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Resumo: Através de uma pesquisa documental e bibliográfica, nos livros de atas e documentos dos 

arquivos da ADUFERPE, bem como através de depoimentos, referentes à fundação da entidade, tentou-se 

compreender o contexto histórico-político da sua organização no início dos anos 80 do século passado, 

em plena ditadura empresarial-militar do governo do general Figueiredo e na organização do movimento 

docente nacional na ANDES no contexto de ascensão das lutas de organização da classe trabalhadora. 

Conclui-se que mesmo nascendo sob a denominação de “associação” a entidade cumpriu desde o início 

um papel sindical, no encaminhamento das lutas em defesa da democratização da universidade e no 

encaminhamento das principais reivindicações da categoria local, entre as quais se destacava o 

enquadramento dos professores colaboradores. 

Palavras chave: ADUFERPE; ANDES; história do movimento docente; organização dos trabalhadores. 

 

Introdução 

 No dia 24 de abril de 1981 foi convocada uma assembleia de docentes da UFRPE tendo como 

objetivo a fundação de uma associação de docentes, tal como estava acontecendo em diversas 

universidades brasileiras depois da fundação da ANDES em 19 de fevereiro do mesmo ano. Era um 

período de grande efervescência e mobilização dos professores das universitários em todo o Brasil e na 

visão dos organizadores da assembleia a UFRPE não poderia ficar de fora do processo. Os docentes da 

Rural chegavam com um certo atraso na fundação da sua entidade, pois dois anos antes mesmo da 

fundação da ANDES na UFPE a ADUFEPE já havia sido fundada em 26 de março de 1979. 

 A convocação da assembleia de fundação partiu da iniciativa de um grupo de professores(as) com 

alguma experiência política do movimento estudantil, liderados pelo Professor Pedro Correia, diretor do 

Departamento de Química, que serviu de elo de ligação entre os antigos e os jovens professores do 

movimento, o qual atribuiu uma certa legitimidade pela sua presença e empenho na organização do 

movimento. O Prof. Pedro Correia era considerado o decano da entidade recém fundada. 

 A ata de fundação tem o seguinte teor: 

 

ATA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRPE 

Aos 24 (vinte e quatro) dias de abril de 1981 foi convocada as nove horas da manhã o corpo docente da 

U.F.R.P e. para uma Assembleia geral com a finalidade de Fundar a Associação de Docentes desta 

universidade. Iniciados os trabalhos o professor Pedro Correia presidiu a mesa e convidou a professora 

Rosa Maria Ferreira Medeiros para secretariar, os professores. Rubens Pinto vice-presidente da ANDES e 
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o professor João Ramos Coelho1 representante da UNICAP foram os demais componentes da mesa. 

Aprovada a pauta previamente estabelecida o professor Pedro Correia propôs que o professor Alexandre 

Medeiros apresentasse o relatório do III ENAD realizado em Campinas S.P. entre os dias 18 e 22 de 

fevereiro do presente ano. A proposta foi acatada por unanimidade. Após a apresentação do relatório o 

presidente da mesa passou a palavra ao representante da ANDES o professor Rubens Pinto 2, que nos 

parabenizou pela fundação de mais uma A.D no Nordeste. Teceu comentários sobre a carta aos Reitores, o 

projeto do MEC – Privatização da Universidade e as metas prioritárias para as lutas de 1981. Após a 

exposição do professor Rubens Pinto, o professor Geraldo Barreto Campelo solicitou a palavra, que lhe é 

concedida, para externar a sua posição discordante em alguns pontos de sua exposição. A palavra é 

novamente solicitada pelo professor Rubens Pinto que não concordou com a exposto pelo professor 

Geraldo Barreto Campelo e justificou, afirmando que este projeto elitizará o ensino superior e quebrará a 

autonomia das universidades, Aproveitou o momento para convidar os professores desta universidade a 

participar de um encontro  que se realizará nos dias 24 e 25 (vinte e quatro e vinte e cinco) de maio do 

presente ano, aqui no Recife com um objetivo de estudar o projeto do MEC. O presidente da mesa 

examinou a pauta e passou a colocar em votação a validade da fundação da Associação Docente nesta 

universidade, por unanimidade a assembleia aprovou a sua fundação. Em seguida é discutido o seu nome e 

é aprovado a sigla ADUFERPE, Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Professor Alexandre Medeiros solicitou a palavra, que lhe é concedida e apresentou um trabalho, sobre 

como deverá proceder o encaminhamento de uma assembleia geral, o trabalho foi acatado e foi proposto 

que fosse apresentado antes da realização de cada assembleia geral. O terceiro assunto da pauta é a 

discussão das datas para entrega das chapas e programas para a primeira diretoria da entidade que acaba de 

ser fundada. Foi aprovada os dias oito de maio de 1981 para apresentação de chapas e programas e o dia 

quinze de maio de 1981 para a eleição da 1ª (primeira) diretoria, o horário para votação será corrido de 9hs 

(nove horas) às 21 (vinte e uma) horas e a apuração será logo após o encerramento da votação. O professor 

Fernando Raul sugeriu que sejam estabelecidos os critérios para o processo de apresentação de chapas e 

programas e a eleição, ainda com a palavra o mesmo professor propôs que que seja lido o artigo 39(trinta e 

nove) da proposta para estatuto da associação, que seja discutido e aprovado para ser vivenciado neste 

período, aprovada esta proposto o artigo foi lido e aprovado pela assembleia  e terá validade para o 

processo eleitoral, ainda com a palavra o professor Fernando Raul solicita a aprovação de uma comissão 

para organização das eleições a proposta foi acatada e foram escolhidos os seguintes professores para 

formar a comissão, Geraldo Barreto Campelo, Pedro Noberto, Sérgio Vlademir, Alberto Neves Costa, 

