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Os estudantes da UFPel, após os movimentos de ocupação 
que ocorreram em junho e julho, conquistaram algumas de 
suas pautas. Confira os desdobramentos. Página 6

Mobilização Ocupações

Durante o 61º Conad, a categoria docente debateu conjuntura nacional e atualizou o 
plano de lutas do ANDES-SN. Evento também foi marcado pela posse da nova diretoria.  Página 5

Docentes atualizam lutas sindicais

Para o segundo semestre letivo, a Comissão Local de 
Mobilização planeja ações de enfrentamento contra os 
ataques aos serviços públicos. Página 3
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EXPEDIENTE

EDITORIAL

AGENDA
5/8

6 e 7/8 
9/8

10/8

26 a 28/8

Reunião conjunta do Setor das IFES, do GTPE, do GT Carreira e do 
GTC&T, em Brasília (DF) 
Reunião do Setor das IFES, em Brasília (DF)
Lançamento da Frente pela Auditoria da Dívida Pública, em 
Brasília (DF)
Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe), Brasília (DF)
3º Encontro do Curso Nacional de Formação Política e Sindical do 
ANDES-SN, em Belém (PA)

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Caras e caros colegas, este jornal traz 
algumas das inquietações pelas quais 
professoras e professores da escola 
pública brasileira estão passando. Dentre 
essas, a precarização, a privatização e a 
tentativa de impedir o pensamento crítico 
das e dos jovens que construirão o Brasil 
do futuro. 
Uma série de medidas tomadas pelo governo 
brasileiro ameaçam o funcionamento da 
educação pública. Essas medidas vêm em 
pacotes: PLP 257/2016, PEC 395/2014, 
PEC 241/2016, PLS 193/2016, PLC 
34/2016 e a Lei 13.243/2016. Números 
que embaralham a compreensão, mas 
que serão amplamente discutidos pela 
Comissão Local de Mobilização (CLM), 
criada na Assembleia Geral docente 
realizada em 13 de junho. A CLM irá às 
unidades durante esse semestre, iniciando 
no dia 8 de agosto, pelo Centro de Letras.
A precarização da universidade, contra 
a qual alguns estudantes da UFPel 
organizaram ocupações, é apenas um 
reflexo dessa política nacional de enxugar 
a máquina do estado. Essa precarização 
está na falta de condições de estudo e de 
trabalho de toda comunidade universitária.
No último conselho do ANDES-SN, o 61º 
Conad (ocorrido entre 30 de junho e 3 de 
julho), quando foi empossada a diretoria 
nacional para o biênio 2016/2018, 
foram discutidos as bandeiras e os 
encaminhamentos que o movimento 
docente trará para defender a educação, 
os serviços públicos e os direitos 
sociais. Nossa luta segue na resistência 
aos ataques aos direitos das e dos 
trabalhadores, contra o ajuste fiscal e os 
cortes nas políticas sociais.
A exemplo de grupos que discutem a 
realidade brasileira, este jornal foi até o 
Projeto Subjetivas, que fez uma mostra da 
produção de mulheres cineastas, trazendo, 
mais uma vez, a discussão da inserção da 
mulher na sociedade. E de quebra trazemos 
a dica do filme “O aluno”, que discute a 
alfabetização e a precarização do ensino 
público no Quênia, fazendo-nos pensar a 
respeito dessa questão em nossa própria 
realidade.

Pensar para quê?

Está prevista para o início de agosto a votação do Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257/2016 na Câmara dos Deputados. O PLP 257 propõe medidas para o 
refinanciamento da dívida dos estados com a União e para “reequilíbrio fiscal”, 
propondo um plano de três estágios para cortes de despesa de pessoal que 
inclui, entre outros pontos, o congelamento de salários. A ADUFPel-SSind seguirá 
mobilizada, junto ao ANDES-SN, para barrar o PLP 257/2016 e convida todas/os 
docentes a participar das reuniões da Comissão Local de Mobilização.



