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Os últimos 35 anos podem ser considerados como 
um dos períodos mais efervescentes para a História 
do Mundo, do Brasil e do Acre no século 20. Inúme-
ras transformações aconteceram entre 1979 e 2014. E 
uma destas marcas foi o pioneirismo de professores na 
única universidade pública no remoto Estado do Acre, 
isolado na Amazônia. Eles deram o primeiro passo e 
fundaram, em 21 de novembro de 1979, a Associação 
dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADU-

FAC). E o ambiente não era nada propício; o Brasil 
ainda vivia os anos autoritários do regime civil/militar. 
Nesta edição especial, relembramos a história de luta 
do movimento docente dentro da UFAC. Uma batalha 
que a cada dia não se mostra ultrapassada. Muito pelo 
contrário, os desafios atuais indicam que a união da ca-
tegoria em torno da ADUFAC se fará mais necessária 
na defesa da carreira docente e contra a precarização da 
educação no Acre e no País.

1979-2014: ADUFAC constrói a nossa História

Em 35 anos, ADUFAC encontrou na determinação da categoria sua grande incentivadora para seguir na busca de melhorias para a carreira 
docente, e uma UFAC fortalecida para a sociedade
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Determinação em defesa da Docência se deu independente das for-
ças políticas que dominaram o poder nestas últimas três décadas; 
nem regime militar intimidou a batalha

Atuação da ADUFAC se deu em manifestações pelas ruas de Rio 
Branco e Brasília. Em 2003, docentes percorreram a Esplanada dos 
Ministérios contra a reforma da Previdência 
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Aproposta de criação de uma entidade repre-
sentativa dos professores universitários foi 

resultado de um considerável processo de mo-
bilização política, marcado historicamente pelas 
discussões realizadas na primeira assembleia ge-
ral da categoria, ocorrida no dia 15 de outubro 
de 1979, como parte das comemorações ao “dia 
do professor”. 

Entre as principais deliberações, os professo-
res decidiram convocar uma nova assembleia ge-
ral, que foi realizada no dia 21 de novembro de 
1979, no auditório da Universidade Federal do 
Acre, com ampla participação dos docentes, que 
aprovaram a criação da Associação dos Docentes 
da Universidade Federal do Acre (ADUFAC), 
um marco na história do nosso movimento e da 
própria Universidade. 

Neste período, apesar de o Brasil viver em 
plena ditadura civil-militar (desde 1964), ga-
nha força, sobretudo, a partir de 1978, o mo-
vimento social pela “abertura” política. Po-
de-se perceber que o movimento no final da 
década de 70 que conquistou a aprovação da 
lei da anistia, contribuiu também para o forta-
lecimento dos vínculos de solidariedade entre 
os sujeitos, principalmente entre os trabalha-
dores de nosso país.

A mobilização dos trabalhadores, com cer-
teza, fortaleceu o processo de organização 
política (classista), fazendo emergir um novo 
movimento sindical, desatrelado do aparelho 
estatal, com autonomia e, de certa forma, fi-
nanciado a partir dos recursos de contribuições 
voluntárias de seus associados.

Nesta perspectiva de organização política e 
sindical, como parte integrante de um movi-
mento nacional de organização dos professo-
res universitários, é que se constituiu de for-
ma estatutária a ADUFAC, desde sua criação, 
comprometida com a luta em defesa de uma 
Universidade pública, gratuita e de qualidade 
socialmente referenciada, organizada academi-
camente com base no princípio da indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão e, 
ainda, com respeito e valorização da carreira 
docente institucionalmente equilibrada a partir 
de todas as dimensões acadêmicas.  

Essa tem sido a nossa luta sindical, pela ga-
rantia de uma carreira docente estruturada e por 
uma universidade pública e de qualidade para to-
dos, luta que precisa do engajamento de toda a 
categoria, que passa pela compreensão de que a 
ADUFAC é uma associação de todos os profes-
sores, e não apenas de uma parcela que teima em 
resistir assumindo posições nas diretorias. Nossa 
maior força deve ser a unidade de base, um gran-
de desafio a ser perseguido.    

Portanto, devemos aproveitar essa celebração 
dos 35 anos da ADUFAC, valorizando a sua his-
tória, a partir do resgate de suas lutas e conquistas, 
fazendo um balanço de como deveremos atuar ante 
os desafios impostos pela conjuntura atual e futura.

