em meio à 
Ditadura civil e militar.

Reuniões 
clandestinas e 
muita precaução

Nos anos 1970, falar em or-
ganização sindical era proibido. 
Nos corredores da UFC, do-
centes, servidores e estudantes 
eram vigiados constantemente 
pela Assessoria de Segurança 
Institucional (ASI), um braço 
do Serviço Nacional de Infor-
mação do regime militar. Ainda 
assim, um grupo de professores 
às vezes se reunia para discutir a 
situação do Brasil e também os 
rumos da educação pública.

Aécio Oliveira, docente do 
curso de Economia, relata que na 
década de 70, o processo de re-
democratização do país também 
chegou à universidade. O profes-
sor, que mais tarde comporia a 
Direção Provisória da ADUFC 
e, anos depois, seria presiden-

Um longo processo de reorganização de professores e 
professoras teve início ainda em meio à Ditadura brasileira 
e fez germinar, no Ceará, as sementes do que é hoje 
a ADUFC. Atravessando seu 40ª ano de história neste 
conturbado 2020, o sindicato representa um movimento 
docente que não pode parar de lutar 

40 ANOS DE HISTÓRIA

te da associação, afirma que o 
movimento docente começou a 
se organizar em meio à ebulição 
política gerada por movimentos 
que viriam a confluir na funda-
ção da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) e do Partido dos 
Trabalhadores (PT). 

“Tínhamos cuidado ao fa-
zer reuniões pelo fato de que 
as denúncias poderiam chegar 
à ASI. Entre o corpo docente, 
também havia alguns colabo-
radores da Ditadura. Tudo isso 
nos trazia um temor e ampliava 
o cuidado das nossas reuniões. 
Eram momentos de chumbo 
e tínhamos muito temor para 
não jogar fora o processo todo 
de construção. Eram reuniões 
fortuitas, aqui e ali, e foram 
cinco anos assim”, comenta. 

Nesse processo, surge a ideia 
de criação de uma associação de 
professores. À época, a sindica-
lização de servidores públicos 
era proibida, fato que só mudou 
após a Constituição de 1988. O 
movimento de organização do-
cente era nacional, e a categoria 
aproveitava de encontros, como 

as reuniões anuais da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), para articular as 
ações com colegas de outras uni-
versidades e para trocar impres-
sões sobre os problemas da socie-
dade e da educação brasileiras. 

No fim da década de 70, pro-
fessores da UFC já atuavam 
para criar a associação. “Foi um 
momento inicial muito rico, de 
aprendizado e cuidado. A gente 
começou a fazer reuniões infor-
mais. Era um processo de for-
miguinha, procurando docentes 
que poderiam ser sensíveis poli-
ticamente à causa”, afirma Aécio. 
Segundo ele, não houve perse-
guição da reitoria, mas, ainda 
assim, as reuniões eram sempre 
realizadas em locais diferentes.

ADUFC: um sindicato 
fundamental na construção da 
educação pública brasileira

"Tudo isso nos 
trazia um temor 

e ampliava o 
cuidado das nossas 

reuniões. Eram 
momentos de 

chumbo e tínhamos 
muito temor para 
não jogar fora o 
processo todo de 

construção. Eram 
reuniões fortuitas, 
aqui e ali, e foram 
cinco anos assim"

Mais que 40 anos 
A história do movimento docente 
das federais no Ceará se inicia antes 
da fundação da ADUFC 
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Autonomia e Democracia 
 A luta em defesa da democratização sempre foi pautada dentro e fora da 
Universidade. Isso só é possível se a luta for articulada nacionalmente 

Em 1980, quando a ADUFC foi 
oficialmente criada, havia 

muitas preocupações do movi-
mento docente, para além do 
importante processo de redemo-
cratização do país. Era necessá-
rio redemocratizar, também, 
a universidade. E isso só seria 
possível se a luta fosse articula-
da nacionalmente. Das conver-
sas de bastidores nas reuniões 
da SBPC e da criação de dezenas 
de outras associações docentes 
em todo o país, surgiu a neces-
sidade de realizar o primeiro 
Encontro Nacional das Associa-
ções Docentes (ENAD). Assim, 
em 19 de fevereiro de 1981, em 
Campinas-SP, a ADUFC e outras 
entidades decidem criar a Asso-
ciação Nacional dos Docentes de 
Ensino Superior, que era conhe-
cida como a ANDES. 

À época, a ADUFC era uma 
das forças propulsoras do mo-
vimento docente nacional. Tam-
bém por isso, resolveu sediar 
em Fortaleza o II Congresso da 
ANDES, que ocorreu no início 
do ano de 1983. As dificulda-
des eram muitas. Havia, por 
exemplo, a questão financeira. 
Não existia desconto em folha 
da contribuição sindical e os 
diretores da ADUFC tinham de 
recolher as mensalidades pesso-
almente. A universidade pública 
brasileira passava por muitas 
dificuldades. Além da censura 
e da falta de democracia inter-
na, a Ditadura tinha deixado as 
instituições de ensino com uma 

enorme falta de professores, e a 
categoria docente tinha salários 
muito baixos. Também havia 
dois tipos diferentes de univer-
sidades federais no Brasil: as 
fundações e as autarquias, como 
era o caso da UFC. 

Agamenon Oliveira, pri-
meiro presidente da ADUFC, ex-
plica que as novas universidades 
eram criadas como fundação. 
Isso criou um conflito, porque 
as fundações tinham salários 
superiores e maior liberdade 
de participação em encontros 
e congressos do que as autar-
quias. “Entre as autarquias, isso 
criou um sentimento de discri-
minação”, comenta. A situação 
só mudou após muita luta por 
uma Carreira Única, conquista-
da com a greve de 1987. 

Uma greve anterior, em 1984, 
é considerada um marco pelos 
professores da UFC e é rememo-
rada pelo Prof. Aécio Oliveira, do 
curso de Economia. Com 84 dias 
de duração, o movimento pare-
dista foi uma grande demonstra-
ção da força e da necessidade de 
organização nacional. “Foi muito 
marcante. A gente lutava pela 
abertura de concursos públicos. 
Para acabar com a greve, o MEC 
efetivou todos os professores 
colaboradores do país, quan-
do, na verdade, a gente queria 
que fossem feitos concursos. De 
qualquer modo, essa greve de-
monstrou a importância de uma 
organização nacional dos docen-
tes”, relembra o docente.

Tinha uma redemocratização 
no meio do caminho

Um importante processo acontecia no Brasil quando a 
ADUFC foi oficialmente criada. Mas a redemocratização 
tinha de ocorrer também internamente à universidade. O 
movimento docente no Ceará organizava-se desde o início 
em articulação com o movimento nacional. A ADUFC foi 
protagonista na criação da ANDES

Os últimos anos da década de 
1980 foram fundamentais para a 
definição dos conceitos que se-
riam basilares para a educação 
pública brasileira e também para 
a organização sindical do movi-
mento docente. A ANDES e suas 
associações participaram ativa-
mente da Constituinte, ajudan-
do, junto a outros movimentos 
sociais e organizações sindicais, 
a construir o que hoje é a educa-
ção pública do Brasil. 

Entre as conquistas desse 
período, estão a gratuidade da 
educação pública e a carreira 
única dos docentes federais. 
Outra fundamental é a indisso-
ciabilidade de ensino, pesquisa 
e extensão, já que, no início do 
governo de José Sarney, havia 
um projeto de separação de um 
grupo de universidades de ex-
celência: seis instituições do sul 
e sudeste do Brasil, das demais, 
que seriam apenas escolas de en-

sino superior sem investimento 
em pesquisa.