VD-06/2016 3

ADUFPEL
ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Comissão Local de Mobilização planeja
ações para o segundo semestre

A Comissão Local de 
Mobilização (CLM) 
prepara para o segundo 

semestre letivo ações. Até o 
final do ano serão realizadas 
reuniões nos departamentos 
da Universidade, no intuito 
de integrar a categoria 
na discussão sobre o 
agravamento dos ataques 
aos serviços públicos e, em 
especial, à educação e à 
carreira docente. A primeira 
reunião departamental que a 
CLM irá participar será no dia 
8 de agosto, no Centro de 
Comunicação e Letras. 
A Comissão de Mobilização 
foi formada no dia 13 de 
junho, durante Assembleia 
Geral da ADUFPel-SSind, com 
o objetivo de fortalecer o 
enfrentamento à conjuntura 
política nacional. Desde 
então, chamadas têm 
sido feitas aos docentes, em especial aos 
membros do Conselho de Representantes de 
cada Unidade, a fim de fortalecer o grupo. 
A Comissão Local de Mobilização entende 
que “este é o momento em que todas e 
todos precisamos defender nossos direitos 
e a educação pública”, afirma a professora 
Daniela Hoffmann, diretora da ADUFPel-SSind 
que também compõe a CLM. 
Os projetos em tramitação, que atingem 
os trabalhadores, irão nortear as ações do 
grupo: Projeto de Lei Complementar (PLP) 

JURÍDICO

O presidente do Senado Federal, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), determinou no início de 
julho priorizar a regulamentação do direito de 
greve no serviço público, que terá por base 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 327/14, de 
autoria do senador Romero Jucá (PMDB-RR). 
O projeto, com aparência de regulamentação, 
visa objetivamente restringir o exercício do 
direito de greve no serviço público. Alguns 
pontos merecem especial atenção:
- as formalidades para convocação de greve, 
inclusive quórum para deliberação, devem 
constar do estatuto da entidade sindical;
- observado o princípio da máxima 
representatividade, a assembleia será 
a responsável por: a) definir a pauta de 
reivindicação, b) deflagrar greve, e c) 
cessação da greve;
- o direito de greve deve submeter-se ao 

juízo de proporcionalidade e razoabilidade em 
seus motivos;
- a greve pode ser judicializada, por iniciativa 
das partes ou do Ministério Público, devendo 
o Judiciário priorizar o julgamento;
- o descumprimento da lei de greve sujeita a 
entidade à multa;
- é vedado o direito de greve do servidor 
público nos 60 dias que antecedem as 
eleições.
O projeto apresenta como principais efeitos 
da greve a suspensão do pagamento da 
remuneração correspondente aos dias não 
trabalhados e a vedação à contagem dos 
dias não trabalhados como tempo de serviço, 
para quaisquer efeitos. 
As entidades sindicais ainda deverão, com 
antecedência mínima de dez dias, comunicar 
à autoridade superior do órgão, entidade ou 

Poder respectivo, o interesse em deflagrar 
a greve; apresentar plano de continuidade 
dos serviços, com os percentuais previstos 
nesta lei (70% em atividades essenciais 
e 50% nas demais); informar a população 
sobre a paralisação e as reivindicações 
apresentadas ao poder público e apresentar 
alternativa de atendimento ao público. Caso 
não atenda algum destes requisitos, a greve 
será considerada ilegal. 
Como se observa, o texto do PLS pretende 
introduzir no ordenamento jurídico um 
verdadeiro instrumento de cerceamento do 
exercício do direito constitucional de greve, 
assegurado aos servidores públicos pelo 
texto da Constituição Federal de 1988.

Assessoria Jurídica ADUFPel-SSind

Direito de greve sob ameaça

257/2016, que prevê, entre outras medidas, 
congelamento salarial e redução do quadro 
dos servidores; a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/2016, que congela 
os gastos públicos por 20 anos para o 
pagamento da dívida; o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 34/2016, que altera a carreira 
dos docentes federais e prevê reajuste na 
tabela salarial sem repor as sucessivas 
perdas inflacionárias e o Programa Escola 
Sem Partido. 
A professora Vanessa Damasceno, membro 

