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O ANDES-SN é patrimônio dos docentes das IES e da sociedade 
brasileira, sindicato que unificou a categoria na luta por melhores con-
dições de trabalho, salário digno e, sobretudo, por um projeto de ensino 
superior público, gratuito, de qualidade e socialmente referenciado. 
Nascido da luta dos professores universitários, tornou-se sindicato 
após ampla consulta às bases, em assembléias locais, e a realização de 
um grande congresso nacional, em 1989. 

Dessa luta, destacam-se importantes conquistas, como o avanço 
na democracia interna nas instituições estaduais e federais de ensino 
superior, com a escolha de dirigentes pelos três segmentos acadêmicos, 
a unificação das universidades federais sob o regime de autarquia, e 
a conquista conjunta, com os demais servidores públicos federais, do 
Regime Jurídico Único – RJU. Organizado pela base, o ANDES-SN 
tem como bandeiras a democracia, a autonomia e a independência 
sindical.

No entanto, o avanço do neoliberalismo no Brasil tenta impor ao 
movimento sindical uma conduta passiva e subserviente ao governo. O 
ANDES-SN é um dos sindicatos que resiste à cooptação e mantém-se 
fiel aos princípios sobre os  quais foi criado. O ANDES-SN não tem 
apenas um passado combativo, tem um presente do qual se orgulha – e 
isso o diferencia de diversas entidades sindicais que não resistiram aos 
desafios atuais. 

Esta é a razão pela qual o Sindicato Nacional dos docentes tem 
sido atacado pelos governantes e pelo neo-peleguismo no interior do 
movimento sindical e no interior das próprias IFES. Em setembro deste 
ano, na sede da CUT, em São Paulo, o Proifes – grupo que se auto-
intitula representativo dos professores – convocou uma assembléia na 
tentativa de se constituir como sindicato dos docentes das universi-
dades federais. Em flagrante contraste com o processo de criação do 
ANDES-SN, a assembléia teve a duração de 15 minutos, com apenas 
115 presentes e 485 votos por procuração. Ressalte-se que mais de 200 
docentes foram obrigados a ficar do lado de fora, já que o acesso foi 
impedido por seguranças particulares. O abismo que separa a criação 
do ANDES-SN em relação à do Proifes não é apenas de forma: ela ex-
pressa os objetivos de cada uma delas. 

 Diante isso, diversas entidades, organizações, instituições nacio-
nais e internacionais, professores e personalidades do meio acadêmico 
têm demonstrado seu reconhecimento e apoio ao ANDES-SN – demo-
crático, autônomo, independente e de luta – como sendo a entidade 
sindical representativa dos docentes das instituições de ensino superior 
do Brasil. Ao mesmo tempo, esses apoiadores se colocam contrários 
a iniciativas que visem dividir a categoria docente e retroceder nas 
conquistas obtidas desde os anos 80. 

 Os apoios foram e ainda estão sendo encaminhados ao ANDES-
SN, às seções sindicais e ao Ministério do Trabalho e expressam a defesa 
do ANDES-SN e o repúdio à tentativa de criação do sindicato paralelo, 
subordinado aos interesses conjunturais do atual governo. Esses mani-
festos, moções, declarações e abaixo-assinados (recebidos até 7/11/08) 
visam a fortalecer essa luta e desmascarar a farsa antidemocrática 

Apresentação
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organizada por determinados setores que há tempos abandonaram a 
luta sindical e classista.

Neste momento crucial de reorganização das lutas sociais e 
sindicais, a diretoria do ANDES-SN reconhece e agrade os inúmeros 
apoios recebidos das diferentes entidades, associações, intelectuais, 
sindicalistas, estudantes e pesquisadores do Brasil e do exterior, numa 
inequívoca e importante demonstração de solidariedade com a luta 
sindical dos docentes das instituições de ensino superior do Brasil.

A solidariedade e o apoio à nossa luta política são fundamentais 
ao fortalecimento do sindicato em sua defesa intransigente da liber-
dade de organização e autonomia sindical, da democracia, dos direitos 
dos trabalhadores e da educação pública, gratuita, laica e de qualidade 
socialmente referenciada.
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el Andes sindicato nacional de los docentes de Instituiciones de 
enseñanza superior es patrimonio de la sociedad brasileña y reunirse la 
professores en la lucha por mejores condiciones de trabajo, salários decentes 
y, sobre todo, para un proyecto de educación pública, gratuita, de calidad 
y socialmente referenciada. nacido de la lucha de los universitarios, se 
convirtió en la Unión después de una amplia consulta con sus bases en las 
asambleas locales, y un gran congreso nacional en 1989. 

esa lucha, es importante logros, como el avance en la democracia 
interna en el estado federal y las instituciones de educación superior, con 
la elección de los dirigentes por tres clases académico, la unificación de 
las universidades federales en virtud de la autoridad local, y la realización 
conjunta, con todos los funcionarios públicos federales, el régimen jurídico 
único - RJU. Organizado por la base, la Andes-sn tiene las banderas de 
la democracia, la autonomía y la independencia sindicales. 

sin embargo, el avance del neoliberalismo en el Brasil trata de imponer 
en el movimiento sindical una conducta pasiva y subordinada al gobierno. 
el Andes-sn es uno de los sindicatos que se resisten a la cooptación y 
sigue siendo fiel a los principios sobre los que se ha creado. el Andes-sn 
no es sólo un pasado combativo, tiene un regalo para los que se enorgullece 
- y que la diferencia de los diversos organismos sindicales que no han con 
éxito a los desafíos de hoy. 

esta es la razón por la cuál el sindicato nacional de educadores ha 
sido atacado por los gobiernos y el neo-peleguismo en el movimiento sindical 
y dentro de ellos mismos IFes. en septiembre de este año, en la sede de la 
CUT, en sao Paulo, el Proifes - grupo que la libre llamado representante 
de los profesores - convocó a una reunión en un intento de ser como el sin-
dicato de docentes de las universidades federales. en marcado contraste 
con el proceso de establecimiento de la Andes-sn, la Asamblea tiene una 
duración de 15 minutos, con sólo 115 presentes y 485 votos por poder. Cabe 
destacar que más de 200 profesores se vieron obligados a permanecer en el 
exterior, ya que el acceso fue bloqueado por guardias de seguridad privados. 
el abismo que separa la creación de Andes-sn respecto a la Proifes no 
es sólo así: expresó los objetivos de cada uno de ellos. 

  Frente a ello, diversas entidades, organizaciones, instituciones na-
cionales e internacionales, profesores y académicos a personalidades han 
demostrado su reconocimiento y apoyo a la Andes-sn - democrático, 
autónomo, independiente y de lucha - como la autoridad de los profesores 
representante sindical de las instituciones para la educación superior en 
Brasil. Al mismo tiempo, estos seguidores se plantean en contra de las ini-
ciativas encaminadas a dividir la clase docente y en las ganancias ganado 
desde los años 80. 

PResenTACIÓn
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  el apoyo ha sido y todavía están siendo remitido a la Andes-sn, 
las secciones sindicales y el Ministerio de Trabajo y expresar la defensa 
de la Andes-sn y el repudio de la Unión intento de crear en paralelo, 
subordinado a los intereses del actual gobierno cíclico. estos manifiestos, 
propuestas, declaraciones y por debajo-firmado (recibida por 7/11/08) tra-
tan de reforzar esta lucha y denunciar la farsa antidemocrática organizada 
por ciertos sectores de que hay tiempo para luchar contra la izquierda y 
los sindicatos de clase. 

en este momento crucial de la reorganización de las luchas sociales y 
sindicales, la Junta de Andes-sn reconocer y disfrutar de las numerosas 
apoyo recibido de diversas entidades, asociaciones, intelectuales, sindicalis-
tas, estudiantes e investigadores de Brasil y en el extranjero, en una clara e 
importante demostración de solidaridad con la lucha de los maestros unión 
de las instituciones de educación superior en Brasil. 

La solidaridad y el apoyo a nuestra lucha política son fundamentales 
para el fortalecimiento de la unión en su defensa intransigente de la liber-
tad de organización sindical y la autonomía, la democracia, los derechos 
laborales y la educación pública, gratuita, laica y de calidad socialmente 
referenciada. 

La junta
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O Andes-sindicato nacional construiu sua história em estreito 
contato com os inúmeros problemas da sociedade brasileira, mormente 
aqueles concernentes à educação pública, em todos os seus níveis e 
modalidades, à ciência e à tecnologia, visando a construir formas de 
abordá-los, na busca de solução para a enorme desigualdade social 
e na perspectiva da soberania nacional. Marcos desta intervenção 
foram as participações no processo constituinte, na elaboração da 
Lei de diretrizes e Bases da educação nacional, na construção so-
cialmente referenciada do Plano nacional de educação: proposta da 
sociedade brasileira, entre outras, as quais testemunhamos e das quais, 
mesmo, fomos partícipes. no caso específico da educação superior, 
o Andes-sn construiu coletivamente sua Proposta para a Univer-
sidade Brasileira e a vem continuamente aprimorando, referenciada 
no padrão unitário de qualidade para a educação, conceituada como 
direito social. essa inserção do Andes-sn na vida nacional garantiu-
lhe, ao longo do tempo, o reconhecimento público, pela sociedade e 
pelo estado, e a legitimidade de um sindicato classista, autônomo, 
democrático e combativo.

num país cuja história sindical é marcada, desde a era Vargas, 
pelo atrelamento da grande maioria das organizações de trabalhado-
res ao estado, o Andes-sn se caracteriza como exceção, por sua 
firme organização pela base e pela articulação permanente da luta 
específica da categoria docente com as lutas mais gerais de toda a 
população brasileira. são exemplos recentes desta articulação, entre 
o específico e o geral, as análises e ações empreendidas: em defesa 
da previdência social distributiva e pública; contra a subordinação 
da pesquisa e do ensino aos interesses do capital, portanto, contra 
as parcerias público-privadas nos moldes propostos, contra a lei de 
inovação tecnológica, contra a interferência das fundações privadas 
nas universidades públicas e contra, também, o programa PROUnI e 
outras intervenções a favor do ensino mercantil.

Por outro lado, o Andes-sn sempre foi um ardoroso defensor 
da educação superior pública e da autonomia universitária, o que im-
plicou a luta: pela expansão de vagas e oportunidades; por um finan-
ciamento público, estável, previsível e em montantes compatíveis com 
as tarefas da universidade; e por uma verdadeira gestão democrática 
nas instituições. Como conseqüência, o sindicato colocou-se contra 
o programa ReUnI e os IFeT, por não proporcionarem a expansão 
do sistema com manutenção, muito menos crescimento, da qualidade 
socialmente referenciada. Por fim, o sindicato sempre  se colocou a 
favor da livre organização, tanto de movimentos sociais quanto de 
sindicatos e contra qualquer contribuição sindical compulsória, cul-
tivando a autonomia sindical, perante as direções das instituições, os 
partidos políticos e os governos, como valor intrínseco.

MAnIFesTO de APOIO AO 
Andes-sn 
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no presente cenário, a represália a essa postura autônoma se 
dá por meio da suspensão do registro sindical do Andes-sn pelo 
governo federal e do fomento, por este último, à constituição de or-
ganização paralela, objetivando obter, por meio desta, sustentação às 
suas ações, que, freqüentemente, retiram direitos dos trabalhadores 
e se esquivam diante das demandas legitimamente apresentadas pela 
categoria docente.

Referenciados neste histórico de lutas e julgando importante a 
manutenção desta perspectiva, os abaixo-assinados registram seu apoio 
ao Andes sindicato nacional, seu reconhecimento da legitimidade 
dessa entidade para representar os docentes das instituições de ensino 
superior e seu repúdio às ações divisionistas, no seio da categoria, 
como acima mencionado.

2 de setembro de 2008. 

  Assinam este documentos os intelectuais, acadêmicos e militantes 
abaixo:

Aldrin Castellucci 
Alexandre dos santos Marques
Anita Leocádia Prestes
Ana elvira steinbach silva Raposo
Antonio Carlos Lopes dias
Armando Boito Jr.
Aziz Ab´saber
Bluma salomão
Bruno deusdará
Carlos nelson Coutinho
Carlos Vainer
d. Pedro Casaldáliga
dalila Andrade Oliveira
denise Bessa Leda
dermeval saviani
edna Bertoldo
Fábio Konder Comparato
Francisco de Oliveira
Francisco Miraglia
Gaudêncio Frigotto
Gesa Linhares Corrêa
Heloísa Fernandes
Ivan Pinheiro
Ivo Tonet
João dos Reis silva Jr.
João Raimundo de Araújo
José C. B. de santana
Leandro Konder

Lisete Arelaro
Lúcia M. W. neves
Marcelo durão
Maria Cristina soares Paniago
Mario Maestri
Marize de Oliveira Pinto
Mauro Luis Iasi
Míriam Limoeiro Cardoso
nadia de Aquino
Otaviano Helene
Otávio Cabral
Paulo Arantes
Paulo Roberto “Piramba”
Ribeiro Guimarães
Plínio de Arruda sampaio
Reinaldo Gonçalves
Ricardo Antunes
Ricardo da Gama Rosa Costa
Roberto Romano
sandra Zakia
Tarcísio Motta de Carvalho
Talvanes eugenio Maceno
Valdemar sguissardi
Valério Arcary
Virgínia Fontes
Warwick Kerr
Washington A. Moura
Zuleide simas da silveira
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 sIndICATO nACIOnAL de LOs MAesTROs 
de LAs InsTITUCIOnes de enseñAnZA 

sUPeRIOR - BRAsIL
 

el Andes-sindicato nacional construyó su historia en estrecho con-
tacto con los sinnúmeros problemas de la sociedad brasileña, 

mormente aquellos concernientes a la educación pública, en todos sus 
niveles y modalidades, a la ciencia y a la tecnología, visando 

a construir formas de abordarlos, en la busca de solución para la 
enorme desigualdad social y en la perspectiva de la soberanía 

nacional. Marcos de esta intervención fueron las participaciones en 
el proceso constituyente, en la elaboración de la Ley de directrices y Bases 
de la educación nacional, en la construcción socialmente referenciada del 
Plan nacional de educación: propuesta de la sociedad brasileña, entre otras, 
las cuales prestamos testimonio y de las cuales, mismo, fuimos partícipes. 
en el caso específico de la educación superior, el Andes-sn construyó co-
lectivamente su Propuesta para la Universidad Brasileña y a viene conti-
nuamente apurando, referenciada en la calidad unitaria de calidad para la 
educación, conceptuada como derecho social. esa inserción del Andes-sn 
en la vida nacional le garantizó, a lo largo del tiempo, el reconocimiento 
público, por la sociedad y por el estado, y la legitimidad de un sindicato 
classista, autónomo, democrático y combativo.

 en un país cuya historia sindical es marcada, desde a era Vargas, por 
el atrelamento de la grande mayoría de las organizaciones de 

trabajadores al estado, el Andes-sn se caracteriza como excepción, 
por su firme organización por la base y por la articulación 

permanente de la lucha específica de la categoría docente con las 
luchas más generales de todo el población brasileña. son ejemplos re-
cientes de esta articulación, entre el específico y el general, los análisis 
y acciones emprendidas: en defensa de la prevención social distributiva 
y pública; contra la subordinación de la pesquisa y de la enseñanza a los 
intereses del capital, por tanto, contra las aparcerías público-privadas en 
las plantillas propuestas, contra la ley de innovación tecnológica, contra 
la interferencia de las fundaciones privadas en las universidades públicas 
y contra, también, el programa PROUnI y otras intervenciones a favor de 
la enseñanza mercantil.

Por otro lado, el Andes-sn siempre fue un ardoroso defensor de la 
educación superior pública y de la autonomía universitaria, lo que 

implicó la lucha: por la expansión de vacantes y oportunidades; por 
una financiación pública, estable, previsible y en montantes compatibles 
con las tareas de la universidad; y por una verdadera gestión democrática 
en las instituciones. Como consecuencia, el sindicato se colocó contra el 
programa ReUnÍ y los IFeT, por no proporcionen la expansión del sistema 
con mantenimiento, mucho 
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menos crecimiento, de la calidad socialmente referenciada. Por fin, 
el sindicato sempre  se colocó a favor de la libre organización, tanto de 
movimientos sociales cuanto de sindicatos y contra cualquier contribución 
sindical compulsoria, cultivando la autonomía sindical, perante las direc-
ciones de las instituciones, los partidos políticos y los gobiernos, como valor 
intrínseco.

 en el presente escenario, la represalia la esa postura autónoma se 
da por medio de la suspensión del registro sindical del Andes-sn 

por el gobierno federal y del fomento, por este último, a la constitución 
de organización paralela, objetivando lograr, por medio de esta, sustentación 
a sus acciones, que, frecuentemente, retiran derechos de los trabajadores 
y se esquivan delante de las demandas legítimamente presentadas por la 
categoría docente.

Referenciados en este histórico de luchas y juzgando importante el 
mantenimiento de esta perspectiva, los infrascritos registran su 

apoyo al Andes sindicato nacional, su reconocimiento de la legitimi-
dad de esa entidad para representar los maestros de las 

instituciones de enseñanza superiora y su repudio a las acciones de 
división, en el seno de la categoría, como arriba mencionado.

COnAdU-H - Histórica Federación nacional de docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios de la Argentina: en nombre de la Mesa ejecutiva 
nacional: Claudia Baigorria, secretaria General; néstor Correa, secreta-
rio RRII; José del Frade, secretario Adjunto; Luis Tiscornia, secretario 
Gremial.
Universidades que adhieren: 
Buenos Aires - AGd UBA;
Centro de la Provincia de Buenos Aires - AdUnCe; 
CUYO - FAdIUnC; 
CATAMARCA - GdU; 
COMAHUe - AdUnC; 
JUJUY - AdIUnJu; 
LA PAMPA - AdU; 
LA RIOJA - ARdU; 
LITORAL - AdUL; 
LUJAn-AdUnLu; 
MIsIOnes-AdUnaM; 
nORdesTe - AdIUnne; 
PATAGOnIA AUsTRAL - AdIUnPA;
PATAGOnIA sAn JUAn BOsCO - AdU - PsJB; 
QUILMesAdIUnQ;
sALTA-AdIUnsa; 
sAn JUAn-AdICUs; 
TUCUMAnAdIUnT,BAHIA BLAnCA - AdUns; 
Instituto Universitario nacional de Arte IUnA

 

AGd UBA: néstor Correa secretario General; Fabiola Ferro, secr. 
Adjunta por voto de su Mesa ejecutiva y Asamblea general.
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 También firmaram este manifesto los participantes del Foro 
por una  educación Pública de Calidad en América, como parte del 
Foro social de las Américas, reunido en la ciudad de Guatemala, 
los días 11 y 12 de octubre de 2008:
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entidades solicitam o 
restabelecimento do registro 

sindical do Andes-sn 
ao ministro do Trabalho e 

emprego, Carlos Lupi
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Carta enviada ao ministro do Trabalho e 
emprego, Carlos Lupi, proposta pela Conlutas

  

“Ao excelentíssimo Ministro do Trabalho

sr. Carlos Lupi:

 O Andes-sn é o sindicato representativo dos professores das Ins-
tituições de ensino superior do país, seja pela legitimidade política que 
angariou em seus 27 anos de existência, seja legalmente, com decisões 
transitadas em julgado no supremo Tribunal Federal e no superior Tribunal 
de Justiça.

 A medida adotada por este Ministério, de suspender o registro sindical 
do Andes-sn não tem amparo legal, nem justificativa política. Acaba, 
objetivamente, ainda que de forma involuntária, traduzindo-se em uma ação 
de apoio a um setor do movimento sindical que disputa - e não por meios 
democráticos - a base da entidade. demonstração disso é a assembléia 
nacional de professores das universidades federais públicas, convocada 
para pretensamente fundar uma entidade representativa deste segmento de 
trabalhadores, e que acontecerá na sede nacional de uma Central sindical, 
a CUT. não pode ser este, obviamente, o papel do Ministério do Trabalho, 
como instituição do estado que é.

Assim pedimos ao senhor Ministro de estado que determine imediata 
reativação do registro sindical do Andes-sn. e alertamos que, caso isto 
não ocorra, estará configurada, de fato, a utilização deste Ministério como 
instrumento político de um setor do movimento sindical em sua disputa por 
espaço dentro das organizações dos trabalhadores - o que seria inaceitável 
politicamente, além de significar uma afronta aberta às leis e à própria 
Constituição Federal.”