Muitas entidades concorda-
ram com o projeto, inclusive se-
tores da Academia Brasileira de 
Ciência (ABC) e parte da SBPC. 
Mas a ANDES, a ADUFC e o 
movimento docente defenderam 
e sustentaram o conceito de um 
sistema de universidades fede-
rais, referenciado justamente 
na indissociabilidade de ensino, 
pesquisa e extensão para todas 
as instituições. O movimento 

docente buscaria uma forma de 
democratizar a própria estrutura 
sindical. Com a promulgação da 
Constituição e o fim da proibição 
da sindicalização de servidores, 
logo a ANDES torna-se o AN-
DES-Sindicato Nacional. E, de 
maneira vanguardista, os profes-
sores ajudam a criar as bases de 
um Novo Sindicalismo brasileiro.

Ao invés de apostar na an-
tiga estrutura vertical de uma 
federação nacional de sindica-
tos, preferiu criar um Sindicato 

A década de 1990 teve início 
com a participação da ADUFC 
e do ANDES-SN na campanha 
pelo Fora Collor, que culminou 
no impeachment do presiden-
te em dezembro de 1992. Seus 
sucessores, porém, seguiram a 
mesma política de tentar deses-
truturar o Estado brasileiro e os 
serviços públicos, abrindo cami-
nho para a apropriação do fundo 
público pela iniciativa privada. 
Os governos de Fernando Hen-
rique Cardoso (FHC), de 1995 a 
2002, foram pautados pela ideia 
de Reforma do Estado, que ago-
ra, em 2020, volta com força à 
agenda do Congresso Nacional. 
E, para combater o ataque, o mo-
vimento docente procurou am-
pliar suas articulações.

Francisco Pinheiro, docente de 
História da UFC e que foi presi-
dente da ADUFC de 1995 a 1997, 
lembra que havia uma série de 
plenárias nacionais de servidores 
públicos, que agregavam os traba-
lhadores de nível federal, estadual 
e municipal. “Era fundamental 
porque construíamos pautas co-
muns”, comenta. O professor tam-
bém considera como um momento 
importante a filiação da ADUFC à 
CUT, que ocorreu em sua gestão, 
em meio a muita resistência. “Mui-
tos professores universitários se 
reconheceram como parte da clas-
se trabalhadora brasileira”, avalia. 

No campo da educação, o movi-
mento docente voltou suas forças 
para dois temas fundamentais. Pri-
meiro, a Lei de Diretrizes de Base 

(LDB) da educação. Pinheiro ressalta 
a importância do deputado Florestan 
Fernandes (PT-SP) no processo, mas 
lamenta que o texto final, aprovado 
pelo Congresso em 1996, contenha 
mudanças que acabaram negando as 
pautas de defesa da educação pública.

Em seguida, mais de 40 entida-
des sindicais, estudantis e sociais – 
dentre elas o ANDES-SN, constitu-
íram o Fórum Nacional em Defesa 
da Educação Pública com o objetivo 
de elaborar o Plano Nacional de 
Educação da Sociedade Civil (PNE).

 A professora Tânia Batista, da 
Faculdade de Educação da UFC (FA-
CED), também compunha a diretoria 
da ADUFC em 1997, e esteve presente 
no Congresso Nacional de Educação 
(CONED) que construiu o PNE da 
Sociedade Brasileira, posteriormente 

não aprovado pelos parlamentares. 
“Foi um momento muito rico. 

Junto com outras entidades, de-
batemos vários temas importantes 
para construir um projeto nacional 
de educação. Foi muito decisivo 
na história da ADUFC, porque nós 
tínhamos um plano para a educa-
ção. Não foi algo escrito por um 
grupinho, foram muitas pessoas”, 
relata a docente sobre o evento, 
que reuniu milhares de pessoas 
no ginásio Gigantinho, em Belo 
Horizonte-MG. A ADUFC também 
organizou dois eventos nacionais 
do movimento docente na década. 
O 24º Conad, em conjunto com a 
Associação dos Docentes da Uni-
versidade de Fortaleza (Unifor), no 
ano de 1992. E o 18º Congresso do 
ANDES-SN, em 1999.

Nacional, com seções sindicais 
organizadas de maneira autô-
noma nos locais de trabalho. O 
ANDES-SN também passou a 
rejeitar a contribuição financeira 
compulsória (imposto sindical), 
instituiu que todas as decisões 
fossem tomadas em assembleias 
de base e que a categoria elegesse 
a diretoria pelo voto direto, con-
tribuindo para criar um grau de 
democratização que não era co-
mum, à época de sua fundação, e 
em alguns casos ainda não é.

A Constituição 
e o Novo 
Sindicalismo

As lutas contra Collor e FHC

MOVIMENTO AVANÇA
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Articulação com docentes estaduais Luta por autonomia 
e liberdade persevera 

PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA  

A luta do movimento docen-
te  em defesa das univer-

sidades públicas no Ceará não se 
resume apenas às federais. Há 
um histórico enorme de atuação 
dos professores da Universida-
de Estadual do Ceará (Uece), da 
Universidade Regional do Cariri 
(Urca) e da Universidade Estadu-
al Vale do Acaraú (UVA), as três 
instituições estaduais cearenses. 
A ADUFC cumpriu papel também 
importante na articulação do mo-
vimento docente em nível estadu-
al, quando findavam os anos 1990 
e brotavam os 2000. À época fi-
liada ao ANDES-SN, a entidade 
atuava na Regional Nordeste I do 
Sindicato Nacional e ajudou polí-
tica e financeiramente a organiza-
ção dos docentes estaduais. 

Em meio à luta, veio a criação 
das seções sindicais. Até o início do 
século, existia apenas uma entidade 
sindical que representava os docen-
tes das três universidades estaduais 
do Ceará. No entanto, o sindicato 
sequer chamava assembleias e pou-
co incorporava as lutas da categoria 
às suas pautas, como relata a Pro-
fª. Sandra Gadelha, atual pre-

Em um cenário de sucessivos 
ataques à universidade pública, 
as intervenções nas universidades 
federais estão entre as violações 
mais graves. Jair Bolsonaro já 
nomeou 16 interventores para a 
reitoria dessas instituições Brasil 
afora, incluindo Cândido Albu-
querque na Universidade Federal 
do Ceará (UFC), cuja nomeação 
foi imposta em agosto de 2019. 
Desde o primeiro momento, a 
ADUFC questionou a constitu-
cionalidade dessa nomeação por 
contrariar o princípio da autono-
mia universitária.

Hoje duas ações tramitam no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra as intervenções de Bolso-
naro nas universidades federais. 
Uma delas é a Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI 6565), 
ajuizada pelo Partido Verde e cujo 
julgamento está paralisado após o 
ministro Gilmar Mendes retirar a 
matéria da pauta do plenário vir-
tual da Corte, no último dia 15/10. 
Três ministros já haviam votado a 
favor da autonomia universitária, 
acompanhando o voto do relator 
do processo, Edson Fachin.

sidente do Sindicato dos Docentes 
da Uece (Sinduece). 

O movimento docente da Uece, 
então, decidiu fundar uma Seção 
Sindical do ANDES-SN, e o mes-
mo ocorreu na Urca e na UVA. O 
Sindicato dos Docentes da Urca 
(Sindurca) foi fundado em 1998; 
o Sindicato dos Docentes da UVA 
(Sindiuva), no ano 2000; e o 
Sinduece, em 2002. No entanto, 
faltava legitimidade e representa-
tividade de fato entre a categoria 
– na opinião de Sandra, conquis-
tas que só foram alcançadas nas 
lutas de 2006 a 2008 pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos (PCCV).

“Foram três anos de grandes 
embates e greves. Chegamos a 
ocupar a Assembleia Legislativa 
do Ceará. A ADUFC apoiou em 
todos os momentos, doava re-
feições, dava suporte político”, 
afirma Sandra. Os docentes fe-
derais também se somaram aos 
das estaduais na construção da 
Frente em Defesa da Educação 
Pública e, juntos, organizaram 
aulas públicas na Praça do Fer-
reira, em Fortaleza. 