do Conselho de Representantes da ADUFPel-
SSind, avalia a Comissão de Mobilização 
como uma importante ferramenta para 
estimular o debate e a reflexão dentro da 
Universidade. “É muito importante estarmos 
juntos porque tanto esses dois projetos 
quanto a emenda afetam diretamente a 
nossa carreira. É nosso papel nos tornarmos 
protagonistas dessas reflexões e termos 
consciência das consequências”, ressalta. 
Acompanhe no nosso site (adufpel.org.br) a 
agenda de atividades do grupo. 
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O presidente interino Michel Temer enviou 
ao Congresso no dia 15 de junho a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016. 
Com essa medida, o governo pretende 
congelar por 20 anos os gastos públicos, 
período em que o dinheiro será destinado 
para abatimento da dívida pública. A 
proposta soma-se a tantas outras que 
aprofundam os ataques aos direitos sociais 
dos trabalhadores, como o Projeto de Lei 
Complementar 257/2016. 
A PEC – chamada de novo regime fiscal 
pelo governo federal – determina que as 
despesas primárias serão limitadas aos 
gastos do ano anterior, corrigidos pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Com isso, anualmente, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vai 
definir o limite orçamentário dos poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério 
Público Federal da União (MPU) e Defensoria 
Pública da União (DPU), desconsiderando as 
necessidades sociais da população e as 
receitas arrecadadas pelo Estado (impostos 
e tributos). Será a inflação que determinará o 
valor a ser aplicado na Seguridade Social e 
nas demais políticas públicas. 
Além dos cortes realizados pelo governo 
desde 2015, a PEC 241 prevê mais cortes 
para os próximos anos. A medida altera os 

critérios para cálculo das despesas mínimas 
na educação e saúde, que serão corrigidos 
pela variação da inflação do ano anterior, 
sem aumento real.
A intenção do governo é a de que a proposta 
seja aprovada no Congresso o mais rápido 
possível. Enquanto isso, os trabalhadores 
mobilizam-se em todo o país. Ações contra 
a medida foram incluídas no plano de lutas 
dos Setores das Instituições Municipais e 
Estaduais de Ensino Superior (Iees/Imes) e 
das Federais (IFES), aprovado durante o 61º 
Conad. Para o Setor das IFES, foi deliberado 
o reforço das ações e a realização de uma 
campanha nacional. 

Governo tenta aprovar PEC que congela orçamento

Enquanto o Condomínio Estudantil não 
sai do papel, os moradores da Casa 
do Estudante (CEU) da UFPel seguem 

enfrentando as dificuldades de viver em um 
ambiente com condições precárias. Além 
de não comportar todos estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
a CEU expõe os cerca de 100 residentes a 
infiltrações e mofo. Como consequência, 
alguns desenvolvem doenças respiratórias. 
Insegurança e falta de espaços de convivência 
também prejudicam os moradores, que não 
têm cozinha para o preparo das refeições.  
A condição na qual os estudantes vivem é 
de insalubridade. Uma infiltração que desce 
da caixa d’água e chega até o primeiro andar 
impacta na estrutura de quartos e banheiros, 
além do forro dos corredores. Também há 
a possibilidade de curto-circuito devido à 
proximidade da rede elétrica com a água. 
Todos os cinco andares da CEU possuem 
um balde onde a goteira da infiltração cai. “A 
gente evita muito ligar a luz [do banheiro] para 

não dar curto, mas isso está afetando até o 
chuveiro porque ele não consegue aquecer o 
suficiente também. E o resto do quarto que 
mofa está um desastre, mas por enquanto 
só o banheiro que está a perigo de cair. O 
técnico mesmo disse que o teto do banheiro 
podia cair, mas a gente está vivendo assim”, 
relata Mônica da Silva, estudante do curso 
de Relações Internacionais.
A pró-reitora de Assuntos Estudantis, 
Ediane Acunha, afirma que não há risco 
de desabamento. Em relação aos reparos, 
Ediane diz que “está sendo feita manutenção 
preventiva, com equipe da própria UFPel, mas 
não se configura reforma, pois isso não é 
permitido de forma legal em prédios locados”. 
Sobre os problemas respiratórios, explica 
que são ”todos decorrentes do clima frio e 
úmido da cidade”.
 