Recuperar nossa memória, registrar e difundir 
nossa História fazem parte de todo esse processo 
de aprendizagem que é a história do Movimento 
Docente.  Porque a história nos ensinou que “A 
LUTA QUE SE PERDE É A LUTA QUE SE 
ABANDONA, CONTINUAREMOS...”

EDitoriAl
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Em 1979, ADufAC é criada para defender 
melhorias da carreira docente

Na mesma Assembleia de fundação da ADUFAC, foi apro-
vado o estatuto e formada uma comissão que tinha por objetivo 
receber as inscrições e encaminhar todo o processo de eleição da 
diretoria provisória. Fozeram parte dessa comissão os professores 
Dagoberto Rodrigues de Souza e Mário José de Lima, E a Asses-
sora Jurídica: Leila Maria Jalul Bretz.

A proposta de criação de uma Asso-
ciação de Docentes da universida-
de Federal do Acre (ADUFAC) foi 

exposta em uma Assembleia Geral dos 
professores da instituição pelo professor 
Rômulo Garcia de Andrade, no dia 15 de 

outubro de 1979. Poucos dias depois, em 
21 de novembro de 1979, no auditório da 
Universidade Federal do Acre (UFAC) 
foi realizada a Assembleia Geral dos pro-
fessores, e nela deu-se o ato de Fundação 
da Associação dos Docentes da Univer-

sidade Federal do Acre. Na época, uma 
comissão formada por representantes dos 
departamentos elaborou e apresentou uma 
proposta de Estatuto, baseado em igual 
mecanismo da Associação dos Docentes 
da Universidade Federal de Viçosa. 

Em 1979, ADufAC é criada para defender 
melhorias da carreira docente

Comemoramos os 35 anos 
da ADUFAC olhando simul-
taneamente para o passado e 
para o futuro. Isto é, as come-
morações no sindicato não são 
nostálgicas, mas antes temos 
a história como aprendizado 
para construirmos juntos ou-
tros 35 anos.

Professor Paulo rizzo 
Presidente do ANDES

Temos muito o que come-
morar ao longo destes 35 anos 
e, sobretudo, que, apesar das 
adversidades internas e exter-
nas à UFAC, mantemos acesa 
a vontade de lutar e fortalecer 
nosso movimento.  A ADU-
FAC somos todos nós, porque 
“a luta que se perde é a luta 
que se abandona”.

Gilberto Melo
Presidente de ADUFAC

PriMeira Diretoria Da aDUFaC – 1980
Presidente: Rômulo Garcia de Andrade

Vice- presidente: Evaristo de Luca
1º Secretário: Raimundo Angelim Vasconcelos

2º secretário Vera Salles
1º Tesoureiro: Maria Geralda de Almeida

2º Tesoureiro: Manoel Alexandrino

a Diretoria Provisória Da aDUFaC

No dia 27 de novembro de 1979 foi realizada a eleição da 
Diretoria Provisória. Compareceram à votação 114 docentes, 
dos quais 108 votaram na chapa única formada por:

O mandato da diretoria provisória foi até o dia 9 (nove) de se-
tembro de 1980, quando tomou posse a primeira diretoria.

Obs: 06 (seis) professores votaram em branco.

fotoS: Arquivo

Presidente: Maurício Araújo Mendonça
Vice presidente: Francisco Ferreira de Lima
1º Secretário: Vicente Cruz Cerqueira
2º Secretário: Sandra Elisa Contri
1º Tesoureiro: Lailson de Almeida
2º Tesoureiro: Pedro Martinello
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os militares assumiram o poder no 
Brasil através de um golpe em pri-
meiro de abril de 1964. Entraram 

anunciando o “salvamento da democra-
cia”, e trouxeram 20 anos de autoritarismo 
e repressão; anunciavam um crescimento 
econômico (o chamado “milagre econômi-
co”) e o controle da inflação. 

Deixaram para o País uma dívida impa-
gável e uma inflação acima de 200%; en-
traram convocando a população brasileira 
a defender a nação do perigo externo do 
comunismo. Ao fim de duas décadas de 
governo, entregaram um País dominado 
por empresas multinacionais e refém do 
mercado financeiro internacional.

