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EDITORIAL

A pandemia demonstrou 
que o desastre global é mais 
amplo e estrutural do que 
o mal causado pela propa-
gação do vírus. As políticas 
públicas de saúde, educação, 
ciência, cultura, arte e meio-
-ambiente foram alvos de 
ataques constantes no Brasil 
durante todo o ano de 2021, 
com repercussões que já 
pressionam o trabalho aca-
dêmico nas Instituições Fe-
derais de Educação.

Os últimos dois meses fo-
ram de intensas discussões 
sobre os calendários acadê-
micos dos próximos semes-
tres na UFPel. Em assem-
bleias, rodas de conversa, 
grupos de trabalho e reuni-
ões com as entidades (ASU-
FPel e DCE) foram realiza-
dos debates e análises sobre 
o trabalho desenvolvido na 
instituição durante o perío-
do de distanciamento social. 

Documentos foram sis-
tematizados pela ADUFPel, 

com o propósito de reunir os 
anseios e desejos da catego-
ria. A falta de uma avaliação 
sobre o trabalho realizado 
nos últimos semestres e a es-
cassez de dados, em especial 
em relação ao represamen-
to, impedem a realização de 
uma projeção que parta de 
um diagnóstico preciso da 
realidade e aponte as reais 
demandas, necessidades e 
lacunas nos processos e for-
mação.

As políticas públicas, e o 
quanto a vida da população 
brasileira depende delas, es-
tão sendo duramente ataca-
das com a Contrarreforma 
Administrativa que o gover-
no tenta impor. A Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) 32 despreza os precei-
tos da Constituição de 1988 
sobre a organização do Esta-
do visando à desconstrução 
dos serviços públicos e pre-
carizando ainda mais o aten-
dimento das necessidades 

2021 - Muitos desaf

...

prementes da população. 
Além de várias campa-

nhas nos meios de comuni-
cação e ações mobilizadoras 
junto aos vereadores, depu-
tados estaduais, prefeitos, 
governadores, e, principal-
mente, pressão direta so-
bre parlamentares federais, 
a participação de cada sin-
dicalizado/a nessa luta tem 
sido fundamental. O mo-
mento exige a mobilização 
popular de todos/as traba-
lhadores/as e suas organiza-
ções com a força coletiva ca-
paz de impedir o avanço da 
política avassaladora desse 
governo contra o seu povo. 

Continuamos na unidade 
dos movimentos em torno 
do Fora Bolsonaro e nos po-
sicionando contra a situação 
insustentável enfrentada em 
todo o país. A ADUFPel-S-
Sind continua firme e par-
ticipando das mobilizações 
por conta da política geno-
cida que tem agravado a cri-

se no país. Temos participa-
do, efetivamente, de todos 
os atos ocorridos em nível 
nacional e local e continua-
mos com todos os cuidados 
sanitários: máscara no rosto, 
uso de álcool gel e sempre 
com cartazes e bandeiras nas 
mãos. As pautas têm sido a 
defesa da educação, da ciên-
cia e da vida, contra o racis-
mo e o desmonte dos servi-
ços públicos.

A presença nos atos de 
20 de novembro – Dia Na-
cional da Consciência Ne-
gra –  foi mais um exemplo 
desse compromisso. Nossa 
participação nas mobiliza-
ções e atividades é cada vez 
mais necessária. Nosso en-
volvimento enquanto tra-
balhadores/as da educação 
é que fará o enfrentamento 
capaz de garantir os direitos. 
Prosseguimos na luta con-
clamando a todos, todas e 
todes!

MURAL

ios,
Muitas lutas!

Clique para solicitar!

http://adufpel.org.br
https://docs.google.com/forms/d/10upRi4VcosKCsD1HY_1oNPzGLytVzJZ5xiPhSfOdT_w/edit#responses
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No dia 22 de novembro, 
o Conselho Coordenador 
do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão (Cocepe) da UFPel 
aprovou o calendário acadê-
mico de 2022 para gradua-
ção. Foi referendada a opção 
vencedora da consulta à co-
munidade universitária, em 
votação paritária realizada 
entre 13 e 17 de novembro, 
na modalidade virtual, que 
envolveu estudantes de cur-
sos presenciais e servidores 
docentes e técnico-adminis-
trativos.

A comunidade poderia 
optar entre duas propostas 
de calendários, apresentadas 
pela Pró-Reitoria de Ensino 
(PRE), e escolheu a segunda 
opção, que define a execução 
inteira de dois semestres le-
tivos no ano civil de 2022 – 
2021/2 e 2022/1, com o início 
do próximo semestre no dia 
7 de março. As alternativas 
foram apresentadas em 10 
de novembro, em uma trans-
missão ao vivo, sem levar em 
consideração os debates de-
rivados das categorias. 

Discussões da categoria
A categoria vem debaten-

do questões relacionadas ao 
ensino remoto emergencial 
e processos avaliativos, em 
decorrência da pandemia, 
muito antes da aprovação do 
calendário 2022. Os desafios 
enfrentados pela comunida-
de universitaria são pauta-
dos em Assembleias Gerais 
da ADUFPel desde 2020. 