Espaços de convivência
Além dos quartos, a casa deveria ter uma 
sala de estudos por andar, porém existem 

apenas duas e uma sala de informática, que 
divide o mesmo espaço com a lavanderia. 
São apenas duas máquinas de lavar roupa 
para todos os moradores, que se revezam 
para utilizá-las. “A nossa casa é o ponto de 
encontro nosso, é um espaço onde a gente 
estuda, é um espaço em que você tem 
que se sentir bem. E quando a gente chega 
aqui a primeira coisa que a gente percebe 
é descaso”, ressalta Marco Antônio Duarte 
Silva, estudante de Teatro. 
Como não há cozinha, os estudantes 
têm como opção almoçar no Restaurante 
Universitário (RU) ou equipar o quarto, por 
conta própria, com fogão elétrico. O espaço 
térreo da CEU, onde desde o início do ano 
funciona o RU, seria a única área disponível 
para instalação da cozinha. A reitoria, no 
entanto, decidiu pela pela reforma do local e 
abertura de um novo RU.

Insegurança 
Corte no número de vigilantes terceirizados, 
câmeras que não funcionam e interfones 
estragados contribuem para a falta de 
segurança do local. Hoje a CEU não possui 
vigilante no período da tarde. A Universidade, 
neste ano, instalou câmeras no prédio. No 
entanto, nem todas estão em funcionamento. 
A pró-reitora afirma que algumas estão 
em processo de instalação de software, e 
que “não há justificativa para colocar mais 
vigilantes”.  

Nova moradia
O projeto do Condomínio Estudantil prevê 
a construção de seis blocos de moradia, 
com capacidade para 1.332 alunos. Espaço 
de convivência, cozinha e restaurante 
universitário estão no plano. A expectativa 
e a promessa era que a obra fosse licitada 
ainda em 2014, mas ainda não há data para 
início da construção. A demora perpetua a 
situação de precariedade. Organizados, os 
estudantes seguem na batalha por condições 
para a permanência. 

A situação precária da CEU/UFPel
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Docentes atualizam plano de lutas 
do ANDES-SN no 61º Conad

Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, 
aconteceu o 61º Conad, em Boa Vista 
(RR), com o tema “Defesa dos direitos 

sociais, da educação e dos serviços 
públicos”. O evento, realizado na Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), caracterizou-se 
pela posse da nova diretoria do Sindicato 
Nacional, pelos intensos debates políticos 
sobre os desafios para o segundo semestre 
deste ano. Durante os quatro dias, os docentes 
aprovaram a prestação de contas do ANDES-
SN referente ao ano de 2015, a previsão de 
orçamento para 2017 e atualizaram o plano 
de lutas da entidade. Além disso, realizaram 
homenagens ao professor Márcio Antônio de 
Oliveira, fundador e ex-presidente do ANDES-
SN que faleceu no início de junho e integraria 
a nova gestão do Sindicato Nacional. 

Posse da nova diretoria
A diretoria que estará à frente do ANDES-
SN até 2018 foi empossada no primeiro 
dia do Conad. Eblin Farage, presidente do 
sindicato, apontou os principais desafios 
para o período, sendo eles a ampliação do 
trabalho de base e a construção da unidade 
classista para a resistência aos ataques 
aos trabalhadores, que se aprofundam neste 
momento de crise do capitalismo. 

Conjuntura 
Durante a análise de conjuntura, as 
discussões apontaram para a crise 

estrutural do capitalismo, com reflexos 
sobre a intensificação da retirada de direitos 
sociais. Os docentes lembraram as ações 
de enfrentamento protagonizadas pela 
juventude e pela classe trabalhadora, como 
os movimentos de ocupação e as greves em 
universidades estaduais. 
As delegadas e os delegados, após 
discussão sobre o momento político 
nacional, aprovaram a consígnia “Fora Temer! 
Contra a política de conciliação de classes, 
o ajuste fiscal, a retirada de direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras, os cortes nas 
políticas sociais e pela defesa da auditoria 
da dívida pública e da Greve Geral” para o 
período que segue, orientando a luta da 
categoria docente.   