Angela, Rosa Tereza, Edméa Nunes Lessa [Sena]. Em seguida a presidência da mesa distribuiu uns 

modelos para proposta de sócios com aqueles que pretenderam se associar, a professora Edméa Nunes 

Lessa [Sena] é convocada a explicar sobre o preenchimento da proposta de sócio. O professor Fernando 

Raul volta a pedir a palavra e que lhe é concedida e propõe que a mensalidade seja de CR$ 140,00(cento e 

quarenta cruzeiros) sendo que CR$ 100,00 (cem cruzeiros ficará para a ADUFERPE e que CR$ 40,00 

(quarenta cruzeiros) irá para a ANDES. Nada mais havendo a tratar eu Rosa Maria Ferreira Medeiros lavrei 

a presente ata que vai por mim assinada e os demais membros presentes. Recife 24/04/1981 

 

De acordo com a Ata de Presença da Assembleia Geral dos Professores da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, realizada em 24 de abril de 1981, estiveram presentes: 

1 Fernando Raul de Assis Neto 

2 Luis Q. Junior 

3 Pedro Noberto de Oliveira 

4 Fernando Botelho 

5 Vera Lucia de Albuquerque Ramalho 

 
1O Prof. João Ramos Coelho foi fundador e presidente da Associação dos Professores da Universidade Católica de Pernambuco. Como político foi 

eleito em 1982 vereador pela cidade do Recife; em 1985 foi candidato a prefeito do Recife, primeira eleições diretas nas capitais do Brasil; Em 1986 
foi eleito deputado Estadual de Pernambuco. Em 1992 foi assessor especial do prefeito da cidade do Recife, Jarbas Vasconcelos; Em 1994 disputou o 
mandato de senador da República por Pernambuco e posteriormente vereador do Recife. 
2O Prof. Rubens Pinto Lyra, da UFPB,  participou do Congresso de Fundação da ANDES, em Campinas (SP), onde fui eleito, em fevereiro de l981, para a 

Diretoria Provisória, como Vice-Presidente Regional (PB, PE e RN), sendo reeleito para a Diretoria, para o cargo de suplente da Presidência da ANDES na 

gestão  do Prof. Newton Lima Neto. No biênio 1987-1988, integrou, pela terceira vez, a Diretoria da ANDES, novamente como Vice-Presidente Regional, 

oportunidade em que representou a ANDES no processo constituinte.  
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6 José Swamy Paes de Melo 

7 Rosa Maria Ferreira Medeiros 

8 Marta Gerusa Gomes Larocerie 

9 Cleiton de Azevedo 

10 Paulo Fernando Fragoso de Carvalho 

11 Ariosto Afonso 

12 ............................ 

13 Pedro Corrêa 

14 Geraldo Barreto Campelo 

15 Dulcea da Rocha 

16 Álvaro Antonio Magalhães Filho 

17 Alexandre José Gonçalves de Medeiros 

18 José ....................de Albuquerque 

19 Alberto Neves Costa 

20 Antonio Carlos 

21 ..................... 

22 ................................ 

23 Angela Vasconcelos de Almeida 

24 Rosa Teresa M. Machado 

25 Edméa Nunes Sena 

26 Maria de Lourdes Vaz de Figueiredo 

27 Mateus Rosas Ribeiro 

28 Mario Alves Lima Junior 

29 José Julio Vilar Rodrigues 

30 ....................................... 

31 ...................................... 

32 Gildenor Ramos de Menezes 

33 Isa Maria Lemos Rocha  

34 José Rodrigues Lemos 

35 Elisabete de Andrade Cabral 

36 Antão Lino 

37 Israel Pereira da Silva 

38 Clodoaldo José da Anunciação Filho 

39 Elza Maria Marques Vieira. 
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Com algumas assinaturas ilegíveis, estas professoras e professores são portanto os(as)  

fundadores(as) da ADUFERPE. 

É objetivo do presente trabalho estudar os contextos da fundação da ADUFERPE. 

 

1 Contexto local 

Depoimento do Prof. Paulo Carvalho sobre a fundação da ADUFERPE: 

 

Ingressei na UFRPE no Departamento de Economia Doméstica em 1977 como professor colaborador na 

cadeira de Puericultura e posteriormente acumulando outra disciplina Higiene e Saúde Pública. 

Nesta época ainda vigorava a ditadura militar e consequente proibição e criação de entidades sindicais na 

categoria.   

Na época,não havia concursos na UFRPE, pelo menos não era do meu conhecimento. Os professores 

eram convidados pela falta de profissionais nas respectivas áreas. 

Para a fundação da ADUFERPE na UFRPE, fui convidado inicialmente pela professora Rosa Medeiros, 

lotada no meu departamento. Em seguida ocorreram reuniões com outros professores como Dr. Pedro 

Correia, e Prof. Fernando Raul. Não lembro bem a sequencia, mas a estes se seguiram Prof. Alexandre 

Medeiros e Prof. Ademir Ferraz. 

O Prof. Pedro Correa que tinha formação política no PCB, era muito determinado e prestativo, fazendo 

inicialmente toda a parte de tesouraria e secretaria da futura entidade. A Prof. Rosa Medeiros era 

encarregada da parte política, contatos com a ANDES e de arregimentar novos sócios para entidade. Foi 

nesta última função onde comecei minha colaboração visitando os departamentos da universidade, 

conversando com colegas na tentativa de convencer os mesmos a participar. 