A Profª. Zuleide Queiroz, 
ex-diretora do Sindurca, afirma 
que sua seção sindical é uma es-
pécie de “afilhada” da ADUFC. 
“Quando começamos a nos orga-
nizar, a fazer greve por direitos e 
por orçamento, e não tínhamos 
seção sindical, quem nos ajudava 
nessa organização e divulgação da 
luta eram a Regional do ANDES e 
a ADUFC”, comenta. “A unidade 
entre o movimento docente das 
federais e das estaduais é funda-
mental para a sobrevivência da 
universidade pública no Nordeste 
e no Ceará. Estarmos juntos é ne-
cessário para barrar os retrocessos 
atuais”, completa a professora. 

A construção histórica da uni-
dade docente no Ceará é fulcral. 
Assim avalia o Prof. Joannes 
Forte, diretor da Sindiuva (Ses-
são Sindical do ANDES-SN), e 
para quem “a articulação entre 
os docentes das universidades 
estaduais é muito importante, 
porque reforça os vínculos e for-
talece a luta”. O docente explica 
que a organização é feita no “Fó-
rum das 3”, entidade que agrega 
Sinduece, Sindiuva e Sindurca, 

as três seções sindicais do AN-
DES-SN nas estaduais do Ceará.

Joannes cita conquistas re-
centes, como concursos públicos, 
reformas prediais e ampliação de 
custeio, classificando-as como fru-
to das lutas unificadas. O dirigente 
sindical também faz um apelo pela 
dilatação da construção unitária de 
mobilizações. “É muito importan-
te ampliar a articulação também 
com os docentes das universidades 
federais e das universidades priva-
das, assim como para além da ca-
tegoria docente”, defende. 

Mesmo com a proximidade 
de bandeiras e do encontro nas 
lutas, houve um distanciamen-
to entre as entidades sindicais 
das universidades estaduais e a 
ADUFC nos últimos anos. “Sen-
timos muito quando a ADUFC se 
desfiliou do ANDES. Sentimos 
falta de estar juntos, nos movi-
mentos e atos”, afirma Sandra 
Gadelha. “Nos distanciamos da 
ADUFC não por vontade nossa, 
mas sempre encontramos os co-

A ADUFC tem buscado au-
mentar a articulação e a mobi-
lização nacional para defender 
a autonomia e a democracia 
interna das universidades, bem 
como para proteger os docentes 
de perseguições. Na Assembleia 
Geral do dia 25 de setembro, 
além da criação do Observató-
rio do Assédio Moral, a cate-
goria também aprovou o apoio 
às frentes nacionais de luta da 
campanha “Fora Bolsonaro!”. 

Para a Profª Maria do Céu 
de Lima, docente da Faculdade 
de Educação (FACED) da UFC, 
é fundamental a ação coletiva 
para barrar os ataques às univer-
sidades. “É urgente atuar coleti-
vamente, com unidade na luta, 
em defesa dos direitos docentes, 
potencializando as resistências 
que são construídas a partir do 
engajamento nas organizações 
sindicais por locais de trabalho 
e que ganham escala e força no 
movimento nacional”, cita.

Na opinião da docente, urge a 
decisão de que a ADUFC retor-
ne ao ANDES-SN, mas também 
que se discuta a natureza da 
ADUFC, que representa todas 
as universidades federais do Ce-
ará. Maria do Céu defende que 
esse formato gera limitações na 
atuação da entidade sindical.

A Profª. Marina Bar-
bosa, docente da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) e presidente do AN-
DES-SN entre 2012 e 2014, 
concorda com a necessidade 
de resposta nacional aos ata-
ques autoritários. “Atualmen-
te, diante da brutal ofensiva 
neofascista e da ultradireita, 
é preciso ter clareza de que 
estamos diante de inimigos 
poderosos, cujo potencial de 
destruição é letal. Nenhuma 
entidade poderá sozinha fazer 
o devido combate”, comenta.

Unificação da luta: uma saudade e uma urgência
legas nas lutas cotidianas em de-
fesa da educação pública”, com-
pleta Zuleide Queiroz. 

Raquel Dias, docente da Uece 
e 1ª tesoureira do ANDES-SN, é 
outra professora que diz conside-
rar que seria um ganho para a luta 
em defesa da educação pública do 
Ceará a possibilidade de a ADUFC 
estar novamente organizada na 
mesma estrutura sindical que os 
docentes das universidades esta-
duais. “Para nós, do ANDES-SN, 

seria fundamental o retorno da 
ADUFC, pela história de luta da 
entidade no estado do Ceará em 
defesa da universidade pública”.

Na ADUFC, o movimento em 
torno da reorganização sindi-
cal começou a ganhar força um 
ano atrás, no dia 19 de outubro, 
quando a Assembleia Geral Or-
dinária convocada pelo sindica-
to aprovou a definição de um ca-
lendário de debates para discutir 
o tema. Mas tinha a Covid-19 no 

meio do caminho. Nem mesmo 
a existência dela fez arrefecer 
os conjuntos de ataques feitos 
de maneira sincronizada pelo 
governo de Jair Bolsonaro. Pelo 
contrário. Esse mesmo contex-
to pandêmico, no entanto, não 
impediu o necessário retorno 
dos debates, novamente apro-
vados e intensificados, agora de 
maneira virtual mas igualmente 
ampla e democrática, em todas 
as unidades acadêmicas.

A articulação com as lutas dos docentes das universidades estaduais sempre pautou a ação sindical da ADUFC. Em nível 
estadual, ela contribuiu na articulação do movimento docente. A defesa das universidades públicas no Ceará carecia de 
fortalecimento e maior amplitude. A ação conjunta com as entidades representativas dos docentes das estaduais permanece

Desde que tomou posse como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro elegeu a universidade pública 
como um dos principais inimigos de seu governo. Se o ataque à autonomia das universidades 
e à liberdade de expressão é nacional, é urgente que a organização sindical também o seja"Foram três 

anos de grandes 
embates e greves. 

Chegamos a ocupar 
a Assembleia 
Legislativa do 

Ceará. A ADUFC 
apoiou em todos os 
momentos, doava 

refeições, dava 
suporte político"

"A gente vai 
catalogar as 

denúncias e emitir 
um relatório 
detalhando a 

situação de cada 
universidade. Ao 

mesmo tempo, fazer 
ações de natureza 
administrativa" 

ATAQUE NACIONAL

Em sua argumentação jurídica, 
Fachin sustenta que o art. 207 da 
Constituição Federal, que garan-
te às universidades autonomia 
didático-científica, administrati-
va e de gestão financeira e patri-
monial, deve ser respeitado. “O 
peso político e administrativo de 
possíveis violações à autonomia 
universitária revela-se preocu-
pante para os destinos dos mais 
do que nunca necessários ensino, 
pesquisa e extensão”, destaca o 
relator em seu voto, defendendo 
que as nomeações de reitores re-
caiam sobre o docente indicado 
em primeiro lugar na lista. 

Também está no Supremo a 
Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), 
assinada pelo Conselho Federal 
da OAB, para que o presidente 
seja obrigado a nomear o indica-
do mais votado das listas tríplices 
para os cargos de reitor, vice-rei-
tor e diretor das universidades 
federais, impedindo “nomeações 
discricionárias” e “novos avilta-
mentos por novas nomeações em 
desacordo com as consultas e es-
colhas majoritárias das comuni-
dades universitárias”.