Plano de lutas 
Para o Plano Geral de Lutas, os docentes 
deliberaram ações para a construção da 
greve geral e para um projeto classista e 
democrático de educação, na defesa da 
educação pública e gratuita, conforme 
encaminhamento do II Encontro Nacional de 
Educação (ENE). A categoria também definiu 
o fortalecimento da luta contra as opressões 
e contra a criminalização dos movimentos 
sociais, aprovando intensificar as denúncias 
relativas a perseguições políticas.
O combate ao Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257/2016, à Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/2016 e à 

contrarreforma da previdência ficou definido 
como uma luta de todos os setores. Para isso, 
salientou-se a necessidade da articulação 
de fóruns, junto aos movimentos sociais, a 
fim de atuar contra estes projetos.
A categoria reafirmou a contrariedade 
ao Marco Legal da Ciência e Tecnologia 
(instituído através da Lei 13.243/2016), 
definindo um Seminário Nacional de Ciência 
e Tecnologia, a ser realizado em novembro 
deste ano. Também repudiou o Projeto de Lei 
(PL) 287/2015, do “Programa Escola Sem 
Partido”. 
O combate à privatização da saúde, ainda, 
foi um dos pontos deliberados. Docentes 
se articularão junto a outros movimentos 
sindicais e socias em defesa  da ampliação 
do sistema público de saúde. No segundo 
semestre, será realizada uma pesquisa 
sobre saúde e adoecimento docente. 
O 61º Conad teve a participação de 234 
pessoas, entre estas 51 delegados, 
146 observadores, além de diretores e 
convidados especiais. Pela ADUFPel-SSind 
participou o professor Henrique Mendonça, 
eleito como delegado em Assembleia 
Geral Extraordinária. O diretor destaca a 
importância do 61º Conad para a análise da 
conjuntura, apontando a necessidade urgente 
de intensificar a mobilização da categoria 
docente, articulada com outros setores da 
sociedade, para fazer frente aos ataques 
que os serviços públicos têm sofrido.

Durante o 61º Conselho do ANDES-SN (Conad), a nova diretoria tomou posse e 
docentes debateram os desafios do período, atualizando o plano de lutas da entidade
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Os desdobramentos das ocupações na UFPel

Após mais de dois meses mobilizados 
contra a reforma educacional, professores, 
estudantes mexicanos e integrantes da 
Coordenadoria Nacional de Trabalhadores 
da Educação (CNTE), realizaram um primeiro 
acordo com o governo em julho. Eles 
reivindicam a suspensão permanente da 
reforma imposta pelo presidente Enrique 
Peña Nieto, a construção de um modelo 
integral de educação e a reparação imediata 
dos prejuízos causados pelas mudanças.
Foram instaladas mesas de diálogo entre 
a CNTE e a Secretaria de Governo que 
tratarão das mudanças no sistema de 

Durante os meses de junho e julho, 
ocorreram as ocupações estudantis 
em cinco prédios da UFPel. Na luta contra 

o sucateamento da educação, os discentes 
reivindicaram, entre outros pontos, melhorias 
de infraestrutura e maior transparência nas 
ações da reitoria. As ocupações tiveram 
fim na primeira quinzena de julho, após 
negociação das pautas. Abaixo, confira os 
desfechos.

Tablado 
A ocupação terminou no dia 12 de julho. Depois 
reuniões com os pró-reitores de Planejamento 
e Desenvolvimento, e de Infraestrutura, 
Luiz Osório dos Santos e Evaldo Kruger, foi 
assinado o termo de acordo, apontando para 
a reforma emergencial do prédio, que inclui 
melhorias nos banheiros e abertura de mais 
uma saída.
Cumprida essa etapa, o pró-reitor Luiz 
Osório comprometeu-se em discutir com os 
estudantes a construção do novo bloco do 
Centro de Artes (CA), prevista para ocorrer 
há alguns anos. O estudante Marco Antônio 
Silva explica que a construção é a única saída 
para que o curso possa oferecer melhores 
condições. “Semestre passado a gente teve 
que diminuir pela metade o número de alunos, 
justamente porque não tem estrutura. Vamos 

batalhar para que a construção aconteça”.