- COnLUTAs 
- sInAseFe – seção sindical CeFeT/sC
- AdUFs-BA – Associação dos docentes da Universidade estadual 
de Feira de santana - BA

- sIndseF-sP – sindicato dos Trabalhadores no serviço Público 
Federal do estado de são Paulo

- sIndPPd-Rs – sindicato dos Trabalhadores em Processamento de 
dados do Rio Grande do sul

- AsFUnPAPA – Associação dos servidores da Fundação Papa João 
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23 – Belém-PA
- Frente de Oposição socialista – FOs – corrente política pertencente 
ao sindicato do ensino Oficial do estado de são Paulo – APeOesP, 
pela Oposição Unificada e na Luta tem representação na Conlutas

- APROPUC – Associação dos Professores da Pontifícia Universidade 
Católica de são Paulo 

- sIsMAR - sindicato dos servidores Públicos Municipais de Maringá-PR
- Laerço salustiano Bezerra, advogado – OAB/dF nº 24567
- AsIBAMA-RJ – Associação dos servidores do IBAMA do estado 
do Rio de Janeiro

- sInTRAMB – sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux-PB
- Migração sInTFRn – sindicato dos Trabalhadores em empresas 
Ferroviárias do estado do Rio Grande do norte

- sIndITesT-PR – sindicato dos Trabalhadores no Terceiro Grau 
Público de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral

- sInTRAJUd – sindicato dos Trabalhadores no Judiciário Federal
- sInTe-sC – sindicato dos Trabalhadores em educação na Rede 
Pública de ensino de santa Catarina

- sindicato dos Bancários de Bauru e Região
- sInPRO-sM – sindicato dos Professores Municipais de santa 
Maria

- Conlutas/Pe 
- sInTRAJUFe/MA
- Quilombo Urbano Movimento Hip Hop Organizado/MA
- AProfURG - sindicato dos Professores da Universidade Federal do 
Rio Grande

- sIndesPe –  extremo sul/BA – sindicato dos Professores das Ins-
tituições  Particulares de nível superior do extremo sul da Bahia

- AdUR-RJ seção sindical - Associação dos docentes da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro

- AdUCsAL seção sindical - Associação dos docentes da Universidade 
Católica do salvador

- AdUnIFesP seção sindical - Associação dos docentes da Univer-
sidade Federal de são Paulo

- sIndsCOPe – sindicato dos servidores do Colégio Pedro II 
- (sInAseFe)
- sedUFsM - seção sindical dos docentes da Universidade Federal 
de santa Maria-Rs

- Conlutas/MA
- Movimento Luta Urbanitária/MA
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Outras cartas enviadas ao Ministro Carlos Lupi

“AO MInIsTRO dO TRABALHO e eMPReGO e enTIdAdes dA 
sOCIedAde CIVIL ORGAnIZAdAs

AO Andes sIndICATO nACIOnAL 

A TOdAs Às seÇÕes sIndICAIs

A Associação dos docentes da Unesp protesta veementemente contra 
o processo de desqualificação oficial perpetrado contra o sindicato nacio-
nal dos docentes de ensino superior (Andes) por setores da burocracia 
governamental associados a interesses patrocinados por organizações 
sindicais que nitidamente traíram a confiança neles depositada por muitos 
trabalhadores brasileiros. O uso interesseiro e ilegítimo do aparato burocrá-
tico chega ao absurdo de subverter a própria ordem legal que sustentaria 
o ato repressivo contra um sindicato que vem exercendo a representação 
dos docentes do ensino superior, legitimado por uma rica e corajosa história 
de lutas.

 O Andes foi vencedor em processo movido por varias entidades 
sindicais que se sentiram prejudicadas pela emissão da certidão de registro 
sindical, ato publicado no diário Oficial da União - dOU,  em 6 de março de 
1990 e cujo acórdão, proferido pela  primeira sessão do superior Tribunal 
de Justiça, foi confirmado pelo supremo Tribunal Federal - sTF, onde tran-
sitou em julgado. no entanto, um despacho da senhora secretaria executiva 
substituta da secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho 
e emprego, publicado no dOU em 04/12/2003, tem impedido o Andes de 
exercer, na plenitude, suas prerrogativas de sindicato cuja legalidade está 
respaldada em decisão proferida pela mais alta corte do país. 

Assim, claramente, um despacho da secretaria de um Ministério, 
ReVeRTe decisão TRAnsITAdA eM JULGAdO nO sTF. Isto configura 
uma situação de escandalosa violação da ordem jurídica, praticada sob um 
emaranhado de procedimentos burocráticos que serviram, até agora, para 
tentar ocultar o descumprimento de decisões definitivas de última instância. 
Trata-se de uma evidente tentativa de destruir um sindicato legitimo e legal 
e, portanto, se inscreve numa lógica de terrorismo de estado, prática que 
todos nós que estamos comprometidos com a defesa do esTAdO deMO-
CRATICO de dIReITO, temos a obrigação política de combater.

seM PARTICIPAÇÃO e ORGAnIZAÇÃO nÃO HÁ COnQUIsTAs! 

sAUdAÇÕes sIndICAIs e UnIVeRsITÁRIAs!”

João da Costa Chaves Jr.

Presidente da AdUnesP s. sindical
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Ao excelentíssimo Ministro do Trabalho 

sr. Carlos Lupi:

 

ReF: nOTA de APOIO AO Andes 

 

Vimos por meio desta solicitar à V. exa. o pronto restabelecimento 
do Registro sindical do sindicato nacional dos docentes de Instituições de 
ensino – Andes - sn, suspenso arbitrariamente pelo Ministério do Tra-
balho ao final do ano de 2003, à revelia de decisão transitada em julgado no 
supremo Tribunal de Justiça que entendeu que o Andes pode representar 
os docentes do ensino superior público e privado em todo o país. 

 O Andes é uma entidade sindical reconhecida nacional e internacio-
nalmente por suas lutas pela democratização da sociedade brasileira, pelo 
ensino público e gratuito em todos os níveis, pela melhoria das condições 
de trabalho dos docentes universitários de instituições de ensino superior 
público e privadas de todo o Brasil, por um padrão unitário de qualidade 
para todas as instituições universitárias e pelo desenvolvimento de ciência 
e tecnologia a serviço da construção da soberania nacional de nosso país.

 Cientes da importância deste sindicato nacional nas lutas da classe 
trabalhadora brasileira reafirmamos a V. exa. o pedido de restabelecimento 
do Registro sindical a esta entidade que faz parte da trajetória de lutas 
da classe trabalhadora neste país que acabou por levar à presidência da 
República um sindicalista.

 Ao mesmo tempo ratificamos nosso reconhecimento ao sindicato na-
cional dos docentes de Instituições de ensino superior – Andes-sn - como 
o legítimo representante da categoria dos professores universitários.

 Florianópolis, sC, 29 de outubro de 2008.

MARCUs ALeXAndRe sOdRÉ

Coordenador do sindicato dos Trabalhadores em educação na Rede 
pública do estado de santa Catarina - regional de Itajaí.
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entidades sindicais 
de várias categorias 

manifestam apoio
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COndseF se manifesta em relação à 
intromissão do governo na organização dos 
trabalhadores

“Brasília-dF, 16 de setembro de 2008.

Às

entidades sindicais

n O T A

Companheiros (as),

Conforme deliberação da nossa diretoria executiva, no tocante a cassa-
ção da “carta sindical” pelo Ministério do Trabalho, a COndseF não con-
corda com a intromissão do estado nas organizações dos trabalhadores.

É preciso que a autonomia e a independência das entidades criadas 
pelos trabalhadores sejam respeitadas.

Repudiamos qualquer ação do estado que venha interferir nas orga-
nizações dos trabalhadores.

AUTOnOMIA e IndePendÊnCIA!

dIReTORIA eXeCUTIVA/COndseF”
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Reunião da Coordenação nacional da 
COnLUTAs, Rio de Janeiro/RJ, 13 e 14 
de setembro de 2008

MAnIFesTO de APOIO AO Andes-sn

desde 1988, quando a Associação nacional dos docentes de ensino 
superior – Andes transformou-se, por decisão democrática de seus asso-
ciados, em sindicato nacional, tornou-se este o legítimo representante dos 
docentes de todas as instituições brasileiras de ensino superior.

em seus 27 anos de existência, o Andes-sn sempre se orientou pela 
luta em defesa da valorização do trabalho docente e da universidade pública, 
gratuita, autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente referen-
ciada. Mais do que isso, a partir da compreensão política da necessidade 
concreta de articular suas lutas com as lutas do conjunto da classe trabalha-
dora, sempre se pautou pela preocupação de jamais apartar a universidade, o 
trabalho acadêmico e a atividade política e sindical da dura realidade social 
em que estamos inseridos.

Referenciados neste histórico e julgando importante a manutenção 
desta perspectiva, os delegados e observadores presentes na reunião da 
Coordenação nacional da COnLUTAs, ocorrida no RJ nos dias 13 e 
14/09/08 reafirmam seu apoio ao Andes sindicato nacional, defendem 
sua legitimidade como representante dos docentes das instituições de ensino 
superior e repudiam as ações divisionistas no seio da categoria, como a re-
cente iniciativa de criação de um sindicato nacional apenas dos professores 
das instituições públicas federais de educação superior.

É nesse cenário que convocamos todos à luta em defesa do Andes-
sn e de seu patrimônio político construído pelos docentes brasileiros. não 
permitiremos sua destruição por aqueles que se submetem incondicionalmen-
te a um governo que se apresenta perante o grande capital como a garantia 
de que não haverá resistência dos trabalhadores à plena implementação de 
sua agenda política conservadora.
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AssIBGe/sn - núcleo/Ce

“em nome da direção Colegiada do núcleo sindical Ceará do 
AssIBGe/sn, queremos hipotecar a nossa irrestrita solidariedade ao 
Andes-sn.

nos colocamos à disposição para qualquer atividade, qualquer ato ou 
manifesto em defesa da autonomia do Andes sindicato nacional.

Autorizamos a inclusão do nome do núcleo Ceará em qualquer docu-
mento em defesa da autonomia universitária, da livre organização sindical 
dos docentes de nosso País.

O ataque que o Andes vem sofrendo é um ataque a todo o movimento 
sindical combativo e independente deste país.

Recebam o nosso abraço fraterno e todo o nosso apoio.

Unidos, Venceremos!

Raimundo José Aguiar Ribeiro
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sindicato nacional dos servidores Federais 
da educação Básica e Profissional - 
sInAseFe

 

Moção de Apoio ao Andes

 

O sInAseFe nacional vem a público manifestar seu apoio ao 
Andes sindicato nacional. solidarizamos-nos com o Andes e também 
denunciamos os ataques que esta combativa entidade vem sofrendo do 
Governo Federal. não compactuamos com a interferência na forma de 
organização sindical dos trabalhadores, bem como não reconhecemos o 
sindicato criado de forma espúria e ilegítima pela CUT e pelo Governo.
estaremos juntos, firmes e na luta sempre.

 

direção nacional do sInAseFe
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sindicato dos Trabalhadores em educação 
na Rede Pública do estado de santa 
Catarina - sInTe/sC

 

MOÇÃO de APOIO A Andes-sn

 

nós, Trabalhadores em educação do estado de santa Catarina, re-
unidos no Conselho deliberativo do sInTe/sC, em Florianópolis, no 

dia 11 de outubro, nos solidarizamos com a Andes-sn. 

 

Reconhecemos a Andes-sn como representante legítimo do profes-
sores universitários, legitimidade esta conquistada na luta pela defesa da 
educação Pública, Gratuita e de Qualidade e na defesa e Conquista dos 
direitos dos Trabalhadores. 

 

Repudiamos a ação do Ministério Público de cassar o registro sindical 
e também daqueles que tentam destruir esta entidade com a 

criação de instâncias paralelas.

 

nos somamos a Andes-sn na defesa da Autonomia sindical.

 

Florianópolis, 13 de outubro de 2008.

 
dIReTORIA eXeCUTIVA dO sInTe/sC
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Ao exmo. Ministro do Trabalho

sr. Carlos Lupi,

O Andes/sn é o sindicato representativo dos professores das In-
stituições de ensino superior do país, seja pela legitimidade política que 
angariou em seus 27 anos de existência, seja legalmente, com decisões 
transitadas em julgado no supremo Tribunal Federal e no superior Tribunal 
de Justiça.

A medida adotada por este Ministério, de suspender o registro sindical 
do Andes/sn, não tem amparo legal, nem justificativa política. Acaba, 
objetivamente, ainda que de forma involuntária, traduzindo-se em uma ação 
de apoio a um setor do movimento sindical que disputa - e não por meios 
democráticos - a base da entidade. 

demonstração disso é a assembléia nacional de professores das uni-
versidades federais públicas, convocada para pretensamente fundar uma 
entidade representativa deste segmento de trabalhadores, e que acontecerá 
na sede nacional de uma Central sindical, a CUT. não pode ser este, ob-
viamente, o papel do Ministério do Trabalho, como instituição do estado 
que é.

Assim, pedimos ao senhor Ministro de estado que determine imediata 
reativação do registro sindical do Andes/sn. e alertamos que, caso isto 
não ocorra, estará configurada, de fato, a utilização deste Ministério como 
instrumento político de um setor do movimento sindical em sua disputa por 
espaço dentro das organizações dos trabalhadores - o que seria inaceitável 
politicamente, além de significar uma afronta aberta às leis e à própria 
Constituição Federal.

são Luís (MA), 15 de outubro de 2008

sInTRAJUFe/MA
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Moção de repúdio

A diretoria executiva do sInTePs vem manifestar seu repúdio à 
tentativa de ataque à organização dos docentes do ensino superior, o An-
des, que, desde 1988, transformou-se, por decisão democrática de seus 
associados, em sindicato nacional, representante legítimo dos docentes de 
todas instituições brasileiras de ensino superior.

nesta condição, em seus 27 anos de existência, o Andes-sn sempre 
se orientou pela luta em defesa da valorização do trabalho docente e da 
universidade pública, gratuita, autônoma, democrática, laica e de qualida-
de socialmente referenciada. Mais do que isso, a partir da compreensão 
política da necessidade concreta de articular suas lutas com as lutas do 
conjunto da classe trabalhadora, o sindicato se pautou pela preocupação de 
jamais apartar a universidade, o trabalho acadêmico e a atividade política 
e sindical da dura realidade social em que estamos inseridos.

Assim articulado, o Andes-sn nunca se ausentou do debate das 
grandes questões nacionais. Infelizmente todo esse esforço não foi suficiente 
para deter o processo de desvinculação da educação de suas verdadeiras 
finalidades em relação à sociedade. Reagimos com preocupação à situação 
desastrosa da educação e ao avanço do processo nefasto de sua privati-
zação e mercantilização, a desvalorização contínua do trabalho docente 
e os ataques sistemáticos dos governos de plantão contra a universidade 
pública, situação que se coloca em xeque este importante patrimônio do 
povo brasileiro. Para além disso, assiste-se no país a generalização de 
práticas anti-sindicais, a crescente subordinação do movimento sindical ao 
estado, ao governo e à patronal e os ataques sistemáticos que vêm sendo 
desferidos contra o sindicalismo autônomo, classista e combativo, do qual 
o Andes-sn é expressão. 
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nesse contexto, o empenho sistemático do governo Lula, no sentido 
da cooptação e da domesticação dos movimentos sociais e dos sindicatos, 
visa garantir que os organismos construídos pela classe trabalhadora sejam 
imobilizados e se tornem a garantia segura de que não haverá resistência à 
continuidade da implementação da agenda neoliberal imposta à sociedade 
pelos governos que se sucederam no poder nas últimas décadas. 

A constituição artificial de um ente pretensamente sindical na base 
do Andes-sn (Proifes), pelo governo Lula, pela CUT e pelas forças 
políticas que o apóiam, insere-se neste quadro e representa uma ameaça 
para o sIndICATO nACIOnAL e para toda a nossa luta em defesa da 
Universidade e da valorização do trabalho docente.

É nesse cenário que compreendemos e repudiamos a publicação no 
diário Oficial da União e em outros órgãos da imprensa, da convocação de 
uma assembléia, para o dia 6 de setembro, na sede da CUT em são Paulo, 
com o objetivo de criar um sindicato nacional de Professores do ensino 
Público Federal (Universidades Federais), conforme deliberado no IV en-
contro nacional do Proifes.

são Paulo, 01 de setembro de 2008.

diretoria executiva do sInTePs
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sInTRAMB – sindicato dos Trabalhadores 
Municipais de Bayeux-PB

Ao

Andes - sindicato nacional

Os servidores e servidoras municipais de Bayeux, cidade localizada 
na Grande João Pessoa/PB, em Assembléia Geral realizada no dia 29 de 
agosto do corrente ano, decidiram, por UnAnIMIdAde, se solidarizar aos 
companheiros e companheiras do Andes-sn na sua luta pela reativação de 
seu registro sindical, inexplicavelmente suspenso pelo Ministério do Traba-
lho do atual governo federal. neste sentido, decidimos entrar na campanha 
organizada pela Conlutas, enviando esta carta ao Ministro do Trabalho para 
que tal injustiça seja reparada e que tal procedimento não seja repetido 
para com outras entidades históricas e de luta como o Andes-sn.

Um abraço aos companheiros e companheiras do Andes-sn.

saudações sindicais

Antonio Radical (Presidente do sInTRAMB)
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Associação dos servidores do Ines

Viemos manifestar nosso apoio aos companheiros do Andes/sn, 
sindicato histórico e legítimo dos docentes no ensino superior, face a criação 
de um suposto sindicato dos docentes das universidade federais. entendemos 
que o fato que se passa hoje com o Andes é fruto da sua coerente pos-
tura frente ao governo Lula que, dando continuidade aos seus precedentes, 
implantam políticas de desmonte e mercantilização da educação pública 
e da precarização da profissão. entendemos também que o fato que passa 
atualmente coms os docentes do ensino superior faz parte de uma ataque 
mais geral aos movimento e entidades sindicais que vêm resistindo a estas 
políticas, ataques estes que visam, ao mesmo tempo, suprimir tal resistência 
anti-governista e apronfudar o sindicalismo do estado no país.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2008

diretoria da AssInes
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Apoio de entidades 
e ativistas 

internacionais
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Apoio dos participantes do encontro 
de Trabalhadores Latino-Americano e 
Caribenho - eLAC, realizado em Betim-
MG, nos dias 7 e 8 de julho de 2008
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Asociación de Funcionarios de la 
Universidad del Trabajo del Uruguay - 
AFUTU

 

“estimados compañeros: reunido el Consejo nacional de AFUTU el 
3 de octubre, y puestos en conocimiento de su situación, resolvimos adherir 
al Movimiento de Apoyo a Andes - sn   . en nuestra página Web, a partir 
de mañana, estará explicitada nuestra resolución de apoyo a vuestro sin-
dicato clasista y combativo. Con el compromiso de seguir adelante en la 
construcción de una sociedad sin explotación ni dominación, les saludamos 
fraternalmente  por AFUTU,  Andrés Olivetti responsable de relaciones 
internacionales, sergio duarte secretario General.”

 

ResOLUCIÓn deL COnseJO nACIOnAL de AFUTU deL 3 de 
OCTUBRe

 

solidarizarse con los compañeros de Andes-sn de Brasil contra 
los ataques que apuntan a la división de su sindicato independiente y com-
bativo.
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Apoio dos participantes da 

31ª Reunião da Associação 
nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em educação 
- AnPed, realizada em 

Caxambu-MG, entre os dias 19 
e 23 de outubro de 2008
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Texto para Manifestação Geral de Apoio

desde 1988, quando a Associação nacional dos docentes das In-
stituições de ensino msuperior - Andes transformou-se, por decisão 
democrática de seus associados, em sindicato nacional, tounou-se este o 
legítimo representante dos docentes de todas as instituições brasileiras de 
ensino superior.

em seus 27 anos de existência, o Andes-sn sempre se orientou 
pela luta em defesa da valorização do trabalho docente e da universidade 
pública, gratuíta, autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente 
referenciada. Mais do que isso, a partir da compreensão política da ne-
cessidade concreta de articular suas lutas com as lutas do conjunto da 
classe trabalhadora, sempre se pautou pela preocupação de jamais apartar 
a universidade, o trabalho acadêmico e a atividade política e sindical da 
dura realidade social em que estamos inseridos.

Referenciados neste histórico e julgando importante a manutenção 
destas perspectiva, os abaixo-assinados reafirmam seu apoio ao Andes 
sindicato nacional, defendem sua legitimidade como representante dos 
docentes das instituições de ensino superior e repudiam as ações divi-
sionistas, no seio da categoria, como a recente iniciativa de criação de um 
sindicato nacional apenas dos professores das instituições públicas federais 
de educação superior.
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seções sindicais 
manifestam apoio
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PROnUnCIAMenTO dA AdUeL 

  A diretoria da AdUeL, diante da fundação do sindicato dos Profes-
sores do ensino superior Público Federal (Universidades Federais) em 6 
de setembro último, e da violência de que foram objeto os docentes que se 
manifestavam contra a divisão do Andes-sn na frente da sede da CUT-
sP, vem a público repudiar este atentado contra os interesses dos docentes 
de todo o país e contra a democracia sindical. 