A entidade vem cons-
truindo com os docentes, 

em Grupo de Trabalho, As-
sembleias, junto ao DCE e 
ASUFPel, as razões e os va-
lores que precisam ser toma-
dos como referência para su-
perar os entraves do período 
excepcional. Em termos da 
qualidade/responsabilidade 
com os percursos educativos 
e as condições de trabalho, 
estudo e segurança sanitária.

Sobre o ca-
lendário de 
2022, com o 
objetivo de es-
timular o de-
bate dentro da 
Universidade, 
uma comis-
são chegou a 
ser constituída 
para estudar ponto a ponto 
as inconsistências e produzir 
um documento que serviria 
de subsídio às discussões. As 
considerações do grupo fo-
ram aprovadas no dia 14 de 
outubro, em nova AG, e en-
caminhadas à PRE. 

O documento apresenta-
va princípios fundamentais 
que, na compreensão dos 
professores, deveriam pau-
tar as ações da administra-
ção pública, como a cons-
trução de propostas com a 
participação da base, possi-
bilitando a expressão das três 
categorias envolvidas nas ati-
vidades de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. Ainda, reforçava 
o respeito às condições ple-
nas de cuidados com a saú-
de de todos os envolvidos e a 
necessidade de avaliar o mo-
delo virtual praticado nos úl-
timos semestres.

Denúncia 
Após um extenso debate 

entre as categorias e diante 
do que foi apresentado pela 
Universidade, a Assembleia 
Geral ADUFPel do dia 12 
de novembro deliberou por 
um posicionamento seguin-
do duas linhas. A primeira 
de denúncia, que englobas-
se o desvio das questões es-

senciais e 
expressasse 
claramente 
que a catego-
ria não teria 
compromis-
so com o ple-
biscito sem 
oportunida-
de de debate 

e sem avaliação. 
Na segunda, aprovaram 

um conjunto de elementos 
básicos que devem pautar a 
reorganização das ativida-
des dos próximos semestres 
letivos quanto aos percursos 
curriculares formativos, às 
condições de trabalho e es-
tudo, às necessidades institu-
cionais e sanitárias.

O debate na Assembleia, 
considerando a postura es-
quiva da administração da 
UFPel em relação aos requi-
sitos essenciais para estabe-
lecer o retorno responsável 
presencial da instituição, re-
sultou em uma nota.

Nela, professores e profes-
soras salientaram novamen-
te não terem encontrado eco 
nas tentativas de diálogo com 
o setor encarregado da admi-
nistração da UFPel. Segundo 
o texto, os apontamentos so-

bre os melhores caminhos 
a seguir no próximo perío-
do não foram considerados. 
Pelo contrário, encontraram 
uma gestão pouco flexível ao 
exercício democrático.

Posicionamento diretoria
De acordo com o dire-

tor da ADUFPel, Henrique 
Mendonça, a entidade sem-
pre pautou-se pelo cuidado 
com a qualidade do proces-
so formativo, a saúde dos en-
volvidos e a defesa da par-
ticipação democrática. No 
entanto, destaca que a UFPel 
encontra-se distante disso.“-
Nas conversas com a reitoria, 
observamos as dificuldades 
de diálogo, o aligeiramento 
dos processos, além da ado-
ção de estratégias para evitar 
um debate amplo com todos 
os envolvidos. Realizado pela 
gestão, o polêmico plebisci-
to buscou mascarar a falta 
de habilidade no diálogo e a 
proposta de calendário ven-
cedora mostrou que as ideias 
iniciais do sindicato tinham 
sentido e traduziam melhor 
o sentimento da comunida-
de acadêmica”, apontou. 

Os docentes permanece-
rão debatendo os fundamen-
tos inseridos no calendário 
da UFPel, pautando todas as 
questões não solucionadas 
pela fixação de um novo ca-
lendário. Também seguirão 
atentos às condições de saú-
de, trabalho e estudo da co-
munidade universitária. 

...

Calendário Acadêmico 2022
 é aprovado, mas dilemas

 permanecem

Nota da ADUFPel 
questiona a postura 

avessa a diálogos 
da administração 
da Universidade.

MURAL

ios,
Muitas lutas!

Clique para solicitar!

...

http://www.adufpel.org.br/manager/uploads/download/20211015172813.pdf
http://adufpel.org.br/site/noticias/posicionamento-sobre-o-calendrio-letivo-da-ufpel


sistir é “insistir em fazer uma 
dança que até pouco tempo 
não era considerada como 
dança, e marcar território”. 