Mercosul
O prédio foi desocupado no dia 6 de julho, após 
acordo firmado entre os estudantes, o diretor 
do Centro de Integração do Mercosul (CIM), 
Jabr Omar, e o pró-reitor de Infraestrutura. 
Os estudantes obtiveram o aval do CIM 
para a utilização do auditório Símon Bolívar 
na continuação das atividades iniciadas 
durante a ocupação. O movimento considera 
insuficientes as respostas em relação às 
demais demandas, que incluiam a reforma de 
salas com estrutura comprometida. Criticam, 
também, a ausência do reitor na negociação. 
“O que permanece é a certeza de que jamais 
ficaremos incólumes perante à omissão do 
poder público e ao sucateamento constante 
da educação”, aponta Bruna Vicari, estudante 
do curso de Relações Internacionais.

Rádio Federal
A ocupação terminou no dia 8. Com o acordo 
consolidado, firmou-se a realização de um 
programa produzido e apresentado pelos 
discentes e a concessão de uma sala para o 
movimento. O programa irá ao ar de segundas 
a sextas-feiras, das 13h às 14h. 
“A importância da ocupação se dá em 
mostrar para os estudantes que a Rádio é 

educação para incorporar as propostas dos 
professores, a revogação da reforma e das 
prisões de integrantes do movimento pela 
educação.
No início deste ano, o governo mexicano 
anunciou a demissão de 3.360 professores 
que não se apresentaram à avaliação 
estabelecida pela reforma educacional. Para 
os professores, essas demissões são uma 
forma de criminalizar o movimento e demitir 
os trabalhadores mais combativos. O governo 
pretende implementar um sistema nacional 
unificado de avaliação, cuja reprovação 
por três vezes consecutivas resultará na 

realocação do docente para um serviço 
burocrático. 

Protesto acaba em mortes 
Em junho, durante um protesto em defesa 
da educação, seis pessoas foram mortas 
e 108 feridas no distrito de Asunción 
Nochixtlán, no sul do México. Professores, 
estudantes e população bloqueavam há uma 
semana a estrada de acesso ao distrito, 
quando foram surpreendidos por cerca de 
800 policiais em helicópteros e aviões, 
usando gás lacrimogêneo e atirando contra 
os manifestantes. 

População mexicana luta contra a reforma educacional

pública e que ela deve prestar um serviço 
à comunidade”, avalia Claudine Zingler, 
estudante do curso de Jornalismo.

Centro de Artes
A ocupação do CA durou um mês e teve 
fim mediante assinatura do acordo entre o 
movimento e a diretoria do curso. A principal 
conquista é a realização de um congresso 
integrado, com participação de discentes, 
técnico-administrativos e docentes do Centro 
para revisão do plano político-pedagógico 
dos cursos.
Poline Pacheco, estudante do curso de Dança, 
pontua que a articulação do movimento 
continua. “Estamos num momento muito 
complicado, tanto dentro da Universidade 
quanto na conjuntura nacional. A ocupação 
não foi simplesmente para pautas internas, 
mas acompanhando o movimento nacional 
para a gente se posicionar contra essa 
conjuntura. E a luta segue sempre”. 

ICH
Os estudantes continuam coocupando o 
prédio do Instituto de Ciências Humanas 
(ICH). O movimento conquistou uma sala para 
a articulação e debate das pautas a médio e 
longo prazos. Dessa forma, dão continuidade 
às intervenções e aulas públicas, promovendo 
maior participação estudantil nas decisões 
dos cursos. A estudante de Antropologia, 
Andressa Domingues, conta que o momento 
agora é de resistência e articulação para o 
próximo semestre. “Fizemos as pessoas 
atentarem para como está o sistema 
educacional e como está sendo imposto. 
A gente pode rever e participar mais das 
decisões da Universidade”. 

Calendário acadêmico alterado
Por conta das ocupações, o calendário 
acadêmico sofreu alterações. ICH, Faculdade 
de Educação (FaE) e Instituto de Filosofia, 
Sociologia e Política (Ifisp) iniciam o segundo 
semestre no dia 16. As atividades nas 
outras unidades iniciam no dia 8, conforme o 
calendário normal.