 A nossa associação, fundadora do Andes-sn, defende o princípio da 
unidade do movimento sindical por isso, repudia como oposto aos interesses 
dos trabalhadores, qualquer tentativa de dividir o sindicato e as suas centrais 
históricas. A unidade é um princípio político que expressa a necessidade de 
aliança do maior numero de trabalhadores contra a exploração de sua força 
de trabalho. A divisão, pelo contrário, tem sido promovida pelas burocracias 
sindicais em proveito de objetivos alheios aos dos trabalhadores. 

 A truculência e o emprego de métodos gansteris são estranhos à 
tradição democrática do sindicato dos docentes e, a sua utilização numa 
assembléia de professores, revela que a política dos inimigos da classe pe-
netrou profundamente no nosso meio, o que torna mais urgente o combate 
contra esta. 

 A AdUeL defende a mais ampla unidade dos trabalhadores, a estru-
turação de sindicatos classistas (que defendam a perspectiva das classes 
trabalhadoras) e os métodos da democracia sindical, opostos por tanto, à 
coação física, à violência e intimidação de qualquer espécie. 

 

Londrina, 16 de setembro de 2008 
  diretoria da AdUeL 

 Gestão 2008-2010 
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nota da Adunicamp sobre os trágicos 
acontecimentos de 6 de setembro

“Assistimos com extrema preocupação os acontecimentos vividos pelo 
movimento sindical livre e democrático no dia 6 de setembro. Um dia antes 
daquele em que se proclama a independência nacional realizou-se o maior 
atentado contra a independência, a liberdade e a autonomia sindicais. não 
foi um processo de desmembramento de base, previsto juridicamente, mas 
a imposição de uma facção da burocracia sindical atrelada ao governo e à 
CUT. O que essa farsa promoveu foi a tentativa de destruição do sindicato 
nacional dos docentes das Instituições do ensino superior. O Andes-sn 
foi criado primeiramente como Associação nacional de docentes visto que 
à época era proibida a constituição de entidades sindicais de servidores 
públicos. Após a promulgação da Carta Constitucional vigente os filiados 
à Associação nacional transformaram-na, por Congresso ampla e demo-
craticamente convocado, em sindicato nacional. O processo de registro do 
Andes-sn começou em 90. e este sindicato defendeu desde o início os 
princípios de liberdade e autonomia sindicais, bem como recusou o imposto 
sindical e qualquer interferência estatal ou patronal na sua vida interna 
e na sua prática política. O início dos problemas decorreu exatamente da 
recusa ao imposto sindical. sindicatos de professores da rede privada e 
portadores de Carta sindical que os autorizava, sem qualquer consulta as 
bases, representar a categoria docente daquele setor, entraram em ques-
tionamento sobre nosso direito à representação. Objetivavam, em princípio, 
tão somente resguardar o botim do imposto sindical. O Andes-sn tomou 
a decisão de nunca questionar judicialmente as formas de representação 
dos trabalhadores desde que existisse, é claro, trabalho organizativo, por 
considerar que a decisão de cada base deveria ser produto dela mesma. 
Com o passar do tempo o Andes-sn tornou-se persona non grata no 
interior da Central Única dos Trabalhadores, central que ele sempre de-
fendera. Consideravam os militantes do Andes-sn que era legítimo seu 
direito de manifestção nos fóruns da Central suas discordâncias e suas 
concordâncias com a política levada a efeito por ela. Cresceu, e isso é nor-
mal, dentro do Andes-sn um grupo que – legitimamente – discordava 
das posições congressuais e de diretoria do sindicato. disputaram várias 
eleições ganhando, por exemplo a de 1998, em meio a uma greve nacional 
quando o candidato da oposição (vitorioso, mas não empossado) acabou 
com a greve, sem qualquer consulta à base sindical. Terminado seu man-
dato esse grupo disputou seguidamente eleições não sendo renovado na 
direção do sindicato. Com a eleição do atual presidente e a nomeação de 
antigos dirigentes sindicais para cargos da administração nacional fomos 
assistindo uma progressiva barreira ao Andes-sn. este sindicato, que 
se desfiliou da CUT, produziu ao longo de sua história políticas e análises 
da mais alta qualidade com teor crítico como convém não apenas a sin-
dicalistas livres e autônomos, mas como pesquisadores qualificados nas 
diversas áreas de conhecimento. O Andes-sn passou a sofrer retaliações 
que se consumaram quando teve seu registro sindical cancelado ao arrepio 
da lei. Agora além dos setores que exigiam que o sindicato abandonasse 
a representação dos docentes das instituições privadas passa a receber o 
apoio daqueles que perderam sucessivamente as eleições e que sem nenhum 
processo constitutivo democrático criaram um Fórum de professores das 
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Instituições Federais de ensino superior (Proifes). esta novel entidade 
baseada na chamada democracia virtual passa a falar em nome de docentes 
que eles dizem representar. O governo, de forma facciosa, convida-os para 
as mesas de negociação para contrapor-se ao Andes-sn. As críticas da 
presidência da república ao sindicato revelavam, desde logo, a intenção 
de combate a qualquer preço. some-se a isso o fato de que a proposta de 
reforma sindical apresentada pelo Fórum nacional do Trabalho previa a 
intervenção declarada do governo nos assuntos sindicais. este processo 
cristalizou-se na prática do governo de decidir quem era o representante dos 
trabalhadores sequer levando em consideração a vontade das categorias. O 
processo dilatório da resolução do registro sindical é outra forma clara de 
intervenção. O que está em jogo não é o desmembramento do Andes-sn. 
Trata-se de destruir o sindicato e com isso indicar publicamente que se 
exige a maior dependência do movimento sindical à sua vontade imperial. 
nunca o sindicato nacional falou em nome de bases a partir do registro 
sindical que teve e que foi burocrática e politicamente retirado. O debate 
sobre a questão da forma sindical deve ser feito pelos trabalhadores e não 
pelo governo. O Andes-sn não aprova ou recusa a idéia do sindicato único. 
O que ele condena é a prática da unicidade sindical, ou seja, a imposição 
por determinação externa às categorias da sua forma. dissemos que não se 
trata de desmembramento, mas de destruição. Primeiro exigem que ele deixe 
de representar os docentes das instituições privadas. Agora com manobras 
brutalmente antidemocráticas “cria-se” artificialmente um sindicato das 
federais “ignorando” mais de duas décadas de luta e de representação 
do Andes-sn. e o setor das estaduais? Rompida a unidade sindical dos 
docentes os companheiros das estaduais estão entregues à sanha dos res-
pectivos governadores e a história já demonstrou do que estes são capazes. 
destrói-se, assim, caso consigam impor sua vontade ao movimento nacional 
a figura sindical mais original já criada no Brasil: autônoma e democrática, 
independente de qualquer patronato (público ou privado) e que representa 
o conjunto da categoria. Vários outros elementos vem sendo articulados 
para obter tal resultado: desde o sufoco salarial até a exigência de modifi-
cação da nossa forma sindical se quisermos garantir o direito de desconto 
em folha das contribuições sindicais. Os acontecimentos de 6 de setembro 
passaram a história como um exemplo típico de brutalidade de uma casta 
sindical: farsa de credenciamento, revista corporal de professora(e)s sob 
o pretexto da segurança, a presença de bate-estacas (forma típica de dire-
ções sindicais antidemocráticas), o impedimento de celulares, gravadores, 
máquinas fotográficas, a censura à imprensa são reveladores da democracia 
do novo sindicato. não se trata de impor a unicidade sindical em benefício 
do Andes-sn. É legítimo, insistimos, o direito de haver modificações na 
forma de representação desde que isto seja discutido na categoria livremente, 
que as formas de convocação sejam livres e que não se monte o aparato 
sindical-policial que se apresentou no antigo Palácio dos Matarazzo, hoje 
sede da CUT. diante disso, a assembléia da Adunicamp conclama a todas 
as entidades sindicais livres que defendam o princípio de liberdade e au-
tonomia sindical, denunciem a farsa do Proifes-CUT e que expressem sua 
solidariedade ao Andes-sn. delibera, também, enviar este documento a 
todas as autoridades nacionais e internacionais como a OIT que atuam nas 
questões sindicais.”
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diretoria da Associação dos Professores 
da Universidade Federal de Viçosa - seção 
sindical

 

nota de Apoio

 

Reafirmamos nosso apoio à luta em defesa do Andes-sn como o 
legítimo sindicato dos docentes das IFes e conclamamos a todas as seções 
sindicais a participarem do III Congresso extraordinário em Brasília, nos 
dias 19, 20 e 21 de setembro, com delegação completa, para que se possa 
fazer uma reflexão sobre a conduta da entidade identificando os possíveis 
erros e omissões que levaram à difícil situação em que se encontra.

 Acreditamos que, a partir dessa autocrítica, será possível encontrar 
o caminho certo para assegurar a sobrevivência e o fortalecimento do 
Andes-sn.

 

diretoria da AsPUV-s.sInd.



Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN 

65

sIndICATO dOs dOCenTes dA 
UnIVeRsIdAde FedeRAL dO AMAPÁ 

sIndUFAP-ssInd

Caixa Postal 261 – CeP 68906-970
Universidade Federal do Amapá
Campus Marco Zero do equador 
Macapá – AP – Brasil
Telefone: (096) 3241–1370
e–mail: sindufap_ssind@yahoo.com.br

Moção de Apoio ao Andes-sn aprovada 
na Assembléia Geral do sIndUFAP 
realizada dia 10 de setembro de 2008

desde 1988, quando a Associação nacional dos docentes das In-
stituições de ensino superior – Andes transformou-se, por decisão 
democrática de seus associados, em sindicato nacional, tornou-se este o 
legitimo representante dos docentes de todas as instituições brasileiras de 
ensino superior

em seus 27 anos de existência, o Andes-sn sempre se orientou 
pela luta em defesa da valorização do trabalho docente e da universidade 
pública, gratuita, autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente 
referenciada. Mais do que isso, a partir da compreensão política da necessi-
dade concreta de articular suas lutas com as lutas do conjunto da classe 
trabalhadora, sempre se pautou pela preocupação de jamais apartar a 
universidade, o trabalho acadêmico e a atividade política e sindical da dura 
realidade social em que estamos inseridos.

Referenciados neste histórico e julgando importante a manutenção 
desta perspectiva, os abaixo-assinados reafirmam seu apoio ao Andes 
sindicato nacional, defendem sua legitimidade como representante dos 
docentes das instituições de ensino superior e repudiam as ações divi-
sionistas, no seio da categoria, como a recente iniciativa de criação de um 
sindicato nacional apenas dos professores das instituições públicas federais 
de educação superior.



66

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN 

Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná seção sindi-
cal do Andes - sn

Rua dr. Alcides Vieira Arcoverde, 1305 – Jardim das Américas – Curitiba – PR Cep 81520-260.
Tel/Fax: (41) 3078 2424 –http://www.apufpr.org.br CnPJ - 76 709 096/001-23

MOÇÃO de RePÚdIO

no dia 7 de setembro foi convocada pelo PROIFes uma assembléia 
na sede da CUT são Paulo, para as 15 horas, para transformar tal entidade 
em sindicato. As 14:20 encontravam-se em frente da CUT, 200 professores 
de todo o Brasil, que pretendiam assistir e participar desta Assembléia. A 
entrada destes professores foi dificultada por diversos seguranças postados 
a entrada da CUT. Assim começou um dos mais escandalosos processos de 
pretensa criação de um sindicato.  

Além da dificuldade para entrar, os poucos que entraram foram revis-
tados inclusive de forma desrespeitosa com as mulheres, tiveram celulares 
e máquinas fotográficas, lacradas e seqüestradas. O tempo para credenciar 
cada professor levava em média 30 minutos, tudo meticulosamente urdido 
para dificultar a entrada e impedir a presença destes colegas na tal As-
sembléia. 

enquanto isso tudo acontecia, em uma sala no andar superior da Cut, 
estavam reunidos mais ou menos 100 professores que entraram sem nenhum 
constrangimento, e coincidentemente, estes senhores eram portadores de 
inúmeras procurações para votar pela nova entidade. em 15 minutos foi 
criada esta nova entidade.  

O CRAPUFPR (Conselho de Representantes da Associação dos Pro-
fessores da Universidade Federal do Paraná) reunido nessa data repudia 
veementemente, tais práticas que não contribuem para o aprimoramento 
democrático do nosso país e nem pela melhoria das condições de vida dos 
docentes brasileiros.  

O que os fundadores desta falsa entidade demonstram é a sua fragili-
dade política e ética, provando também não possuírem as condições mínimas 
para assumir as responsabilidades da representatividade de uma categoria, 
especialmente a dos docentes. Contrariamente a uma atitude politicamente 
responsável, a categoria docente foi tratada como marginal.

O CRAPUFPR se solidariza com todos os companheiros que lá es-
tiveram e foram tratados de forma indigna, mas que não recuaram de sua 
digna e grandiosa luta, e repudia veementemente o papel que a CUT se 
prestou a executar contra a organização dos docentes do nosso país.

   

CRAPUFPR em ReUnIÃO dO dIA 16 de seTeMBRO de 2008
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desde 1988, quando a Associação nacional dos docentes de ensino 
superior (Andes) transformou-se, por decisão democrática de seus as-
sociados, em sindicato nacional dos docentes das Instituições de ensino 
superior (Andes-sn), tornou-se este o legitimo representante dos docentes 
de todas as instituições brasileiras de ensino superior.

em seus 27 anos de existência, o Andes-sn sempre se orientou 
pela luta em defesa da valorização do trabalho docente e da universidade 
pública, gratuita, autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente 
referenciada. Mais do que isso, a partir da compreensão política da necessi-
dade concreta de articular suas lutas com as lutas do conjunto da classe 
trabalhadora, sempre se pautou pela preocupação de jamais apartar a 
universidade, o trabalho acadêmico e a atividade política e sindical da dura 
realidade social em que estamos inseridos.

Referenciados neste histórico e julgando importante a manutenção 
desta perspectiva, os sindicalizados do Andes-sn, no âmbito da AdUFCG 
– seção sindical do Andes-sn, presentes na Assembléia Geral do dia 17 
de setembro do corrente ano, reafirmam, por unanimidade, seu apoio ao 
Andes - sindicato nacional, defendem sua legitimidade como represen-
tante dos docentes das instituições de ensino superior e repudiam as ações 
divisionistas, no seio da categoria, como a recente iniciativa de criação de um 
sindicato nacional dos Professores do ensino superior Público Federal.

Campina Grande, 17 de setembro de 2008.

A Assembléia Geral da AdUFCG

Avenida Aprígio Veloso, 882 – Campus Universitário
CeP.: 58.109-970 – Bairro: Bodocongó – Campina Grande – PB

e-mail: adufcg@uol.com.br – Web site: www.adufcg.org.br

Moção de Apoio ao Andes - sindicato nacional
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Rondonópolis, 29 de Outubro de 2008.

MAnIFesTAÇÃO de APOIO AO Andes-sn

O Andes/sn é o sindicato representativo dos professores das In-
stituições de ensino superior do país, seja pela legitimidade política que 
angariou em seus 27 anos de existência, seja legalmente, com decisões 
transitadas em julgado no supremo Tribunal Federal e no superior Tribunal 
de Justiça.

A medida adotada por este Ministério, de suspender o registro sindical 
do Andes/sn não tem amparo legal, nem justificativa política. Acaba, 
objetivamente, ainda que de forma involuntária, traduzindo-se em uma ação 
de apoio a um setor do movimento sindical que disputa – e não por meios 
democráticos – a base da entidade. demonstração disso é a assembléia 
nacional de professores das universidades federais públicas, convocada 
para, pretensamente, fundar uma entidade representativa deste segmento de 
trabalhadores, e que acontecerá na sede nacional de uma Central sindical, 
a CUT. não pode ser este, obviamente, o papel do Ministério do trabalho, 
como Instituição do estado que é.

Assim pedimos ao senhor Ministro de estado que determine a imediata 
reativação do registro sindical do Andes/sn. e alertamos que, caso isto 
não ocorra, estará configurada, de fato, a utilização deste Ministério como 
instrumento político de um setor do movimento sindical em sua disputa por 
espaço dentro das organizações dos trabalhadores – o que seria inaceitável 
politicamente, além de significar uma afronta aberta às leis e à própria 
Constituição Federal.

PeLO ResPeITO Às LeGÍTIMAs ORGAnIZAÇÕes dOs TRA-
BALHAdORes!

eM deFesA dA VOnTAde dA BAse!

eXIGIMOs A IMedIATA ReATIVAÇÃO dO ReGIsTRO sIndI-
CAL dO Andes/sn!

diretoria da AdUFMAT/ROO

Associação dos docentes da Universidade 
Federal de Mato Grosso/Campus 
Universitário de Rondonópolis.



Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN 

69

seção sindical dos docentes da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
do sindicato nacional dos docentes 
das Instituições de ensino superior
www.adufrj.org.br

nota da AG da Adufrj-ssind

A Assembléia Geral da Adufrj-ssind, frente ao edital de convocação 
de uma assembléia no dia 6 de setembro em são Paulo destinada à cria-
ção de um sindicato nacional de professores das universidades federais, 
repudia esta iniciativa de desmembramento do Andes-sn, não reconhece 
a legitimidade dos proponentes, e reafirma que o Andes-sn, nos seus quase 
30 anos de história de construção coletiva por parte de toda a categoria, é 
o legítimo representante dos docentes das instituições de ensino superior, 
incluindo os docentes das Ifes. A Adufrj-ssind compreende que o sindicato 
nacional tem espaços e mecanismos democráticos, em pleno funcionamento, 
que permitem o pluralismo de idéias e perspectivas para a sociedade brasile-
ira e conclama os que hoje defendem a proposta de desmembramento que 
venham debatê-la nesses espaços.

2 de setembro de 2008

Assembléia Geral da Adufrj-ssind

Centro de Tecnologia, bloco d – sala 200, Cidade Universitária CeP: 21941-972 Rio de Janeiro-RJ 

Caixa Postal 68531 Tel: 3884-0701, 2230-2389 e 2260-6368 e-mail:adufrj@adufrj.org.br
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Movimento estudantil 
também reage
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diretório Central de estudantes da UFPel

nota de solidariedade ao Andes sindicato nacional

Vivenciamos no Brasil um difícil período para a organização popular 
e sindical. A descrença com a organização de classe, refletida também com 
o ceticismo da política como um todo, dificulta a ação dos sindicatos e 
associações de classe no que concerne a defesa dos direitos dos trabalha-
dores. dificulta, mas não impede. A Associação nacional dos docentes de 
ensino superior vem cumprindo um papel fundamental nos últimos anos, 
seja na defesa de uma educação sempre pública e gratuita, seja na defesa 
dos interesses mais gerais da classe trabalhadora, como na importante luta 
contra a Reforma da Previdência promovida pelo governo Lula no ano de 
2003, que retirou direitos históricos dos trabalhadores.

neste período, o Andes-sn foi o principal sindicato a articular a 
defesa dos trabalhadores e operou inúmeras mobilizações nacionais con-
tra a reforma. Além disso, a contribuição intelectual e propositiva que o 
Andes-sn vem exercendo nos últimos anos para a defesa da educação 
pública, gratuita e de qualidade é fundamental.

neste contexto, o diretório Central de estudantes da Universidade 
Federal de Pelotas vem manifestar solidariedade e apoio ao Andes-sn, 
dado a criação de uma falsa entidade que visa “representar” a categoria dos 
docentes do ensino superior. Percebemos, neste processo, que a Central Única 
dos Trabalhadores, entidade que operou a criação da farsa, vem exercendo 
um papel esdrúxulo para com o movimento sindical. Além disso, enxerga 
no Andes-sn uma ameaça a hegemonia que a CUT tem no movimento 
sindical, dado que o Andes recentemente se desfiliou da CUT e migrou 
para outra organização nacional.

A CUT operou a farsa. Isto não nos espanta, porque a atuação da 
CUT vem paulatinamente se tornando a mesma da Força sindical, ou seja: 
criações de sindicatos ilegais, que mais se parecem com máfias, e sufoca-
mento da discussão política nos sindicatos, fazendo com que a burocracia 
garanta a manutenção dos carguistas que hoje estão na direção da CUT. 

sendo assim, viemos salientar o nosso comprometimento com a defesa 
da educação pública e reconhecemos no Andes o sindicato aliado para 
a defesa não só da educação pública, mas também na defesa dos direitos 
dos trabalhadores como um todo. estaremos ao lado do Andes, pois nos 
sentimos também representados por este sindicato que é incansável quan-
do se trata de defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade 
socialmente referenciada.”