O início de tudo
O fundador da Compa-

nhia de Dança Afro Daniel 
Amaro, de 48 anos, con-
ta que a arte entrou em sua 
vida aos 7. Como um meni-
no morador da Vila Castilho, 
área perifé-
rica de Pelo-
tas, é fruto 
da geração 
black mu-
sic, que ga-
nhou espaço 
nos anos 70. 
A influência 
do ritmo e também do sam-
ba levaram-no a formar um 
grupo de dança no início da 
década de 1980, cuja estreia 
aconteceu no clube negro 
Fica Ahí Pra ir Dizendo. Um 
espaço cultural centenário, 
fundado em janeiro de 1921, 
criado para a promoção de 

CULTURA

Desde os tempos mais re-
motos, arte é também resis-
tência. No Brasil, em época 
de escravidão, a capoeira, os 
ritmos, os tambores e a dan-
ça eram meios de resistir à 
opressão. Em anos de Di-
tadura Militar, foi uma das 
mais importantes formas de 
oposição ao regime, exercida 
por artistas, professores, in-
telectuais e produtores cultu-
rais.

Entre escravidão, ditadura 
e democracia, a arte não dei-
xa de ser um instrumento de 
luta. Entre passado e presen-
te, ela permanece como uma 
ferramenta fundamental que 
está presente em todos os 
processos culturais e políti-
cos que formam a sociedade.  

Em Pelotas, um dos artis-
tas que melhor representam 
a união de resistência e arte 
é o coreógrafo e dançarino 
Daniel Amaro. Há 20 anos 
são esses dois elementos que 
fundamentam todo o seu tra-
balho. E como ele define, re-

encontros e construções cul-
turais de raízes negras na 
cidade, cuja história é car-
regada de enfrentamento e 
ancestralidade. 

A partir daí sua carreira 
foi estabelecida e o levou a 
dançar em escolas de reno-
me e a participar de outro 
grupo de dança, fundamen-
tais para sua formação, até 
chegar à fundação da Com-

panhia que 
leva seu nome. 
“Foi dessa for-
ma que eu co-
mecei minha 
trajetória na 
arte e vivo dis-
so até hoje”, 
confidencia. 

A companhia foi criada 
tendo como proposta ser re-
sistência e reivindicação. Isso 
aconteceu devido à inexis-
tência ou baixa participação 
de negros e negras em esco-
las de dança da região. “Eu 
encontrava pessoas de classe 
média alta e maioria de pes-

soas brancas, ou os negros 
que dançavam eram poucos. 
No meu caso, dançava por-
que precisavam de homem, 
então nos davam uma bolsa 
[de estudo], mas no final do 
ano tinha que dançar de gra-
ça. Meninas negras, se tives-
sem, eram apenas uma ou 
duas.” 

Com o propósito de aco-
lher essas pessoas que não 
encontravam espaço em ou-
tros lugares, surgiu a Cia de 
Dança profissional, inédita 
no município por ser com-
pletamente gratuita, em que 
dançarinos e dançarinas são 
pagos para dançar e têm fi-
gurinos, diárias e viagens ga-
rantidos pela escola. 

Hoje, completa 2 décadas 
de trajetória, 9 espetáculos 
montados e 42 cidades e 2 
países percorridos. Por ela, 
passaram mais de 3 mil bai-
larinos periféricos, cujo re-
quisito é não ter contato an-
terior com a dança, a não ser 
com a popular. O ingresso 
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Daniel Amaro faz da arte
resistência

"Como sou um 
homem livre, eu 
posso escrever a 

minha história" - 
Daniel Amaro.

https://www.youtube.com/watch?v=YpcLNBrJx3w


ocorre por audição, de 2 em 
2 anos, ou carta-convite. 

Segundo Amaro, além 
de ter o braço artístico, com 
a produção de espetácu-
los, a Cia oferece aulas re-
gulares, promove palestras, 
workshops, ensaia mestre-
-sala, porta-bandeira, por-
ta-estandarte e comissão de 
frente para o carnaval e ain-
da desenvolve projetos so-
ciais com meninas da Vila 
Castilho. 

Atualmente, é concei-
tuada na cidade, mas nem 
sempre foi assim, como ex-
plica Daniel. “Nós vivemos 
num município e num esta-
do muito racista. Hoje, eles 
respeitam a Companhia de 
Dança Daniel Amaro, mas 
eu me lembro que no início 
eles não respeitavam, acha-
vam que não era dança pro-
priamente dita, que dança 
afro não tinha técnica, que 
tinha técnica somente balé 
ou jazz”. 

Ancestralidade e resistência
No trabalho que desen-

volve, dança, música, resis-
tência, religiosidade e ances-
tralidade estão conectadas e 
são responsáveis por entrela-
çar passado, presente e futu-
ro. A dança de matriz africa-

na é o centro de tudo isso, a 
qual ele classifica como afro-
-contemporânea. “Por mais 
contemporânea que ela seja, 
mais religiosa que ela seja, ela 
está não só ligada com a an-
cestralidade do passado, mas 
sim de nós estarmos fazendo 
uma ancestralidade presen-
te, construindo um ponto de 
referência para o futuro”. 