Aula pública durante ocupação do ICH. Foto: Ocupa ICH
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Projeto Subjetivas valoriza mulheres do audiovisual

Quem são as mulheres do audiovisual, 
onde elas estão? Partindo destas 
questões e buscando visibilizar 

a produção de mulheres no audiovisual, 
nasceu o projeto Subjetivas. Nos dias 6, 7 e 
8 de julho, aconteceu a Mostra Mulheres do 
Audiovisual Brasileiro, no Cine UFPel. A Mostra 
exibiu 21 curta-metragens que contam com 
a realização de mulheres em alguma etapa 
da produção, refletindo o que as integrantes 
do projeto buscam: a diversidade de olhares 
e de formatos. 
A Mostra teve como objetivo apresentar ao 
público alguns dos trabalhos das participantes 
do Subjetivas, chamando atenção também 
para a exclusão da mulher no mercado 
do cinema, ainda bastante dominado por 
homens. Durante a exibição, foi lançada a 

campanha de captação de recursos para a 
criação de uma plataforma digital do projeto, 
na qual serão exibidos vídeos experimentais 
inéditos, produzidos por mulheres a partir 
de uma visão subjetiva de cada uma e 
explorando suas vivências e sentimentos. 
Digliane Andrade, uma das idealizadoras 
do projeto, explica: “A ideia do Subjetivas é 
que se contemple o olhar na íntegra daquela 
diretora, ela por ela mesma. Ela fez a foto, ela 
montou, ela colocou o som que ela quis, tudo 
completamente ela”.
Através de uma plataforma de financiamento 
(catarse.me/projetosubjetivas), que ficará 
no ar até o dia 4 de setembro, serão 
levantados fundos para viabilizar o site do 
projeto e mantê-lo no ar por pelo menos dois 
anos. Nele, serão disponibilizados conteúdos 

produzidos exclusivamente por mulheres. O 
site servirá também como fonte de pesquisa 
para quem deseja encontrar informações 
sobre quem são as mulheres do audiovisual 
e o que elas produzem. Um importante 
recurso para divulgar o trabalho daquelas que 
ainda não possuem um portfólio extenso ou 
aclamado.
Uma nova mostra divulgará os vídeos 
produzidos especialmente para o projeto. A 
intenção é de divulgar as obras e alimentar 
a produção audiovisual brasileira com o olhar 
de mulheres que fazem cinema no país. 
“Existe público para assistir, existe gente 
interessada no trabalho dessas minas. Talvez 
elas só não estejam aparecendo por outras 
razões, por falta de espaço”, reflete Bruna 
Fortes, integrante do Subjetivas. 

Dica de filme: O aluno
Baseado em fatos reais, o filme “O aluno” retrata a história do 
homem mais idoso do mundo a ingressar na escola primária. 
Kimani Maruge, queniano, aos 84 anos, ouve o slogan do governo 
do país, que lançava o programa “Educação para todos” em 2003, 
tornando a escola primária gratuita. Ruma, então, em busca 
da alfabetização ingressando em um colégio com condições 
extremamente precárias, localizado em uma cidade rural do Quênia.  
Na trajetória escolar, além do preconceito enfrentado em 
decorrência da idade e pelos conflitos tribais, o senhor também 
lida com os reflexos do cruel passado colonial queniano. Nos anos 
50, fora do movimento Mau Mau, lutando pela independência do 
Quênia em relação ao domínio britânico. Como tantos combatentes, 
foi preso e torturado durante a repressão e violência dos 
colonizadores. É através do recebimento de uma carta do governo 
que Maruge motiva-se a aprender a ler. O filme expõe brevemente 
esse difícil processo de aprendizagem, tanto do idoso quanto das 
crianças e educadores submetidos a uma estrutura precária de 
ensino. 
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Escola sem Partido ameaça liberdade do ensino