Praticamente não existia, relação entre o movimento docente e a reitoria, atuávamos sem nenhum contato 

com a reitoria. Éramos considerados agitadores da ordem pública. 

Nesta época fui denunciado pela diretora Profa. Inalda Xavier como comunista, após perseguições dentro 

do departamento, que nos dias de hoje seria assédio moral. A diretora, muito amiga do reitor Humberto 

Carneiro, conseguiu que o mesmo me demitisse do cargo, o que foi feito. Retornei após decisão judicial 

proferida pelo Dr. Petrúcio Ferreira o qual determinou não só a minha reintegração aos quadros da 

universidade como também o pagamento dos honorários não pagos durante o meu afastamento. Foi um 

julgamento ao meu entender de caráter político, deixado bem claro nas palavras do eminente juiz. 

Na relação entre o movimento docente e a ditadura, havia uma disputa de espaço por parte da entidade 

dificultada por elementos ligados aos militares e favorecidos pelos mesmos dentro da universidade, esta 

totalmente nas mãos do governo da ditadura. Durante o processo de convite aos colegas professores da 

UFRPE cheguei a ser expulso do Departamento de Medicina Veterinária literalmente à pontapés e gritos 

de “comunista filho da puta, agitador” e outros adjetivos mais. 

A minha participação na entidade, não lembro necessariamente a ordem, mas, por falta absoluta de 

membros para exercer as funções, éramos poucos com coragem para tal, fui tesoureiro, secretário, vice-

presidente e presidente da ADUFERPE. 
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A entidade funcionou na década de 1980, com todo esforço era no sentido de impedir a privatização da 

universidade por parte do governo, em segundo plano vinha à questão salarial, e o fim de contratações 

sem concurso. A organização da entidade com função de sindicato, a luta por uma universidade 

autônoma, pública, laica e de qualidade. A união de todas as associações a ANDES e posteriormente a 

CUT. 

 

Prof. Paulo Fernando Fragoso de Carvalho, nascido a 18-01-1948 no Recife . Médico, formado 

pela Universidade de Pernambuco em 1976, sempre foi ligado as causas populares, atualmente é produtor 

cultural, e fotógrafo de renome. Professor aposentado do Departamento de Ciências Domésticas da 

UFRPE, foi um dos fundadores da entidade e fez parte da sua primeira diretoria (1981-1983), tendo 

ocupado outros cargos, inclusive a presidência na gestão (1989 a 1991). 

 

Depoimento do Prof. Raimundo Luiz da Silva, aposentado do Departamento de Agronomia da 

UFRPE, um dos assinantes da ata, sobre a fundação da ADUFERPE: 

 

Lembro que um número expressivo de docentes vivia descontente com os velhos e atuais problemas, quais 

sejam: carreira docente, baixos salários,  condições de trabalho, ... situação que me indignava como a 

muitos outros. 

Parece que uma assembleia ou um outro evento, em alguma Universidade, ou mesmo alguma medida do 

governo, foi o estopim, provocou uma tomada de decisão por parte dos docentes. E com aquele entusiasmo 

contagiante, partimos para uma convocação boca a boca para a histórica assembleia, vencendo um certo 

receio tendo em vista a situação política do Brasil. Não lembro do uso de outros meios de convocação. Em 

plena assembleia, foi motivo para risadas o Prof. Geraldo Barreto Campelo ( o Barretim ) "passando o 

pires" ou melhor o chapéu, angariando fundos para o movimento. 

Nasci em Iguatu, cidade situada na Região Centro Sul do Ceará, no dia 29 de abril de l940. De baixíssimo 

poder aquisitivo fui estudar em uma escola agrícola em Lavras da Mangabeira-CE. Internato grátis que 

oferecia além da dormida, três refeições diárias e anualmente fardamento e um par de botas. Para mim 

era uma riqueza, foi determinante na continuidade dos meus estudos após o curso primário. Naquela 

época o curso nos colégios agrícolas era composto, correspondendo ao ginásio, por dois anos de 

Iniciação e dois anos de Mestria e equivalente ao científico, três anos de Técnico Agrícola. Para cursar o 

Mestria e o Técnico Agrícola éramos submetidos a uma espécie de ENEM.  

Como em Lavras só tinha o Iniciação, aos alunos aprovados na seleção eram oferecidas opções para 

estudarem em colégios congêneres. Escolhi o Colégio Agrícola João Coimbra aqui em Pernambuco, 

contíguo à cidade de Barreiros, onde cursei os cinco anos restantes. Nesse período, influenciado pelas 

disciplinas que tratam de temas do meio rural bem como pelo contato com estudantes de agronomia que 

ensinavam no colégio surgiu o interesse pela UFRPE. 

No colégio considerável parte da estudantada era de esquerda e por isso éramos taxados de comunistas 

por colégios rivais da cidade. Não éramos organizados em uma entidade, essa posição política deixava-se 

transparecer no dia a dia, no apoio a um candidato, na defesa de uma ideia, ... Eu por exemplo, transferir 

ou tirei o título de eleitor como morador do Engenho Linda Flor em Rio Formoso, localidade que até hoje 

não conheço. O objetivo foi votar em Edil meu professor de francês. Foi por essa convivência que na 

UFRPE  me acostei a um grupo do qual faço parte até hoje. Por volta de 1973 tive o prazer de me 

encontrar com Edil ocasião em que fiquei sabendo que ele tinha sido preso por três vezes após o golpe dos 

milicos. 

Em 64, ano de ingresso na UFRPE, certa noite, meus ex-colegas do colégio, acordaram sob a mira de 

fuzis.  

