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Carta	de	agradecimento	

Aos	e	às	colegas	da	Diretoria	2015-2017	e	à	Assembleia	Geral	de	Sócios	

10	de	outubro	de	2017	

Neste	 momento	 em	 que	 culmina	 nossa	 gestão	 na	 Seção	 Sindical	 do	 ANDES-SN	 na	
UFRGS,	 encerrando	 os	 trabalhos	 da	 Diretoria	 do	 biênio	 2015-2017;	 e	 em	 que	 se	
transmite	o	mandato	para	a	nova	diretoria	que	estará	à	frente	nos	próximos	dois	anos,	
gostaria	de	me	dirigir	às	colegas	e	aos	colegas	docentes,	sócios/as	e	apoiadores/as	de	
nossa	 Seção	 Sindical,	 companheiros/as	 da	 comunidade	 universitária,	 técnicos,	
estudantes,	Assessoria	 Jurídica	e	amigos	de	 tantas	 lutas	em	defesa	da	Educação	e	da	
Universidade	públicas,	presentes	a	esta	Assembleia.	

Me	encontro	fora	de	Porto	Alegre,	em	licença	da	UFRGS	para	pós-doutorado,	com	fins	
a	 dar	 seguimento	 à	 minha	 qualificação	 profissional	 e	 humana	 para	melhor	 ajudar	 a	
cumprir	 a	 tarefa	 da	 função	 social	 de	 nosso	 conhecimento,	 no	 horizonte	 da	
transformação	 estrutural	 de	 nossa	 sociedade.	 Daqui	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 gostaria	 de	
deixar	minhas	melhores	considerações	e	um	abraço	fraternal	a	todos	e	todas	vocês.	

Quero	agradecer	a	 todas	e	 todos	desta	Diretoria	e	dizer	que	me	orgulho	de	 ter	 feito	
parte	 deste	 grupo,	 ocupando	 a	 presidência	 neste	 biênio,	 com	 a	 confiança	 que	 foi	
depositada	 em	 todos/as	 nós	 e	 como	 parte	 desta	 diretoria	 colegiada,	 composta	 pela	
confluência	 de	 docentes	 cujas	 experiências,	 formação	 e	 trajetórias	 pessoais	 diversas	
nutriram	e	enriqueceram	esse	 grupo.	Nas	pessoas	de	nossos	diretores	Bete	Búrigo	e	
Robert	Ponge,	que	foram	fundamentais	desde	a	refundação	na	UFRGS	de	nossa	Seção	
Sindical	 do	 ANDES-Sindicato	 Nacional,	 agradeço	 a	 todos/as	 os	 colegas	 de	 nossa	
Diretoria	dos	9,	bem	como	a	CA,	nosso	vice-presidente	da	Regional	Rio	Grande	do	Sul.	

Como	 um	 dentre	 os/as	 integrantes	 deste	 grupo,	 concluímos	 essa	 jornada	 com	 o	
sentimento	 de	 que	cada	 um/a	 deste	 coletivo	procurou	 deixar	 uma	 parte	 de	 si,	 na	
construção	que	nos	move	e	que	se	atualiza	todo	dia:	a	necessidade	de	um	sindicato	de	
luta	como	é	o	ANDES,	atuando	em	defesa	de	nossos	direitos	e	por	pautas	que	dizem	
respeito	 a	nossa	 categoria,	 mas	 que	 são	 também	 de	interesse	 coletivo,	 por	 uma	
sociedade	em	que	a	Educação	e	a	ciência	não	sejam	mercadoria	e	onde	a	Universidade,	
o	 conhecimento	 e	 as	 relações	 sociais	 em	 geral	 possam	 vir	 a	 realizar,	 um	
dia,	plenamente,	sua	função	humanamente	compensadora.	

Nestes	dois	anos,	enfrentamos	momentos	difíceis	–	que	ainda	estamos	atravessando	-,	
com	 uma	 conjuntura	 de	 avanço	 avassalador	 da	 contrarreforma	 do	 Estado	 e	 da	



Educação	e	de	desmonte	das	 condições	do	 trabalho	docente	e	dos	direitos	da	classe	
trabalhadora	 em	 geral.	 Passamos	 também	 por	 momentos	 de	 luto	 como	 a	 perda	 do	
companheiro	Aron,	fundador	de	nosso	movimento	docente	combativo	na	UFRGS.	Mas	
tivemos,	 também,	momentos	de	 reafirmação	das	 energias	 vitais	 que	nos	movem.	As	
jornadas	contra	o	PL	257,	contra	a	PEC	241	(55)	e	a	contrarreforma	do	Ensino	Médio;	a	
sinergia	com	a	onda	das	ocupações	estudantis;	nossa	greve	docente	de	2016;	nossas	
ações	em	defesa	da	Previdência,	da	carreira,	do	caráter	público	da	Educação,	de	uma	
ciência	e	tecnologia	orientadas	para	fins	públicos	e	não	controladas	pelo	financiamento	
privado;	 nossa	 determinação	 de	 que	 na	 UFRGS	 o	 movimento	 docente	 crítico	 siga	
cumprindo	seu	papel	na	construção	de	uma	sociedade	emancipada,	enfim,	nos	fazem	
refletir	que	nossa	luta	vale	a	pena.	Nem	sempre	as	conquistas	são	imediatas.	Nem	sem	
sempre	logramos	barrar	as	contrarreformas	que	o	capital	acomete	sobre	nós.	Mas,	sim,	
é	certo,	que	todos	nossos	direitos	e	a	função	pública	de	nosso	trabalho	são	resultado	
de	lutas,	de	lutas	continuadas;	e	que	devemos	manter	a	tenacidade,	nossa	organização	
docente	 e	 a	 disposição	 para	 construir	 outro	 porvir,	 em	 que	 produziremos,	 todos/as	
nós,	a	contraofensiva	que	se	faz	necessária	na	atual	situação	brasileira	e	das	condições	
do	trabalho	docente	e	do	desmonte	da	Universidade	pública.	

As	 injustiças	 e	 os	 desmandos	 voltam-se	 contra	 nós	 sempre	 como	 ataques	 a	 nos	
golpear.	Mas	 do	 ímpeto	 da	 revolta	 se	mantem	 viva	 a	 chama	 da	 luta,	 do	 caudal	 que	
corre	em	nossas	veias	e	que	confere	maior	sentido	ao	papel	que	nos	cabe	dentro	da	
vida	universitária.	

Homenageando	um	grande	lutador	que	nos	deixou	há	cinquenta	anos	para	entrar	para	
a	imortalidade	na	história,	recordemos:	se	o	presente	é	de	luta,	o	futuro	nos	pertece!	

Obrigado	a	todos/as	colegas,	da	Diretoria	e	das	diferentes	unidades	acadêmicas,	com	
quem	 pude	 conviver	 e	 aprender	 nesses	 dois	 anos	 de	mandato	 e	 de	 jornadas	 de	
luta.	Viva	o	movimento	docente	 combativo!	Viva	o	ANDES-Sindicato	Nacional!	Viva	 a	
Seção	Sindical	do	ANDES-SN	na	UFRGS!		

Desejo	 um	 promissor	 e	 exitoso	mandato	 para	 a	 nova	 Diretoria,	 para	 lidar	 com	 os	
desafios	que	temos	pela	frente.	

Abraços,	

Mathias	Seibel	Luce	

	