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD-06/2016

CONTRACAPA

Tramitam no Congresso Nacional 
projetos de lei que restringem 
discussões políticas e a reflexão 

crítica no processo de ensino.  O 
conjunto dos textos visa instituir 
o Programa Escola Sem Partido, 
expressos no Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 193/2016 e Projeto 
de Lei (PL) 867/2015 (apensado 
ao PL 7180/2014), estabelecendo 
princípios para a educação nacional, 
como a “neutralidade do ensino”, e 
proibindo manifestações que possam 
entrar em conflito com os valores 
morais e religiosos dos estudantes e 
seus pais ou responsáveis. 
O PLS 193 e PL 867 foram apresentados 
tendo por base uma minuta de lei criada 
pelo Movimento Escola Sem Partido. 
O grupo, com caráter associativo, 
tem por fim combater o que chama 
de “doutrinação ideológica”.  Com 
princípios conservadores, é contra 
o pensamento crítico, defende que 
o professor não é um educador e 
pretende aplicar a censura de temas 
nas salas, criminalizando o trabalho 
docente e impedindo a liberdade de 
expressão. 
Além do PLS 193/2016 e do PL 
867/2015, o Projeto de Lei da 
Câmara 7180/2014, PL 7181/14, PL 
1859/2015 e PL 5487/2016 estão 
relacionados ao Escola Sem Partido. 
Também correm projetos semelhantes 
nos estados e municípios.  

Lei da Mordaça
Pelo caráter cerceador, diversos 
professores e estudantes classificaram 
os projetos da Escola Sem Partido de 
“Lei da Mordaça”, já que os projetos 
definem, de forma autoritária, o que o 
professor pode ou não debater em sala de 
aula, trazendo risco à liberdade de ensino e 
colocando-se contra o pluralismo de ideias. 
As proposições, ainda, carregadas pela 
moralidade religiosa, pretendem o impedir 
os debates sobre questões de gênero, 
orientação e diversidade sexual, temas 
de grande importância para o avanço dos 
direitos humanos.  
Em referência ao PL 867/2015, o 
Ministério Público Federal enviou uma nota 
técnica ao Congresso em que aponta 
a inconstitucionalidade da proposta. No 
texto, afirma que o projeto fere o princípio 
de laicidade do Estado, nega a liberdade 
de cátedra e a possibilidade de ampla 
aprendizagem. 
Para a diretora da ADUFPel-SSind, Daniela 
Hoffmann, “esse projeto é uma afronta à 
liberdade pedagógica. É uma tentativa de 
doutrinação ideológica que não podemos 

permitir. Já existem determinações 
suficientes sobre os conteúdos que devem 
ser tratados em sala de aula. A Base Nacional 
Curricular Comum [que regula conteúdos 
para o ensino básico sem levar em conta a 
diversidade da comunidade escolar] é outra 
questão que precisamos enfrentar”.

Resistência
Com o objetivo de fazer frente às proposições 
do Escola Sem Partido, que ferem a 
autonomia pedagógica dos professores, 
o ANDES-SN articulou-se na Frente Escola 
Sem Mordaça, lançada no dia 13 de julho, 
no Rio de Janeiro. A Frente reúne entidades 
representativas, educadores, trabalhadores 
e cidadãos dos mais variados setores e 
planeja ações para a rejeição dos projetos. 
Em seu Manifesto, pontua: “defender a escola 
sem partido é defender a escola com apenas 
um partido. Partido daqueles que são contra 
uma educação laica e contra o debate sobre 

gênero, fortalecendo assim a cultura do 
estupro e a LGBTTIfobia presente em nosso 
país. Defendemos a escola crítica sim, a 
educação libertadora, a pluralidade de ideias 
e a liberdade de expressão e pensamento”.
Mobilizações e ampliação da Frente para os 
estados e municípios estão entre as ações 
previstas para iniciar em agosto. O dia 11, 
Dia do Estudante, será o Dia Nacional de Luta 
contra o Projeto Escola Sem partido. A Frente 
também está produzindo materiais didáticos 
sobre o tema. 

Cartilha 
No início deste ano o ANDES-SN elaborou 
uma cartilha, com o título “Projeto do Capital 
para a Educação: análise e ações para a 
luta” em que avalia o Programa Escola sem 
Partido. O material foi elaborado pelo Grupo 
de Trabalho de Política Educacional e pode 
ser acessado no site do Sindicato Nacional 
(andes.org.br). 