Moção de apoio
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exneeF: executiva nacional dos 
estudantes de educação Física

O Movimento estudantil de educação Física declara seu apoio e 
reconhece o Andes – sn como representante legítimo da luta dos pro-
fessores e das professoras do ensino superior brasileiro. 

entendemos como ilegítima a decisão de fundar um outro sindicato que 
tem como prioridade arrecadar os recursos do imposto sindical, mesmo dos 
professores não sindicalizados, e que tem como referência a Central Única 
dos Trabalhadores, que atualmente se coloca como um braço do governo, 
traindo os interesses da classe trabalhadora. 

Apoiamos o Andes – sn na luta pelo reconhecimento de sua legi-
timidade, já que está na luta em defesa dos interesses das e dos docentes 
do ensino superior a mais de 20 anos, defendendo a educação a pública e 
alinhando-se com as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil na luta 
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pela superação da sociedade de classes. 

União nacional dos estudantes
 

Moção de solidariedade ao Andes-sn

 

A diretoria da União nacional dos estudantes, reunida no mês de 
outubro em são Paulo, manifesta solidariedade e reconhecimento ao 

Andes-sn como entidade representativa dos docentes das univer-
sidades em nível nacional. A Une reconhece no Andes-sn um 

parceiro na luta em defesa da Universidade Pública e defende a uni-
dade dos trabalhadores e dos estudantes como caminho para 

fortalecer a defesa da educação e do serviço público.  

 

são Paulo, 12 de outubro de 2008.
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MOÇÃO de APOIO

A eneBio (entidade nacional de estudantes de Biologia), entidade 
representante de todos/as os/as estudantes de Biologia do Brasil, respaldada 
em sua base reunida no XXIX encontro nacional de estudantes de Biologia, 
realizado entre 14 e 20 de setembro de 2008 em são Luís no Maranhão, 
manifesta seu apoio irrestrito ao Andes-sn (sindicato nacional dos 
docentes de ensino superior) filiado a COnLUTAs, por reconhecer toda 
sua trajetória de lutas, mobilizações, por se manter crítico e independente 
ao Governo Federal, por atuar na construção e defesa de um projeto de 
ensino superior sustentado pelo ensino, a pesquisa e a extensão e de uma 
universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade e socialmente 
referenciada que seja de fato aberta a sociedade e que faça parte de um 
projeto de superação das contradições encontradas nesta, como da própria 
transformação de nossa estrutura social.

Além do que reconhecemos o inegável suporte que este sindicato dá 
ao movimento estudantil de luta no país, subsidiando e fortalecendo nossa 
atuação, por estar conosco em uma mesma trincheira que se fortalece na 
medida em que nos articulamos e construímos um novo movimento com-
bativo no país. 

MOÇÃO de RePÚdIO

entendendo a atual conjuntura no nosso país, onde temos um acen-
tuado aumento de ataques aos movimentos organizados de trabalhadores, 
não apenas por setores da burguesia, mas também por uma política gov-
ernista de tentar barrar e destruir estes movimentos que estão em luta, a 
eneBio torna público seu total repúdio ao PROIFes (Fórum de Professores 
das Instituições Federais de ensino superior ), filiado a CUT, que no dia 
06/09/08 realizaram uma assembléia para criação de um novo sindicato 
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de docentes do ensino federal superior. A assembléia antidemocrática 
contou com apenas 115 votos presenciais e 485 votos por procuração e 
os professores contrários a fundação deste sindicato foram impedidos de 
participar, o que demonstra como atua a CUT e sua disposição para di-
vidir a categoria e enfraquecer o movimento docente, partindo em defesa 
do Governo Federal e de seus planos para o sucateamento ainda maior do 
ensino superior público.

este se configura em mais um ataque sofrido pelo Andes-sn, que 
teve seu registro sindical cassado pelo Ministério do Trabalho, revelando a 
articulação entre o governo e as entidades que o apóia para tentar fragilizar 
e destruir o sindicato.

estamos cientes que este novo sindicato governista partirá em defesa 
da implementação do ReUnI de Lula/FMI, com total apoio das subservi-
entes CUT e Une. daí a importância de nossa independência política para 
continuarmos a enfrentar estes que se utilizam de uma bandeira histórica 
dos movimentos populares e dos trabalhadores, para tentar legitimar suas 
políticas contra a educação e enganar os trabalhadores, a juventude e o 
povo pobre deste país.

Crato – Ce, 02 de outubro de 2008

Arthur Batista de Freitas

URCA - Ce
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Centro Acadêmico Benevides Paixão - 
Artes do Corpo, Jornalismo e Multimeios 
- PUC-sP

MOÇÃO de APOIO AO Andes-sn COnTRA Os ATAQUes dA 
CUT e dO GOVeRnO LULA

 

O Centro Acadêmico Benevides Paixão, representante dos estudantes 
cursos de comunicação social da PUC-sP, vem declarar apoio ao sindicato 
nacional dos docentes no ensino superior, Andes-sn, que vem sofrendo 
uma série de ataques a sua liberdade sindical por parte do Governo Federal, 
ao não reconhecer o sindicato como legitimo representantes dos professores 
do ensino superior de todo o país, e da burocracia sindical da CUT, ao forçar 
dividir a base da categoria artificialmente com o ProIfes. entendemos o 
Andes-sn como uma entidade combativa na luta em defesa da educação 
e contra os ataques neoliberais implementados pelo Governo Lula a todos os 
trabalhadores. no mesmo momento em que o Andes-sn sofre represália 
por sua postura combativa, vários movimentos sociais são criminalizados e 
sindicalistas e lideranças sociais são perseguidos. Os estudantes e profes-
sores da PUC-sP também são reprimidos em sua organização por parte 
da Reitoria, que vai desde ameaça de demissão de professores que não se 
desfiliam da associação de docentes da universidade, até a intervenção 
da Policia Militar em atos do movimento estudantil e o processo criminal 
imposto por parte da mantenedora contra os estudantes.

É dever de todas es entidades combativas do movimento estudantil 
se solidarizarem e defenderem o Andes-sn como um companheiro de 
luta cotidiano.

  

saudações na Luta  

Centro Acadêmico Benevides Paixão 

Artes do Corpo, Jornalismo e Multimeios - PUC-sP

Gestão Levante!
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COnTRAPOnTO - OPOsIÇÃO

Todo apoio ao Andes-sn!

O COnTRAPOnTO, coletivo nacional do movimento estudantil, tem 
enfrentado as políticas neoliberais na educação, procurando articular junto 
com outros setores um bloco popular capaz de resistir e avançar rumo a 
um projeto de sociedade mais justa e igual - uma sociedade socialista.

no movimento em defesa da educação, temos enfrentado o conjunto 
de medidas a que chamamos “Reforma Universitária” , que visa adaptar 
a sistema educacional brasileiro às necessidades do mercado por meio 
de medidas como o decreto das Fundações, o enAde, o PL 7200/06, o 
ProUni e o ReUnI.

O Andes-sn é parceiro de primeira hora nestes combates. sindicato 
representativo e  articulado na base, sempre contribuiu nos debates e mo-
bilizações em defesa da autonomia universitária, da liberdade de pesquisa 
e de um ensino laico e referenciado na sociedade.

Por isso, repudiamos a iniciativa de um pequeno grupo de professores 
que, à revelia da categoria, procura agora dividir a base docente universitária 
fundando uma entidade paralela com a chancela do Governo Lula. Patroci-
nados pelo MeC - patrão dos docentes das IFes - e pela CUT, central que 
aderiu à ordem e à conciliação de classe, este setor não aceitou a derrota 
nas eleições do sindicato e agora se arroga à pretensão de falar em nome 
desta categoria tão importante para nossas lutas. e não é coincidência que 
o este proto-sindicato já esteja nas mesas de negociação com o MeC.

em nossas universidades, combateremos sem trégua o divisionismo 
representado pelo PROIFes. não permitiremos que o neoliberalismo de-
sarticule o movimento sindical docente. Queremos os professores na luta 
conosco, e reconhecemos o Andes-sn como o instrumento de repre-
sentação e defesa dos docentes, de diálogo com estudantes e técnicos das 
universidades, e de luta em defesa de uma educação pública, gratuita e de 
qualidade. 

Contra o neopeleguismo sindical!

Pela unidade dos que lutam!

em defesa da educação de qualidade!

estamos com o Andes-sn nessa luta!
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COnTRAPOnTO

18 de setembro de 2008

eXeCUTIVA nACIOnAL de esTUdAnTes de BIBLIOTeCO-
nOMIA, dOCUMenTAÇÃO, CIÊnCIA dA InFORMAÇÃO e GesTÃO 
dA InFORMAÇÃO (eXneBd)

Moção de apoio ao Andes-sn

O Andes-sn sempre teve uma trajetória histórica de luta em favor 
da classe trabalhadora e da educação pública no Brasil. em 2007, lutamos 
juntos, estudantes e professores, pela educação pública, gratuita e de quali-
dade, renunciando o decreto do Reuni intitulado pelo governo federal. Além 
do apoio incondicional de boicote ao enAde. Atualmente, vemos governos 
criminalizando os movimentos sociais e movimentos sindicais cada vez mais, 
assim como aconteceu na ditadura militar. entendemos que está sendo ne-
gado o direito de autonomia, democracia e de organização sindical de tal 
categoria. É um direito legítimo e que não deve ser tirado. Repudiamos o ato 
do governo de cassar a licença do Andes-sn de ser criada uma nova CUT 
para os docentes do ensino superior Público. não reconhecemos, ainda, a 
última assembléia ocorrida em são Paulo, esta que impedia a participação 
de outros docentes e jornalistas. A executiva nacional de estudantes de 
Biblioteconomia, documentação, Ciência da Informação e Gestão da In-
formação vem por meio desta prestar solidariedade ao sindicato nacional 
dos docentes das Instituições de ensino superior do Brasil. 

Atenciosamente, executiva nacional de estudantes de Bibliotecono-
mia, documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação.
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dCe-UnB

nota do dCe-UnB em defesa do sindicato nacional dos docentes O 
Andes-sn, sindicato nacional dos professores das universidades brasile-
iras, tem sido uma das entidades mais importantes no enfrentamento as 
políticas educacionais que privatizam e atacam a educação pública em nosso 
país.O Governo e sua parceira a CUT não felizes com as grandes vitórias 
conquistadas pelos docentes de nosso país e com sua luta independente 
iniciaram um processo de organização de um novo sindicato nacional 
desta categoria (PROIFes), para defender e blindar o governo corrupto de 
lula. Vamos sair em defesa do Andes-sn e sua apresentação,defendendo 
a independência frente ao governo e estando ao lado da entidade na orga-
nização da luta nas universidades de todo país!
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Centro Acadêmico de Ciências Biológicas 
– CABIO/UnIFAP 

 

MOÇÃO de APOIO AO Andes-sn

 

O Centro Acadêmico de Ciências Biológicas – CABIO/UnIFAP, re-
unido no dia 30 de outubro de 2008, manifesta sua discordância em relação 
à cassação do direito de representação sindical do Andes - sindicato 
nacional que, desde 1988, quando a Associação nacional dos docentes 
das Instituições de ensino superior – Andes transformou-se, por decisão 
democrática de seus associados, em sindicato nacional, tornou-se o legitimo 
representante dos docentes das instituições brasileiras de ensino superior.

 em seus 27 anos de existência e com mais de 72 mil filiados em todo 
território nacional, o Andes-sn sempre se orientou pela luta em defesa 
da valorização do trabalho docente e da universidade pública, gratuita, 
autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada.

 Logo, tendo como referência este histórico e julgando importante 
a manutenção desta perspectiva, o CABIO/UnIFAP reafirma apoio ao 
Andes sindicato nacional, por ter legitimidade como representante dos 
docentes das instituições de ensino superior.

 Justificando a importância da mesma como um pilar histórico para 
a manutenção de um ensino superior publico de qualidade.

 

Macapá, AP – 02 de novembro de 2008.
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diretório Central dos estudantes da 
Universidade Federal do estado do Rio de 
Janeiro 

 

O dCe da UnIRIO se solidariza com a luta do Andes-sn, enten-
dendo que é uma luta conjunta de todos os movimentos sociais da educa-
ção em nível nacional. Valorizamos esta entidade pela importante postura 
de enfrentamento ao governo na luta pela melhoria do ensino, contra os 
ataques privatistas e contra a degradação da educação pública, expressos 
na Reforma Universitária e no ReUnI. 

 defendemos o Andes-sn e a luta pela independência frente ao 
governo e contra a criminalização dos movimentos sociais!
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nota do dCe-UFMG em apoio ao 
Andes-sn
 

O dCe-UFMG repudia qualquer forma de intervenção do Governo 
na autonomia sindical e na liberdade de organização do Andes-sn. esta 
entidade ao longo de seus 27 anos tem sido uma grande referência para os 
estudantes na luta em defesa da educação Pública Gratuita e de Qualidade. 
não reconhecemos nenhuma outra entidade senão o Andes-sn como 
legítimos representantes dos docentes das Instituições de ensino superior. 
Todo apoio ao Andes-sn.

daniel Wardil  

dCe UFMG/ Coletivo Ousadia 

 “do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém diz

violentas as margens que o comprimem”.

(Bertold Brecht)
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em defesa do Andes! 

Todos ao Ato no dia 11 de novembro, em Brasília! 

A Comissão Organizadora do Congresso nacional de estudantes vem 
manifestar seu apoio incondicional à luta do Andes – sn, por entender 
que os ataques orquestrados sobre esta entidade, no que diz respeito à 
manutenção de sua existência, estão relacionados à postura de resistência 
e combativa que o Andes assumiu ao longo de sua história e, sobretudo 
neste período em que a Universidade Pública vem sofrendo um dos maiores 
ataques de sua história, através da Reforma Universitária e do ReUnI. 

este tipo de ataque sobre o Andes, em nossa opinião se configura 
como um instrumento do governo para seguir implementando seus ataques 
sobre a educação Pública, em especial o ensino superior, de modo que “tire 
do seu caminho” um obstáculo importante. 

entendemos que a aliança de todos os setores da Universidade - 
professores, funcionários e estudantes – é o que pode determinar a vitória 
da luta por uma educação Pública, gratuita e de qualidade. entendemos 
que a defesa intransigente do Andes – sn se configura hoje parte funda-
mental desta luta, por se tratar de um aliado histórico na resistência e na 
elaboração de projetos contrapostos ao projeto neoliberal que o governo 
federal impõe sobre a educação. 

O movimento estudantil, em particular, tem a responsabilidade de 
dispor o vigor e a disposição de luta da juventude para fortalecer a re-
sistência a este ataque e engrossar as fileiras do ato em Brasília no dia 11 
de novembro. 

em defesa da liberdade de organização e autonomia sindical!

em defesa do Andes e contra o golpe da suspensão do registro 
sindical! 

Pelo fim da criminalização dos movimentos sociais! 

expansão sim, ReUnI nÃO! Pela revogação do decreto Já! 

Contra as Fundações estatais de direito privado no serviço Público!

Comissão Organizadora do Congresso nacional de estudantes
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Conselhos universitários 
aprovam moções de 

apoio ao Andes-sn
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COnsePe/UFPA

O Conselho superior de ensino, Pesquisa e extensão da UFPA - 
COnsePe/UFPA, reunido no dia 16 de setembro de 2008, manifesta sua 
veemente discordância em relação à cassação do direito de representação 
sindical do Andes - sindicato nacional que, desde 1988, quando a Asso-
ciação nacional dos docentes das Instituições de ensino superior - Andes 
transformou-se, por decisão democrática de seus associados, em sindicato 
nacional, tornou-se o legitimo representante dos docentes das instituições 
brasileiras de ensino superior.

em seus 27 anos de existência e com mais de 72 mil filiados em todo 
território nacional, o Andes-sn sempre se orientou pela luta em defesa 
da valorização do trabalho docente e da universidade pública, gratuita, 
autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada. 
Mais do que isso, a partir da compreensão política da necessidade concreta 
de articular suas lutas com as lutas do conjunto da classe trabalhadora, 
sempre se pautou pela preocupação de jamais apartar a universidade, o 
trabalho acadêmico e a atividade política e sindical da dura realidade social 
em que estamos inseridos.

Referenciados neste histórico e julgando importante a manutenção 
desta perspectiva, o COnsePe/UFPA reafirma apoio ao Andes sindicato 
nacional, por ter legitimidade como representante dos docentes das insti-
tuições de ensino superior e exige o imediato restabelecimento da sua carta 
sindical em defesa do princípio democrático da liberdade de organização 
sindical da classe trabalhadora.

  

                                              

Belém, PA - 16 de setembro de 2008.
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COnsUnI/UFRJ

O Conselho Universitário aprovou, nesta quinta-feira (11/9), moção 
de repúdio à suspensão do registro sindical do sindicato nacional dos 
docentes das Instituições de ensino superior (Andes-sn). O documento 
foi proposto pelo reitor Aloisio Teixeira, destacando que a manifestação 
se faz necessária, independente de qualquer divergência política com a 
entidade, ameaçada pela criação de um novo sindicato de professores das 
universidades federais. 

A Constituição Federal determina que “é vedada à criação de mais 
de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial”. entretanto a Andes, 
fundada em 1981, inicialmente como associação, está com seu registro 
sindical sobrestado desde 2004 na Justiça.

durante o Consuni, a presidente da Adufrj, Maria Cristina Miran-
da, explicou que, no último sábado (6/9), em são Paulo, realizou-se uma 
assembléia na Central Única dos Trabalhadores (CUT), onde foi criado o 
novo sindicato. “É um atentado contra o movimento docente crítico e au-
tônomo frente a partidos e governos. Trata-se de um fato grave”, explicou 
a professora. 

Ao final da Plenária do Consuni, o reitor Aloísio leu a moção que 
“exige o imediato restabelecimento do direito da Andes como representante 
sindical”, além de reiterar a defesa do princípio democrático da liberdade 
de organização sindical. Os conselheiros ainda aprovaram moção de apoio 
a luta dos servidores técnico-administrativos pelo descongelamento das 
ações judiciais. 

“somamos nossa voz a todos que exigem o pleno cumprimento des-
se direito, congelado pelo Ministério do Planejamento sem comunicação 
formal e prévia à universidade”, ressalta a moção que será encaminhada à 
Brasília para o devido órgão.

                   

Conselho Universitário da UFRJ, Rio de janeiro, 15 de setembro de 
2008
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COnsUnI/UFPB

O Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba, reu-
nido em 30 de setembro de 2008, se manifestou unanimemente contra a 
cassação da representação sindical do sindicato nacional dos docentes 
do ensino superior (Andes-sn), solicitando o imediato restabelecimento 
do direito do Andes-sn do uso pleno de sua Carta sindical, reafirmando 
assim, o reconhecimento da legitimidade do Andes-sn enquanto única 
entidade sindical representativa dos docentes das instituições do ensino 
superior brasileiras.

João Pessoa, 30 de setembro de 2008.

Prof. Rômulo soares Polari

Reitor e Presidente do COnsUnI/UFPB
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COnsUnI/UFAM 

MOÇÃO de APOIO e de ReCOnHeCIMenTO AO sIndICATO 
nACIOnAL dOs dOCenTes dAs InsTITUIÇÕes de ensInO sU-
PeRIOR - Andes-sn

Os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal do 
Amazonas, em reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2008, manifestam 
seu irrestrito apoio ao sindicato nacional dos docentes das Instituições de 
ensino superior (Andes-sn), reconhecendo-o como o legítimo represen-
tante dos docentes das instituições de ensino superior brasileiro.

em seus 27 anos de existência e com mais de 72 mil filiados em todo 
o território nacional, o Andes-sn sempre se orientou pela luta em defesa 
da valorização do trabalho docente e da universidade verdadeiramente públi-
ca, autônoma, laica, democrática e de qualidade socialmente referenciada. 
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CUV/UFF
 

O COnseLHO UnIVeRsITÁRIO da UnIVeRsIdAde FedeRAL 
FLUMInense, no uso de suas atribuições, e considerando a propsota do 
Conselheiro FRAnCIsCO de AssIs PALHARInI

 

deCIde:

 APROVAR Moção de Apoio ao Andes pela legitimidade que con-
quistou ao longo de quase três décadas como representante dos docentes 
das Instituições de ensino superior e reivindica o imediato restabelecimento 
de seu registro sindical.