O Brasil em 1981, governado pelo Gal. João Figueiredo mais burro que seus cavalos tinha uma situação 

política instável com um grupo de militares mais radicais forçando uma repressão pior e um outro 

defendendo uma certa abertura política. Ambos apoiados por civis. Um terceiro grupo formado por civis e 

alguns militares  lutava pela redemocratização do país. Aqui em Pernambuco só lembro que o governador 

era Marco Maciel, tinhoso como diz a música  Respeita o Januário e subserviente aos militares. 
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Na época só com um ano de Rural ocupava a maior parte do tempo com afazeres acadêmicos não tendo 

uma participação efetiva em reuniões preparatórias para a fundação da ADUFERPE. Parece que não 

ocorreram muitas reuniões. 

A luta, a disputa política era muito intensa na década de 80, assembleias enchiam o Salão Nobre com a 

participação estudantil e aí predominava a questão salarial. 

O grupo de direita do qual tinha participação expressiva docentes dos Departamentos de Agronomia e 

Tecnologia, comparecia com forte intenção de votar contra uma greve; mas, era frequente a maioria se 

retirar porque como não acompanhava o desenrolar do movimento docente esses professores ficavam 

"perdidos", sem argumentos para se contraporem às propostas apresentadas. Assim, a solução que 

encontravam era "bater em retirada" e depois acusar a ADUFERPE de manobra, qual seja: discutir 

excessivamente a pauta para por em votação somente quando a assembleia estivesse esvaziada.  

Foi um bom período, emocionante até pelo confronto que ocorria e a esperança de conquistas que às vezes 

se realizavam. Tínhamos mais estímulo parece que por vivermos sob uma ditadura e depois por 

recentemente termos nos livrado dela. 

Desconheço essa liderança que atribuem ao Prof. Pedro Correia. Ele ficava lá pela ADUFERPE 

rabiscando alguma coisa parece que para passar o tempo; não tenho conhecimento da sua atuação. 

 

Era reitor da UFRPE na época o Prof.NaldoHalliday Pires Ferreira,  médico veterinário formado 

em 1957 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Assumiu os cargos de Vice-Diretor e Diretor 

Pró-Tempore da Escola Superior de Agricultura em 1971, Pró-Reitor de Graduação, Vice-Reitor e Reitor 

da UFRPE no período de 19 de setembro de 1978 a 19 de setembro de 1982. Sua gestão foi marcada pelo 

autoritarismo. Antes da sua gestão como reitor ocupava o cargo de vice-reitor na gestão do Prof. 

Humberto Carneiro (1974-1978), numa ocasião, quando assumiu a reitoria na ausência do reitor, para 

reprimir uma greve dos estudantes autorizou a ocupação do campus de Dois Irmãos  por tropas militares, 

com graves consequências na vida acadêmica da Universidade. 

Durante esta gestão ainda funcionava na campus da UFRPE a famigerada Assessoria Especial de 

Segurança e Informação (AESI/UFRPE), depois ASI/UFRPE, chefiada então pelo advogado Marcelo 

Pongondrin, que em nome da “segurança” da ditadura empresarial-militar, vigiava professores, estudantes 

e funcionáriosconsiderados “subversivos”. Este órgão interferia diretamente na contratação de 

professores, funcionários e impedia a matrícula nos cursos (ou mesmo expulsava) dos estudantes 

envolvidos com movimento estudantil de resistência à ditadura. 

Em 30/5/72, por exemplo, o diretor da DSI/MEC enviou circular em que elogia as AESI da UnB, 

UFPA, UFRPE, UFAL, UFBA, UFSE e UFPB, dando a entender que vinham atuando com mais 

eficiência que as outras (MOTTA, 2008). 

A interferência dos órgãos de informação sobre a administração da Universidadevinculado à rede 

de informações do Serviço Nacional de Informações (SNI) demonstra a situação de vigilância e 

mecanismos de controle a que estava submetida a comunidade acadêmica no período. 

Tal situação, levanta a necessidade de se buscar, junto aos arquivos da UFRPE, documentos que 

possam ampliar o horizonte desse contexto histórico, ao tempo que reforça o debate acadêmico e político 

a respeito da liberação dos arquivos atinentes à ditadura empresarial-militar no Brasil . 

O frequente desaparecimento da documentação produzida por essas Assessorias (na verdade, em 

muitos casos houve destruição proposital) está longe de ser acontecimento fortuito. Aqui a expressão 
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“queima de arquivo” assume seu pleno e literal significado. Os dirigentes que não assentissem poderiam 

ser punidos diretamente (aposentadorias compulsórias, demissões) ou indiretamente (perda de verba, 

protelação no atendimento de demandas). Nas Universidades brasileiras houve resistência contra o 

autoritarismo, especialmente por parte do movimento estudantil e sindical. Mas houve também muita 

cooperação dos dirigentes universitários. Assim, se os documentos da maioria das AESI sumiram é 

porque são comprometedores (MOTTA, 2008). 

 

2  Contexto político do governo Figueiredo (1979-1985)  

O governo do general Figueiredo foi marcado por uma enorme crise econômica e o início do 

processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi 

abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos. 

Inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos envolvidos com crimes políticos, no entanto, o 

projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolvia direitos 

políticos plenos aos exilados. 

Uma grande reforma estabeleceu a criação de diversos partidos políticos. O ARENA, partido dos 

militares, transformou-se no Partido Democrático Social (PDS) e abrigava os conservadores e 

beneficiários da ditadura. O MDB, que realizava a tímida oposição durante a linha dura, transformou-se 

em Partido do Movimento Democrático brasileiro (PMDB). Novos partidos também apareceram: Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores (PT) e 

Partido Popular (PP). 