Além disso, Amaro refor-
ça que a Cia tem o compro-
misso de lembrar às pessoas 
que a dança afro tem, além 
de uma técnica e ancestrali-
dade, algo que considera pri-
mordial: resistir para existir. 
De acordo com ele, “a dan-
ça de preto tem que estar em 
todos os lugares possíveis, 
no centro histórico, nas reli-
giões de matriz africana, na 
periferia, nas charqueadas, 
onde seja. Embora o ser hu-
mano considere como terri-
tórios separatistas, porque 
tem gente que faz essa leitura, 
de que teatro é só para rico e 
a periferia é só para pobre, 
eu discordo. Eu acho que to-
dos esses territórios têm que 
se comunicar e que a gente 
só consegue terminar com 
o racismo e com os precon-
ceitos quando fizer com que 
as classes sociais se comuni-
quem e dialoguem. Essa é a 

nossa importância dentro da 
arte, fazer arte para resistir. 
Para resistir e mais, existir”. 

Dança dos Orixás
Em 2017, Daniel foi con-

vidado pelo proprietário da 
Charqueada São João para 
ministrar oficinas de prepa-
ração corporal aos guias tu-
rísticos da casa. Na ocasião, 
o bailarino comentou que 
desenvolvia um curso de 
formação de matriz africana 
e que seria interessante dire-
cioná-lo ao público. O cur-
so tinha dez módulos e cin-
co modalidades de danças e, 
por sugestão do proprietário 
do local, foi proposta a in-
clusão de um espetáculo ao 
final de cada módulo. Entre 
conversas e opções de remo-
delar o curso, a Dança dos 
Orixás, que faz parte do ter-
ceiro módulo, foi transferida 
ao primeiro. Porém, o curso 
não recebeu inscrições e as-
sim surgiu a ideia de produ-
zir apenas o espetáculo. Em 
uma audição, os bailarinos 
foram selecionados e em 
quatro meses foi montado. 

A parceria entre a Char-
queada São João e a Compa-
nhia de Dança Afro Daniel 
Amaro deu tão certo que a 
apresentação chegou à sua 

15ª edição este ano. A ideia, 
segundo Amaro, é resgatar, 
por meio da dança, a he-
rança deixada por homens e 
mulheres escravizados e res-
significar o local através dos 
negros contando a sua pró-
pria história. Não a partir do 
sofrimento, mas do legado. 

“As pessoas ficam encan-
tadas e todos nós, respon-
sáveis envolvidos nisso, fi-
camos muito felizes porque 
conseguimos ressignificar 
que lugar de preto é qual-
quer lugar. Não é só na fa-
vela, não é só na periferia. 
Eu faço uma reflexão: se 
nós não podemos entrar nas 
charqueadas, não podemos 
entrar no Guarany, no 7 de 
Abril, no Mercado Público, 
porque são todos lugares ra-
cistas. Lugares que tiveram 
contribuição para o precon-
ceito racial na cidade de Pe-
lotas”, ressalta. 

Ele reforça a importância 
de ter o passado como re-
ferência para a construção 
do presente. “Eu tenho que 
construir a minha história e 
a minha história hoje é que 
eu sou um homem livre, e, 
como eu sou um homem li-
vre, eu posso escrever a mi-
nha história”. 
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da capaz de negociar votos 
no Senado e na Câmera, em 
uma política de negociatas 
com um “centrão” que não 
mascara o fisiologismo. De 
mesmo modo, apesar da de-
bandada do bolsonarismo, 
observamos um processo no 
qual se depura a ala radical 
de uma direita não apenas 
conservadora e preconcei-
tuosa, mas também fascista, 
conspiratória e negacionista.

Inquietações sanitárias e, 
especialmente, políticas de-
ram a tônica do ano também 
no que diz respeito à educa-
ção superior. Na avaliação de 
Lalo Watanabe Minto, pro-
fessor de História da Educa-
ção e Política Educacional da 
Unicamp, apesar do biênio 
2020-2021 ter sido marcado 
conjuntamente pelo enfren-
tamento à Covid-19, o ano 
passado ainda trazia muito 
de continuidade do desmon-
te público iniciado em perí-

Educação Superior em 2021
Dezembro se inicia e com 

ele se avizinha a chegada de 
um novo ano. Diante dos ri-
tos de fim e recomeço, somos 
convidados coletivamen-
te a refletir sobre o ano que 
se encerra. A celebração da 
vida deixa um gosto amargo 
na boca; sobrevivemos aos 
piores momentos da pande-
mia da COVID-19 até ago-
ra, mas demos adeus a pelo 
menos 420 mil pais, mães, fi-
lhos, amigos ou companhei-
ros que morreram apenas 
em 2021 da doença segun-
do os dados oficiais. Temos 
vacinas, mas a desigualdade 
deixa estados como Amapá, 
Pará e Roraima com apenas 
30 a 40% da população com 
segunda dose de cobertura 
vacinal, enquanto São Paulo 
celebra os 90%. 

Com a aproximação de 
um novo processo eleito-
ral, enfrentamos um gover-
no enfraquecido, mas ain-

odos anteriores. Já 2021, por 
sua vez, foi possível perceber 
peculiaridades no que diz 
respeito à fascistização cres-
cente na educação, na inge-
rência das instituições e na 
abertura para a agenda pri-
vatizante.