Em setembro de 2019, acom-
panhado de professores da UFC, o 
presidente da ADUFC-Sindicato, 
Prof. Bruno Rocha, participou de 
audiência, em Brasília, na Comis-
são Especial de Defesa da Autono-
mia Universitária – formada pela 
OAB e por reitores e professores 
de instituições públicas de ensino 
superior –, para pedir que o órgão 
ajuizasse ação no STF questio-
nando as intervenções do governo 
Bolsonaro nas universidades.

De fato, as intervenções são 
agentes de destruição dos princí-

pios constitucionais nas universi-
dades federais. O interventor da 
UFC tem agido contra a gestão 
democrática da instituição, a co-
meçar pelo esvaziamento e ma-
nipulação dos conselhos superio-
res. Os representantes estudantis 
foram excluídos arbitrariamente 
do CONSUNI e do CEPE. O Esta-
tuto e o Regimento da UFC, assim 
como os regimentos dos conse-
lhos, vêm sendo sistematicamente 
desrespeitados. 

Nesse contexto, a perseguição a 
opositores não tardaria a começar. 
Cinco professores da Faculdade de 
Direito (FADIR) – Cynara Maria-
no, Gustavo Cabral, Beatriz Xavier, 
Felipe Albuquerque e Newton Al-
buquerque – tornaram-se alvos 
de perseguição e de assédio moral. 
Em setembro último, o interventor 
instaurou um Processo Adminis-
trativo Disciplinar (PAD) que visa-
va apurar prática de “insubordina-
ção, descumprimento de deveres 
funcionais e indisciplina” por parte 
dos referidos docentes, puníveis 
com demissão do serviço público. 

Em todos esses ataques inter-
nos à instituição, a ADUFC tem 
estado vigilante e denunciado 
também a órgãos externos, como 
o Ministério Público Federal. Em 
setembro, a Assembleia Geral 
convocada pela ADUFC aprovou 
a criação do Observatório do Assé-
dio Moral para acompanhar casos 
de perseguição política contra do-
centes nas universidades federais 
do Ceará. “A gente vai catalogar 
as denúncias e emitir um relató-
rio detalhando a situação de cada 
universidade. Ao mesmo tempo, 
fazer ações de natureza adminis-
trativa”, destaca a Profª. Bea-
triz Xavier, da FADIR/UFC. 

Articular uma resposta 
nacional em defesa 
da educação pública
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Defesa das universidades 
passa por articulação nacional
A educação pública está sob ataque. 
As sucessivas tentativas de seu ani-
quilamento ocorrem a olhos vistos, 
articuladas e sem pudores. São anos 
acumulados de cortes orçamentários 
nas verbas das universidades e de 
fomento para pesquisa. E, como se 
não bastasse o baixo investimento, 
o governo federal ainda procura es-
trangular as instituições de ensino de 
outras formas, atacando a autonomia 
na escolha dos reitores e nomeando 
interventores. 

Para o Prof. Roberto Leher – que 
foi reitor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) de 2015 a 2019 

e presidente do ANDES Sindicato Na-
cional de 2000 a 2002 –, caso não haja 
uma forte articulação nacional de luta 
dos docentes, que atue coletivamente 
com estudantes, servidores técnico-
-administrativos e outras categorias do 
serviço público, as universidades ten-
dem a se tornar instituições zumbis. Ou 
seja, universidades que seguem abertas 
e funcionando, mas sem energia vital 
para conduzir seus assuntos de ensino, 
pesquisa e extensão, a despeito de uma 
enorme qualidade dos docentes e dos 
técnico-administrativos.

“Há uma confluência muito perigosa 
de dois fundamentalismos interliga-

dos. O fundamentalismo econômico, 
da Emenda Constitucional 95 (do Teto 
de Gastos), que pressiona ano a ano 
uma redução das despesas primárias 
do Estado, dos recursos da União. E, 
ao mesmo tempo, temos uma guerra 
cultural de natureza ideológica que 
também encolhe e restringe as univer-
sidades públicas”, avalia Roberto, que 
é docente da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ). 

Do lado econômico, os números são as-
sustadores. Entre 2011 e 2017, houve uma 
queda de 71% do orçamento de investi-
mento das universidades federais. Tam-

A atuação conjunta dos docentes federais, servidores públicos e movimentos sociais pode e deve ser fundamental para defender a 
educação pública, eleita pelo atual governo federal como inimiga. O caminho é uma articulação nacional

A secretária-geral do ANDES-
-SN, Eblin Farage, docente da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), diz acreditar que, em um 
cenário de ataques à educação pú-
blica coordenados nacionalmente 
pelo governo, é contraproducen-
te organizar a resistência apenas 
de maneira local. “Quanto mais 
tivermos um Sindicato Nacional 
fortalecido e que represente o 
conjunto da categoria, certamente 
as consequências dessa luta ten-
dem a ser maiores. Em um ataque 
coordenado nacionalmente, a so-
brevivência de um sindicato isola-
do não contribui plenamente para 
o avanço de conquistas locais nem 
para barrar retrocessos. A luta 
não é feita apenas localmente, 
tem que ter o tempo todo a media-
ção do particular com o universal, 
do local com o geral”, cita Eblin.

O pensamento vai ao encontro 
das discussões iniciadas na ADUFC 
e propostas pela atual gestão desde 
2019. O Prof. Bruno Rocha, atual 
presidente do sindicato, afirma que 
esse é um momento de construção 
coletiva, de reorganização da nos-
sa luta sindical na composição do 
movimento docente nacional. "E 
é muito importante que estejamos 
juntos para fazer o devido combate 
às tentativas de retirada de direitos 
e prejuízos da educação pública, em 
especial a universidade pública”, 
ressalta Bruno Rocha.

Um desses ataques é a Refor-
ma Administrativa (Proposta de 
Emenda à Constituição 32/2020). 
Se aprovada no Congresso Nacio-
nal, ela seria o fim da estabilidade 
dos servidores públicos e o esva-
ziamento das políticas públicas 
que tiveram origem com a Consti-
tuição de 1988. Para a docente da 
UFF, a Reforma Administrativa 
mostra, de maneira explícita, o 
quanto é fundamental uma arti-
culação nacional da categoria do-
cente que atue em conjunto com 
outros servidores públicos e com 
movimentos sociais. 

Segundo Roberto Leher, os en-
frentamentos exigem capacidade 
de articulação com outros movi-
mentos democráticos do país, que 
envolvem a vinculação a entida-
des com profundo enraizamento 
e legitimidade na sociedade. “Não 
podemos perder de vista que as 
universidades compõem um siste-
ma federal. A carreira é nacional, 
o orçamento é nacional, definido 
em Brasília. De maneira pragmá-
tica e imediata, é necessário que 
os grandes temas que estamos 
enfrentando tenham abrangência 
nacional. Seja a questão da esco-
lha de reitores, seja a questão do 
orçamento, seja a questão da Re-
forma Administrativa que está em 
curso que vai acabar com a carrei-
ra e o conceito de estabilidade”, 
pontua o ex-reitor da UFRJ.

Ataques nacionais, resistência nacional
O docente cita ainda que o sis-

tema federal de educação que 
existe hoje se deve, em grande 
parte, às contribuições históricas 
do ANDES-SN, fundamental para 
aprovar, por exemplo, artigos 
da Constituição que garantem a 
gratuidade do ensino e a indisso-
ciabilidade de ensino, pesquisa e 
extensão. “Se temos hoje carreira 
docente que valoriza o concurso 
público, o mestrado, o doutorado, 
isso se deve ao ANDES. Foram as 
lutas que asseguraram um con-
ceito de universidade no Brasil. E 
esse conceito está profundamente 
golpeado hoje”, comenta. 

“A única maneira de fazermos 
frente ao que está acontecendo e im-
pedir o pior, impedir que as nossas 
universidades virem universidades 
zumbis, é termos lutas e articulação 
nacional fortemente comprometida 
com os temas da educação pública”, 
completa Roberto Leher. 