 

sala das Reuniões, 24 de setembro de 20087

 

eMMAnUeL PAIVA de AndRAde

Presidente



98

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN 

seRVIÇO PÚBLICO FedeRAL 
UnIVeRsIdAde FedeRAL de 
CAMPInA GRAnde
COLeGIAdO PLenO dO COnseLHO 
UnIVeRsITÁRIO

 

MOÇÃO de APOIO 

 

Considerando que, quando em 1988, a Associação nacional dos 
docentes de ensino superior (Andes) transformou-se, por decisão 
democrática de seus associados, em sindicato nacional dos docentes das 
Instituições de ensino superior (Andes-sn), tornou-se este o legítimo 
representante dos docentes de todas as instituições brasileiras de ensino 
superior;

 Considerando que, em seus 20 anos de existência, o Andes-sn 
sempre se orientou pela luta em defesa da valorização do trabalho docente 
e da universidade pública, gratuita, autônoma, democrática, laica e de 
qualidade socialmente referenciada; mais do que isto, Considerando que, 
a partir da compreensão política da necessidade de articular suas lutas 
com as lutas do conjunto da classe trabalhadora, nosso sindicato sempre 
se pautou pela preocupação de jamais apartar a universidade, o trabalho 
acadêmico e a atividade política e sindical da dura realidade social em que 
estamos inseridos; e, ainda,

 Referenciado neste histórico e julgando importante a manuten-
ção desta perspectiva, o Colegiado Pleno do Conselho Universitário da 
Universidade Federal de Campina Grande aprova uma Moção de Apoio 
ao sindicato nacional dos docentes das Instituições de ensino superior, 
manifestando-se, também, pela imediata regularização do registro sindical 
do Andes-sn.  

 

Campina Grande, 28 de outubro de 2008.

 

Alexandre José de A.Gama

Pró-Reitor no exercício da Reitoria
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UFAM
MOÇÃO de APOIO e de 
ReCOnHeCIMenTO AO sIndICATO 
nACIOnAL dOs dOCenTes dAs 
InsTITUIÇÕes de ensInO sUPeRIOR 
- Andes-sn

 

Os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal do 
Amazonas, em reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2008, manifestam 
seu irrestrito apoio ao sindicato nacional dos docentes das Instituições de 
ensino superior (Andes-sn), reconhecendo-o como o legítimo represen-
tante dos docentes das instituições de ensino superior brasileiro.

 em seus 27 anos de existência e com mais de 72 mil filiados em todo o 
território nacional, o Andes-sn sempre se orientou pela luta em defesa da 
valorização do trabalho docente e da universidade verdadeiramente pública, 
autônoma, laica, democrática e de qualidade socialmente referenciada. 
Mais do que isto, o Andes-sn sempre se pautou pela preocupação de 
jamais apartar a universidade, o trabalho acadêmico e a atividade política 
e sindical da dura  realidade social em que estamos inseridos.

 Respaldados neste histórico e julgando importante a manutenção  
desta perspectiva, registramos nosso reconhecimento ao Andes-sn como 
construtor dessa universidade com perfil social, ao mesmo tempo em que 
exigimos o imediato restabelecimento de sua carta sindical suspensa por 
decisão unilateral do Ministério do Trabalho e emprego, em respeito ao 
princípio da organização autônoma e democrática dos trabalhadores.

 

Manaus, AM, 30 de setembro de 2008.
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Conselho Universitário da Universidade 
Federal do espírito santo

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal do espírito santo 
se manifesta contra a suspensão da representação sindical do sindicato 
nacional dos docentes do ensino superior – Andes-sn, solicitando o 
imediato restabelecimento do direito do Andes-sn do uso pleno de sua 
Carta sindical, reafirmando assim, o reconhecimento da legitimidade do 
Andes-sn enquanto única entidade sindical representativa dos docentes 
das instituições de ensino superior brasileiras.
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docentes de várias 
universidades reafirmam 

legitimidade do Andes-sn
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Manifestação geral de apoio

 

desde 1988, quando a Associação nacional dos docentes das 
Instituições de ensino superior - Andes transformou-se, por decisão 
democrática de seus associados, em sindicato nacional, tornou-se este o 
legítimo representante dos docentes de todas as instituições brasileiras de 
ensino superior.

em seus 27 anos de existência, o Andes-sn sempre se orientou 
pela luta em defesa da valorização do trabalho docente e da universidade 
pública, gratuita, autônoma, democrática, laica e de qualidade socialmente 
referenciada. Mais do que isso, a partir da compreensão política da necessi-
dade concreta de articular suas lutas com as lutas do conjunto da classe 
trabalhadora, sempre se pautou pela preocupação de jamais apartar a 
universidade, o trabalho acadêmico e a atividade política e sindical da dura 
realidade social em que estamos inseridos.

 Referenciados nesse histórico e julgando importante a manutenção 
desta perspectiva, os abaixo-assinado reafirmam seu apoio ao Andes 
sindicato nacional, defendem sua legitimidade como representante dos 
docentes das instituições de ensino superior e repudiam as ações divisioni-
stas, no seio da categoria, como a recente iniciativa de criação de sindi-
cal nacional apenas dos professores das instituições públicas federais de 
educação superior.
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dOCenTes dA UFAL

O Proifes e o novo sindicato criado pelo governo Lula

Os fatos

1) Um pequeno grupo de professores convocou uma Assembléia para 
transformar o Fórum dos Professores das Instituições Federais de ensino 
superior – o PROIFes - em “sindicato” dos docentes das Universidades 
Federais. O PROIFes, é bom lembrar, foi criado no gabinete do então 
Ministro da educação Tarso Genro. É composto pelas forças políticas que 
perderam todas as eleições no Andes desde 2002. É o mesmo grupo de 
apoiou a criação da Ged contra a vontade dos professores em greve. Hoje 
eles contam apenas com 5 das 47 Ads! 

2) A assembléia foi marcada na sede nacional da CUT em são Paulo 
para as 15 horas. Às 15:15 horas a assembléia estava encerrada! O com-
plexo processo de criação de um sindicato nacional, votação de um estatuto 
e eleição de uma diretoria levou .... 15 minutos!

3) narra Roberto Leher, ex-presidente do Andes: “[...] quando mais 
de 200 docentes de 36 universidades chegaram à sede da CUT, [...] somente 
deixavam entrar um por vez. Após a primeira barreira dos seguranças, o 
professor era conduzido à única mesa de credenciamento para preencher um 
cadastro e, a seguir, encaminhado à outra mesa para assinar o livro de pre-
sença e ser submetido à minuciosa revista corporal. Máquinas fotográficas, 
filmadoras, celulares e gravadores foram apreendidos: não poderia haver 
provas do que se passaria.” Menos de 10 professores puderam adentrar à 
Assembléia do PROIFes!

4) O novo “sindicato” foi então criado com alegados 115 professores 
presentes (há dúvidas se eram todos professores) e mais 485 votos... por 
procuração! “detalhe”: os votantes não apresentaram documento compro-
vando sua representatividade. não se saberá quem votou por qual Univer-
sidade. “eis o porquê da apreensão de câmaras, filmadoras e celulares”: 
precisam esconder o que lá se passou. (Relatório com todas as informações 
da “assembléia” está em www.andes.org.br.)

Por quê?

Com a criação de um novo sindicato o governo petista busca atingir 
dois objetivos principais:

1) um sindicato pelego que facilite a aplicação de suas políticas para 
as Universidades;
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2) fracionar a categoria dos professores, desvinculando os docentes das 
Federais das demais instituições hoje representadas pelo Andes-sn.

Por que agora?

Com o aumento salarial que favorece muito mais os professores 
associados que os demais, o governo conseguiu quebrar a unidade dos 
docentes. Além disso, o Reuni está enganando a muitos: ao contrário do 
que esperam, logo colheremos a degradação das condições de pesquisa e 
ensino que o Reuni de fato representa. O governo se sente forte para tentar 
quebrar o Andes-sn.

O que o governo precisa para que a sua jogada dê certo?

Que os professores assistam em silêncio à destruição do Andes-
sn. e, depois, que sejam criados nas diferentes universidades “núcleos” do 
PROIFes. 

Cadê a Adufal?

enquanto muitas Ads já manifestaram sua posição sobre o assunto, a 
AdUFAL se silencia. Qual posição de sua diretoria? está a favor do Andes? 
do PROIFes? Por que a AdUFAL não se pronunciou, não informou, não 
promoveu uma troca de idéias na UFAL? A quem serve esse silêncio? 

sem autonomia sindical não há salários dignos, não há democracia 
e não há liberdade. Quando os partidos e os sindicatos se transformam em 
correias de transmissão do governo, a vida democrática está ameaçada. 
nós já não conhecemos essa história?

Pela autonomia sindical: contra o PROIFes!

AssInAM Os seGUInTes PROFessORes: 

(Adesões pelo e-mail: 
José Antônio Martins 
Lindemberg Medeiros de Araújo
Marcus José Alves de souza
Maria Célia da silva Porto
Maria ester Ferreira da silva
Marinês Coral
norma Alcântara
Osvaldo Batista Acioly Maciel 
Reivan Marinho
Rinaldo Vieira da silva Junior
Rosa Predes
sergio Lessa
severina Martyr Lessa de Moura 
sueli Maria do nascimento
Talvanes eugênio Macedo
Telma Cristiane sasso de Lima 
Valéria Correa
Wilson Correia sampaio
Walter Matias Lima

sergio_lessa@yahoo.com.br)
Aline soares nomeriano
Alberto Vivar Flores
Alexandre Borges Marques 
Andrea Pacheco de Mesquita
Antônio Francisco Ribeiro de Freitas
Artur Bispo
Cícero Albuquerque
Cristina Paniago
danielle Oliveira da nóbrega
edlene Pimentel
edna Bertoldo
elídio Alexandre Borges
eriberto José Lessa de Moura 
Fernando Antônio Mesquita de Medeiros
Georgia sobreira dos santos Cêa
Gilmaísa Costa
Ivo Tonet
João Carlos neves de souza e nunes dias
João Carlos neves de souza
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Professores escrevem 
artigos em defesa do 

Andes e rechaçando a 
ação da CUT/Proifes
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Mais um golpe nas universidades 
públicas federais

Maria do Carmo dos santos

Presidente da AdUnIR – seção sindical do Andes-sn

nem em nossos piores pesadelos acreditaríamos que poderia ser criada 
uma entidade por procuração para representar uma categoria tão combativa 
como a dos professores universitários, com 115 votos presenciais e 485 
votos por procuração. nem tampouco que 216 professores, representantes 
de suas Universidades, tivessem seu legítimo direito de voto desrespeitado 
através do uso da força. não éramos nós mesmos que sempre dizíamos que 
polícia era para bandido? e segurança na porta da CUT para impedir a 
entrada de seus companheiros de trabalho é o quê? 

A quem interessa dividir a categoria docente? A quem interessa criar 
um sindicato para enfraquecer o Andes–sn? A quem interessa tirar a 
legitimidade do Andes em nome de um novo sindicato que é criado sob 
a tutela da CUT/Proifes? A quem interessa a cooptação dos movimentos 
sindicais?

Como quem submete colegas a constrangimentos pessoais, como terem 
a bolsa e o corpo revistados e objetos pessoais confiscados, pode querer 
representá-los? Ou estes que se dizem representantes dos professores uni-
versitários federais acham que seus colegas são bandidos? 

Todas as estratégias de obstrução criadas pela CUT-Proifes foram 
para impedir-nos de entrar e calar-nos. Qual era o medo? Quem são estes 
professores? Quais são os interesses que defendem? O que estamos atrapa-
lhando? Qual a ligação da criação deste sindicato governista e a campanha 
sistemática do governo federal de acabar com as universidades federais? 
Qual o papel da CUT neste processo? Quem o Proifes realmente representa? 
Quais são os interesses escusos para enfraquecer o Andes-sn? 

Todos conhecem a luta histórica do Andes – sn na defesa da educa-
ção e contra os projetos dos vários governos federais que tentaram destruir 
as universidades públicas e de todos os ganhos da categoria. Infelizmente 
este governo, eleito por nós, não se mostrou diferente dos demais e não só 
ataca a Universidade pública, mas a sociedade como um todo através de 
projetos como ReUnI. 

O que assistimos foi uma demonstração clara de que quando não se 
vence com o voto, usa-se a força. Vimos isto no ano passado dentro das 
universidades federais quando da aprovação do ReUnI em todo o país, e 
agora no ultimo sábado na frente da CUT. É triste constatarmos que estamos 
caminhando para um estado de ditadura, da Força e da Mordaça.
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Caros colegas,

Como sabemos, o Andes-sn tornou-se a mais recente vítima do 
peleguismo imperante no governo Lula. 

nesses anos de petismo-lulismo, o Andes-sn é ainda dos pouquíssi-
mos sindicatos que lutam pelos objetivos reais do estatuto sindical: defender 
os interesses profissionais e salariais da categoria que representa. diante 
do peleguismo petista-lulista, que se encarregou de destruir o sindicalismo 
brasileiro, usando políticas de cooptação, de acobertamento de corrupção, 
em troca de apoio ao projeto de poder petista-lulista, com evidente prejuízo 
das políticas públicas, no caso do Andes-sn, com evidente prejuízo das 
políticas em favor de uma universidade pública de qualidade e da valoriza-
ção profissional e salarial dos professores-pesquisadores, nosso sindicato 
nacional afastou-se radicalmente do governo Lula, que, em resposta, pois 
não aceita a contradição e muito menos qualquer atitude de oposição, de-
cidiu destruir o Andes-sn, substituindo-o por uma contrafação pelega de 
sindicato nacional. 

A luta mais recente empreendida pelo Andes-sn, desqualificado pelo 
petismo-lulismo em todas as etapas de negociação, teve como resultado a 
mais perfeita tradução de como o governo do Apedeuta considera os profis-
sionais (professores e pesquisadores) das universidades federais: um miserável 
e insignificante reajuste salarial, depois de anos de arrocho com o cínico 
reajuste linear de 0,01%. sem a luta do Andes-sn nem esse miserável 
reajuste, arrancado do governo do Apedeuta em 2008, teríamos. 

Claro está que a universidade pública brasileira depende de políticas 
públicas voltadas para o ensino superior, cuja qualidade comprometida gera 
aquilo que se chama “efeito dominó”, resultando mesmo em alfabetizadores 
ignorantes apenas capazes de formar multidões de analfabetos funcionais, 
mas que engordam as estatísticas do governo Lula. 

sem universidade pública decente - e isso significa não só equipamentos 
e instalações, mas também professores-pesquisadores bem remunerados - não 
há progresso em educação no Brasil. 

e isso o Apedeuta e seus sectários sabem muito bem, pois seu projeto 
de poder requer a dominação do povo pelos discursos de promessas palan-
queiras. 

O projeto de poder do Apedeuta e de seus sectários depende de um povo 
sem capacidade crítica, com limites escandalosos de informação, sem avanço 
científico e com precária formação humanística. Para executar tal modelo 
de povo que assegure o poder ao petismo-lulismo é preciso uma universi-
dade pública medíocre, subordinada ao poder de Brasília, com profissionais 
cooptados e cada vez mais contaminada pela corrupção institucionalizada 
(faz vergonha lembrar os casos recentes de reitores corruptos noticiados). É 
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preciso que os professores-pesquisadores tornem-se lacaios pedintes das es-
molas do estado - é preciso quebrar a espinha dorsal da academia, tornando 
os professores-pesquisadores miseráveis servidores do estado autoritário, 
realizando um trabalho medíocre que os afaste dos debates internacionais 
no campo da cultura, das artes, da ciência, da tecnologia. O Apedeuta, que 
cultiva aversão à vida acadêmica (que ele nem quis conhecer), sabe de tudo 
isso. Por isso, o Apedeuta e seus sectários sabem que é preciso destruir o 
Andes-sn, pois é ainda um sindicato não alinhado com seus planos de 
poder e que, por isso, defende a dignidade dos professores-pesquisadores da 
universidade pública, pois sabe que profissionais competentes redem mais 
e devem ter remuneração condizente.

Algum colega poderá me lembrar que a história do Andes-sn não 
é feita sem contradições. Muitas são as contradições, as alianças com o 
PT, a partidarização do sindicato, a cooptação de alguns de seus dirigentes. 
Houve tempo em que a militância petista estava instalada nos campi, fez 
reitores, organizou greves, teve derrotas e vitórias. 

A História não é caminho sem altos e baixos. 

desde que, ao tomar o poder, o petismo-lulismo revelou sua verdadeira 
face populista, fisiologista, corrupta, anti-democrática, desmanteladora da 
universidade pública em benefício da vitalidade crescente da rede privada, 
aquela militância aguerrida do petismo vem minguando nos campi. entre 
os professores-pesquisadores, naturalmente que enquanto cidadãos críticos, 
muitos e cada vez mais outros tantos entenderam que a utopia do socialismo 
petista, para ser rapidamente instaurada, precisa nivelar por baixo, transfor-
mando todos em miseráveis clientes das Bolsas-qualquer-coisa do governo. 
não posso dizer que a militância petista-lulista venha minguando entre os 
alunos, pois a presença dos sem-terrinhas que fazem vestibular como tarefa 
missionária para divulgação da boa nova petista-socialista é notável, princi-
palmente na área das Humanidades - e há sempre professores-pesquisadores 
parados no tempo (sempre satisfeitos com a miséria de salário que a cada 
dia os torna candidatos à fila dos bolsistas do governo socialista de Lula) 
que usam suas aulas, seminários e horários de laboratório e de pesquisa 
para doutrinação do socialismo-petista-lulista, em prejuízo das informações 
acadêmicas que deveriam passar para as novas gerações -, que, em nome 
de uma pregação anti-burguesa, fazem pouco caso de critérios acadêmicos, 
desqualificam reconhecimento de mérito cultural e científico e pregam a 
maior facilitação possível para alcance do diploma; a juventude, diante da 
avalanche da mediocridade e cultivando o sonho do diploma universitário 
a qualquer preço, facilmente tem engrossado as fileiras da derrocada do 
ensino universitário, contribuindo para com a política de permanência no 
poder do petismo-lulismo. Os funcionários, muitas vezes, caem no equívoco 
de um marxismo de palanque e traduzem a luta de classes como disputa 
entre atividade-meio (funcionários) e atividade-fim (professores) e nem 
sequer entendem que são instrumentos do petismo-lulismo no processo de 
mediocrização da universidade pública. 
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É, então, que o Andes-sn se torna obstáculo para o poder do petis-
mo-lulismo: seus dirigentes são eleitos entre os professores-pesquisadores 
e, ultimamente, têm sido escolhidos entre os que não acreditam mais na 
utopia anti-democrática do petismo-lulismo. Isso começou a incomodar 
a prepotência do PT e de Lula: o Andes-sn precisa ser desmoralizado, 
destruído e, em seu lugar, deve nascer um sindicato pelego.

na AdUFPB, há um manifesto em defesa do Andes-sn para ser 
assinado por todos aqueles que não aceitam o peleguismo anti-democrático 
do PT-Lula. Peço que os colegas compareçam à AdUFPB e peçam a Guia 
para assinar o manifesto. será não só em defesa do sindicato nacional, mas 
também uma atestação de não aceitação pacífica do peleguismo. Passem 
o aviso para outros colegas.

depois, cabe-nos continuar vigilantes para que as próximas direto-
rias do Andes-sn não sejam constituídas por colegas cooptados pelo 
petismo-lulismo.

Cordialmente,

sônia van dijck (CCHLA/dLCV - aposentada)



Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN 

117

Manobras, trapaças e coação para 
desmembrar a base do Andes-sn 
objetivando silenciá-lo

Roberto Leher (FeUFRJ)

Como se fosse um ato burocrático e corriqueiro, um pequeno (mas 
capitalizado) grupo de professores, desconhecidos da imensa maioria de 
docentes que compõe as universidades federais, publicou em alguns jornais 
um edital convocando uma Assembléia de transformação da OnG que as-
sessora o MeC em um “sindicato”.  se vivêssemos em um contexto jurídico 
de pluralismo sindical, infelizmente inexistente em virtude de dispositivo 
constitucional, a iniciativa estaria circunscrita ao debate político na base 
e dado a forma de convocatória passaria despercebido. Mas a convocação 
para que a referida assembléia ocorresse na sede nacional da CUT em são 
Paulo, um dos estados com menor número de universidades federais (a única 
da capital reafirma que o Andes-sn é sua entidade legítima), atesta que 
o objetivo é de outra magnitude e que, a despeito das aparências, os seus 
verdadeiros proponentes são outros: a CUT, a OnG que assessora o MeC 
no campo sindical e o próprio governo federal que atribui a uma chapa 
derrotada na eleição para o Andes-sn o status de entidade sindical.

