


// Desenho de capa: Matheus Ribeiro

 O horizonte colocado para a universidade pública é bastante sombrio. Enquanto vigorar a 
regra do Teto dos gastos (EC 95), a tendência de cortes na educação pública deve se reforçar, 
assim como suas consequências: degradação das estruturas; falta de itens básicos; ausência de 
bolsas; assistência estudantil insuficiente;  problemas nos contratos com empresas 
terceirizadas; carência de técnicos e professores etc. Junto a isso, certamente  virão as 
tentativas de quebra do princípio da gratuidade e/ou da nossa submissão a interesses de 
empresas privadas. Nossas carreiras também estarão na berlinda. A desvalorização salarial em 
curso tende a se intensificar, juntamente com o retorno da ameaça de uma reforma da 
previdência agressiva contra o funcionalismo público. O ataque à estabilidade no emprego seria 
o coroamento deste processo.

 Até aqui, essas tendências e ameaças não foram suficientes para uma aglutinação de 
forças em defesa da universidade pública e das nossas carreiras. Excetuando-se os primeiros 
meses de 2017, quando se verificou um ascenso de lutas contra a reforma de previdência, que 
foi essencial para fazer recuar uma parte dos parlamentares, a precarização do nosso ambiente 
de trabalho impulsionou apenas a nossa fragmentação e a busca individual pela sobrevivência 
em meio ao caos que se avizinha. No entanto, parece cada vez mais claro que o avanço desses 
processos pode nos trazer danos irreparáveis, caso não consigamos dar uma resposta 
contundente e à altura desses desafios.

 Nesse sentido, nosso sindicato poderá ocupar um papel chave, como espaço de resistência 
à tendência de fragmentação e competição da vida acadêmica, promovendo espaços e 
dinâmicas de integração e sociabilidade essenciais para retomada de iniciativas coletivas mais 
orgânicas e abrangentes. Por isso, preparamos este material para apresentar a ADUF e o 
ANDES-SN, sobretudo às e aos colegas não sindicalizados, como um convite para se juntarem a 
nós e fortalecerem nossa entidade representativa. Assim, nas páginas que se seguem, vocês 
poderão conhecer um pouco mais sobre nosso sindicato, bem como sobre as possibilidades de 
ação e vivência ainda por construir! Venha defender o nosso futuro!

 Saudações sindicais!
 Diretoria da ADUFDourados
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 A estrutura sindical brasileira permite (e até fomenta) a 
existência de “sindicatos de fachada”, completamente 
distantes de suas bases de representação. Esse fato acaba 
alimentando uma ideia bastante comum no imaginário social 
de que “os sindicatos não servem para nada”. No entanto, 
eles podem ser – e muitas vezes são – espaços importantes 
de debate, sociabilidade e construção de vínculos e de lutas 
conjuntas. Essa possibilidade depende da ação das 
diretorias – que devem lutar cotidianamente para não se 
tornarem “burocráticas” – mas também das posturas do 
conjunto de sindicalizad@s, que devem assumir – também 
cotidianamente – um papel mais ativo na vida da entidade. 
Por isso, convidamos tod@s a se aproximarem da 
AdufDourados, conhecendo melhor nossa estrutura e nossa 
dinâmica!
 

Um sindicato nacional

 Somos uma “seção sindical” do ANDES-SN , sindicato 
nacional filiado à CSP/Conlutas, que abarca 70 mil 
sindicalizados de 121 seções – com autonomia e regimento 
próprios – em todo território nacional. A própria consolidação 
do Andes  já indica sua perspectiva crítica em relação a 
estrutura sindical implantada no Brasil: um sindicato 
nacional organizado por seções sindicais nos locais de 
trabalho, sem diretores “liberados” do trabalho e sem 
receber taxa sindical compulsória, mantendo-se apenas 
pela contribuição voluntária dos filiados. Essa estrutura mais 
democrática e horizontal visa articular o trabalho acadêmico 
e as lutas dos docentes e do conjunto da classe trabalhadora 
brasileira, além de preservar a autonomia em relação a 
partidos políticos – a qual se observa historicamente pela 
intensidade das lutas travadas e das greves deflagradas 
durante todos os governos, independentemente dos 
partidos.
 