Um dos desafios mais bá-
sicos disse respeito ao corte 
de R$ 1 bilhão no orçamen-
to discricionário anual, que 
inclui recursos para custeio 
e investimento nas univer-
sidades. No caso da Uni-
versidade Federal de Pelo-
tas (UFPel), noticiamos em 
maio a publicação de uma 
nota afirmando que a insti-
tuição não conseguiria hon-
rar suas despesas de custeio. 
A UFPel sofreu um corte 
de 24,41% nos recursos fi-
nanceiros utilizados para as 
despesas fixas com energia 
elétrica, os contratos de lim-
peza, portaria e manutenção, 
a aquisição de insumos para 

aulas, o pagamento das assi-
naturas das bibliotecas ele-
trônicas, entre outras. Dos 
recursos prometidos, já com 
o corte, haviam sido repassa-
dos apenas 40,1%. 

A ameaça de apagão das 
universidades marcou as lu-
tas do primeiro semestre. Em 
sua análise, Lalo Minto re-
força o quanto esse processo 
é desgastante. "Por mais que 
se consiga uma liberação fu-
tura de verbas, a simples in-
certeza inicial já prejudica. 
Como fazer o planejamento 
para o ano se não há certeza 
nem quanto ao orçaemento 
básico?', questiona.

Outra percepção do pro-
fessor diz respeito aos proje-
tos defendidos pelo Ministé-
rio da Educação. “Até 2020 
ainda se falava no Future-se 
como este projeto do gover-
no para incitar a subordina-
ção das universidades ao ca-
pital privado”, relembra Lalo. 

6 ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

Entre ataques e lutas, o saldo é a sobrevivência

ESPECIAL

Créditos: Arquivo ADUFPel



“No entanto, hoje já há ta-
manha penetração da lógica 
de mercado na universida-
de pública que o Future-se, 
como projeto, talvez nem 
seja mais necessário para o 
Governo”.

O avançar 
da privatiza-
ção percorreu 
as margens do 
ensino público, 
em um proces-
so que não co-
meçou agora, 
mas cujos re-
flexos percebe-
mos com cada 
vez mais frequência. “A meu 
ver houve uma ingerência na 
decisão do STF que permi-
tiu às universidades públicas 
cobrarem por cursos de pós-
-graduação lato sensu em 
2017. Foi uma ‘gambiarra ju-
rídica’”, avalia Lalo. “Existe 
um princípio constitucional 
da gratuidade do ensino pú-
blico que foi tensionado”. 

No entendimento do 
pesquisador, distorções pa-
recidas ocorrem na pós-
-graduação stricto sensu, 
especialmente a partir dos 

mestrados e doutorados 
profissionais. “Se uma em-
presa faz parceria com uma 
universidade por ter interes-
se em determinada área, isso 
não se configura como co-

brança dire-
ta, mas evi-
dentemente 
implica em 
um proces-
so de altera-
ção da lógi-
ca pública”. 
Ocorrem as-
sim altera-
ções profun-
das no que 

diz respeito ao que é pes-
quisado ou não, financiado 
ou não.  E isso muda o jogo. 

Projeto de desmonte
Encontramos a mesma 

subordinação às necessida-
des do mercado, justificada 
como busca por interiori-
zação, em manifestações re-
centes do ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro. Nelas, 
ele expôs o projeto de criar 
cinco universidades e seis  
novos institutos federais pelo 
país a partir do desmembra-

mento de outras instituições. 
Ou seja, sem a abertura de  
vagas de contratação. 

Em entrevista ao podcast 
Viração da ADUFPel, a pro-
fessora Regina Ávilla, secre-
tária-geral do ANDES-SN, 
refletiu sobre esse processo. 
Para ela, houve violação da 
autonomia das universida-
des ao recusar a discussão 
de um projeto de reordena-
mento das instituições sem 
consulta à comunidade aca-
dêmica. 

“Mais do que isso, o con-
texto da proposta é de plena 
vigência do teto de gastos 
da Emenda Constitucional 
95, de redução de investi-
mentos, de corte de mais de 
90% para Ciência e Educa-
ção”, relembra. Sem a previ-
são de concursos públicos, 
supõe-se que o corpo do-
cente acabe sendo formado 
por profissionais temporá-
rios e sobrecarregados – in-
capazes, portanto, de desen-
volver pesquisa ou extensão 
universitária. O resultado é 
a precarização galopante do 
ensino público.

Para Regina, intensifi-

car a precarização faz par-
te de um projeto. “Corroer 
o ensino público aprofunda 
a demonização do Estado e 
abre brecha para apresentar 
a privatização como lugar 
de excelência e eficiência”. 
Como alerta a professora, os 
ataques constantes não são 
desordenados, mas partem 
de uma articulação voltada 
para desmontar paulatina-
mente tudo aquilo que a luta 
coletiva construiu no que diz 
respeito ao papel da univer-
sidade, da educação pública, 
da democratização e acesso 
ao ensino. “Um conjunto de 
medidas que não podem ser 
descontextualizadas do mo-
vimento do capital”, reforça 
a secretária do ANDES-SN.