O histórico dessa OnG que assessora o MeC permite confirmar que 
esse “sindicato” está sendo criado para oferecer ao MeC uma casamata 
nas universidades em defesa dos projetos governamentais. Para a CUT, 
interessa a sua criação, pois, além de contribuir para o propósito da Cen-
tral de enquadrar os sindicatos na condição de correias de transmissão do 
governo, abre caminho no serviço público para o recolhimento compulsório 
do imposto sindical atualmente não efetivado pelas entidades sindicais 
democráticas que recusam o sindicalismo atrelado ao estado. Tanto para 
o governo, como para a CUT, pelos mesmos motivos, importa modificar a 
natureza da intervenção dos professores das grandes causas da educação 
brasileira para uma ação sindical estritamente econômico-corporativa. não 
casualmente, três horas após a citada assembléia, a Agência Brasil de Co-
municação, subordinada à secretaria de Comunicação do Governo Federal, 
noticiava a criação do sindicato em tom ufanista, acusando o Andes-sn 
de partidarismo[1].

não é possível explicar o suporte econômico a esse grupo e o seu aces-
so aos gabinetes e meios de comunicação governamentais sem considerar os 
vasos comunicantes entre o governo e a CUT. A simbiose da Central com o 

[1] http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/09/06/
materia.2008-09-06.9064581521/view
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governo e com o estado foi nutrida pelas verbas do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador ao longo da última década. Com a eleição de Lula da silva, a 
interdependência é tão estreita que um presidente da CUT “dormiu” diri-
gente sindical e  “acordou” ministro do trabalho para fazer uma reforma 
trabalhista que “flexibilizaria” o trabalho e que, até alguns anos atrás, a 
CUT rejeitava peremptoriamente. Abandonado o princípio axial da autono-
mia que levou os sindicatos combativos e classistas a lutarem pela criação 
da Central, os seus dirigentes já não têm constrangimento em defender a 
unicidade e o imposto sindical nos velhos moldes do sindicalismo-de-estado 
estudado por evaristo de Moraes Filho[2].

A congruência de objetivos e formas de agir do Proifes-CUT não po-
deria ser diferente, pois a Central vem assessorando o grupo de professores 
que está a frente desse processo desde a única eleição para o Andes-sn em 
que foram vitoriosos em 1998 e, notadamente, nas sucessivas eleições em 
que foram derrotados após o campo autônomo e democrático derrotá-lo em 
2000, ao final do único mandato em que estiveram a frente do Andes-sn. 
Provavelmente foi a CUT quem indicou que, não podendo vencer o pleito 
direto e democrático para a direção do sindicato nacional, a alternativa 
seria promover o desmembramento do Andes-sn, criando um sindicato que 
apartaria os docentes das IFes das demais universidades.

Os piores temores sobre como seria realizada a Assembléia foram 
confirmados. O esquema de segurança diante da sede da CUT e o aparato 
para “legitimar” a fraude constituída poderiam ser o cenário de “Hoffa 
- Um Homem, Uma Lenda”,  de 1992, dirigido por danny de Vito e prota-
gonizado por Jack nicholson. não pela impetuosidade de Jimmy Hoffa que 
fez do sindicato dos caminhoneiros uma organização poderosa ao reunir no 
Teamsters quase todos os caminhoneiros do país, mas pelo uso da violência, 
de golpes e trapaças contra os seus adversários.

O edital de convocação da Assembléia estabelecia o início das ati-
vidades para as 15h. desde meio-dia, professores contrários ao desmem-
bramento do Andes-sn constataram que os portões estavam fechados e, 
quando um grande número de docentes chegou à sede da CUT, após 14h, o 
aparato de segurança estava montado. Três linhas de segurança impediam 
o livre acesso dos mais de 200 docentes de 36 universidades que desejavam 
se manifestar contra o desmembramento do Andes-sn.

A trapaça para fraudar a democracia e impedir o acesso dos docen-
tes foi feita de modo aberto. Os seguranças somente deixavam entrar um 
professor por vez. Após passar pela primeira barreira dos seguranças, o 
professor era conduzido à única mesa de credenciamento para preencher um 
cadastro (tendo que comprovar seu vínculo com uma universidade federal) 
e, a seguir, encaminhado à outra mesa para assinar o livro de presença e ser 
submetido à minuciosa revista corporal. Máquinas fotográficas, filmadoras, 
celulares e gravadores foram apreendidos: não poderia haver provas do que 
se passaria na AG. somente após essas coerções é que o professor poderia 

2] Moraes Filho, e. (1978), O problema do sindicato único no 
Brasil: seus fundamentos sociológicos. 2 ed., são Paulo, Alfa-

Omega.
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se dirigir a um auditório com pouco mais que 100 lugares (embora a base 
das IFes ultrapasse 50 mil docentes). entre a entrada e a liberação da 
revista, 10 minutos se passavam. somente após este périplo o segurança 
deixava o próximo professor entrar na sede da CUT. Para que todos pu-
dessem entrar, no ritmo imposto pela organização, seriam necessários 3h e 
30 min. enquanto os docentes contrários teriam que entrar a conta-gotas, 
o aparato já havia sido acionado e o complexo processo de deliberação de 
criação do sindicato, do estatuto e da nova diretoria foi feito em exóticos 
15 minutos. As 15h15min tudo estava deliberado.

Os professores que puderam acompanhar o que se passou na AG relatam 
outras situações fraudulentas. embora não previsto em edital (e o fato de ser 
uma situação inusitada, pois obviamente permeável a fraudes), surgiram votos 
por procuração que somaram um total de 485. segundo a mesa que presidia 
os trabalhos, os docentes efetivamente presentes totalizaram 115 professores, 
situação que não podia ser comprovada, pois havia diversos representantes 
da diretoria da CUT, entre os quais o secretário João Felício e Julio Turra, 
bem como da COnTee, entre outros, e, como já salientado, o auditório da 
sede da CUT não comporta mais de 100 pessoas. detalhe: nenhum documento 
foi apresentado pelos que informavam os votos dos quais eram portadores. 
eis o porquê da apreensão de câmaras, filmadoras e celulares.

em contraste com essas práticas antidemocráticas, o Andes-sn 
construiu sua legitimidade em um intenso e longo processo histórico. nascido 
a partir da criação das associações de docentes em meados dos anos 1970, 
fazendo frente ao AI-5 e ao decreto 477, as associações foram um meio 
de luta em defesa da autonomia da universidade e de sua democratização. 
Ainda no contexto da ditadura empresarial-militar, as associações docentes 
se reuniram em uma Associação nacional de docentes em 1981, quando 
surgiu a Andes. Atuando com outras entidades, como a OAB e de outras 
categorias do serviço público, a Andes se empenhou na luta em defesa do 
direito a sindicalização dos servidores públicos, afinal conquistada na Carta 
de 1988. A transformação da Andes em sindicato nacional dos docentes 
das Instituições de ensino superior demandou debates públicos, eleição de 
delegados em todas as instituições que faziam parte da Andes, em número 
proporcional ao tamanho da base em cada instituição, em um processo que 
demorou pouco mais de dois anos. em contraposição, o pretenso sindicato 
foi convocado por um edital firmado por um grupo de docentes reunidos 
em uma OnG sem qualquer debate de base.

não é preciso ser um estudioso do direito para saber que os proce-
dimentos adotados pela CUT para o desmembramento do Andes-sn são 
ilegais e ilegítimos. Certamente, haverá pronunciamento da justiça nesse 
sentido, mas não é possível ignorar que os interesses governamentais em tor-
no desse processo se farão sentir, tanto pela referida simbiose CUT- governo, 
como pelo interesse de silenciar o Andes-sn. Aqui reside a gravidade dos 
acontecimentos. se não fosse pelos nexos com o aparato governamental, 
estaríamos diante de um ato de violência, fraude e trapaças sindicais. Mas 
é muito mais do que isso.
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A seqüência dos acontecimentos é impressionante. A partir de ques-
tionamentos sem outras motivações que não o recolhimento do imposto 
sindical, alguns sInPROs objetaram a representação do Andes-sn nas 
instituições privadas. 

essas contendas existiam desde o final dos anos 1990, mas somen-
te no governo Lula da silva motivaram a suspensão do registro sindical 
do Andes-sn. A seguir, o Ministério do Trabalho edita portaria exigindo 
o recadastramento das entidades representativas dos trabalhadores do 
serviço público para fins da manutenção do processo de recolhimento 
das contribuições voluntárias de seus sindicalizados por meio da folha de 
pagamento, como acontece desde os anos 1980. Mas condicionam o reco-
lhimento das contribuições ao registro sindical. Coincidência? A seguir, o 
mesmo ministério edita nova Portaria (186), “flexibilizando” o desmem-
bramento de sindicatos e atribuindo ao governo o poder de escolher quem 
tem a representatividade.

Os nexos são evidentes. É a maior intervenção governamental nos 
sindicatos desde a ditadura empresarial-militar. Mas diferente de então, 
agora isso é operado em conluio com as maiores centrais sindicais do país. 
nesse caso, a constituição do feixe sindicato-governo-trabalhadores-patrões 
que caracterizaram o fascismo não é somente uma analogia vazia: é o ovo 
da serpente que ameaça a democracia no país.

A reação do Andes-sn está referenciada em uma estratégia que tem 
como esteio a legitimidade de sua história. existem batalhas jurídicas, de 
ordem tática, importantíssimas. A ilegalidade de tudo o que aconteceu até 
o momento é tão evidente que prevalecerá um posicionamento positivo ao 
Andes-sn. Mas uma ofensiva de tal envergadura somente pode ser respon-
dida à altura pelas ações políticas. O diálogo verdadeiro com o conjunto dos 
docentes das IFes, esclarecendo o que está em curso, tem de fazer parte 
do núcleo sólido de todo esse processo. A energia criadora do movimento 
estudantil autônomo, o apoio da intelectualidade crítica, das entidades de-
mocráticas, das instituições universitárias, por meio de seus colegiados, tudo 
isso tem de ser feito com tal força e verdade que incendiará a indignação 
ativa dos docentes que saberão, nas palavras e nos gestos, defender a sua 
entidade construída ao longo de quase três décadas, lado a lado com as 
entidades democráticas que reconhecem o Andes-sn como um dos pilares 
da causa da educação pública no país.
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O silêncio dos inocentes 

Marco Antonio de Mello Castelli
Professor aposentado do CCE

Observador, pela Apufsc, da reunião das Ifes convocada pelo Andes em 5 e 
6/09/2008

Há muito tempo, tem mais de 20 anos, o general dilermando Gomes 
Monteiro participava de um Roda Viva da TV Cultura. Três outros convida-
dos faziam as vezes de entrevistadores, dentre os quais a atriz dina sfat. 
Todos falavam, perguntavam sequiosos por encurralar o dito general sob 
cuja tutela foram assassinados o operário Manuel Fiel Filho e o jornalista 
Vladimir Herzog, no espaço de meses, nas dependências do II Batalhão do 
exército, no Ibirapuera, são Paulo. O programa se aproximava do final e 
dina sfat calada. dina sfat em silêncio. Vai que o condutor da entrevista, 
não me lembro mais quem, provoca a atriz: “e você, dina, não tem nada a 
perguntar ao general? não tem nada a dizer?”

“eu tenho medo do senhor. O senhor, general, me inspira medo!” dina 
sfat deixava claro que nada há a se perguntar a quem faz parte de golpes, 
de atos reacionários.

então, dina entrou em cena: os olhos castanhos redondos, a boca 
carnuda entreaberta, o sorriso irônico sobressaindo em seu rosto límpido 
e pronto para a expressão tão marcante quanto todas as vezes em que ela 
entrava em cena, fosse no teatro, nas telas de cinema ou tevê. Para que o 
telespectador lesse sensações. era isto: dina, em cena, criava atmosfera. 
então exprimiu surpresa, admiração, temor... Mas também ironia. O que ela 
respondeu: “eu tenho medo do senhor. O senhor, general, me inspira medo!” 
dina sfat deixava claro que nada há a se perguntar a quem faz parte de 
golpes, de atos reacionários.

II

semana passada assisti a uma série de filmes de Glauber Rocha, seus 
primeiros documentários que datam de 1959 a 1968. Um deles chama-se 
exatamente 1968. As imagens foram restauradas pelo MIs de são Paulo, 
mas o som não deu para salvar. era um filme mudo. Trata-se da filmagem 
de uma concentração monstro, organizada pela Une, em resposta ao assas-
sinato pelos esbirros da ditadura de um estudante às portas do Calabouço, 
restaurante da entidade estudantil no Rio de Janeiro. Vêm jovens de todos 
os lados, portando bandeiras com palavras de ordem até formar um oceano 
de gente em torno de um palanque improvisado de onde discursavam os 
líderes estudantis: Wladimir Palmeira, Luís Travassos, Zé dirceu. Todos já 
mortos. Inclusive aquele Zé dirceu.
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Mas o filme causou angústia. na perda do som pelos estragos irre-
cuperáveis, ficou a desagradável sensação de que o filme de Glauber era 
premonitório face ao silêncio das gerações vindouras. Aquela fora brutal-
mente silenciada; a atual navega nas fibras óticas dos emeios em correntes 
e se compraz na solidão assessorada pelos múltiplos recursos disponíveis 
nos computadores.

III

semana da Pátria. na virada para o 7 de setembro reuniram-se em 
são Paulo representantes de todas as Ads, convocados pela atual diretoria 
do Andes, atônita diante do golpe iminente tramado nos gabinetes de Brasília. 
Quem diria?! de repente, um sindicato com relevante histórico de lutas se vê 
traído e acossado. Tantas conquistas em quase 30 anos de atuação guerreira 
no interesse dos professores universitários, do ensino público e gratuito, entre 
tantas outras metas não foram suficientes para que se garantisse como canal 
de oposição. Hoje não temos mais oposição. Ficamos órfãos daquele PT que 
ajudamos a alçar vôo. daquele partido que erradicaria todo peleguismo e, 
por isso, gerou a CUT. daquele partido que, com raras exceções, optou pela 
cartilha dessa coisa, hoje deM, antes PFL, e desde sempre Arena.

e foi então que muita gente adormentou-se. A título de exemplificação, 
me vejo obrigado a lembrar de recente episódio. 

“eu estava adormecida!” clamou uma certa professora empinada 
em seu discurso em pró da URP em memorável linchamento ao advogado 
da Apufsc. era preciso, naquela assembléia de julho, um bode expiatório 
para pagar o mico de uma URP que se esvaiu por conta de ex-reitores sem 
coragem, de legisladores interessados em circo e lobbies, de uma Justiça 
que julga feito biruta de aeroporto. Porém, muito por culpa dos quase 
dois mil professores diretamente interessados. Afinal, desde abril de 2007, 
quando uma diminuta comissão se formou e da qual eu fazia parte, fomos 
de Herodes a Pilatos atrás de um resultado que poderia ser útil, inclusive, 
aos desurpados. distribuí convites e convocações de porta em porta pelos 
corredores dos departamentos; chamamos os aposentados. Mas a diminuta 
Comissão acabava sempre sozinha, açodando de vereadores a deputados 
federais. Quixotescos – era o que parecíamos – pois não foram poucos os 
deputados que se riram de nós: “Vocês são quase dois mil e aparecem não 
mais do que cinco ou seis para fazer barulho? nós queremos é platéia, é 
massa, se não a coisa não anda.”

Um juiz da vara da Justiça do Trabalho chegou a nos dizer que se 
quiséssemos alguma coisa que fizéssemos lobby. e onde estavam os nossos 
colegas? Adormecidos. nosso presidente, o da Apufsc, depois de rápido pé-
riplo a Brasília, resolveu envolver-se com o caso estridente da fundação do 
setor CTC, e depois com os calorosos debates em torno de planos de saúde 
em prol da Unimed. Mais de um ano se passou e o presidente, atritado com 
a diretoria, se apóia no recém restaurado Conselho de Representantes e dá 
novo impulso à causa perdida, juntando mais de uma centena (foi bonito!) 
de adormecidos para referendar os vultuosos gastos com um laudo jurídico 
sobre o longo processo e com a nova banca de advogados.

Portanto, entramos também nós no sistema firmado e escancarado 
desde a explosão nacional do mensalão: em se pagando tudo dá. dá?
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e lá estava a atual diretoria do Andes e todas as Ads (menos a da 
Bahia!) espremidas quase trezentas pessoas no salão de um hotel situado 
em plena cracolândia, tendo em seu entorno dezenas daqueles personagens 
de corpos sujos, olhos esbugalhados, seminus e que comem luz, como na 
canção de Chico. Lá estávamos todos relatando problemas setoriais, cuja 
tônica era a denúncia sobre a desconstrução dos sindicatos. Via MPOG, o 
Governo vem desorientando as instituições, pois a cada uma, um ordena-
mento diferenciado. Constatações e denúncias muitas: de que a MP 431 
desrespeita os aposentados e traz erros cruciais; de que passado um mês, 
caiu a ficha do engodo que representou o aumento salarial; de que os pro-
fessores associados ficaram felizes, pois nunca viram tanto aumento; de que 
o Proifes é do bem e o Andes do mal por não ter assinado a acomodação 
dos diversos níveis de aumento para o professorado; de que o dinheiro para 
construções e melhorias têm vindo de emendas parlamentares e não do 
Reuni; de que os entraves para a obtenção de registro vem arrasando com 
o caixa das Ads, uma vez que não podem aceitar novas consignações.

sindicatos empobrecidos, sindicatos dependentes: o peleguismo em 
marcha. 

IV

e surge o Proifes com a chancela da CUT.

estamos órfãos de opositores, de antagonistas. O que ajudamos a 
criar nos idos dos anos 70-80, hoje aplica as regras economicistas daqueles 
governos antes combatidos. 

Vocês querem um sindicato que se faça porta-voz do silêncio, um sin-
dicato feito de fibras óticas, de abaixo-assinados, de eficientes 15 minutos 
corridos em silêncio, na surdina? 91 personagens munidos de procuração 
aprovam sem ruído o prócer sindical facilmente acomodado às vantagens 
pessoais do adesismo. era uma assembléia de professores, mas fomos im-
pedidos de adentrar à protegida sala onde o golpe estava armado. entre 
15h08 e 15h15, da véspera do dia da Pátria, 91 personagens criaram um 
sindicato, um regimento interno e um quadro completo de diretoria!

não. não tem mais barulho, não tem mais discussão. Chega de greves 
(chega mesmo!). Mas daí a ficar cada um em seu casulo, cuidando de seus 
projetos, esperando que um novo sindicato vá prover a sua velhice...!

Cuidado! A tentativa de um novo sindicato pode estar camuflada de 
lobo em pêlo de carneiro. e se havemos de nos surpreender com virulência 
de um governo que não admite contrariedade ou cobrança, lembremos do 
sorriso irônico e dos olhos aguçados de dina sfat. 

Cuidado! A tentativa de um novo sindicato pode estar camuflada de 
lobo em pêlo de carneiro. e se havemos de nos surpreender com virulência 
de um governo que não admite contrariedade ou cobrança, lembremos do 
sorriso irônico e dos olhos aguçados de dina sfat. se havemos de nos an-
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gustiar com o silêncio preconizado no filme de Glauber Rocha, lembremos 
que nem todos os daquela geração perderam o viço da juventude e, por 
isso mesmo, buscam a parceria com a nova geração de colegas que faz da 
UFsC uma universidade de excelência. Há, sim, que buscá-la e quebrar-lhe 
o encantamento com um dito dos mais antigos. Aquele que conta assim: 
“Juventude sem espírito de rebeldia é sinal precoce de servidão”.

V

Por fim, cumpre lembrar de ser solidário, não importando qual seja a 
situação. Até mesmo aquela que envolve uma carona entre colegas, para que 
ninguém sobre pelo caminho numa noite fria de domingo... 
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O papel social da contestação

Roberto Boaventura da Silva Sá
Doutor em jornalismo da USP. e professor de Literatura da UFMT

rbventur26@yahoo.com.br

em recente pesquisa, Lula obteve quase 65% de aprovação: recorde 
entre os presidentes civis pós/64. Logo, não pertencer a essa maioria é 
navegar contra a maré. Pois de minha parte, assim me encontro, ainda que 
pudesse surfar na mesma onda. na verdade, hoje, eu nadaria de braçada 
junto com vários “companheiros”, caso tivesse atirado princípios no lixo 
e me proposto ao ludíbrio pelo discurso. Afinal, além de já ter aprendido a 
me expressar razoavelmente na oralidade e até na escrita, pertenci ao PT, 
infelizmente. 