Quem manda na Aduf é você!

 O estatuto da nossa seção sindical define uma 
diretoria, composta por 10 docentes e eleita pelo conjunto de 
filiados, responsável pela entidade pelo período de dois 
anos. No processo eleitoral, as chapas apresentam 
aspectos de sua linha política e ideais de ação, mas a 
assembleia é o espaço máximo de deliberação do sindicato 
e, por isso, as principais decisões e campanhas devem ser 
aprovadas nesta instância, independentemente das 
posições da diretoria. Isso vale para decisões que vão desde 
a construção de uma nova sede até as posições assumidas 
no cenário político nacional e internacional, passando 
evidentemente pelas estratégias de mobilização, como as 
campanhas, as paralisações e as greves. No caso de um 
sindicato nacional, como é o  Andes-SN, esse processo é 
um pouco mais complexo: para as questões que exigem 
uma decisão válida para toda a categoria, as seções 
sindicais, como a AdufDourados, tiram deliberações que são 

enviadas à instâncias deliberativas nacionais – congressos, 
conselhos e reuniões dos setores – para que seja aprovada 
a linha nacional que, por sua vez, volta para ser referendada 
– ou não – nas bases, garantindo a autonomia das seções.
 

Pra que?

A VOZ DOS DOCENTES: O sindicato é um espaço de 
expressão das posições da categoria, defendendo, no 
nosso caso, a educação pública, a valorização do trabalho 
docente e a ampliação com qualidade do ensino superior. 
Além disso, ainda mais no caso de um sindicato ligado a 
educação e a universidade, o sindicato pode ser um 
instrumento de expressão sobre questões mais amplas, 
lutando por justiça e democracia, em conjunto com outras 
entidades e movimentos sociais. Nesse sentido, 
historicamente, o Andes participou ativamente das lutas 
pela redemocratização do país e dos debates nacionais 
sobre as diretrizes da educação, compondo o Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública (que elaborou 
propostas para a Constituinte de 1886-88), apresentando 
propostas para a LDB e, por fim, elaborando o seu Plano 
Nacional de Educação da Sociedade Brasi leira. 
Localmente, na Aduf, além de participar desses processos 
nacionais, busca-se sempre o diálogo e a construção com 
instituições, entidades sindicais e movimentos para atuação 
em questões específicas da UFGD, de Dourados e do Mato 
Grosso do Sul.

INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO: É nosso sindicato que 
representa os docentes em negociações – em âmbito local 
e, principalmente, nacional – de propostas que envolvem 
nossa valorização salarial (reajustes e composição da 
remuneração), nossa carreira (critérios de progressão e 
redefinição dos níveis) e nosso regime de trabalho (jornada, 
dedicação exclusiva). Apenas para se ter uma ideia, além 
das periódicas campanhas salariais, nos últimos anos o 
Andes atuou para barrar uma proposta que elevaria nosso 
“limite mínimo” para 12 horas de aulas semanais e 
participou do processo que levou a criação da classe de 
“professor associado” na nossa carreira. Localmente, temos 
neste momento dois debates muito importantes: a 
regulamentação da carga horária e do “trabalho esporádico” 
docente. A participação é fundamental!

ESPAÇO DE SOCIABILIDADE: O sindicato pode ser um 
importante espaço de socialização, de estabelecimento de 
vínculos e de construção de práticas de lazer, esporte e 
cultura, tornando-se assim um importante contraponto à 
tendência de fragmentação e individualização que dominam 
as universidades e a sociedade contemporânea. A Aduf 
oferece uma boa estrutura física e a diretoria tem se 
esforçado para impulsionar ações neste sentido!



 Os sindicalizados podem participar das oficinas 
culturais oferecidas pela a ADUFDourados. A oficina de 
percussão, ministrada pelo professor Willian Grando, que 
acontece toda segunda-feira. A capoeira angola é 
ministrada pelo professor Bruno Pepper nas terças e 
quintas-feira das 20h às 21h na sede do nosso sindicato.