Ao longo do governo Figueiredo, a ditadura empresarial-militar perdeu legitimidade social e 

sofreu desgaste politico. Mas ainda assim houve ameaças de retrocesso devido à radicalização de setores 

direitistas das Forças Armadas que tentaram barrar o processo de redemocratização. Militaresligados ao 

aparato de repressão política promoveram atos terroristas com objetivo de desestabilizar o governo e 

amedrontar a sociedade. maior desses incidentes aconteceu em uma festa do dia do Trabalhador que 

ocorria no RioCentro. Um militar morreu durante a explosão de uma bomba que seria colocada no palco 

do comício que acontecia durante a festa. 

Na área econômica, o governo Figueiredo sofria com as mazelas econômicas geradas pelo fim do 

“milagre econômico”. Delfim Neto foi mais uma vez convocado para assumir o cargo de ministro da 

Fazenda. Para superar as mazelas econômicas herdadas, o novo ministro lançou o “III Plano Nacional de 

Desenvolvimento”. O pacote econômico acabou não surtindo efeito, pois nesse período a recessão da 

economia mundial barrava a obtenção de novos empréstimos. 

Sua gestão ficou marcada pela grave crise econômica que assolou o mundo, com as altas taxas de 

juros internacionais, pelo segundo choque do petróleo em 1979, a disparada da inflação, que passou de 

45% ao mês para 230% ao longo de seis anos, e com a dívida externa crescente no Brasil, que pela 
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primeira vez rompeu a marca dos 100 bilhões de dólares, o que levou o governo a recorrer ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI) em 1982.  

 

3 O movimento docente nacional e a fundação da ANDES 

 Grande parte das manifestações populares do final da década de 70 e início da década de 80 

contribuiu para significativas mobilizações sociais, em especial nos sindicatos, que se reorganizam e 

realizam inúmeras greves, a exemplo dos trabalhadores do ABC Paulista (78 a 80). A retomada do 

crescimento dos sindicatos rurais, a reorganização dos trabalhadores fabris, a criação das Centrais 

sindicais, são tantas outras transformações que também ocorrem neste período (DONATONI, 1999). 

No segundo semestre de 1980 as associações docentes promoveram a primeira greve de 

professores universitários de âmbito nacional, antes mesmo da fundação da ANDES. Na pauta de 

reivindicações a efetivação dos “professores colaboradores” era um dos pontos principais. Esta greve 

paralisou 35 mil professores nos meses de novembro e dezembro de 1980 e levou ao afastamento do 

Ministro da Educação Eduardo Portella que foi substituído pelo general Rubem Ludwig que permaneceu 

de 27 de novembro de 1980 a 24 de agosto de 1982. 

Neste contexto, váriaslideranças de professores que há muito buscavam organizar sua categoria, 

realizam os primeiros encontros de professores com o objetivo de criarem as Associações Docentes do 

Ensino Superior - ADs - por universidades. As primeiras ADs foram as do Paraná (APUFPR), Viçosa 

(ASPUV) e de Santa Maria (APUSM) (DONATONI, 1999). 

Neste momento, é possível constatar a preocupação das ADs em unificar nacionalmente a luta dos 

docentes com as lutas mais gerais, encaminhadas por outras categorias de trabalhadores.  

Observa-se, que grande parte das ADs estavammobilizadas e unificadas, lutando por seus direitos, 

fortalecidas, neste momento, pela Coordenação Nacional das Associações dos Docentes do Ensino 

Superior.Durante a 32a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC – em 

1980, os professores universitários decidem realizar um Encontro chamado de Encontro Extraordinário de 

Associações de Docentes - ENExAD - que aconteceu no Rio de Janeiro, com a participação de 49 

Associações de Docentes de todo país demonstrando, assim, o crescimento das ADs por local de trabalho 

e a participação da categoria no movimento.  

Nesse Encontro, organizou-se a pauta de trabalhos da Coordenação Nacional das Associações dos 

Docentes. Esse ENExAD traz algumas resoluçõesjá discutidas pelos professores, a saber: a reintegração 

de professores atingidos por atos de exceção, reiterando a posição do Encontro, de readmitir esses 

professores vítimas de cassações brancas de caráter administrativo; reivindicações dos docentes das IES, 

tais como progressãoautomática por titulação e tempo de serviço, incorporaçãoautomática dos 

Colaboradores e Auxiliares de Ensino à carreira do Magistério, reajuste semestral e aposentadoria 

integral, entre outras. Discutiu-se também, amplamente, em uma reuniãoplenária, a questão da 

democratização das universidades, em que se extraíram, para isso, três encaminhamentos básicos 
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enquanto condição inicial: ampla liberdade de organização e expressão das entidades representativas dos 

diversos segmentos da comunidade universitária e a manutenção de sua independência em relação à 

estrutura da instituição; realização, pelas ADs, de uma campanha nacional pela estabilidade no emprego 

dos diretores que presidem as ADs e pela estabilidade no emprego para todos os docentes; estudo e 

divulgação das experiências de democratização nas Universidades, para definição de pautas comuns de 

luta (DONATONI, 1999). 

O primeiro congresso significava, para os professores universitários, um espaçopolítico para 

deliberar sobre a criação de uma entidade que os representasse nacionalmente pois, segundo as 

liderançasuniversitárias, o II ENAD, em João Pessoa e o Encontro Extraordinário, no Rio de Janeiro, não 

eram os fóruns apropriados para tal decisão. Ainda segundo o referido Boletim no 3 das ADs, como 

fórmula consensual, deliberou-se pela convocação de um Congresso Nacional de Professores, que seria o 

local adequado para a discussão deste assunto (DONATONI, 1999). 