Para garantir o sucesso do golpe e a 
implementação de sua política, os mili-
tares recorreram à utilização de méto-
dos repressivos na política e no social: 
anularam mandatos dos parlamenta-
res, suspenderam direitos políticos, 
dissolveram os partidos, perseguiram 
organizações e legendas de esquerda, 
censuram a imprensa, encarceraram e 
torturaram lideranças populares, em 
especial sindicalistas, estudantes e cam-
poneses. Associações foram fechadas, 
sindicatos sofreram intervenção, peças 
de teatro, música, filmes de cinema e 
outras obras de arte foram censuradas

Os instrumentos legais utilizados pelo 
governo militar para reprimir e inviabili-
zar qualquer organização de origem popu-
lar ou crítica ao sistema e o regime estabe-
lecido pela ditadura foram:

O Ato institucional Nº 05 (AI-5), 
que entrou em vigor em 13 de dezem-
bro de 1968, através deste mecanismo 
o presidente da República  marechal 
Arthur da Costa e Silva, garantia ao 
governo (no poder desde 1º de 1964): 
“poderes excepcionais ao executivo 
para decretar o recesso do Congresso 
Nacional, das Assembleias Legislati-
vas e das Câmaras de vereadores, bem 
como a intervenção nos Estados e muni-
cípios, sem as limitações previstas pela 
Constituição, a suspensão dos direitos 
políticos de qualquer cidadão pelo pra-
zo de 10 anos e das garantias de hábeas-
corpus nos casos de crimes políticos...” 
O AI-5 só foi revogado em 1979.

“Anos de chumbo” do regime militar não intimidaram docentes no Acre 
Movimento de associação acreana ocorreu quase três anos à entidade nacional dos professores universitários

Já o Decreto Lei Nº 477 previa a expul-
são por três anos aos estudantes, e por cin-
co anos, aos professores e funcionários da 
universidade que participassem de atividades 
consideradas “subversivas” - sem explicitar 
o que seja isso. Esse decreto só foi revogado 
em 1979. Sobre o Decreto 477 comentou o 
professor Hamilton Abreu*: “O próprio Jar-
bas Passarinho definiu como “a lei de New-
ton de cabeça para baixo”. Por que era um 

absurdo. O 477, ele foi implantado no bojo 
da lógica de acabar com o movimento do-
cente, acabar com o movimento estudantil.”

Porém, o professor não constituía 
movimento social dentro das universi-
dades na época. Este papel era exercido 
quase que exclusivamente pelos movi-
mento estudantil. E o alvo do decreto 
imposto pelo militares visava justamente 
aos estudantes universitários.
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“Anos de chumbo” do regime militar não intimidaram docentes no Acre 
Movimento de associação acreana ocorreu quase três anos à entidade nacional dos professores universitários

foto: Arquivo

Em meio a momento turbulento da história brasileira, movimento docente surge com 
grande força em todo o País; Acre foi um dos Estados pioneiros. 

“Democratização interna na Universidade, democratização na sociedade, eleições diretas, 
liberdade e autonomia sindical. Foi com bandeiras desse tipo que nós conseguimos convencer 
os professores a ir paulatinamente assumindo um papel de cidadãos, além dos profissionais 
que nós sempre fomos  do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas precisávamos de mais, 
tínhamos que enxergar um pouco o direito da cidadania e de  lutar pela democracia dentro e 
fora da Universidade. 

Osvaldo de Oliveira Maciel – Professor aposentado da UFSC, ex-presidente da APUFSC e primeiro presidente da ANDES. Em entrevista 
para César Félix, outubro de 2004.

osvaldo de oliveira Maciel* 

A Associação dos Docentes da Universida-
de Federal do Acre (ADUFAC) foi constituída 
no final da década de 1970, período que mar-
cou a história da sociedade brasileira em sua 
luta pelo retorno de um governo civil e o fim 
dos “anos de chumbo”. Com a Lei da Anistia e 
a revogação de outros instrumentos ditatoriais 
aos poucos o Brasil voltava a conviver com à 
democracia. O bipartidarismo ia chegando ao 
fim e outros movimentos sociais saíam da clan-
destinidade, entre eles os sindicatos. 

Surgia um novo movimento sindical, in-
dependente do Estado e financiado com re-
cursos das contribuições voluntárias de seus 
associados. Em 1988, a nova Constituição do 
Brasil (a Constituição Cidadã) é aprovada, e 
nela são assegurados os Direitos à Sindicali-
zação e à Greve.