(Oficinas Culturais)

 Há também na sede da ADUFDourados dois campos 
de futebol society - um deles com iluminação noturna - para 
ser utilizado por nossos sindicalizados. Existem quatro 
times organizados que jogam semanalmente: Martas 
Futebol Clube, Boleiros, Black Panters e Pernas de Pau, 
além de uma quadra de areia que pode ser utilizada para 
vôlei e futevôlei.

(Martas Futebol Clube).

 O Carnaval da Aduf já é tradição na cidade e é uma 
alternativa festiva e política para os nossos sindicalizados e 
a população de Dourados. Neste ano fizemos o Concurso de 
Marchinha da ADUFDourados, com o tema S.O.S 
Educação, que contou com diversas canções inscritas. No 
ano de 2018 completamos dois anos do Bloco da Aduf! 

 (Bloco da ADUF no Carnaval 2018)

 Temos também o projeto Cine Buteco, que combina 
cinema, bar e debate, com o intuito de favorecer a 
socialização entre o público e os debatedores. Na última 
sessão, que foi uma edição especial, exibimos o filme “O 
Processo”, de Maria Augusta Ramos, que trouxe os 
bastidores do julgamento que culminou no impeachment de 
Dilma Rousseff, a crise política e o esfacelamento das 
instituições democráticas do país.

 O salão de festas do sindicato é disponibilizado aos 
nossos sindicalizados para festas particulares com uma 
taxa mínima para cobrir os gastos de limpeza, energia e 
água. Eventualmente há atividades culturais em parceria 
com coletivos de promoção cultural que movimentam a 
comunidade acadêmica e douradense. Também 
disponibilizamos para os nossos sindicalizados um 
convênio de plano odontológico e assessoria jurídica, com 
plantão semanal para apoio dos sindicalizados na garantia 
de seus direitos trabalhistas.



 A bandeira do nosso sindicato nacional tremula nas 
principais lutas e mobilizações brasileiras. E não é de hoje! 
Desde que o Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) surgiu em 
1981, estivemos na luta e defesa intransigente da educação 
pública, gratuita, de qualidade e popular; pela valorização 
do trabalho docente e pela autonomia das instituições 
públicas de ensino superior.

 O ANDES/SN cumpriu papel importante no processo 
de redemocratização do país, no início dos anos 80, com as 
Diretas Já, na anistia dos presos políticos e na Constituinte 
de 1986/88. Participamos junto com outras entidades da 
criação do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, 
que apresentou diversas propostas para a educação na 
Constituinte, na Lei de Diretrizes de Bases da Educação 
Nacional (LDB) e no final dos anos 90, para o Plano Nacional 
de Educação Brasileira (PNE). Além de lutar para barrar o 
processo de privatização generalizado da educação e 
outras áreas no governo de Fernando Henrique Cardoso.

 Nos anos 2000 continuamos mobilizados e lutando por 
um país menos desigual e em defesa da nossa carreira e da 
universidade pública. Com a vitória de Luiz Inácio Lula da 
Silva, mesmo reconhecendo certos avanços, optamos por 
construir a luta dos movimentos sociais nas ruas, fora dos 
acordos e conchavos da lógica da governabilidade. Neste 
mesmo período, iniciou-se um forte processo de cooptação 
de sindicatos e movimentos sociais para dentro do governo 
petista e, com a aprovação da Reforma da Previdência, que 
retirava direitos dos trabalhadores, mantivemos a nossa 
coerência e, em 2005, rompemos com a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).
 Ainda no governo Lula, defendemos a qualidade no 
processo de expansão das universidades públicas e 
denunciamos o desproporcional financiamento da 
educação privada em detrimento das universidades 
públicas, além dos ataques a nossa carreira. No governo de 
Dilma Rousseff fizemos duas greves nacionais da 
educação, que reivindicava uma reestruturação da nossa 
carreira e  o fim dos cortes em educação e saúde - além da 
“proposta” de reajuste zero no caso da última. Com o golpe 