Após esse registro, digo o que pretendo: ponderar que praticamente 
nada são flores, muito menos na educação formal; aliás, esse setor nunca 
esteve pior. Para as considerações, restrinjo-me à universidade. Junto a 
mil conveniências, uma onda de adesão ao governo neoliberal de Lula/PT 
instaurou-se nesse espaço, tornando-o paupérrimo nas críticas política e 
acadêmica, além de irresponsável socialmente. 

nas universidades, muita gente tem ajudado o governo a destruir os 
focos de resistência e contestação para impor a lógica do mercado a seus 
interesses próprios. Um desses focos é o Andes-sn (sindicato nacional 
dos docentes das Instituições de ensino superior). Como um dos últimos 
sindicatos combativos do país, sua luta histórica centra-se na defesa da 
educação pública, de qualidade, gratuita, laica e socialmente referenciada; 
ou seja, tudo que o governo e grupelhos de docentes - meramente corpora-
tivos - não querem. 

O mais recente ataque ao Andes se deu em 06/09, na sede da CUT 
(central sindical do governo). CUT e governo formalizaram (ilegalmente 
e com violência) outro sindicato de docentes (o Proifes), mas somente 
das federais. esse aglomerado de professoes foi derrotado nas últimas 
eleições internas do Andes. Após essas derrotas, o Proifes forjou-se 
dentro do MeC. Lembrando: o último e esdrúxulo acordo salarial dos 
docentes das federais já foi assinado por esses “sindicalistas” pelegos; 
nem eles comemoraram, tamanho foi o ridículo do resultado. Fizeram 
boquinha de siri! Já causaram danos.
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Ao Prof. Roberto Leher (UFRJ), à CUT interessa o Proifes, “pois, 
além de servir de correia de transmissão do governo, abre caminho no 
serviço público para o recolhimento compulsório do imposto sindical, 
atualmente, não efetivado pelas entidades sindicais democráticas, como 
o Andes, nascido em plena e contra a ditadura militar”.

A assembléia de criação do Proifes, relatando Leher, confirmou 
os piores temores. “O edital de convocação estabelecia o início para 
às 15h. desde o meio-dia, professores contrários ao desmembramento 
do Andes (que tem mais de 50 mil sindicalizados) constataram que 
os portões estavam fechados; quando muitos docentes chegaram à sede 
da CUT (que cabe pouco mais de 100 pessoas), às 14h, o aparato de 
segurança estava montado. Três linhas de seguranças impediam o livre 
acesso dos mais de 200 docentes - de 36 universidades - que desejavam 
se manifestar contrários ao desmembramento. 

Os seguranças deixavam entrar apenas um professor por vez... 
depois, o docente tinha de se cadastrar... em seguida, encaminhava-se 
a outra mesa para assinar o livro de presença e ser submetido à mi-
nuciosa revista corporal. Máquinas fotográficas, filmadoras, celulares 
e gravadores foram apreendidos; não poderia haver provas do que se 
passaria na Assembléia... Tudo isso levava em torno de 10 minutos 
por professor. nesse ritmo, seriam necessários cerca de 3h e 30min. 
enquanto os docentes contrários teriam que entrar a conta-gotas, o 
aparato, internamente, já havia sido acionado e o complexo processo de 
deliberação de criação do sindicato, do estatuto e de nova diretoria foi 
feito em exóticos 15min”. Até voto por procuração houve. Um desrespeito 
à democracia sindical. 

essa situação - para Leher - “é a maior intervenção gover-
namental nos sindicatos desde a ditadura empresarial-militar de 
1964. Mas diferente de então, agora, isso é operado em conluio 
com as maiores centrais sindicais. nesse caso, a constituição do 
feixe sindicato-governo-trabalhadores-patrões, que caracterizou o 
fascismo, não é somente uma analogia vazia: é o ovo da serpente 
que ameaça a democracia no país”. Como na universidade não há 
menores de idade, que todos saibam o que estão fazendo e a quem 
estão servindo. 
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depoimentos de professores
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A AdUFPB vem acompanhando todo esse processo de criação 
do Proifes e mesmo assim nós todos ficamos chocados. nós, 
aqui da seção sindical, sempre apresentamos diferenças com 
relação à diretoria do Andes-sn, principalmente no campo 
dos mecanismos de mobilização, de como organizar os pro-
fessores. Mas nunca imaginamos um retrocesso político na 
esquerda, em especial no movimento sindical, nas proporções 
colocadas hoje. eu, particularmente, fui do PT, fiz campanha 
para Lula todas as vezes em que ele se candidatou, e não 
achava que viveria tempos de tanta regressão. O que mais 
impressiona é que não se trata de uma intervenção nos moldes 
getulistas, compreensível frente à incipiência do movimento 
sindical da época. Mas hoje é a junção do estado Brasileiro, 
que aposta na domesticação dos movimentos sociais, a exemplo 
do que ocorreu na Argentina de Perón e do México da década 
de 30, com o banditismo sindical, interessado prioritariamente 
nas migalhas do Imposto sindical. Para nós da AdUFPB, a  
única alternativa do movimento docente é o enfrentamento 
político. nesse sentido, o momento é positivo em um único 
aspecto: abre necessariamente uma ofensiva para os setores 
mais à esquerda que atuam no movimento sindical. 

Professora Maria Aparecida Ramos de Menezes, coordenadora do mes-
trado serviço social da UFPB

“O Andes nasceu no fim da ditadura pela base, com uma con-
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cepção classista e de defesa da classe trabalhadora,  buscando 
lutar por um modelo de sociedade sem exploradores.” 

Professora Irenilda Ângela dos santos, doutora em desenvolvimento sus-
tentável e Políticas Ambientais e militante histórica do movimento docente 
que, em 1989, entrou voluntariamente em greve de fome em defesa da 
universidade pública

“O Andes-sn é o sindicato legítimo da categoria. Qualquer 
tentativa de criar outro sindicato primeiramente terá que 
partir do conjunto de professores e não da articulação de 
um grupo que não representa sequer 1% da categoria. num 
momento de tantos ataques, é fundamental um sindicato 
classista, efetivamente comprometido com os interesses dos 
professores e com uma universidade pública, laica, socialmente 
referenciada e gratuita. Quem defende isso é o Andes”. 

Professora Alair silveira, mestre em Ciências Políticas da UFMT

“essa manifestação significa que o Andes é o sindicato nacio-
nal dos professores das universidades. Ao contrário desse grupo 
que se reuniu aí, num processo totalmente antidemocrático, que 
nos leva ao extremo da indignação saber que num momento 
como hoje ainda vivemos um processo assim. Fomos impedidos 
de assistir e participar de uma assembléia para a qual fomos 
convidados, com seguranças na porta, bloqueio à entrada dos 
professores, revista, revista em bolsas, celulares lacrados e 
jornalistas impedidos de fotografar. É lamentável.” 

 
Professora Maria Alice Vieira, Instituto de Ciências Agrárias – ICIAG/UFU

“está em curso mais uma atitude diante das outras tantas 
que têm sido tomadas. É uma afronta ao direito livre e au-
tônomo de organização da classe trabalhadora. Infelizmente, 
a CUT, que seria aquela que agrega e que cuida de todas, a 
organização maior do sindicato, é justamente a que age com 
tamanha truculência, que inclusive me impediu através dos 
seus seguranças que estavam ali na porta de poder entrar 
e participar de um debate para votar favorável ou contra o 
que estava em discussão. Tive que ficar na rua durante todo o 
momento, assistindo, pasma, ao desrespeito ao edital que eles 
próprios divulgaram e não cumpriram, pois criaram todos os 
obstáculos para impedir a nossa participação.” 

Professora Lucimar Alvarenga Prata eseBA/UFU
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“estava me reportando ao meu tempo de aluno, ainda de colé-
gio primário, quando os meus professores de História falavam 
dos lutadores como Tiradentes e outros. A gente aprendia, mas 
não sentia na pele, não corria no sangue da gente, não presen-
ciava, não éramos da época. Agora eu estou vendo, sentindo, 
arrepiado. A repressão houve, estou sentindo; eu vi, eu percebi. 
O que resta para o futuro é agirmos com prudência, e saber se 
realmente o corpo docente do país tem o Andes-sn como 
seu representante legal, como é dito e é percebido.”

Professor Venilton Gonçalves, eseBA/UFU

     “Reafirmo minha total indignação por ter sido impedida de 
entrar para uma assembléia que havia sido convocada nacional-
mente e cuja convocação não falava em nenhum critério para 
entrada, nenhuma necessidade de apresentação de documento, 
ou seja, presumia-se que seria uma assembléia democrática. 
Fica minha indignação de não ter conseguido entrar no recinto. 
segundo lugar, a minha indignação com relação à desconsi-
deração total das pessoas que estavam presentes no recinto 
quanto à nossa participação nessa assembléia, à legitimidade 
da nossa participação. Considerar legítima uma assembléia que 
não tinha muitas pessoas e na qual a maioria dos votos veio 
por procuração é desconsiderar toda a trajetória do movimento 
sindical e de luta, feito com a presença e o envolvimento das 
pessoas. Mais uma vez estamos dispostos a entrar na luta junto 
ao Andes-sn para retomar nossa legitimidade.” 

Professora Gislene Alves Amaral, ed. Física-UFU

“Total indignação. eu vi realmente a História se repetir. Pare-
ce que estamos repetindo histórias paralelas à história de 64. 
Histórias repetindo a de 1912, da segunda Guerra Mundial, 
do poderio italiano, da morte de um grande sindicalista na 
Itália, criador do primeiro sindicato trabalhista. Infelizmente 
estou indignado com o que está acontecendo. Tenho a certeza 
de que a partir desse momento o sindicato vai caminhar com 
passos diferentes para o futuro. nós vamos lutar ferrenha-
mente, tenho toda a certeza.” 

Prof. Carlos Humberto de Oliveira (Caju), eseBA/UFU

“Você percebe que houve uma manipulação por parte da dire-
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toria do Proifes, no sentido de tornar a imagem do Andes-sn 
negativa. nós viemos em peso do Brasil inteiro para tentarmos 
mostrar o contrário. Mas fomos impedidos de entrar no plená-
rio, que é dentro da CUT; fizemos uma manifestação pacífica, 
ordeira e tentando mostrar o que desejamos.” 

Professor Antônio Carlos Freire sampaio, Universidade Federal do Triân-
gulo Mineiro - Uberaba-MG

“de certa forma, já sabíamos que haveria manipulação. nossos 
colegas favoráveis ao Proifes queriam assembléias virtuais. 
Pois bem, conseguiram. Foram 485 votos de pessoas que não 
estiveram aqui, contra 216 professores impedidos de entrar 
no prédio da CUT. Foram 15 minutos de Assembléia em que 
fica explícita a não-discussão, o aligeiramento do processo 
coletivo de organização sindical. Isso não é um sindicato. 
Trata-se de mais um aparelho do estado para nos dividir e 
melhor governar, digo, oprimir.” 

Professora Adriany de Ávila Melo sampaio, Instituto de Geografia – UFU

“Meu total repúdio a esta vexatória tentativa de dividir a 
categoria docente, corajosamente defendida e em defesa da 
universidade pública e gratuita desde os tempos da ditadura, 
primeiramente pelas associações de docentes, democratica-
mente hoje reunidas no Andes-sn. Que a campanha pró 
Andes prossiga, desmascarando mais e mais o golpe da 
CUT.”

Professora Maria Júlia C. Belém, aposentada da UFRJ

“declaro meu total apoio para que seja imediatamente restabe-
lecido o credenciamento da Andes-sn, como única entidade 
legítima e legalmente capacitada para representar os docentes 
do ensino superior em solo brasileiro. e quero registrar meu 
repúdio em relação à espúria tentativa de se estabelecer, no 
vácuo do descredenciamento, uma entidade estranha à vocação 
e à história de nossa entidade sindical.”

Professor José Antonio Vieira Flores, Instituto de Letras e Artes FURG

“Caros colegas, prezadas colegas, tudo bem, no ano que vem. 
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Leia-se: PROIFes, fabricada para servir de braço “sindical” 
do PLs - Partido do Lula da silva. nada contra a liberdade 
sindical, mas quando é o governo quem diz qual o sindicato 
que representa a categoria, não se pode aceitar. Com todos os 
defeitos, muitos erros e muitos acertos, o Andes-sn continua 
sendo o sindicato representativo da categoria. Quem quiser 
conferir, é só fazer uma consulta direta independente (não 
pela internet) junto aos professores, e se confirmará ou não o 
que estamos dizendo.”

Professor Gonzaga Falcão Vasconcelos, IG-UFU

“Todo apoio ao Andes pela sua legitimidade junto ao Mo-
vimento docente nacional. Pela atuação firme na luta pelo 
ensino público, laico, gratuito e socialmente referenciado. Pelo 
reconhecimento imediato de seu registro sindical.”

Professora Maria Beatriz Costa Abramides, Presidente da Associação dos 
Professores da PUC-sP - APROPUC-sP 

                

“Prezados senhores, diante da farsa em que se constituiu a 
tentativa de criação do Proifes-sindicato e considerando a 
violência perpetuada contra o nosso sindicato, autorizamos 
incluir os nossos nomes entre os signatário do manifesto em 
defesa do Andes”.

José Carlos Barreto de santana 
Reitor da Universidade estadual de Feira de santana
Washington Almeida Moura

Vice-Reitor da Universidade estadual de Feira de santana 

É profundamente revoltante verificarmos, em pleno século 
XXI, que ainda há saudosistas da ditadura os quais são ca-
pazes de praticar as ações mais torpes (como as  relatadas) 
porque são incapazes de um só ato digno. O Andes tem uma 
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história de luta em favor dos docentes e, mais ainda, de toda 
a sociedade brasileira. não acredito que o Proifes vá pros-
perar. ele só terá uma serventia: separar o joio do trigo. só os 
despolitizados e os oportunistas farão parte dele. O Andes 
deve prosseguir com sua luta. A comunidade acadêmica, os 
verdadeiros sindicalistas, os brasileiros de um modo geral estão 
com vocês. Abaixo a CUT. Abaixo o proifes. Viva o Andes.

Glauco dos santos Gouvêa

declaro meu total apoio para que seja imediatamente restabe-
lecido o credenciamento da Andes-sn, como única entidade 
legítima e legalmente capacitada para representar os docentes 
do ensino superior em solo brasileiro. e, ainda, quero registrar 
meu repúdio em relação à espúria tentativa de se estabelecer, 
no vácuo do descredenciamento, uma entidade estranha à 
vocação e à história de nossa entidade sindical.

 
Prof. José Antonio Vieira Flores

Instituto de Letras e Artes
Universidade Federal do Rio Grande
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notas produzidas pelo 
Andes-sn
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A los seis días del mes de septiembre del año dos mil ocho, a las 
quince horas y treinta minutos, en la calle Caetano de Pinto, a la altura 
del nº 575, Barrio del Brás, en la ciudad de são Paulo/sP, al frente de la 
sede de la CUT - Central Única de los Trabajadores, profesores de treinta y 
seis Universidades Federales de Brasil, tras haber sido impedidos de entrar 
en la sede de la CUT para participar de una Asamblea extraordinaria, 
convocada a través del edital, publicado en el diario Oficial de la  Unión y 
en varios otros periódicos de  circulación nacional el día 04 de agosto del 
corriente año, decidieron  reunirse en plena vía pública, en forma de Asam-
blea, para discutir y deliberar acerca del  objetivo central al que se hace 
referencia en el edital, a respecto de la creación de un sindicato nacional 
de Profesores de las Universidades Federales. Reunidos de esta forma y 
con los trabajos conducidos por una comisión organizadora allí constituida, 
se discutió sobre los diferentes hechos y procedimientos adoptados por la 
CUT y Proifes, en el sentido de inviabilizar y cercear el libre y democrático 
acceso al interior de la CUT para la debida participación docente en la 
referida “asamblea extraordinaria”. Ante los hechos ocurridos, registrados 
y descritos en el libro de Acta, dispuesto y organizado por los profesores 
presentes, en que constan 199 (ciento noventa y nueve)  firmas, y por causa 
de la absoluta imposibilidad de manifestación de sus respectivas posiciones 
en el local al que se les convocó y en el cual ya se encontraba un grupo de 
personas reunidas, la Comisión organizadora, constituida por los profesores 
Fernando Molinos (UFRGs), Josevaldo Cunha (UFCG), soraya smille 
(UnIFesP) y Marina Barbosa (UFF), abrieron la reunión de asamblea 
en vía pública proponiendo, como pauta, que se presentaran los informes 
de lo  que había ocurrido al interior de aquel recinto, pues algunos pocos 
compañeros profesores habían conseguido entrar en la sede de la CUT y 
acompañar todo el desarrollo de la reunión (asamblea extraordinaria) que 
había sido convocada a través del edital público. entonces, tomó la palabra 
el profesor Antônio Lisboa Leitão de souza, de la UFRn, quien relató, de 
la forma más detallada posible, lo que había presenciado al interior de la 
CUT, desde los procedimientos de la acreditación de los participantes hasta 
el cierre de dicha asamblea extraordinaria. Acto seguido tomó la palabra 
la profesora Célia Regina Otranto, de la UFRRJ, añadiendo a los informes 
prestados anteriormente,  que estos dos profesores habían conseguido 
entrar a tiempo y permanecer en el auditorio de la CUT donde transcur-
rió la reunión (asamblea extraordinaria). el relato completo presentado 
por estos profesores se halla  en el documento “Relatório de participação 
numa assembléia antidemocrática e restrita a professores ao interior da 
CUT, em Brás, em são Paulo”. dando secuencia a los trabajos, y con base 
en la situación vivenciada en ese momento, se les ofreció la palabra a los 
presentes, entre los cuales se encontraban, además de profesores de las 
Universidades Federales brasileñas, representantes de otros sectores del 

ACTA de  ReUnIÓn de AsAMBLeA 
de PROFesORes de UnIVeRsIdAdes 

FedeRALes de BRAsIL, ReALIZAdA en 
sÃO PAULO-sP, eL dÍA 6 de sePTIeMBRe 
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movimiento sindical que vinieron a observar y apoyar la lucha de estos 
profesores, quienes creen en la democracia y reconocen a esta categoría 
ya organizada y legítimamente representada por el Andes-sindicato 
nacional. También estaban presentes diversos periodistas, fotógrafos y 
abogados vinculados al movimiento sindical. Así, se pronunció, en nombre 
de la COnLUTAs, el compañero José Maria, que destacó la necesidad 
de mantener la lucha por la democracia y autonomía sindical, haciendo 
hincapié en que no serán el ímpetu ni los intereses espurios de una estruc-
tura burocrática sindical dañada y degenerada, a ejemplo de la CUT, que 
nos hará sucumbir en la lucha; representando la Intersindical, enseguida 
hizo uso de la palabra el compañero Paulo Pasin, que destacó la afronta 
sufrida en aquel momento no solamente por el conjunto de los profesores 
allí reunidos, sino que además por todo el movimiento sindical y social 
brasileños, lo que debería ser motivo de repudio; luego, representando al 
movimiento estudiantil, hizo uso de la palabra Camila Lisboa, de la Conlute, 
que manifestó solidaridad estudiantil a la lucha docente y al Andes-sn, 
reconocido nacionalmente por los estudiantes y por la sociedad como 
referencia de lucha y de coherencia política en sus acciones en defensa de 
la educación Pública de este país. Además de esos compañeros y de los 
miembros de la referida Comisión, también tomaron la palabra los profe-
sores José Zago (UnICAMP) y Ciro Correia (UsP), quienes, tras hacer 
una evaluación política y destacar el significado de ese momento para la 
organización sindical de los trabajadores, en particular de los maestros de 
las instituciones de enseñanza  superior del país, llamó la atención hacia 
la importancia de la unidad y del fortalecimiento de la categoría en la 
continuidad de nuestra lucha y presentó tres directrices para someterlos a 
votación: primero, que reafirmásemos el Andes-sn como legítimo repre-
sentante de los profesores de las Instituciones de enseñanza superior del 
país; segundo, que repudiásemos los sucesos y procedimientos anteriormente 
provocados y practicados por la CUT y Proifes, entendidos como afronta 
directa a la democracia y a la categoría; y tercero, que votásemos contra 
la creación de un nuevo sindicato de profesores basándose en la actuación 
del Andes-sn que sí es nuestro legítimo representante ante la sociedad, 
los gobiernos y la patronal. después de esta intervención, y sin ninguna otra 
directriz, la Comisión organizadora sometió a votación cada una de las tres 
propuestas presentadas por el prof. Ciro Correia, las  que los profesores 
presentes aprobaron por unanimidad. Considerando el avance de la hora, la 
necesidad de muchos compañeros de volver a sus ciudades de origen y las 
pocas condiciones estructurales de continuar los trabajos, la Comisión dio 
por encerrada la Reunión de Asamblea, convocando a todos los presentes a 
firmar el libro de Acta, en el cual constan los registros de los acontecimientos 
y procedimientos que impidieron la entrada de los profesores en la sede de 
la CUT, y de esta ACTA, que registra fielmente las posiciones y directrices 
de los profesores de las Universidades Federales brasileñas como respuesta 
a la convocación del referido edital. encerrados los trabajos a las diecisiete 
horas y cuarenta minutos, yo, profesor Antônio Lisboa Leitão de souza, de 
la UFRn, registré esta ACTA, a la cual doy fe  y firmo junto con la firma 
de los demás profesores que constituyeron la Comisión organizadora de  
nuestra reunión de asamblea realizada en la vía pública.