Eblin Farage também cita outra 
batalha importante em que a catego-
ria docente deve se envolver de for-
ma organizada e articulada nacional-
mente com os demais trabalhadores: 
a luta pela queda do governo de 
Bolsonaro, Mourão e Guedes. “Der-
rubar esse governo também é prio-
ridade. E isso não é tarefa de uma 
categoria sozinha. Queremos vencer 
projeto de ódio, de desestruturação 
de direitos, de criminalização e per-
seguição da educação”, afirma.

bém foi registrada uma queda de 15% do 
recurso de custeio, entre 2013 e 2017. Para 
2021, a situação tende a piorar. No Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA) envia-
do pelo governo ao Congresso Nacional, o 
presidente Jair Bolsonaro propôs um cor-
te de 8,6% nas verbas da Educação e de 
27,7% na Ciência e Tecnologia, em relação 
ao já pequeno orçamento de 2020.

“As universidades brasileiras estão 
sendo estranguladas e sufocadas pelo 
orçamento e isso deve ser percebido 
no âmbito não só das políticas econô-
micas, mas também do que pode ser 
caracterizado como uma Guerra Cul-
tural”, comenta o ex-reitor da UFRJ. 

ORGANIZANDO A RESISTÊNCIA
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ADUFC: Quando vocês começa-
ram a dar aula na universidade?

Agamenon: Em 1960 eu entrei 
como estudante. A minha escola 
era do estado, de péssima quali-
dade, diga-se de passagem. Um 
grupo de 11 estudantes entramos, 
querendo cursar economia. Parti-
cipamos do movimento estudantil 
e brigamos pela federalização da 
escola. Isso gerou uma renovação 
e criou-se um Instituto de Pesqui-
sas Econômicas. Terminei minha 
graduação em 1964, em plena di-
tadura, e participava do movimen-
to estudantil. No mesmo ano, fui 
contratado pelo Instituto como au-
xiliar de pesquisa e, como a univer-
sidade já tinha sido federalizada, a 
gente dava o apoio em algumas 
disciplinas. Mas, formalmente, só 
passei em concurso em 1965.

Lena: Comecei a dar aula em 
1975. Minha formatura foi em 
Letras e entrei como estagiária 
na Casa de Cultura Francesa. Eu 
faço parto de um quadro diferen-
te, porque inicialmente as Casas 
de Cultura eram consideradas 
projetos de extensão. Depois, 
com a luta por reconhecimento 
dentro da própria universidade, 
conseguimos criar o quadro de 
professores de magistério de pri-
meiro e segundo graus. Passamos 
por um concurso interno e fomos 
efetivados em 1975. Nosso traba-
lho tinha uma característica mais 
de extensão, de ensino de línguas 
para a comunidade em geral.

Agamenon: Esses professores 
eram, de certa maneira, pouco 
aceitos como professores univer-
sitários entre os colegas.

Lena: Foi uma luta muito grande 
por reconhecimento e o sindicato 
teve um papel fundamental. Na 
década de 80, começamos a ser 
convocados para participar da 
luta. O ANDES sempre nos re-
conheceu, mas localmente havia 
dificuldade de reconhecimento 
porque não dávamos aula para o 
terceiro grau. Mas tínhamos iso-
nomia no pagamento dos salários. 

ADUFC: Quando vocês se apro-
ximam do movimento docente? 
Quais as primeiras lembranças 
que vocês têm da luta dos profes-
sores na Universidade Federal do 
Ceará?

Lena: Tenho que fazer uma 
homenagem ao Agamenon, que 
era presidente da ADUFC e foi 
fundamental nesse processo. Co-
meçamos a ser convocados por 
conta da nossa luta por reconhe-
cimento. Começamos a partici-
par dos Congressos do ANDES, 
íamos às assembleias, tínhamos 
um número considerável entre os 
professores das Casas de Cultura. 
Era um grupo muito unido.

Sempre era muito difícil, porque 
havia a dificuldade dos colegas 
do terceiro grau de entender 
essa isonomia. A gente foi conse-
guindo espaço a partir da luta e 
o ANDES tomou para si essa luta 
dos professores de primeiro e 
segundo graus. Depois, fui convi-
dada para entrar na diretoria da 
ADUFC, na gestão do professor 
Francisco Pinheiro. Em seguida, 
me candidatei a presidente do 
sindicato em 1997. Isso, para nós, 
representou o auge do reconheci-
mento do nosso papel dentro da 
universidade.

Agamenon: Havia uma for-
te participação, não tão aberta, 
da luta pela democratização do 
país. E, desde o começo, traba-
lhamos essa questão. Ao mesmo 
tempo, já se tinha em mente que 
deveríamos caminhar no sentido 
da criação de uma entidade na-
cional, que combateria as falhas 
da universidade. Por exemplo, 
começou a se discutir - e isso vai 
explodir com a primeira grande 
greve - a homogeneização das 
carreiras docentes. Quebrar a 
divisão entre universidades fun-
dacionais e autárquicas, equa-
lizando também os salários e as 
condições de trabalho. Essa é a 
origem da primeira greve, em 
1980. Também começamos a 
discutir a universidade, como 

a pauta de acabar com os cate-
dráticos. Foi um trabalho difí-
cil. Dentro da base muita gente 
questionava. Como vamos fazer 
greve? Era quase um pecado. 
Muitos professores não queriam 
nem votar nas assembleias. 

ADUFC: Qual a greve mais 
marcante da qual vocês partici-
param?

Agamenon: Foi a greve de 
1984, que durou 84 dias. Foi um 
trabalho político muito impor-
tante e, a partir daí, a ADUFC 
e o ANDES começam a levar 
propostas para o Congresso Na-
cional, no processo anterior à 
Constituinte. E, posteriormente, 
quando a ADUFC e o ANDES vi-
ram sindicatos, também houve 
várias mudanças que surgiram 
a partir desses debates dos anos 
80. Quando criamos o estatuto 
do futuro sindicato, já estava 
colocado que não se podia fi-
car na direção por mais de dois 
mandatos, para impedir que um 
professor virasse um sindicalista 
profissional. Ao mesmo tempo, 
já decidimos que não aceitaría-
mos o Imposto Sindical. São as 
pequenas coisas que deram ori-
gem, no futuro sindicato, a um 
quadro diferente dentro do sin-
dicalismo brasileiro. 

Lena: Cada greve tem suas espe-
cificidades e sua força, mas a greve 
que aconteceu enquanto eu era 
presidente da ADUFC foi a mais 
marcante, em 1998. Se não me 
engano, foi quando conseguimos 
a Dedicação Exclusiva (DE) incor-
porada à carreira, e não mais como 
gratificação. Foi uma greve imen-
sa, enorme. Lembro de um núme-
ro muito grande de professores no 
Auditório do Centro de Ciências, 
participando de maneira intensa. 
Quando a gente está à frente do 
sindicato em uma greve, não há 
sossego. A imprensa me acordava 
às 6 horas da manhã para me en-
trevistar. Foi uma greve de mais 
de três meses, e foi uma greve vi-
toriosa. Houve um momento sig-

nificativo, que foi a greve de fome 
realizada por alguns professores. 

ADUFC: A ADUFC completa 40 
anos agora. O que vocês esperam 
para os próximos 40 anos?