que levou Michel Temer à presidência, os ataques aos 
trabalhadores e os cortes nos serviços públicos se 
intensificaram, e o ANDES assumiu importante papel nas 
lutas contra a PEC do Teto dos Gastos (agora EC 95) e para 
barrar a Reforma da Previdência proposta pelo governo 
ilegítimo, com destaque para grande Greve Geral de 28 de 
abril e o Ocupa Brasília de 24 de maio de 2017. 
 Neste ano de 2018, desenha-se um cenário ainda 
mais complexo e alarmante, com a perspectiva de mais 
ataques à classe trabalhadora e, mais do que isso, de 
ameaça às mínimas liberdades e garantias democráticas, 
com o avanço do conservadorismo e do fascismo - não 
apenas em âmbito eleitoral, mas sobretudo nas ruas. Neste 
contexto sombrio, precisamos de um sindicato ainda mais 
fortalecido não somente para lutar em defesa dos nossos 
direitos e da educação pública, como também em defesa da 
democracia. O ANDES, que nasceu no processo de 
democratização do país e impulsionou cada conquista da 
nossa categoria a partir de então, não vai se furtar a esta 
tarefa!

 A direção do ANDES é eleita a cada dois anos, por voto direto dos filiados, e é composta por uma diretoria 
nacional e doze regionais. As principais linhas de atuação são definidas em Congresso, com delegados eleitos 
em todas as seções, no início de cada ano, e são renovadas ou alteradas nos Conad (Conselho do ANDES), 
realizados na passagem para o segundo semestre. Entre esses dois grandes espaços deliberativos, a atuação 
da diretoria executiva se baseia nas decisões tomadas nas reuniões dos Setores das Federais, Estaduais e 
Municipais, compostos por representantes enviados pelas diretorias de todas seções sindicais.

(ADUFDourados presente no 37º Congresso do ANDES-SN)



 Os dois últimos anos não foram fáceis para a atuação 
sindical no país. Um cenário de permanência da recessão 
econômica e agravamento da instabilidade política e 
institucional, com um governo ilegítimo, impopular e 
desastroso, que buscou atender essencialmente interesses 
imediatos de elites predatórias, enquanto cortava gastos 
nos serviços públicos e atacava direitos trabalhistas e 
sociais. Em certos momentos, tal situação impulsionou a 
organização e a resistência coletivas, como de fato 
aconteceu no início de 2017, mas também deu vazão ao seu 
oposto: a apatia, a descrença, o isolamento e a busca de 
saídas e resoluções individuais.  No extremo disso, a 
proliferação do ódio na política e a criminalização dos que 
lutam – que teve sua manifestação mais brutal no 
assassinato de Marielle Franco em março deste ano. Foi 
contra essas últimas tendências que lutamos nestes dois 
anos, e é com a consciência dessas adversidades que 
apresentamos este balanço retrospectivo da nossa gestão.

As lutas:  contra a reforma da previdência e pela vida 
das mulheres

 Neste biênio, duas pautas foram centrais na atuação 
da ADUFDourados: a luta contra a Reforma da Previdência 
proposta pelo governo Temer e o fortalecimento das lutas 
das mulheres contra as diversas opressões da sociedade 
patriarcal. Tais pautas apareceram conjugadas no 8 de 
março de 2017, cujo tema principal foi a denúncia desta 
Reforma como “uma violência contra as mulheres”. A partir 
de então, a ADUF participou ativamente, junto ao Comitê de 
Defesa Popular, das atividades e manifestações que 
cresceram gradativamente: do primeiro grande ato de 
15/03, passando pelas ações nos bairros no dia 31 do 
mesmo mês, até o auge da mobilização com a grande Greve 
Geral de 28 de abril, em que entre 35 a 40 milhões de 
brasileiros deixaram de trabalhar, e com o movimento 
“Ocupa Brasília”, quando cerca de 150 mil manifestantes de 
todo Brasil tomaram a capital, levando o (des)governo 
desesperado a acionar as forças armadas para conter a 
multidão. Paralelo a isso, a ADUF se vinculou a várias ações 
ligadas as lutas das mulheres: participação no curso de 
formação sindical organizado pelo Andes, em Fortaleza, 
sobre as opressões contra as mulheres; busca de 
mecanismos e estruturas para fortalecimento da 
participação feminina nas ações sindicais (no âmbito da 
própria ADUF e do Andes); construção do 8 de março de 
2018; e, neste momento, participação, junto com outras 
entidades e coletivos, na organização da campanha 
“Assédio é violência”, nos espaços da UFGD e UEMS.  
Soma-se a isso as ações pontuais junto à administração da 
UFGD, como na intervenção para aceitação dos 
comprovantes de defesa para atualização da titulação e na 
busca da possibilidade do plano de saúde da Geap para os 
servidores da UFGD, essa ainda em aberto.