Nesse novo cenário o Movimento Docente 
começa uma discussão nacional para transfor-
mar as Associações Docentes em Sindicatos, 
uma vez que estas tinham finalidade social, 
recreativa e também reivindicatória. No Acre 
o cenário não era diferente. Reunidos na ain-
da jovem UFAC, criada em 1974, os profes-
sores pensavam em suas primeiras formas de 
organização em defesa da categoria. 

Vale ressaltar que a criação da associação 
acreana foi anterior à nacional, o ANDES
-SN, surgida em 1981. Desde a sua fundação 
a ADUFAC tem sido protagonista de uma sé-
rie de ações, nos campos político e jurídico, 
que representam ganhos concretos para a ca-
tegoria docente. As vitórias e avanços obtidos 
através da luta sindical demonstram o quão 
importante é vincular-se a uma entidade.

É muito importante não esquecer que, em que 
pese ao respaldo da mobilização nacional, alguns 
problemas internos ajudaram bastante na mobi-
lização dos professores em torno da ADUFAC. 

A discussão do Decreto Lei 6733 sobre a 
nomeação dos cargos de direção, o questiona-
mento sobre a indicação dos docentes para os 
cursos de pós-graduação, reivindicando para 
as assembleias departamentais a responsabili-
dade de definir a saída de seus docentes para 
mestrado ou doutorado são alguns exemplos.

ADufAC nasce no tenso
momento de transição

para a democracia 
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          ConfirA toDAS AS   DirEtoriAS DA ADufAC 

VEjA A liStA: 

PrimEirA DirEtoriA DA ADUFAC – 1980
Presidente: Rômulo Garcia de Andrade
Vice- presidente: Evaristo de Luca
1º Secretário: Raimundo Angelim Vasconcelos
2º secretário Vera Salles
1º Tesoureiro: Maria Geralda de Almeida
2º Tesoureiro: Manoel Alexandrino

DirEtoriA 1982
Presidente: Mário José de Lima
Vice- presidente: Laís Maretti Cardia
1º Secretário: Hélio Pimenta
2º secretário: Mâncio Lima Cordeiro
1º Tesoureiro: Edilson Cadaxo
2º Tesoureiro: Jorgete Nemetala Dourado

DirEtoriA: 1984
Presidente: Manoel Calaça
Vice- presidente: Homero de Oliveira costa
1º Secretário: José Ribamar Gomes dos Santos
2º secretário: Maria de Lourdes A. de Paiva
1º Tesoureiro: Francisco Aldair Matias
2º Tesoureiro: Raimundo Lopes de Melo

DirEtoriA: 1985
Presidente: Eugenio Mansour
Vice- presidente: Eurípedes Antonio Funes
1º Secretário: José Ribamar Santos
2º secretário: Maria Xavier
1º Tesoureiro: Leônidas Gonçalves
2º Tesoureiro: Carmem Silva Bueno

DirEtoriA: 1988
Presidente: Francisco Aldair Matias
Vice- presidente: Pedro Vicente C. Sobrinho
1º Secretário: Alfredo Arantes Meira Filho
2º secretário: Pascoal Torres Muniz
1º Tesoureiro: Odonias Silva
2º Tesoureiro: Rosiney Lopes Torres

DirEtoriA 1991-1992
Presidente: Francisco Aldair Matias
Vice- presidente: Clodomir Monteiro da Silva
Secretário Geral: Aroldo Cardoso Campos 
Diretor Administrativo Financeiro: Lucas Araújo de Carvalho
Diretor de Relações Sindicais: Reginaldo Fernando Ferreira Castela
Diretor Acadêmico e Cultural: Jonas P. de Souza Filho 
Diretor Social e de Divulgação: Maria de Fátima Nobre Castelo

DirEtoriA 1993-1994
Presidente: Valmir Saraiva de Oliveira
Vice- presidente: Cleto Batista Barbosa
 Secretário Geral: Inês Maria Jalul de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro: Antonio Carlos Fonseca Pontes
Diretor de Relações Sindicais: Mark Clark Assem de Carvalho
Diretor Social e de Divulgação: Maria de Fátima Nobre Castelo

DirEtoriA: 1986
Presidente: Gilmar de campos
Vice- presidente: Clodomir Monteiro da Silva
1º Secretário: José Mastrângelo
2º secretário: Carlos Alberto Alves de Souza
1º Tesoureiro:Lygya Célia Nery Arangure 
2º Tesoureiro: Maria Lenita Duarte Aguiar