Lena: Há muita mudança. Acho 
que a gente está em um retroces-
so, uma volta a muitas coisas que 
a gente sofria há 40 anos, como à 
falta de democracia e a atitudes 
autoritárias. Vivemos, por exem-
plo, a presença de um reitor que 
não foi o mais votado pela comu-
nidade universitária. Toda a luta 
que a gente teve para construir 
uma estrutura democrática, para 
defender o processo eleitoral que 
reconhecesse o valor do voto dos 
estudantes e dos servidores... E 
hoje temos um retrocesso. Com 
atitudes antidemocráticas que 
nos remontam à luta contra a 
ditadura. Esses momentos não 
desanimam a luta do sindicato, 
eles nos desafiam. Temos que 
garantir a manutenção do que já 
conquistamos e lutar por novas 
conquistas. O meu olhar para 
o futuro é de otimismo. De que 
vamos nos unir na luta e vamos 
para o enfrentamento, mostran-
do a característica de um sindi-
cato que não fica apenas na luta 
das questões umbilicais. Faze-
mos parte de uma classe maior 
de trabalhadores e nossa luta é 
mais ampla. 

Agamenon: Estava aqui re-
lembrando de uma reunião 
que fizemos às 4 horas da ma-
nhã, na primeira diretoria da 
ADUFC, em um apartamento 
em São Paulo. Discutimos qual 
seria nossa grande bandeira. 
Conversa vai e conversa vem, 
chegamos ao seguinte: ensino 
público gratuito, direito de to-
dos e dever do Estado. Isso nos 
levou para frente, de tal ma-
neira que dá saudade do que 
fazíamos. Lutamos desde os 
primeiros dias pela democrati-
zação da universidade, e nunca 
conseguimos chegar plenamen-
te a isso. A realmente ter uma 
universidade aberta e realmen-
te democrática.

E o futuro? Eu sou economista e 
acho que passei, na minha vida 
como professor e como mili-
tante do movimento docente, 
por muita coisa. E hoje, quando 
paro e olho para o mundo, me 
assusto. O que podemos espe-
rar, não só da universidade, 
mas de tudo? O quadro em que 
estamos, independente do novo 
coronavírus, está afetando o 
sindicato e a universidade. 

Temos que reviver a bandei-
ra do ensino público gratuito, 
direito de todos e dever do Es-
tado. O desafio é enorme. Nós, 
com nossa entidade, temos que 
repensar. Nesses 40 anos da 

ADUFC, esse é o desafio. 
Como vamos repen-

sar, não só a ADU-
FC, mas também 

o mundo todo?

ADUFC ENTREVISTA

A luta pela 
democratização 
da universidade 
é perene
Lena Lúcia Espíndola Rodrigues Figueirêdo é docente 
aposentada da Casa de Cultura Francesa da UFC, foi 
presidente da ADUFC de 1997 a 1999 e também diretora 
do ANDES-SN. Hoje atua como Diretora de Assuntos de 
Aposentados na ADUFC. Já Agamenon Tavares de Almeida, 
docente aposentado do curso de Economia da UFC, foi um dos 
fundadores da ADUFC e o primeiro presidente da entidade. 
A entrevista foi feita no último dia 21 de setembro com 
ambos, de forma simultânea e por videochamada, seguindo 
os protocolos de segurança sanitária devido à pandemia de 
Covid-19. Segue o resumo da conversa sobre os 40 anos 
da ADUFC com Lena e Agamenon, dois professores cujas 
trajetórias se confundem com a da Universidade Federal do 
Ceará e a do próprio sindicato.
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Com as recentes nomeações de 
interventores da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) 
e da Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), já são 16 reitores esco-
lhidos por Bolsonaro a contragos-
to das comunidades acadêmicas. 
“Essa confluência de nomeação de 
reitores que não foram escolhidos, 
restrição orçamentária, lista de 
professores que núcleos governa-
mentais entendem que não pres-
tam solidariedade ao regime… tudo 
isso está ganhando materialidade 
em várias universidades, onde os 
reitores não eleitos começam a 
abrir processos administrativos 
pelas suas posições ideológicas e 
políticas”, critica o Prof. Roberto 
Leher, ex-reitor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e ex-presidente do ANDES-SN.

Além das nomeações de profes-
sores alheios ao processo demo-
crático como reitores, há uma série 
de outros fatores na guerra cultu-

ral travada pelo governo contra as 
universidades públicas. A listagem 
de servidores antifascistas é uma 
delas, e as tentativas de censura à 
liberdade de ensino, com projetos 
como o Escola Sem Partido, é outra.

A posição é compartilhada pela 
Profª. Eblin Farage, do curso 
de Serviço Social da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e atual 
secretária-geral do ANDES-SN. 
Para a docente, a conjuntura está 
se agravando a partir da eleição do 
governo de extrema direita, que 
inaugurou uma situação qualitati-
vamente pior em relação à vivida 
anteriormente.

“Os servidores públicos se 
tornaram foco dos ataques do 
governo, com intensificação do 
ataque aos direitos, do corte de 
verbas, dos ataques à autonomia 
no processo de indicação dos 
reitores. Nessa conjuntura, com-
preendemos que, mais do nunca, 
é importante que os docentes se 
organizem de forma coletiva e na-
cional”, afirma Eblin.

Desde sua fundação, há 40 
anos, a ADUFC preza pela 

participação em diversas lutas 
sociais. Amplia suas ações e em-
preende batalhas que não neces-
sariamente têm ligação direta 
com a universidade. E dentro 
das mobilizações em defesa da 
educação pública, sempre busca 
articular a categoria docente com 
os estudantes e servidores técni-
co-administrativos organizados. 
E com a própria sociedade. Atu-
almente, o sindicato participa 
de maneira ativa de movimen-
tos organizados e necessários, a 
exemplo do Fórum Estadual de 
Educação e do Fórum Perma-
nente em Defesa do Serviço Pú-
blico – Ceará. 

Essa concepção de organiza-
ção sindical, diferente de mui-
tas outras entidades, é baseada 
na compreensão de que os do-
centes são parte da classe tra-
balhadora e de que, sozinhos, 
terão mais dificuldades de con-
quistas. Como explica a Profª. 
Adelaide Gonçalves, ex-pre-
sidente da ADUFC e docente 
do Departamento de História 
da UFC, o movimento docente 
historicamente busca fortalecer 
suas pautas em um movimento 
em direção à sociedade.

Citando como exemplo a luta 
pelo Fora Collor, no início dos 
anos 90, Adelaide relembra que 
a ADUFC buscava, de modo per-
manente, “a formação de um 
campo cultural” que “ligasse” 
a entidade à cidade, aos estu-
dantes, aos movimentos sociais 
e à central sindical. O processo 
de mobilização que culminou 
no impeachment em 1992 tam-
bém é citado pela Profª. Tânia 
Batista, docente da Faculda-
de de Educação (FACED) da 
UFC e membro do Conselho de 
Representantes da ADUFC. A 
professora lembra que foi o AN-
DES-SN a primeira organização 
a defender o Fora Collor e que a 
ADUFC, que era sua seção sin-
dical, passou a atuar para cons-
truir coletivamente no Ceará a 
luta pelo impeachment. Tanto 
a ADUFC quanto o ANDES-SN 
eram, à época, filiados à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 
e o movimento docente também 
teve papel importante no forta-
lecimento da central no estado. 

“Foi um período de muita 
resistência, e, na sequência, a 
ADUFC começou a ter impor-
tância na definição dos rumos 
da cidade de Fortaleza, e tam-
bém do projeto de educação. 

Todos os embates, debates e proble-
mas enfrentados pela ADUFC ao longo 
dos últimos 40 anos capacitam a enti-
dade a atuar para seguir defendendo 
a educação pública e a democracia no 
Brasil. São décadas de experiência que 
constroem um fio condutor na luta pela 
autonomia universitária, pela liberda-
de de ensinar, pela devida destinação 
orçamentária, entre outras bandeiras.