Iniciativas e apoios

 Como afirmamos do documento de apresentação da 
nossa chapa, um sindicato deve, além de convencer a 
população sobre a legitimidade de suas bandeiras, “ser 
solidária às lutas de outros grupos sociais e categorias” no 
sentido de uma sociedade mais justa. Por isso, procuramos 
construir ações para além dos interesses imediatos da 
nossa categoria, as quais, por sua vez, ampliavam a 
legitimidade da nossa entidade junto a comunidade externa. 
Neste sentido é que concebemos o Cursinho Popular da 
ADUF, para impulsionar a entrada de estudantes em 
situações de vulnerabilidade na universidade pública. O 
projeto teve uma experiência piloto em 2017, na escola Reis 
Veloso, já nos proporcionou bons sinais com a entrada de 
estudantes do projeto no último vestibular da UFGD. Em 
2018, o projeto se ampliou no tempo e no espaço: duas 
turmas, nos dois semestres. Muito ainda resta por ser feito 
para consolidar esta iniciativa, mas temos convicção do 
nosso acerto ao encampá-la. 
 Além disso, nestes dois anos, oferecemos apoio, 
preservando a autonomia, a uma série de outros 
movimentos, sobretudo o movimento estudantil e o 
movimento indígena, além de promover e apoiar diversos 
debates e audiências, que tinham como finalidade promover 
o pensamento crítico, as lutas dos trabalhadores e a 
integração de grupos minoritários ou com necessidades 
especiais.

Cultura, esporte e integração

 Nossa gestão apresentou, desde o início, o 
entendimento de que a unidade e o fortalecimento da nossa 
categoria dependem da criação de espaços e momentos de 
sociabilidade e de trocas culturais. Por isso, apostou-se 
numa política de cultura, pautada pela construção coletiva, 
como ficou expresso nos dois últimos carnavais: além das 
tradicionais festas, impulsionamos a construção do Bloco da 
Aduf e, no caso de 2018, também o concurso de marchinhas 
com o tema “SOS Educação”.  O Cine Buteco foi outra 
construção trazida pela gestão, proporcionando noites que 
misturaram filmes, debates e cerveja!
No caso da prática de esportes, em que a Aduf tem muito 
potencial a ser desenvolvido, temos o orgulho de ter apoiado 
o fortalecimento e a consolidação do nosso time feminino – 
MARTA’S F. C. – que completa 2 anos neste mês de outubro. 
Além disso, nos últimos meses, temos apoiado a 
consol idação do “Black Panters”,  t ime formado 
principalmente por estudantes estrangeiros, facilitando 
processos de adaptação e integração em Dourados. Tudo 
isso sem deixar de dar apoio ao futebol de grupos de 
professores da UFGD, com o tradicional time dos “Boleiros” 
da Aduf, e do recém-criado “Pernas-de-pau”. Por último, 
estamos preparando dois outros projetos neste segundo 



semestre de 2018: a “Escolinha de futebol da Aduf”, para 
filhas e filhos dos filiados e crianças da comunidade, e a 
Copa ADUFDourados”, que prevê, além do futebol, vôlei, 
rugby e muito mais!
 Por último, cabe mencionar as oficinas oferecidas aos 
filiados e a comunidade, como a de Teatro (já encerrada), 
Capoeira (recém-criada) e de Percussão, que já mostra 
seus resultados em atos e folias de Dourados!