A preparação desse Congresso em cada Instituição de Ensino Superior brasileiro é fundamental 

para sua força e representatividade, sem as quais não há sentido em se criar uma entidade nacional, que 

seria apenas uma sigla a mais. A participação de todos os professores na discussão do caráter desta 

entidade e na eleição de seus delegados representantes é vista, pela Coordenação Nacional, como 

condição essencial para o avanço de nossas lutas (DONATONI, 1999). 

A Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES - é criada no dia 19 de 

fevereiro de 1981, pelos professores presentes ao I Congresso Nacional de Docentes Universitários. A 

ANDES foi criada tendo por finalidade uma ampla representatividade dos docentes das Instituições de 

Ensino Superior que, além de congregá-los e encaminhar todas as suas reivindicações e lutas, tem por 

finalidade convergir o movimento docente rumo àsquestões mais gerais, pertinentes à sociedade 

brasileira.A ANDES, portanto, foi criada pela necessidade que tinham os professores, de uma entidade 

que os representasse nacionalmente. Foi um processo diferente daqueles que ocorrem em alguns 

sindicatos, em que primeiro surge a representação nacional para depois haver a construção das bases.  

No caso da ANDES, foram as bases do movimento docente quem criou sua mais importante 

representação sindical, daí, a necessidade de organizar e fortalecer as ADs existentes e ampliá-las em 

outras universidades. Essa necessidade era premente, pois já era tempo de aglutinar as reivindicações das 

ADs e continuar a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Com a criação da ANDES a 

Diretoria Provisória ficou assim definida: Presidente- Osvaldo de Oliveira Maciel; 1o Vice-Presidente- 

Agamenom de Almeida; 2o Vice-Presidente- Laurindo Leal Filho; Secretário Geral- Luiz Pinguelli Rosa; 

1o Secretário- Newton Lima Neto; 2o Secretário- Flávio Valente; 1o Tesoureiro- Mindé Menezes; 2o 

Tesoureiro- Francisco Alves; Vice-Presidente da Regional Sul- Sérgio Pires; Vice- Presidente da 

Regional SP- Carlos Eduardo Malhado Baldijão; Vice-Presidente da Regional RJ- João Ferreira Filho; 

Vice-Presidente da Regional Leste- Renato Ortiz; Vice-Presidente da Regional Centro- Oeste- Marco 

Antonio Leite; Vice-Presidente da Regional Nordeste 1 (BA,AL,SE)- Amundson Portella de Holanda 



 10 
Cavalcanti; Vice-Presidente da Regional Nordeste 2 (PB,PE,RN)- Rubens Pinto Lyra; Vice-presidente 

da Regional Nordeste 3 (MA,PI,CE)- Arlindo Raposo; Vice-Presidente da Regional Norte (PA, AM,AC)- 

Carlos Tomaz (DANATONI, 1999). 

 

4 Amarrando as pontas 

Numa perspectiva gramsciana escreve Navarro (2001): 

 

Se aos intelectuais orgânicos comprometidos com as classes subalternas cabe uma atuação primordial nessa 

direção, isto é, particularmente válido para os que têm  o saber como instrumento e objeto de trabalho, 

como é o caso, particularmente, dos professores universitários, responsáveis pela prática do ensino, da 

pesquisa e da extensão – ou seja, pela produção e veiculação de conhecimentos – e, mais precisamente, 

daqueles que, dentre eles, se orientam por um horizonte político emancipador (NAVARRO, 2001, p.43). 

 

Para o novo sindicalismo docente, a relação entre atividade intelectual e atividade sindical é 

marcada pelo fato de que os próprios intelectuais assumiram a condição de sindicalistas e tentam atuar 

organicamente nesta dupla condição, tanto nas instituições em que trabalham como na CUT, à qual o 

ANDES-SN se filiou, após um longo e conflituoso processo de debate interno. Tal singularidade tem, 

portanto, uma dimensão crucial na própria constituição da identidade do movimento docente. A 

originalidade histórica do nosso sindicato é reunir profissionais que, pela natureza do trabalho que 

realizam, e pelo prestígio social e político historicamente conferido ao intelectual e ao professor 

universitário, foram compelidos, por várias injunções, a se organizar sindicalmente em nível nacional. 

Esses profissionais assumiram, como coletivo organizado, a identidade de trabalhadores assalariados mas 

mantiveram em relação ao conjunto dos trabalhadores sindicalizados as marcas distintivas da natureza do 

seu trabalho e da valorização social da sua profissão, que conferem especificidades à própria ação sindical 

que desenvolvem (NAVARRO, 2001). 

Criada no início da década de 80, coincidindo com as primeiras articulações objetivando-se a 

fundação da CUT, das quais os primeiros dirigentes do MD participaram ativamente, a ANDES integrou 

o processo de constituição do chamado “novo sindicalismo” brasileiro, que teve um papel político 

decisivo nas lutas pela redemocratização da sociedade e na reorganização dos trabalhadores, defendendo 

a autonomia e independência sindicais como condições para a efetivação de ações econômicas e políticas 

de combate ao capitalismo (NAVARRO, 2001). 

O “novo sindicalismo” foi-se afirmando na CUT, em oposição ao sindicalismo pelego da Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT), herdeira do sindicalismo de Estado implantado por Vargas, orientado 

pela política de conciliação de classes e de atrelamento ao Estado. 