InFORMe de PARTICIPACIÓn en UnA 
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AsAMBLeA AnTIdeMOCRÁTICA de 
PROFesORes, eLABORAdA AL  InTeRIOR 
de LA CUT, en eL BRÁs, en sÃO PAULO.

el objetivo de este documento es presentarles  a la  categoría do-
cente y a la sociedad en general el relato de lo que ocurrió al interior de 
la sede de la Central Única de los Trabajadores - CUT, en são Paulo/sP, 
el día 6 de septiembre de 2008, ocasión en la que se realizó la “Asamblea 
extraordinaria de Profesores de la  enseñanza superior Pública Federal 
(Universidades Federales)”, convocada por la CUT-Proifes a través de 
edital público.

Invocamos a que se haga una lectura atenta de la íntegra de este 
relato, a pesar de su carácter minucioso y relativamente largo, pues juzga-
mos de extrema relevancia la clara comprensión de los sucesivos hechos, 
procedimientos y actitudes aquí registradas, situación inédita en la historia 
del sindicalismo docente brasileño, repleta de significados. Para no hacer 
el texto más extenso, nos limitaremos aquí al simple relato descriptivo, de-
jando la evaluación política que es necesaria para un momento posterior 
y en otro texto.

¡estos son los hechos!

Con antecedencia de por lo menos una hora en relación al horario 
definido para el inicio de la “Asamblea extraordinaria”, más de doscientos 
profesores de treinta y seis Universidades Federales brasileñas se encon-
traban ante la CUT para manifestarse a través del voto que diría nO al 
intento de crear otro sindicato en la base del Andes-sn. 

sin embargo, las condiciones montadas anticipadamente por la CUT 
y encontradas por nosotros profesores, así como a la obstaculización del 
libre acceso  al recinto y al desencuentro de las informaciones y justificativas 
que nos daban el equipo de seguridad y los miembros de la CUT sobre el 
horario a partir del cual los portones se abrirían, sobre la necesidad de la 
entrega de credenciales – lo que, según miembros de la CUT, ya estaban  
abiertas desde las 8hs de la mañana - así como sobre el impedimento de 
la entrada de cualquier otra persona que no fuera docente de universidades 
federales, representaba la clara intención y determinación de los organiza-
dores de obstruir la masiva participación de la categoría en aquella sesión. 
A partir de las 14:30h, cuando, finalmente y después de varios intentos 
de negociación con los guardias y directores/funcionarios de la CUT para 
que nuestra entrada fuese permitida, se dio inicio a la acreditación, permi-
tiendo la entrada de apenas una única persona a la vez, la que, después de 
pasar por la barrera de los guardias, era sometida a una minuciosa revisión 
corporal, lo que hacía recordar un abordaje de la policía a delincuentes o 
sospechosos de crimen. Además, los participantes tenían que abrir sus bolsos 
personales, para que funcionarios de la CUT retuvieran,  identificaran y 
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lacraran  cualquier tipo de teléfono celular, cámaras fotográficas, filmado-
ras o equipos electrónicos, siempre acompañados de un guardia. Mientras 
tanto, otra persona (no sabemos si se trataba de un funcionario o presta-
dor de servicio) portaba una filmadora VHs y registraba, en movimientos 
circulares y verticales, todo el proceso de acreditación de los participantes 
de esta asamblea, como si quisieran registrar sus gestos, sus expresiones, 
su rostro, su timbre de voz, con una nítida intención de coacción y/o hu-
millación, alertando lo que podría ocurrir en eventual intento de alteración 
del orden allí establecido. 

entre las 14h30 y las 15h, apenas cinco profesores habían conseguido 
acreditarse, debido a la enorme demora de esta etapa preliminar de confec-
ción y registro de las credenciales, condición necesaria para pasar por las 
puertas, controladas por otros guardias, y entrar finalmente al auditorio, 
en el primer piso del edificio. Los tres primeros profesores que consiguieron 
acreditación decidieron volver al exterior del edificio para informarles la 
situación a los más de doscientos que esperaban su entrada. su salida sólo 
se les permitió después de la autorización explícita de una directora de la 
CUT, bajo la condición de que, al salir, no podrían volver. 

Como ya sólo faltaban menos de cinco minutos para el inicio de la 
“asamblea extraordinaria”, yo, Antônio Lisboa Leitão de souza (UFRn), 
y la profesora Célia Regina Otranto (UFRRJ), 4º y 5º respectivamente, a 
obtener la acreditación, nos dirigimos al auditorio, donde había, además 
de guardias estratégicamente posicionados, un grupo de aproximadamente 
ciento diez personas sentadas, y otras veinte que estaban de pie, cerca de la 
puerta de la sala. La mesa de los trabajos ya estaba compuesta, y ocupaban 
lugar en ella los tres profesores signatarios del edital de convocación; João 
eduardo da silva Pereira (UFsM), en la posición de presidente de la mesa, 
al lado estaba Ricardo Ferreira Pinheiro (UFRn) y elizabeth Aparecida 
Bittencourt (UFBA). 

el escenario estaba  “completo”: en las paredes, afiches y carteles  
de la CUT y del Proifes; al centro de la sala, un equipo de filmación con 
estructura de luces y de sonido; entre los presentes, además de profesores, 
guardias y dirigentes cutistas, otras personas no-maestros, sin credencial 
ni cualquier tipo de identificación; varios portaban sus teléfonos celulares; 
expresaban sentimiento de realización, esperando alegres y sarcásticamente 
el inicio del espectáculo. 

notamos, de inmediato, que el escenario había sido previamente mon-
tado para un público selecto y restricto, que nos observaban con una mirada 
diferente la que nos daba a entender que les parecía rara nuestra presencia, 
una mirada que se le da a persona non grata. encima, constatamos que 
había criterios de tratamiento diferenciados en lo que se refería al  acceso, y 
que era imposible que todos los que allí estaban presentes hubieran pasado 
por los mismos procedimientos para obtener su acreditación.  

Faltando dos minutos para las 15 horas, el presidente de la mesa 
anunció que estaban a punto de iniciar la “asamblea extraordinaria”, lo 
que ocurrió puntualmente como previsto. Inmediatamente pasó a la lectura 
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del edital y, acto seguido, informó que el voto sería individual y por poder, 
aclarando que no se permitiría que nadie hablara a nombre de ninguna 
entidad o institución; que todos se vieran en la condición de profesores; y 
alertó que no se admitiría ningún tipo de intervención que representase 
provocación, acusación o protesta. si alguien insistiese, sería retirado del 
recinto para garantizar el orden de los trabajos.

Los presentes no tuvieron acceso a la pauta en discusión, no se facultó 
la palabra en ningún momento ni hubo pedido de manifestación o inscripción. 
se partió inmediatamente para el primer punto: votación para aprobación 
de la creación del “sindicato nacional”, conforme edital. Anunciado el 
régimen de votación, la mesa preguntó quién era favorable, y aunque una 
amplia mayoría se manifestó a favor, ningún voto fue contabilizado, excepto 
los cuatro contrarios y una abstención. el reloj marcaba 15h y 07 minutos; 
el clima era de aplausos y  de victoria...

Con una agilidad y rapidez inigualable, como si el presidente de la 
mesa estuviera presionado por el tiempo, inmediatamente dijo que la pro-
puesta del estatuto ya había sido divulgada por la Internet y publicada 
en diferentes locales (sin citar cuándo ni dónde!!!), que precisaba ser re-
formulado, corregido, que estaba muy extenso y que, por eso, sometería a 
votación la dispensa de la lectura del mismo, lo que se hizo y se aprobó por 
amplia mayoría, con 4 abstenciones. enseguida, sometió a la aprobación 
del referido estatuto, igualmente aprobado y con 3 abstenciones. eran las 
15h y 12 minutos...

nuevamente, no se contó ningún voto; no era posible verificar si todos 
tenían tarjeta de identificación (utilizadas para la votación) o si sus por-
tadores eran, de hecho, profesores. en ese momento otros dos profesores 
que estaban fuera consiguieron entrar al recinto y, al darse cuenta de la 
situación y al ser informados de lo que ya se había hecho, volvieron para  
informarles a los demás compañeros que ya no servía de nada intentar 
entrar y hacer la acreditación. 

Mientras imaginaba que los profesores que permanecían afuera pen-
saban y discutían sobre qué hacer y cómo proceder, decidimos, Célia y yo, 
permanecer en el local hasta el final de la ‘asamblea extraordinaria” para 
tener conocimiento de lo que todavía podría ocurrir.

Vencido el segundo punto, uno de los miembros de la mesa, el profe-
sor Ricardo Pinheiro, alertó al presidente de que se encontraban presentes 
profesores que portaban poder de otros colegas para votar favorablemente a 
la creación del nuevo sindicato, después de recibir esta información, el  pro-
fesor João eduardo retomó el punto anterior para nueva etapa de votación, 
y esta vez llamando los nombres de los profesores, a partir de una lista 
previamente presentada a la mesa, indicando la institución donde trabaja 
y la cantidad de poderes que traía, para que cada cual pudiese manifestar 
su voto.  Aproximadamente, llamaron a 15 profesores, quienes anunciaron 
su voto, todos favorables a la creación del sindicato. 

Acto seguido, el presidente de la mesa informó el total general de 
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votos, aunque en  ningún momento se haya hecho el recuento de los votos 
presentes: 595 favorables y 04 votos contrarios a la creación del sindicato. 
en ese momento no se anunció el voto de abstención. del total de votos 
favorables, se anunció que 485 habían sido por poder, a pesar de que en 
ningún momento se mostraron o leyeron los respectivos documentos y ni se 
verificó su autenticidad. Fue, entonces, a partir del anuncio del resultado final 
de esa votación que pudimos deducir que había 115 votantes presentes. 

es importante resaltar, que en ningún momento percibimos que al-
guien hubiera llevado a la mesa la lista de los acreditados – incluso porque 
la acreditación todavía continuaba ‘abierta’ en ese momento – ni tampoco 
la mesa anunció la cantidad de personas presentes a la asamblea, sea con 
derecho a voto o no, representantes de la CUT, de otras entidades etc. Aún 
así, nadie cuestionó los resultados, a no ser tres profesores que afirmaron 
tener poderes y que sus nombres no habían sido llamados por la mesa, a lo 
que el presidente de la mesa respondió que no era posible acatar sus votos 
por poder porque sus respectivos nombres no estaban en la lista previamente 
hecha y entregada/presentada por la mesa. Pero, no nos quedó claro cómo 
la mesa había procedido en relación a los poderes, en qué momento los 
profesores portadores de poder se habían pronunciado ni en qué espacio o 
medio quedó establecido que serían admitidos votos por poder.

dando secuencia a la “asamblea extraordinaria”, la mesa pasó a 
presentar los nombres de la directoría provisoria y del respectivo consejo 
deliberativo, haciéndose una rápida lectura de los mismos  - coincident-
emente, los nombres que constituyen o constituían la dirección del Proifes 
- el que fue aprobado por aclamación, sin que se hubiera sometido a votación 
o se hubiera hecho recuento de los votos. de la manera como se condujo 
el proceso, quedó en evidencia que todo ya estaba previamente “montado” 
y que no había espacio para disputas ni  cuestionamientos acerca de la 
conducción del “nuevo sindicato”. 

¡Cuánta unanimidad en torno a una cuestión tan compleja!! ¡Cuánta 
rapidez y “eficiencia” para tomar decisiones sobre la creación y la conduc-
ción de una entidad que pretende representar a la categoría docente!! ¿Así 
será su futuro??

en un tiempo récord de 15 minutos transcurridos desde el inicio de 
los trabajos, el presidente de la mesa anunció eufóricamente el cierre de 
la “asamblea extraordinaria”. A las 15h y 16 minutos, evaluando que ya 
no tendría sentido nuestra permanencia en el local, y considerando que 
ya habíamos cumplido el papel de apropiarnos del proceso en su forma y 
contenido, dejamos el recinto. Al llegar a la portería, fuimos obligados a 
devolver las tarjetas de identificación que se nos había entregado, bajo la 
justificativa de evitar confusiones o desórdenes en el local. Cuando salimos, 
nos dimos cuenta que los miembros del proifes no habían recibido el mismo 
trato, no se les obligó a dejar sus tarjetas de identificación, ni tampoco tuvi-
eron que retirar en el sector de acreditación, teléfonos celulares, máquinas 
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fotográficas, filmadoras etc.

el relato presentado aquí se les presentó oralmente a los profesores 
que estaban reunidos afuera de la CUT, de modo que todos pudieran en-
tender mejor el cuadro general allí caracterizado.

este documento sigue firmado por los profesores que consiguieron 
entrar, por medio de acreditación, en el interior de la CUT, permaneciendo 
o no, hasta el final de la referida “asamblea extraordinaria”,  pues, de una 
forma u otra, tuvieron que someterse a los  procedimientos impuestos por 
la CUT y Proifes.

 

en são Paulo-sP,  6 de septiembre de 2008.

Antônio Lisboa Leitão de souza/UFRn

Fernando Molinos/UFRGs

Waldir Lins de Castro/UFF

Célia Regina Otranto/UFRRJ

Antônio sérgioLuz e silva/UFC

Claus Akira Matsushigue/UnB

André Rodrigues Guimarães/UFAP

Mª Cecília de Paula silva/UFBA
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Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às quinze 
horas e trinta minutos, à Rua Caetano de Pinto, altura do nº 575, Bairro do 
Brás, na cidade de são Paulo/sP, em frente à sede da CUT-Central Única 
dos Trabalhadores, professores de trinta e seis Universidades Federais 
do Brasil, após terem sido impedidos de entrarem na sede da CUT para 
participarem de uma Assembléia extraordinária, convocada através de 
edital, publicado no diário Oficial da União e em vários outros jornais de 
circulação nacional no dia 04 de agosto do corrente ano, decidiram se reunir 
em plena via pública, na forma de Assembléia, para discutir e deliberar 
acerca daquele que havia sido o objetivo central do referido edital, qual 
seja, a criação de um sindicato nacional de professores das Universidades 
Federais. Assim reunidos, com os trabalhos conduzidos por uma comis-
são organizadora ali constituída, discutiram acerca dos diferentes fatos e 
procedimentos adotados pela CUT e Proifes, no sentido de inviabilizarem 
e cercearem o livre e democrático acesso ao interior da CUT para devida 
participação docente na referida “assembléia extraordinária”. diante dos 
fatos ocorridos, registrados e descritos no livro de Ata providenciado e 
organizado pelos professores presentes, no qual consta 199 (cento e no-
venta e nove)  assinaturas, e em decorrência da absoluta impossibilidade 
de manifestação de seus respectivos posicionamentos no local para o qual 
foram convocados e no qual já se encontrava um grupo de pessoas reunidas, 
a Comissão organizadora, constituída pelos professores Fernando Molinos 
(UFRGs), Josevaldo Cunha (UFCG) e Marina Barbosa (UFF), abriram 
a reunião assemblear em via pública propondo, como pauta, que fossem 
apresentados os informes do que ocorrera no interior daquele recinto, haja 
vista que alguns poucos companheiros professores haviam conseguido 
adentrar a sede da CUT e acompanhado todo o desenrolar da reunião (as-
sembléia extraordinária) que fora convocada via edital público. Fez uso 
da palavra, então, o professor Antônio Lisboa Leitão de souza, da UFRn, 
que relatou, da forma mais detalhada possível, o que havia presenciado no 
interior da CUT, desde os procedimentos de credenciamento até o encer-
ramento da tal assembléia extraordinária. Ato contínuo usou da palavra a 
professora Célia Regina Otranto, da UFRRJ, que complementou os informes 
prestados anteriormente, considerando que foram estes dois professores que 
conseguiram entrar em tempo e permanecer no auditório da CUT onde se 
desenvolveu a tal reunião (assembléia extraordinária). O relato completo 
apresentado por estes professores encontra-se no documento “Relatório de 
participação numa assembléia antidemocrática e restrita de professores no 
interior da CUT, no Brás, em são Paulo”. dando seqüência aos trabalhos, 
e tomando por base a situação vivenciada nesse momento, foi facultada a 
palavra aos presentes, dentre os quais se encontravam, além de professores 
das Universidades Federais brasileiras, representantes de outros setores 
do movimento sindical que vieram observar e apoiar a luta destes profes-

ATA dA ReUnIÃO AsseMBLeAR de 
PROFessORes de UnIVeRsIdAdes 

FedeRAIs dO BRAsIL, ReALIZAdA eM 
sÃO PAULO-sP, nO dIA 6 de seTeMBRO 
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sores, acreditando na democracia e reconhecendo-os enquanto categoria 
já organizada e legitimamente representada pelo o Andes-sindicato 
nacional. Também se fizeram presentes diversos jornalistas, fotógrafos e 
advogados ligados ao movimento sindical. Assim, pronunciou-se, em nome 
da COnLUTAs, o companheiro José Maria, que destacou a necessidade 
de mantermos a luta pela democracia e autonomia sindical, e que não será 
o ímpeto nem os interesses espúrios de uma estrutura burocrática sindical 
corrompida e degenerada, a exemplo da CUT, que nos fará sucumbir na 
luta; representando a Intersindical, falou o companheiro Paulo Pasin, que 
destacou a afronta sofrida naquele momento não somente pelo conjunto dos 
professores ali reunidos, mas por todo movimento sindical e social brasil-
eiros, o que deveria ser motivo de nosso repúdio; em seguida, representando 
o movimento estudantil, fez uso da palavra Camila Lisboa, da Conlute, que 
externou a solidariedade estudantil à luta docente e ao Andes-sn, recon-
hecido nacionalmente pelos estudantes e pela sociedade como referência de 
luta e de coerência política em suas ações em defesa da educação Pública 
deste país. Além desses companheiros e dos membros da referida Comis-
são, ainda fizeram uso da palavra os professores José Zago (UnICAMP) e 
Ciro Correia (UsP), o qual, após fazer uma avaliação política e destacar o 
significado desse momento para a organização sindical dos trabalhadores, 
em particular dos docentes de das instituições de ensino superior do país, 
chamou à atenção quanto a importância da unidade e do fortalecimento 
da categoria na continuidade de nossa luta e apresentou três encaminha-
mentos para serem submetidos à votação: primeiro, que reafirmássemos o 
Andes-sn como legítimo representante dos professores das Instituições 
de ensino superior do país; segundo, que repudiássemos os fatos e pro-
cedimentos anteriormente provocados e praticados pela CUT e Proifes, 
entendidos como afronta direta à democracia e à categoria; e terceiro, que 
votássemos contra a criação de um novo sindicato de professores na base 
de atuação do Andes-sn, este sim, nosso legítimo representante diante 
da sociedade, dos governos e da patronal. Logo após esta intervenção, e não 
havendo mais outros encaminhamentos, a Comissão organizadora submeteu 
à votação cada uma das três propostas apresentadas pelo prof. Ciro Cor-
reia, as quais foram aprovadas por unanimidade pelos professores presentes. 
Considerando o adiantado da hora, a necessidade de muitos companheiros 
terem de retornar às suas cidades de origem e as poucas condições estrutur-
ais de continuarmos os trabalhos, a Comissão deu por encerrada a Reunião 
Assemblear, convocando a todos os presentes a assinarem o livro de Ata, 
no qual constam os registros dos fatos e procedimentos que impediram a 
entrada dos professores na sede da CUT, e desta ATA, que lavra fielmente 
as posições e encaminhamentos dos professores das Universidades Federais 
brasileiras enquanto resposta à convocação do referido edital. encerrados 
os trabalhos às dezessete horas e quarenta minutos, eu, professor Antônio 
Lisboa Leitão de souza, da UFRn, lavrei esta ATA, da qual dou fé e que vai 
assinada por mim e pelos demais professores que constituíram a Comissão 
organizadora da nossa reunião assemblear realizada em via pública.
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