Comunicação

 Uma das preocupações principais desta gestão foi no 
sentido de aperfeiçoar os mecanismos de interação e 
comunicação com os filiados. Encerramos este biênio com a 
certeza que ainda é preciso avançar mais, experimentando 
novas formas de comunicação, mas alguns avanços já 
podem ser destacados. O esforço inicial foi para, finalmente, 
construir um site oficial da entidade, garantindo um espaço 
virtual com o conteúdo fundamental sobre a entidade. Além 
disso, a interação via facebook foi potencializada, com um 
aumento exponencial no seu alcance. Por último, buscamos 
estratégias de aproximação, através de mudanças de 
linguagem – como nas experiências de “detalhamento das 
pautas” de assembleias – e de ações de deslocamento para 
os locais de trabalho, com visitas de membros da diretoria 
aos gabinetes dos professores e realização de cafés no 
centro de convivência da unidade 2.

Estrutura para filiados

 A partir de demandas dos filiados, fizemos alterações 
na gestão do espaço de festas e mudanças no trabalho da 
secretaria e, principalmente, da assessoria jurídica da 
ADUF, esperando que os professores tenham confiança no 
suporte oferecido pelo sindicato na garantia de direitos e 
garantias vinculados ao nosso trabalho. Também nos vimos 
obrigados a enfrentar a questão da regularização do alvará 
da sede, o que tornou necessária uma série de adaptações 
e reformas em curso no nosso espaço, que estão sendo 
feitas em conjunto com a reforma do parquinho para 
crianças. Esperamos que a iluminação de um dos campos 
(feita no início de 2017) e estes ajustes e reformas em curso 
sejam um ponto de partida para outras melhorias que não 
conseguimos realizar nestes dois anos, como quiosques e 
vestiários na área externa e uma sala de reuniões mais 
ampla para diretoria, sindicalizados e parceiros realizarem 
suas atividades.

Atuação junto ao ANDES-SN e organização interna

 Como parte de um sindicato nacional, assumimos a 
tarefa de aproximar a ADUF da direção nacional do ANDES-
SN e de outras seções que compõem a regional Pantanal. 
Nesse sentido, buscamos estar presentes nos atos e 
instâncias nacionais do nosso sindicato, como o setor das 

Federais e, nesse último biênio, conseguimos participar 
mais ativamente dos Congressos e Conad levando um 
número maior de diretores e docentes para essas 
atividades. Importante destacar ainda que e formamos em 
2017, junto a regional Pantanal, a Frente em Defesa das 
Instituições de Ensino Superior do estado de MS. Por outro 
lado, fizemos esforços para trazer para Dourados 
representantes do ANDES e de outras seções: na auge do 
debate sobre a reforma da previdência, trouxemos Leandro 
Madureira, assessor jurídico em Brasília, para debate e 
esclarecimentos aos filiados; em momento posterior, 
trouxemos para Dourados uma das etapas do curso de 
formação sindical do ANDES, a respeito da questão 
indígena, e realizamos um debate sobre conjuntura, em 
nossa sede, com a então presidente nacional, Eblin Farage. 
Após todas essas experiências e acúmulos, chegamos a 
conclusão que é preciso ir além, estabelecendo uma relação 
ainda mais orgânica no âmbito nacional, e um passo 
importante nesse sentido seria a criação e consolidação de 
um GT temático do Andes em Dourados.
 Por último, uma breve nota sobre a dinâmica interna da 
própria diretoria. A realização de reuniões ordinárias 
semanais, o controle atento dos gastos e a transparência na 
prestação de contas nos dão confiança de ter realizado uma 
gestão responsável. Mas o saldo positivo vai além desta 
dimensão, pois buscamos democratizar o funcionamento 
interno, promovendo a rotatividade nas tarefas de 
representação/coordenação – em reuniões, debates e 
atividades – e a horizontalidade nos processos decisórios. 
Esta é, para nós, uma das marcas mais positivas desta 
diretoria. Por isso, sem desconsiderar nossos limites e 
falhas, temos enorme satisfação de chegar ao final desse 
biênio como um grupo unido, resultante de uma gestão 
transparente, participativa e horizontal!

Obrigad@s a tod@s! Seguimos junt@s!
Diretoria da ADUFDourados, biênio 2017-2018.
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