DirEtoriA: 1989
Presidente: Mário José de Lima
Vice- presidente: Jorgete Nemetala Dourado
1º Secretário: Aroldo Cardoso Campos
2º secretário: Afra Maria Silva
1º Tesoureiro: Odonias Silva
2º Tesoureiro: Antonio José Creão Duarte

DirEtoriA: 1987
Presidente: Eloísa W. Nascimento
Vice- presidente: Francisco Aldair Matias
1º Secretário: Álvaro Sobralino de A. Neto
2º secretário: Telma R. Garcia
1º Tesoureiro: Odonias Silva
2º Tesoureiro: Rusley Magalhães

DirEtoriA: 1990
Presidente: Odonias Silva
Vice- presidente: Fernando S. Escócio
1º Secretário: Maria Corrêa da Silva
2º secretário: Manoel Coracy S. Dias
1º Tesoureiro: José Elieser de O. Junior
2º Tesoureiro: Jonas P. de Souza Filho

DirEtoriA 1991-1992
Presidente: Francisco Aldair Matias
Vice- presidente: Clodomir Monteiro da Silva
Secretário Geral: Aroldo Cardoso Campos 
Diretor Administrativo Financeiro: Lucas Araújo de Carvalho
Diretor de Relações Sindicais: Reginaldo Fernando Ferreira Castela
Diretor Acadêmico e Cultural: Jonas P. de Souza Filho 
Diretor Social e de Divulgação: Maria de Fátima Nobre Castelo

DirEtoriA: 1995-1996
Presidente: Manoel Calaça
Vice- presidente: José Sávio da Costa Maia
 Secretário Geral: Ilione Augusta da Costa
Diretor Administrativo Financeiro: Délcio Dias Marques
Diretor de Relações Sindicais: Antonio Francisco da Silva
Diretor Acadêmico e Cultural: Jacó César Piccoli 
Diretor Social e de Divulgação: Moema Pinheiro de Souza

Desde a sua fundação, em 1979, a aDUFaC já contou 
com importantes diretorias. todas elas fundamentais no 
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          ConfirA toDAS AS   DirEtoriAS DA ADufAC 

DirEtoriA DA ADUFAC 1997/1998 - GEStão oCEANo
Presidente: Eduardo Augusto de Holanda e Souza
Vice-Presidente: Rosangela aparecida Bertocco de Souza
Secretário Geral: Francisco das Chagas Muniz Ribeiro
Diretor Financeiro Administrativo: Waldemar D`Ávila Maciel Júnior
Diretor de relações sindicais: Raimundo Muniz Penha
Diretor Acadêmico Cultural: Manoel Severo de Farias
Diretor Social e divulgação: Leônidas Dantas de Assis

SUPLENTES:
Cleudo da Rocha Mendonça
Maria de Jesus Moraes
Maria do Socorro de Oliveira Maia
Fernando Manoel Moutinho da Conceição

DirEtoriA ANo 1999-2000
Presidente - Aldenor Fernandes de Souza
Vice –Presidente: Robinson Antonio da Rocha Braga
Secretário Geral: José Porfíro da Silva
Diretor financeiro Administrativo – José Ronaldo Melo
Diretor de Relações Sindicais- Raimundo Muniz Penha
Diretora Acadêmico Cultural: Margarete Edul Prado de Souza
Diretor Social e de Divulgação: Orlandine Rodrigues Santiago

sUPlente: 
Chirley Terezinha Trelha
Gilberto Francisco Dalmolin
José Sávio da costa Maia
Moema Pinheiro de Souza

DirEtoriA ANo 2001-2002
Presidente: Renato Nunes da Silva
Vice-Presidente: Raimundo Lopes de Melo
Secretario Geral: Henrique Silvestre Soares
Diretor financeiro Administrativo: Pascoal Torres Muniz
Diretor de Relações Sindicais: Orlandine Rodrigues Santiago
Diretor Acadêmico Cultura: Eduardo agusto de Holanda e Souza
Diretor social e de Divulgação: José Mastrângelo

sUPlentes:
Francisco Eulálio Alves dos Santos
José aparecido Pereira dos Santos
Creso Machado Lopes
Jane de Castro Nogueira

DirEtoriA 2003/2004
Presidente: Antonio Tavares Monteiro
Vice presidente: Raimundo Barros Lima
Secretária Geral: Jane de Castro Nogueira
Diretor financeiro Administrativo: Lucas Araújo de Carvalho
Diretor de Relações sindicais: Manoel Coracy Sabóia Dias
Diretor Acadêmico Cultural: Eduardo augusto de Holanda e Souza
Diretor Social e de Divulgação: José Mastrangelo