Entretanto, as fragilidades das relações estabelecidas pela ANDES com o “novo sindicalismo” 

têm como cerne a natureza a natureza e as especificidades do trabalho docente, que explicam em grande 

parte,  por que a categoria, apesar de massificada e assalariada, tem resistências a se assumir como parte 

das classes trabalhadoras. 
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 Sobre esses tempos, escreve o saudoso companheiro Edmundo Fernandes Dias:  

Tempos duros, tempos em que uma ditadura se recusava a morrer. Mas tempos de muita energia, de muita 

iniciativa, de ousadia na proposição de formas de luta. Como todo sindicato (à época associações) de 

servidores públicos, impedidos constitucionalmente de assumirem aquela identidade, os trabalhadores 

públicos construíram uma forma nova: nasciam organizações livres da tutela do Estado, do patronato, com 

autonomia em relação aos partidos, às crenças religiosas, etc. O movimento buscava construir uma 

entidade nacional. E pretendia fazê-lo não apenas rompendo com o sindicalismo tradicional até então 

vigente, mas com missões muito específicas. Nascia “sob o signo da luta” como afirmara um sindicalista 

petroleiro na sua fundação. Nascia com a determinação de combater o arbítrio tanto na sociedade como 

aquele que ocorria no interior da Universidade (...)  (DIAS, 2001, p.19). 

 

Segundo o mesmo autor, no interior da Universidade: 

O movimento tinha que enfrentar as famigeradas ASI (Assessorias de Segurança Interna) e cada docente 

tinha que conseguir, para ingressar na Universidade, o nihil obstat dos órgãos de segurança (...) O clima na 

sociedade era de pânico, de medo generalizado. Nesse momento resistir era preciso. E não era uma 

resistência apenas contra os desmandos, o arbítrio desta ou daquela autoridade. Era uma resistência contra 

os Estatutos, as normas internas e externas que se colocavam sobre a vida universitária. E coube aos 

docentes ao lado dos estudantes e logo após com os técnico-administrativos, travar essa luta que mutatis 

mutandis permanece em muitas das Instituições de Ensino Superior atuais (DIAS, 2001, p.20). 

 

Para o mesmo autor:  

Esse processo se dá ao mesmo tempo em que a base social da categoria muda em profundidade. Agora os 

docentes eram assalariados que viviam, na sua quase totalidade, dessa profissão, que não tinham como 

sustentar-se fora dela. Assim foi nascendo um sentimento sindical que, somado às opções político-

partidárias, passou a mover o imaginário, as práticas, o cotidiano desse grupo. O movimento docente que 

alguns com bom humor chamavam de Pós-Graduação da UNE (DIAS, 2001, p. 20). 

 

 No quadro de confrontações políticas com o regime, alguns dos fundadores da ANDES salientam 

a importância das reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para o início da 

articulação nacional dos docentes, como espaço de discussão e debates  do movimento em formação. As 

ADS começaram a se encontrar na SBPC. Como lembra Paulo Rizzo, na introdução dos cursos de 

formação sindical: “Tudo começou com um pequeno cartaz, fixado por professores da USP, chamando 

para uma reunião de associações docentes durante uma SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência)”. 

 Gestada e deflagrada a partir deste encontro a greve nacional dos docentes das IFES autárquicas 

de 1980 influiu decisivamente no processo de nascimento da ANDES. A sua própria deflagração nacional 

gerou no início, nítidas divisões no interior da Coordenação Nacional, relacionadas às táticas sobre a sua 

pertinência ou não naquele momento. Significativamente, a greve traduziu os eixos básicos do 

movimento, ao conjugar a luta econômica e a luta política em sua pauta de reivindicações: reajuste 

salarial de 48% retroativo a março de 1980 e implantação de reajuste semestral de salários, plano de 

carreira, mais verbas para a educação.  

Em que pese as suas fragilidades decorrentes da inexperiência dos dirigentes, esta greve foi forte e 

teve impacto nacional. O MD enfrentou no seu percurso e desfecho, a queda do ministro Portela e a 

ascensão do general Rubem Ludwig que negociou em uma semana, o que seu antecessor fora incapaz de 

arrancar em quase um ano de enfretamento com o DASP/SEPLAN: uma carreira docente que preservava 
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a estrutura básica discutida pelo MEC com o movimento e uma reposição salarial de 30% 

(NAVARRO, 2001). 

Segundo Otranto (2000)  a criação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 

(ANDES) foi marcada pelo confronto de duas concepções: uma que defendia uma federação de ADs, ou 

seja, uma entidade de entidades, e outra que propunha uma associação nacional que propiciasse uma 

maior participação de base.  O confronto entre estas duas concepções (federação  versus  associação 

nacional) no que se refere às suas análises políticas foram, em parte, prejudicadas pela greve que 

aconteceu em 1980.  Estabeleceu-se um certo viés, um confronto artificial, entre o grupo que havia 

defendido a deflagração da greve, que prevaleceu, e o grupo que propunha o adiamento da greve.  

Embora reconhecendo que aqueles que defenderam a deflagração da greve fossem os mesmos que 

lutavam pela concepção da entidade como associação (não federação), a discussão política sobre a 

natureza da entidade ficou prejudicada. 

             Essa primeira greve, para muitos professores, marcou o movimento docente como um movimento 

sindical, pois tinha como principal bandeira de luta a reestruturação da carreira do magistério superior. 

Outros ainda consideram que ela revelou a germinação de uma nova universidade dentro da “velha” 

universidade.  Seria ilusório, entretanto, deduzir que a relativa facilidade com que a greve se impôs, 

obrigando o governo a recuar e consolidando politicamente o M.D. em sua articulação nacional, 

significava já uma transformação da universidade em sentido mais estrutural.  A conjuntura econômico-

política que combinava enorme arrocho salarial e evidente desgaste do regime autoritário fez com que 

uma relativa maioria silenciosa desse velado apoio à greve. No entanto, muitos docentes não admitiam de 

forma alguma a greve como instrumento de luta.  Achavam que era inadequado, era estranho à natureza 

da instituição universitária.  Nesta, como nas greves que se sucederiam, sempre houve um grupo de 

professores que furavam a greve e que só não impuseram maior resistência porque os estudantes, em sua 

maioria, não compareciam às aulas.  