Não escapa à análise que 
as instituições de ensino se-
riam criadas em redutos de 
apoio ao governo. E apesar 
da não contratação de novos 
docentes, a eleição de novos 
reitores alinhados ao bolso-
narismo deixam os pesqui-
sadores em alerta. 

Intervenções e perseguições
Existe um movimento 
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“Corroer o ensino 

público aprofunda a 
demonização do Es-
tado e abre brechas 
para a privatização"

- Regina Ávilla.
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ao presidente da Repúbli-
ca indicar à reitoria um dos 
nomes constantes na lista 
tríplice encaminhada pelo 
Conselho Universitário. Em 
respeito à decisão das insti-
tuições e à autonomia uni-
versitária prevista no artigo 
207 da Constituição Fede-
ral, historicamente, os pre-
sidentes indicam o primeiro 
nome da lista. Algo ignorado 
pelo governo Bolsonaro. 

Em agosto, o ANDES-SN 
realizou a Semana Nacional 
de Luta con-
tra as Inter-
venções para 
organizar ain-
da mais as vo-
zes contrárias. 
Como alerta 
Joselene Mota, 
da coordena-
ção do setor 
das IFES, a in-
tervenção tem por objetivo 
conseguir apoio nas institui-
ções para a política de des-
monte.

“Ter representantes do 
governo à frente de uma ges-
tão significa que, quando 
o governo faz cortes no or-
çamento das universidades 
públicas, esses reitores não 
vão lutar pela recomposição 
orçamentária. Quando o mi-
nistro da Educação faz falas 

VIDA DOCENTE

complexo entre as hostes go-
vernistas no que diz respeito 
às universidades - reiterada-
mente atacadas pelo gover-
no Bolsonaro como lugar de 
“balbúrdia” e degeneração, 
sob o julgo de “comunistas” 
– e o ensino superior – de-
sencorajado, em um discur-
so que mescla anticientifi-
cismo, recusa à formação de 
massa crítica e um elitismo 
saudosista indisfarçado, de 
um tempo em que o ensino 
público superior era ainda 
mais impermeável aos po-
bres e grupos minoritários. 

O mesmo governo que 
ataca ensino superior, en-
tretanto, é aquele que falseia 
currículos e diplomas para 
reforçar o argumento de au-
toridade, e que em 2021 con-
solidou a prática das inter-
venções. Desde o início do 
governo Bolsonaro, alerta o 
ANDES-SN, são mais de 25 
instituições federais de en-
sino superior que sofreram 
intervenção do presidente 
na escolha de reitores e rei-
toras que não foram indica-
dos pela comunidade acadê-
mica.

Até o final do mandato do 
presidente, em 2022, mais 
10 instituições passarão pelo 
processo eleitoral. De acor-
do com a Lei 9192/95, cabe 

preconceituosas, capacistis-
tas e infelizes a respeito, por 
exemplo, de estudantes com 
deficiência atrapalham a 
educação, esses reitores vão 
concordar também. Quando 
o ministro da Educação dis-
ser que as universidades pú-
blicas não são para todos, es-
ses reitores vão fazer o quê?”, 
alerta. E continua: “Não dá 
pra aceitar essas pessoas que 
representam essa política de 
fim da educação pública, de 
fim da universidade pública, 

de fim dos 
serviços pú-
blicos”.

Para além 
do interven-
c i o n i s m o , 
este foi tam-
bém um ano 
marcado por 
perseguições 
a docentes 

que se manifestam ideologi-
camente contrários à presi-
dência. Foi o que aconteceu 
com a professora Erika Suru-
agy, da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFR-
PE). O caso, que também 
repercutiu no podcast Vira-
ção, foi motivado por uma 
ação realizada em agosto de 
2020. Na época, a professo-
ra estava à frente da Adufer-
pe, a associação de docentes 

da instituição, quando foram 
espalhados pelo estado de 
Pernambuco uma série de 
outdoors denunciando a res-
ponsabilidade do presidente 
quanto aos óbitos por conta 
do Covid-19 no Brasil. 

Em janeiro de 2021, Eri-
ka se viu como ré de um in-
quérito policial, tendo como 
base o artigo 141 do código 
penal: injúria contra funcio-
nário público. Não demora-
ria muito para ela descobrir 
que o inquérito, movido pelo 
Ministério da Justiça, fora 
aberto a pedido do próprio 
presidente da República. 

“Foi uma clara tentativa 
de intimidação, de censura, 
de uma ação aprovada pelas 
instâncias do próprio sindi-
cato. Então eu, indivíduo, 
tive que responder por uma 
campanha coletiva a partir 
da criminalização de uma 
ação legítima”.