DirEtoriA 2007/2008/2008/2009
Presidente:Wenden Charles de Souza Rodrigues
Vice-Presidente: Silvane da Cruz Chaves
Primeira Secretária: Maria do Socorro Craveiro de Albuquerque
Segundo Secretário:João Carlos de Souza Ribeiro
Primeiro Tesoureiro: Camilo Lelis Gouveia
Segundo Tesoureiro:Itamar Miranda da Silva

DirEtoriA 2005-2006
Presidente: Domingos José de Almeida Neto
Vice presidente: Maria de Fátima Barroso de Araújo
Secretária Geral:Jane de Castro Nogueira
Diretor financeiro Administrativo: Wendel Charles de S. Rodrigues
Diretor de Relações sindicais: José Dourado de Souza
Diretor social e de divulgação: Hélio Moreira da Costa Junior

DirEtoriA 2011/2013
Presidente: Eduardo Augusto de Holanda e Souza
Vice-Presidente: Raimundo Lopes de Melo
Primeira Secretária: Ana Shirley Coelho de Ávila
Segundo Secretário: Aroldo Cardoso Campos
Primeiro Tesoureiro: Waldemar Dávila Maciel Júnior
Segundo Tesoureiro: Jair Vicente Manoel

DirEtoriA 2009/2011
Presidente: Andrea Maria Lopes Dantas
Vice-Presidente: Francisco pinheiro de Assis
Primeira secretária: Maria do Socorro Craveiro de Albuquerque
Segunda Secretária: Aleta TerezaDreves
Primeiro Tesoureiro: Leandro Nery de Oliveira
Segundo Tesoureiro: Rubicleis Gomes da Silva

DirEtoriA 2014-2015
Presidente: Gilberto Francisco Alves de Melo
Vice-presidente: João Silva Lima
Primeiro Secretário: Moisés Silveira Lobão
Segunda Secretária: Lenilda Rego Albuquerque de Faria
Primeiro Tesoureiro: Edcarlos Miranda de Souza
Segundo Tesoureiro: Jair Vicente Manoel

processo de consolidação da entidade e de conquistas de 
melhorias para a categoria. 
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Por Gilberto Melo*  

A ADUFAC-Seção Sindical do ANDES ao 
longo dos 35 anos de existência vem pau-

tando sua luta em defesa dos interesses da ca-
tegoria docente. Deste modo, trata-se de uma 
história que se confunde com a história da pró-
pria UFAC, que comemora este ano 40 anos 
de federalização. 

Uma luta realizada 
por inestimáveis pro-
fessores que, nas diver-
sas direções da ADU-
FAC, dedicaram parte 
de seu tempo à causa 
coletiva, articulada com 
a luta maior que é a da 
classe trabalhadora. 
Embora reconhecendo 
limitações, é inegável 
que não estamos iniciando do zero com a atual 
gestão. Daí o nosso reconhecimento e respeito 
pelos fundadores, ex-dirigentes e docentes em 
geral que fizeram e fazem da ADUFAC a enti-
dade séria que temos.

A ADUFAC defende de forma intransi-
gente a UFAC e tem dado inúmeras demons-
trações disso: defesa do direito das férias dos 
docentes; defesa dos ex-reitores em nota pu-
blicada nos jornais locais; denúncias no MPF 
contra ataques ao meio ambiente; práticas de 
propaganda pela Gestão; cobrança da aplica-
ção dos recursos públicos; gestão democráti-
ca com respeito às instâncias colegiadas para 
decisão, dentre outros, da aplicação dos re-
cursos públicos; do cumprimento do plano di-
retor; melhoria das condições de trabalho (la-
boratórios etc); da lei de acesso à informação 
no tocante a: informações sobre viagens de 
membros da atual gestão; reenquadramento 
de docentes; política de internacionalização, 
dentre outros. 

Deste modo, defendemos a UFAC de forma 
séria e responsável, reconhecendo os avanços 
e apontando as limitações que precisam ser su-
peradas. Em outras palavras, somos a favor do 
“embelezamento do Campus”, que não pode 
ser tratado como solução para mascarar os inú-
meros problemas que a instituição vive, com 
prejuízos para toda a comunidade universitária.