Desde 2019, a ADUFC vem atuando 
aguerrida e firmemente para comba-
ter projetos que visam precarizar e 
privatizar a educação pública, como o 
Future-se. Em conjunto com a comu-
nidade universitária, pressiona rei-
torias e governo contra os cortes de 
orçamento. E, por meio de uma luta 
coletiva, busca o fim da intervenção 
de Bolsonaro nas universidades fede-
rais – em especial, na UFC.

A ADUFC tem acompanhado e de-
nunciado atos arbitrários da adminis-
tração superior da UFC que colocam 
em xeque a qualidade do ensino públi-
co e os direitos conquistados pelos três 
setores da instituição - docentes, dis-
centes e técnico-administrativos.

Na opinião da Profª. Ade-
laide Gonçalves, é impres-
cindível lembrar a atuação de 
três professores brasileiros 
que contribuíram também 
para a concepção de socieda-
de, de educação e de organi-
zação sindical do movimento 

docente. São eles: Antônio 
Candido, Florestan Fernan-
des e Milton Santos. 

Os três intelectuais foram 
capazes de formular teorias 
importantes sobre a relação 
do docente e da universidade 
com a cidade e o mundo que 

os rodeia. Como dizia Flores-
tan, na sala de aula, “o pro-
fessor precisa ser um cidadão 
e um ser humano rebelde”. 

“Qualquer iniciativa de re-
gistro da história da ADUFC 
e do ANDES-SN não deve 
ser formulada na primeira 

A Guerra Cultural contra 
a educação pública

Defender a universidade 
é lutar pelo que é de 
todos e todas

Com um reitor não escolhido pela comunidade universitária e 
indicado por Jair Bolsonaro, a Universidade Federal do Ceará está 
no olho do furacão dos ataques à autonomia universitária. Mas não 
está sozinha. Cerca de 40% dos reitores nomeados pelo presidente 
desde o início de 2019 não foram os eleitos democraticamente

A história da ADUFC é recheada de 
lutas que extrapolam os muros das 

universidades. Ações são ampliadas em 
pautas que se movimentam em direção à 
sociedade. Elos são feitos com atores de 
matizes diversas. Como parte importante 

dessa cadeia, o movimento docente como 
referência de resistência e avanço social

A ADUFC tem reagido prontamente 
aos ataques intensificados por parte 
do Governo Federal e de setores 
do Congresso Nacional contra a 
educação pública

INTERVENÇÃO

UM OLHAR ALÉMLuta 
contínua
Em conjunto com 
a comunidade 
universitária, 
continua a 
pressão pelo fim 
da intervenção 
de Bolsonaro nas 
universidades 
federais

As lutas recentes 
do movimento 
docente

Referências históricas

Participava nas greves gerais da 
década de 90. A ADUFC sempre 
esteve muito vinculada aos mo-
vimentos sociais e, por ser um 
sindicato de professores, repre-
sentava uma referência na for-
mulação de políticas públicas”, 
afirma Tânia Batista. 

Outro exemplo de articulação 
política mais ampla do movi-
mento deu-se durante a Ditadu-
ra civil e militar no Brasil (1964-
1985). Tânia, que era estudante 
da UFC no início dos anos 80, 
comenta que a ADUFC sem-
pre foi um “porto seguro” para 
apoiar as lutas do movimento 
estudantil e também de outros 
movimentos sociais que, mesmo 
com dificuldades, se organiza-
vam para lutar pela redemocra-
tização do país.

Atuação coletiva 
como princípio

O princípio de atuação para 
além da categoria e da univer-
sidade mantém-se importante 
para o movimento docente no 
século XXI. Com um compli-
cador, que exige ainda mais 
resistência e organização co-
letiva: o governo de Jair Bol-
sonaro. 

“Vivemos um momento de as-
censão do fascismo no país e te-
mos um governo que quer acabar 
com a universidade pública, com 
interesses mercantilistas para 
a educação. Hoje, mais do que 
nunca, é fundamental estarmos 
unificados local e nacionalmente 
para derrotar esse projeto fascis-
ta”, afirma Tânia Batista. Para a 
docente da FACED, a luta atual 
carrega semelhanças com o com-
bate à Ditadura. Segundo Tânia, 
a resistência ao regime militar e 
a posterior conquista de direitos 
na Constituição de 1988, como a 
gratuidade da educação pública 
e a regulamentação da carreira 
docente, só foi possível porque 
a ADUFC esteve articulada com 
outros sindicatos no Ceará e, 
também, com o ANDES-SN em 
nível nacional. 

“Mais do que nunca, o AN-
DES-SN é um espaço de articu-
lação e unidade dessa luta, para 
enfrentar essa conjuntura. Fora 
do grande guarda-chuva que o 
ANDES-SN representa, não po-
deremos dar a resposta à altura 
aos ataques à educação pública. 
Nossa luta se fragiliza caso não 
nos unamos com as seções sin-
dicais, para empreender coleti-
vamente essa luta”, completa.

pessoa, tampouco deve se 
restringir a uma narrativa 
institucional ou oficial. É 
preciso ouvir as centenas de 
vozes que praticaram, de for-
ma rica, diversa e por vezes 
conflituosa, o sindicalismo 
docente”, enfatiza Adelaide.
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ATIVO   R$   13.816.197,20  RECEITA   R$   3.192.119,64 
CIRCULANTE  R$  9.349.033,36   

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  R$  5.137.604,76  (-)DESPESAS OPERACIONAIS  R$  2.372.568,95 

CAIXA  R$  1.028,64  DESPESAS COM PESSOAL  R$  845.516,33 

BANCO  R$  1.531,58  ENCARGOS SOCIAIS  R$  270.429,27 

BANCO PLANO COLLOR  R$  920,83   

APLICAÇÃO  R$  729.216,53  OUTRAS DESPESAS  R$  1.256.623,35 

APLICAÇÃO PLANO COLLOR  R$  4.404.907,18   

       CRÉDITOS  R$  4.211.428,60  (-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS  -R$  28.804,83 

PLANO COLLOR  R$  3.562.906,94  OUTRAS RECEITAS  R$  80.801,26 

CRÉDITOS DE TERCEIROS  R$  648.521,66  OUTRAS DESPESAS  R$  109.606,09 

      NÃO CIRCULANTE  R$  4.467.163,84   

IMOBILIZADO  R$  4.359.294,58  (=)SUPERAVIT DO EXERCÍCIO  R$  790.745,86 

INTANGÍVEL  R$  105.469,26   

PASSIVO  R$  13.816.197,20   

CIRCULANTE  R$  303.711,64     

NÃO CIRCULANTE  R$  6.725.987,39     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  R$  6.786.498,17     

Não nos enganemos: as finan-
ças de uma entidade são, sim, 
uma questão política da maior 
importância, devendo ser prio-
rizada de maneira responsável 
e, notadamente, em vista de 
um maior vigor da nossa ação 
sindical. Desde que assumiu o 
sindicato, a Gestão ADUFC: 
Resistir é Preciso vem rea-
firmando o compromisso com 
a administração democrática 
dos recursos da entidade e segue 
divulgando periodicamente sua 
contabilidade. Nesse sentido, 
vem apoiando o trabalho de seu 
Conselho Fiscal na construção 
da Prestação de Contas Anual 
da ADUFC, a ser aprovada em 
Assembleia Geral, neste mês de 
novembro, quando a categoria 
será chamada a tomar conheci-
mento e aprovar, se for o caso, a 
gestão financeira atual.

Neste Inform’Ativo especial 
dos 40 anos, não poderia ser 
diferente. O sindicato publica 
os detalhes de sua contabilida-
de, com ênfase nos meses de 
dezembro/2019 a julho/2020. 
A tabela 1 apresenta um resumo 
da disponibilidade financeira 

Nos gráficos 1 e 2, pode-se desta-
car a evolução da Disponibilidade 
Financeira da ADUFC, entre de-
zembro/2019 e julho/2020. Ob-
serve-se ao lado que, enquanto a 
curva de recursos do Plano Collor 
se afasta da curva de recursos 
Total, a curva de disponibilidade 
Total sem o Plano Collor se apro-
xima desta última, indicando um 
aumento percentual dos recursos 
da ADUFC (excetuados os recur-
sos do Plano Collor).