            Essa greve das autarquias teve influência marcante na criação da ANDES em fevereiro de 1981, 

não apenas por ter acentuado a necessidade de criar a entidade nacional, mas também pelo caráter que 

assumiu a entidade sob o aspecto político-sindical.  Entretanto ficava evidente que, na visão daqueles que 

defendiam que a entidade nacional fosse uma associação, estava clara a intenção de construir uma 

estrutura sindical diferente da estrutura tradicional do sindicalismo no Brasil (COELHO, 1996). 

            De fato, no Congresso de Campinas, ocorrido em 20/02/81, com relação ao caráter da entidade 

nacional, foi aprovado por aclamação que a ANDES é uma Associação de âmbito nacional, autônoma 

relativamente ao Estado e à administração universitária, democrática e representativa dos professores das 

Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o Brasil, e não apenas das diretorias de Associações de 

Docentes.  
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            Assim, o caráter sindical da ANDES, já nas suas origens, se confrontava com o modelo oficial 

de sindicalismo vigente no Brasil desde Getúlio Vargas.  Tal modelo se caracteriza com sindicalismo 

atrelado ao Estado e sustentado pelo imposto sindical.  

 Durante a greve nacional de 1980 começaram a surgir as primeiras tensões e divergências 

políticas no MD que vieram a desembocar na própria fundação da ANDES. De um lado, estavam aqueles, 

minoritários, que consideravam que se deveria adotar uma estrutura federativa, isto é, a ANDES deveria 

ser uma federação de ADs, esta ala era influenciada principalmente pelos militantes do PCB e em menor 

expressão pelo PC do B e MR-8; do outro lado, majoritário, havia os independentes, influenciados por 

diversas correntes do PT, principalmente pela Articulação, que almejavam romper com a estrutura 

sindicalista tradicional e defendiam uma organização  pela base, autônoma e não federativa, isto é, as 

ADs não seriam independentes e nem a ANDES deveria se tornar uma federação de ADs. Esta ala do MD 

era chamada ironicamente de “Força Estranha”3, dada a dificuldade de sua caracterização política. Na 

própria composição da diretoria provisória estas alas foram denominadas de “azuis” que eram mais 

acadêmicos e os “pretos”que eram mais sindicalistas. Os “azuis” eram liderados por Luiz Pinguelli Rosa e 

os “pretos” por Carlos Martins e Newton Lima Neto (NAVARRO, 2001). 

 Para preservar a unidade do MD a primeira diretoria da ANDES foi composta por representantes 

das duas alas. 

 É interessante constatar que a chamada “Força Estranha” constituiu-se no núcleo inicial da 

corrente ANDES-AD (Andes Autônoma e Democrática) organizada a partir de 1986. Por outro lado, 

como outras correntes e denominações diferentes, a divergência entre estas concepções político-sindicais 

até hoje estão presentes no MD. 

 Escreve a Profa. Ignez Navarro na obra originária da sua tese de doutoramento: 

Ao saírem da academia para as praças públicas, os trabalhadores intelectuais das instituições de ensino 

superior vão se convertendo, organicamente, em intelectuais trabalhadores que, através de suas direções 

nacionais e valendo-se da estrutura democrática criada, tentam articular-se com os movimentos sindical e 

popular, a partir de suas especificidades próprias. Especificidades estas que, decorrentes em grande parte 

da natureza do trabalho que realizam, vão implicar novas tensões, contradições e desafios ao seu 

movimento (NAVARRO, 2001, p.205). 

 

Segundo consta da Ata da assembleia datada de 15 de maio de 1981 a primeira diretoria  

da ADUFERPE, foi formada pelos professores: 

Presidente: Fernando Raul de Assis Neto; 

Vice-Presidente: Pedro Correia; 

1o Secretário: Antão Lino; 

2o Secretário: Pedro Noberto de Oliveira; 

Tesoureiro: Paulo Fernando Fragoso de Carvalho. 

 
3Denominação inspirada na música de Caetano: Força Estranha: “Por isso uma força / Me leva a cantar / Por isso essa força /  

Estranha no ar”. 
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Foi esta gestão que levou à frente os destinos da entidade até 1983 e entre as 

reivindicações locais a principal erao enquadramento dos professores colaboradores admitidos 

após 31/12/79, que formava um contingente significativo da categoria docente da UFRPE àépoca. 

Quando sãocomparados os depoimentos dos professores Paulo e Raimundo, fundadores da 

entidade, percebe-se que para o primeiro, a assembleia de fundação da entidade, foi 

intencionalmente articulada por um grupo de militantes docentes, que depois assumiu a liderança 

e a própria direção da entidade; fato que não se percebe no depoimento do segundo, para o qual, a 

assembleia de fundação parece ter sido um movimento espontâneo e massivo dos/as docentes da 

UFRPE, resultante do contexto da situação salarial e da opressão da ditadura. 

Assim, constatamos que, desde a sua fundação a ADUFERPE (filiada a ANDES) assumiu 

o papel sindical de encaminhar as lutas por melhoria salarial, pela carreira docente e pela 

democratização da estrutura de poder da universidade. A entidade nasceu no bojo das lutas de 

organização da classe trabalhadora e resistência à ditadura empresarial-militar. 
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