Na atual gestão, a ADUFAC tem busca-
do ampliar e fortalecer 
o seu papel na defesa da 
categoria, mediante a 
participação em eventos 
importantes promovidos 
pelo nosso Sindicato  Na-
cional, como reuniões do 
setor das IFES; Congres-
so do ANDES, CONAD 
e Seminários Temáticos. 

Deste modo, como a 
ADUFAC é ANDES não podemos nos furtar 
em participar destes eventos, ajudando na cons-
trução de nossas lutas e no fortalecimento do 
ANDES e da ADUFAC. 

Em função das lutas acima descritas, à primeira 
vista pode parecer que a ADUFAC tenha esqueci-
do as lutas em torno das ações judiciais (adicional 
de fronteiras; vale alimentação etc.) e/ou outras 
que venham possibilitar “melhorias salariais”, re-
conhecidamente de direito dos professores. 

Todavia, devemos tranquilizar os que assim 
pensam que o sindicato tem este tema em sua 
proposta de ação, apenas não o considera como 
sendo central frente à conjuntura política, eco-
nômica, social e cultural, no embate que trava-
mos contra o capital e o processo de mercantili-
zação em curso nas Universidades e, sobretudo, 
a ofensiva avassaladora do Governo em relação 
à retirada de direitos (Reforma da Previdência- 
FUNPRESP com a quebra da integralidade da 
aposentadoria e prática de assédio moral aos do-
centes recém-contratados).

A importância das comemorações 
dos 35 anos da ADUFAC

*Gilberto é Professor Doutor do Colégio de aplicação e presidente da aDUFaC  

Embora reconhecendo 
limitações, é inegável que 
não estamos iniciando do 
zero com a atual gestão; 
reconhecemos as gestões 
que fizeram e faz a ADUFAC
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Greves e paralisações consolidam ADufAC 
na conquista de avanços para a Docência 

Entidade também empunhou a bandeira de uma UFAC gratuita e de qualidade para os acreanos

Nestes 35 anos de existência, 
a ADUFAC teve como uma 
de suas principais formas de 

atuação as greves. Depois de fica-
rem proibidas nos anos mais rígidos 
do governo militar (1964-1985), as 
greves voltaram a ser a principal 
“arma” dos trabalhadores em bus-
ca de melhores salários e condições 
de trabalho. E foram as greves que 
asseguraram aos docentes a conso-
lidação da carreira e as vitórias im-
portantes contra a precarização do 
ensino público e gratuito superior. 

As grandes greves do Movimento 
Docente tiveram papel crucial entre 
as décadas de 1980 e 2000. Várias 
outras paralisações aconteceram 
além das registradas abaixo. A op-
ção por destacá-las se deu pela quan-

tidade de dias de paralisação e pelo 
número de adesões ao movimento.

De 1980 até 2012, acumularam-
se 32 anos de experiência organi-
zativa, erros estratégicos e conte-
údos políticos. Porém, as greves 
também deixaram no seu rastro 
certezas de algumas vitórias: foi 
por meio de uma greve que os pro-
fessores arrancaram do governo 
seu plano de carreira.

Ainda conquistaram o direito de se 
garantir como servidores públicos, con-
seguiram sua isonomia e mantiveram 
um razoável nível salarial, condição 
necessária para um trabalhador realizar 
sua função com dignidade. Barraram 
os sempre sequentes planos governa-
mentais de privatização das universi-
dades; foi por meio dessas greves que 

o movimento nacional dos professores 
universitários se consolidou.

O pouco de público e gratuito que 
existe hoje nas Universidades não foi 
oferecido pelos últimos governos, 
tudo foi conquistado por manifesta-
ções de professores, técnicos e es-
tudantes. A gratuidade, a qualidade, 
a liberdade de expressão e o caráter 
público das universidades são outras 
conquistas de luta.

Os grandes problemas da primeira 
greve estão vivos até os dias de hoje: 
professores substitutos, não abertura 
de concursos, pouco financiamento 
público para a pesquisa e extensão, 
defasagem salarial, entre outros. Os 
dados da história falam por si, e ser-
vem como um espelho de uma histó-
ria que ainda não terminou.