O gráfico ao lado apresenta o 
crescimento significativo da dis-
ponibilidade financeira da ADU-
FC, em termos absolutos, duran-
te todo o período. A recuperação 
financeira – em 16 meses de 
gestão – mostra-se ainda mais 
evidente se considerarmos junho 
de 2019 como referência (início 
da gestão atual). À época, a dire-
ção recebeu o caixa da entidade a 
zero e as dívidas somavam mais 
de R$ 80 mil, incluindo valores 
gastos com ações trabalhistas 
movidas contra o sindicato (R$ 
75.590,00), multas de trânsi-
to (R$ 4.840,24), além de uma 
ação jurídica por serviços tercei-
rizados interrompidos sem obe-
decer o contrato, que foi com-
pletamente negligenciada pelas 
gestões passadas e pela qual a 
ADUFC foi condenada a pagar 
R$ 85.210,85.

Em 30 de setembro de 2020, 
a posição financeira da ADUFC 
chegou a R$ 732.493,61, sem in-
cluir os recursos do Plano Collor.

Recuperação financeira fortalece gestão 
responsável e democrática

Gráfico 1
Disponibilidade Financeira da ADUFC (Dez/19 – Jul/20)

Embora a ADUFC não tenha 
como objetivo acumular recur-
sos, é extremamente temeroso 
que a entidade não possua uma 
reserva financeira mínima para 
lidar com situações de emergên-
cia, ou realizar investimentos na 

busca por seus objetivos. Com 
isso, não se pode deixar de dizer 
que é sinal de irresponsabilida-
de com o sindicato esvaziar-lhe 
completamente o caixa (como se 
fez nas duas gestões anteriores). 
É obrigação de quem assume a 

direção do sindicato prezar por 
uma gestão financeira eficiente, 
com transparência e partici-
pação da categoria na política 
financeira da entidade – com-
promisso assumido pela Gestão 
ADUFC: Resistir é Preciso.

Gráfico 2
Disponibilidade Financeira total sem Plano Collor (Jun/19 – Jul/20)

Prestação de Contas
Período 01/01/2020 a 30/09/2020

Demonstrativo de Receitas e Despesas
Período 01/01/2020 a 30/09/2020

A prestação de contas de maneira sistemática, responsável e democrática é uma das marcas da atual gestão da ADUFC 
(2019-2021). Em 16 meses à frente do sindicato, evidencia-se o aumento expressivo dos seus recursos disponíveis, 
mesmo com um caixa inicial zerado e com dívidas que ultrapassavam R$ 80 mil

FINANÇAS DA ADUFC

Disponibilidade Financeira da ADUFC

Tabela 1
Disponibilidade Financeira da ADUFC (Jun/19 – Jul/20)

da ADUFC no período, incluin-
do a disponibilidade total, o 
fundo relativo ao Plano Collor e 
o total sem o Plano Collor.

Há de se considerar o pro-
cesso de recuperação financeira 
da ADUFC, particularmente o 

aumento expressivo dos seus 
recursos disponíveis. Portanto, 
excetuando-se os recursos do 
“Plano Collor”, visto ser esse 
um fundo criado por um grupo 
de aproximadamente 800 pro-
fessores/as para gerir a ação 

jurídica pertinente ao referido 
plano econômico. Esses recur-
sos não estão disponíveis para 
custear despesas gerais da en-
tidade por obedecerem ao fim 
específico para o qual foram 
criados. 

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL SEM PLANO COLLOR
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Painel da Autonomia Universitária
Em dezembro de 2019, a ADUFC participou da construção 
coletiva do Painel da Autonomia Universitária nos jardins da 
Reitoria da UFC

Semana do Professor e da Professora
O lançamento da nova edição do romance Recordações 
do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, abriu a 
programação da semana do Dia do Professor, em 2019

Todo Cambia
Em um momento lúdico e festivo, a ADUFC encerrou o ano 
de 2019 com o festival Todo Cambia, que lançou o selo 
comemorativo dos 40 anos da instituição

Maracatu Solar
No pré-Carnaval de 2020, a ADUFC abriu suas portas para a 
magia e os tambores dos ensaios do Maracatu Solar

Com os preparativos para os 
seus 40 anos, a ADUFC-Sin-
dicato inaugurou uma agenda 
com atividades que reforçam o 
compromisso da entidade com a 
democratização da educação pú-
blica. O festival Todo Cambia, 
no final de 2019, abriu as ativida-
des dos 40 anos da instituição, 
quando lançou-se também o selo 
comemorativo “nosso espaço de 
luta por direitos e construção de 
afetos”. A festa aconteceu com 
o show “10 Anos sem Mercedes 
Sosa”, da cantora hondurenha-
-brasileira Indiana Nomma.

No pré-Carnaval de 2020, a 
ADUFC abriu suas portas, aos sá-
bados, para a magia dos tambores 
dos ensaios do Maracatu Solar, 
com a Loa: “Obaluaê - Nossos me-
dos viemos cantar”. Em março, em 
homenagem à mulher afro-lati-
noamericana e caribenha, houve 
a festa ILUSTRÍSSIMAS, com 
três espetáculos em um, como 
mote para fonte de disposição, 
esperança e cobrança por justiça. 
As potentes cantoras Luiza No-
bel, Apá Silvino e Indiana Nom-
ma apresentaram os espetáculos 
Baile Preto, Maior e Tributo à 
Mercedes Sosa, respectivamente.

Arte e cultura estiveram na 
pauta do sindicato ao longo de 
2019. O dia 15 de Outubro, dedi-
cado às professoras e aos profes-
sores, celebrou-se, naquele ano, 
com uma semana cheia de ati-
vidades. A abertura se deu com 

o lançamento da nova edição 
do romance Recordações do 
escrivão Isaías Caminha, 
de Lima Barreto, presente da 
ADUFC aos professores e às pro-
fessoras. A programação contou, 
ainda, com a apresentação do 
CAIS – Coral dos Amigos da Izaí-
ra Silvino, do Coral da ADUFC, e 
a encenação da peça “Apareceu a 
Margarida”, com texto de Rober-
to Athayde e direção e atuação de 
Ricardo Guilherme. 

Em dezembro de 2019, houve 
também a construção do Painel 
da Autonomia Universitá-
ria. O Comitê em Defesa da Auto-
nomia Universitária, sob a coorde-
nação das artistas Simone Barreto, 
Dhiovanna Barroso e Marissa No-
ana, realizou intervenções e per-
formances, pinturas e artes com 
estêncil e bordados, nos jardins da 
Reitoria da UFC.

Com a pandemia de Covid-19, 
a ADUFC adequou suas ativida-
des deste ano ao formato online,  
tanto na continuidade da agenda 
ordinária, a exemplo das reuniões 
do Conselho de Representantes, 
como na promoção de eventos 
e debates, como a série de lives 
#EMPAUTA. Seja em eventos 
presenciais ou pela participação re-
mota, que ganhou espaço em nosso 
dia a dia com o contexto de pande-
mia, o sindicato continuará denun-
ciando e se mobilizando contra to-
dos os ataques à categoria docente 
e ao ensino superior público.

40 anos 
em meio a 
celebrações 
e lutas
Entre mobilizações e eventos lúdicos, a ADUFC-Sindicato 
reforça, ao longo do último ano, o compromisso com a 
arte e a cultura na consolidação de quatro décadas de 
trabalho em defesa de professores e professoras e da 
universidade pública
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