O inquérito foi arquiva-
do no final de abril. Todavia, 
independentemente do re-
sultado final, as mensagens 
do governo são claras: uma 
política extremamente per-
sonalizadora como a de Jair 
Bolsonaro incentiva igual-
mente o ataque a indivíduos, 
como se fossem eles avata-
res daquilo que é indesejável 
para o poder instituído.
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Mais de 25 insti-
tuições federais de 

ensino sofreram 
intervenções na 

escolha da reitoria 
desde o início do 

governo Bolsonaro.
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“Tem sido comuns rela-
tos de perseguições políticas 
e processos administrativos 
contra professores, estudan-
tes e técnicos que vão contra 
qualquer ação do governo fe-
deral”, alerta a presidente do 
ANDES-SN, Rivânia Moura. 
Um reforço deste lugar de 
autoritarismo e silenciamen-
to que se tenta construir nas 
instituições de ensino. 

Lutas Presentes
Representativo de 2021  foi 

também o retorno massivo às 
ruas por parte dos servidores 
e servidoras. Mesmo com a 
pandemia não vencida, as lu-
tas presenciais foram um grito 
pela vida diante do reconheci-
mento de que  a manutenção 
de um governo genocida no 
poder - que debochada dian-
te dos mortos - era um perigo 
que precisava ser combatido 
com todas as forças.

Foi denotando respeito à 
ciência que entre os gritos 
por saúde, pão e educação, 
os manifestantes distribuiam 
álcool em gel e máscaras, 
conscientizando ante a ne-
gligência do governo. E as-
sim, equacionando preocu-
pações e luta pela vida, que 
as ruas foram sendo ocupa-
das mês a mês.

Ápice das mobilizações se 
deram com a articulação na-

cional para manter presença 
em Brasília na luta contra o 
Projeto de Emenda à Cons-
tituição 32/2020, conhecido 
como a PEC da Contrarre-
forma Administrativa. 

Desde o dia 13 de setem-
bro, servidores e servido-
ras públicos junto a diversas 
centrais sindicais estiveram 
em Brasília para pressionar 
e informar sobre os perigos 
da PEC. Houve participação 
constante de diretores da 
ADUFPel, que se alternaram 
para manter presença. 

A PEC chegou a ser apro-
vada na Comissão Especial e 
iria para votação no plenário 
da Câmara dos Deputados 
em outubro. Na avaliação de 
Rivânia Moura, presidente 
do ANDES-SN, isso só não 
aconteceu devido ao não ar-
refecimento das manifesta-
ções. "O governo não tem os 
308 votos necessários para 
aprovação do projeto, e não 
consegue arregimentar mais 
apoio por conta da pressão 
popular", avalia. "Por isso 
estamos convocando as cen-
trais sindicais para continu-
ar mobilizadas". A luta é in-
cessante.

Em entrevista ao pod-
cast Viração a presidenta da 
ADUFPel, Regiana Wille, 
alerta: "A PEC 32 quer des-
montar a estrutura do esta-

do, abrindo possibilidade 
para a privatização geral dos 
serviços que são ofertados 
para a população". Os dados 
apresentados pelo governo 
de que o engessamento dos 
gastos públicos se deve aos 
servidores, pondera Regia-
na, são distorções que mas-
caram os verdadeiros cul-
pados pela crise: os juros da 
dívida pública.

"Ao promover o fim dos 
serviços públicos, o governo 
ofende o principio da mora-
lidade pública, porque traz 
de volta o apadrinhamento 
político", pondera Regiana. 
Assim, quem pagará a con-
ta, ao fim do processo, será 
a população que mais preci-
sa dos serviços gratuitos e de 
qualidade.

Uma das formas que os 
manifestantes encontraram 
para chamar atenção da po-
população foram as perfor-
mances artísticas. Um iní-
cio de diálogo necessário, 
ao mostrar que a luta não é 
apenas dos servidores e ser-
vidoras, mas do coletivo. 
Icônica foi o ato do dia 20 de 
outubro, justamente o Dia 
do Servidor Público. Nesta 
data,   servidores e servido-
ras cobriram-se com mor-
talhas sujas de tintas verme-
lhas. Ao redor, manifestantes 
com máscaras de Bolsona-

ro como personificação da 
Morte se deleitavam. 

O Ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, também 
foi alvo constante das mani-
festações. Ele, que é um dos 
principais articuladores da 
Contrarreforma administra-
tiva, se viu envolto num es-
cândalo: descobriu-se que 
possui uma offshore ativa 
nas Ilhas Virgens Britânicas; 
um paraíso fiscal no Caribe. 
Assim, ao mesmo tempo em 
que celebrava o dólar alto no 
país - e, por consequência, a 
inflação que afligia os brasi-
leiros- sua própria fortuna 
escalonava.

O rosto de Guedes estam-
pou notas de dólares man-
chados com sangue que os 
manifestantes fizeram cho-
ver mais de uma vez em 
Brasília. Aos gritos de "Fora 
Bolsonaro" e "Fora Paulo 
Guedes", garrafinhas de suco 
de laranja com o rosto dos 
deputados. A proposta era 
convocá-los a dizer não à 
Contrarreforma administra-
tiva, como parte da campa-
nha "Laranjal - Não seja la-
ranja dessa PEC".