Retrospecto apontam grandes conquistas para os professores por meio das greves; coragem da categoria em enfrentar o peso do governo na 
mesa de negociações fez a diferença

foto: Arquivo
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Próximos 35 anos revelam os novos
e velhos desafios para ADUFAC

A leitura não é tão complexa: novos desafios surgirão, mas sobretudo os velhos insistirão em sobreviver

muito mais do que olharmos para o 
retrovisor para analisar as conquis-
tas obtidas nas últimas três décadas 

e meia, é preciso fazermos uma reflexão 
sobre o futuro. Afinal, o que esperar dos 
próximos 35 anos para a carreira docen-
te e o ensino superior público no Brasil? 
Prever ou vaticinar o amanhã não é uma 
tarefa fácil; contudo, o retrospecto nos 
permite tirar algumas conclusões sobre o 
que tende a surgir daqui em diante.

 A leitura não é tão complexa: novos 
desafios surgirão, mas sobretudo os ve-
lhos insistirão em sobreviver travestidos 
de novas proposituras, mas com os intui-
tos ameaçadores de sempre. Entre eles 
estarão as tentativas de desestabilizar a 
carreira docente, e de precarizar cada vez 
mais as universidades públicas em bene-
fício das instituições de ensino privado 
alimentadas pelo Erário.

Sempre que lhe é conveniente o Mi-
nistério da Educação (MEC) estabelece 
medidas de cima para baixo que refletem 
diretamente na vida dos professores univer-
sitários. Visando apresentar bons números 
a cada pleito eleitoral, os governos colocam 
nas costas dos docentes a responsabilidade 
de manter a qualidade do sistema educacio-

Passado e presente apontam que os desafios do futuro não serão tão diferentes; defesa da carreira e da Universidade se fortalecerão 

foto: Arquivo

nal que se apresenta ultrapassado pela au-
sência de políticas robustas para o setor, e 
dispondo de menos recursos.

Com seus salários menores e corroídos, 
os docentes se veem na encruzilhada de 
cumprir todas as metas do chamado “pro-
dutivismo” com promessa de um futuro 
mais digno. O governo quer que as Uni-
versidades atinjam determinados números, 
independente da qualidade como que a 
educação está sendo aplicada na ponta

É para evitar ainda mais esta situação 
danosa, que a Associação dos Docentes 
da Universidade Federal do Acre (ADU-
FAC) tem como meta não recuar em ne-
nhuma das bandeiras em defesa da carreira 
nos próximos 35 anos.

O passado nos mostra que força para 
isso temos. E esta força não é do sindicato 
em si, mas fruto da união de toda a catego-
ria em torno de objetivos comuns, a partir 
de estratégias de mobilizações e lutas que 
assegurarem vitórias fundamentais para o 
movimento docentes. 

A greve certamente continuará como 
principal ferramenta, mas no dia dia o sin-
dicato deverá realizar mobilizações junto à 
sociedade e ao Congresso Nacional. Deste 
modo será possível evitar a aprovação de 

leis que coloquem no limbo o desenvolvi-
mento da carreira docente e a manutenção 
da Universidade publica.

A defesa de uma UFAC mais forte e 
que ofereça aos acreanos o ensino público 
e gratuito superior de qualidade será outra 
trincheira da ADUFAC. O encalço con-
tra a mercantilização do ensino superior 
é uma causa que nunca pode ser abando-
nada, pois o que vem ocorrendo sistema-
ticamente são medidas adotadas pelo go-
verno federal que fragilizam a educação 
pública brasileira.

Ao invés de adotar políticas de fortale-
cimento do ensino superior estatal, o Go-
verno prefere colocar somas volumosas de 
dinheiro do contribuinte nas universidades 
particulares. O Financiamento Estudantil 
(FIES) e o Programa Universidade para 
Todos (Prouni) são os principais exemplos.

Como se vê, não basta somente come-
morarmos a conquistas de batalhas pas-
sadas. Os vindouros 35 anos vão exigir 
uma sobrecarga de empenho e coragem 
muito maiores em prol de uma carreira 
docente digna, e uma educação superior 
gratuita, laica, socialmente referenciada, 
universal e de qualidade exemplar para 
as demais nações.  
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imAGENS ViVAS
A história de lutas e conquistas foi construída por cada um 

dos professores da UFAC. A união em torno da nossa asso-
ciação nos torna mais fortes em nossos pleitos. Infelizmente 
a memória destes embates ficou comprometida ao longo da 
jornada. Os principais registros são das greves mais recen-
tes, como a de 2012. Mas ela foi representada por todas 
as gerações de docentes que já passaram e ainda estão nas 
fileiras da UFAC. 