Entre ataques e lutas, per-
formances e gritos, o saldo 
de 2021 é a sobrevivência. 
Permanceceremos atentos e 
ativos no próximo ano, pois 
a luta continua.
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ancestrais fez com que co-
meçassem a buscar uma data 
de fato significativa ao movi-
mento negro. 

O nome, como Dia da 
Consciência Negra, somen-
te foi cunhado em 1978, pelo 
Movimento Negro Unifica-
do contra a Discriminação 
Racial. E a data simboliza, 
desde então, a resistência do 
povo negro ao genocídio ain-
da hoje praticado pelo Esta-
do e a luta contra as diver-
sas formas de discriminação, 
ainda presentes na sociedade 
brasileira.

Zumbi como protagonista 
Zumbi dos Palmares nas-

ceu livre em 1655, no estado 
do Alagoas, sendo captura-
do quando tinha 7 anos de 
idade. Aos 15, fugiu para o 
Quilombo dos Palmares, lo-
calizado na região hoje co-
nhecida como o município 
União dos Palmares. Na co-
munidade, acaba tornando-
-se um líder, comandando 
diversas resistências contra 

Reparação histórica:

Em 20 de novembro de 
1695, há 326 anos, as tropas 
portuguesas assassinaram 
Zumbi, o líder do Quilom-
bo dos Palmares – o maior 
e mais longevo quilombo 
da história de nosso país. A 
data, porém, somente foi fi-
xada como um marco na luta 
antirracista há 50 anos, no 
momento em que Oliveira 
Silveira, historiador, poeta e 
militante do movimento ne-
gro, propôs sua criação, pro-
tagonizando, junto ao Grupo 
Palmares, o reconhecimento 
do dia 20 de novembro. 

Tudo começou em 1971, 
quando quatro jovens negros 
reuniram-se um uma das es-
quinas do Centro Histórico 
de Porto Alegre. As amea-
ças da Ditadura Militar e o 
descontentamento com o 13 
de maio, proclamado como 
o Dia da Abolição da Escra-
vatura, foi o ponto de parti-
da para que idealizassem um 
novo dia. O desejo de senti-
rem-se de fato representados 
e dispostos a honrar os seus 

os ataques portugueses por 
quase 20 anos. Em 1684, 
após ter seu esconderijo de-
nunciado, em uma investida 
das tropas portuguesas con-
tra o Quilombo, Zumbi fica 
ferido e é pego pelas tropas, 
que o degolam no dia 20 de 
novembro.

Além de Zumbi, diversos 
negros e negras protagoniza-
ram atos de resistência con-
tra o regime escravocrata. 
Dandara, Teresa de Bengue-
la, Luís Gama, Adelina, Ma-
ria Firmina e Dragão do Mar 
são alguns dos nomes que 
encabeçaram movimentos 
abolicionistas. 

Significado da data
O 20 de novembro é um 

marco em memória a estes e 
a outros tantos negras e ne-
gros, que viveram e vivem a 
luta cotidiana contra o ra-
cismo e o genocídio de seu 
povo. De acordo com a his-
toriadora Francisca Mesqui-
ta Jesus, o Brasil é um país 
extremamente racista e por 

isso, a todo momento, é ne-
cessário reforçar o que são 
racismo estrutural e insti-
tucional. Por isso, faz-se tão 
fundamental a data, para que 
todos façamos mais do que 
uma reflexão, nos reeduque-
mos. 

“Ainda, a gente presencia, 
por exemplo, frases: ‘eu até te-
nho amigos negros; a minha 
parteira era negra; eu acho 
tão linda, a tua cor bronzea-
dinha’. Esse é o racismo po-
lido. O racismo também está 
impregnado em outras coi-
sas que a gente não imagina”, 
aponta. 

Francisca ressalta também 
que há muito ainda a avançar 
e o mês de novembro se con-
solida como um data para 
lembrar isso. “Quem é dos 
grupos negros sabe que a ba-
talha é diária, mas novembro 
se enfatiza mais. É uma mo-
bilização. É se colocar como 
agentes, que são imprescin-
díveis para a educação. (...) É 
mais que refletir. Para mim, é 
mais do que respeito, é saber 
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onde cada um guarda o seu 
racismo”. 

Para a cientista social Si-
mone Martins, o dia 20 serve 
para evidenciar ainda mais a 
importância de combater o 
racismo e ampliar a mobili-
zação. “Não  é que os outros 
dias da nossa luta não sejam 
importantes, mas o 20 de no-
vembro é um dia de luta, de 
vitória, que nós conquista-
mos com a nossa garra. Hoje, 
eu vejo muitos colegas e ami-
gos brancos dizendo que já 
usamos e conquistamos mui-
tas coisas, mas eu digo que 
não, não é o suficiente. Por-
que nós negros não podemos 
ter os mesmos direitos? Por 
que nós não podemos ser 
doutores? Por que não po-
demos ter um coordenador 
negro? Eu sempre digo que a 
luta continua, a luta diária”. 

Representação em Pelotas
A população negra, histo-

ricamente oprimida pelo ra-
cismo, em um momento de 
intensificação dos ataques à 
democracia e aos direitos da 
população, é a que mais so-
fre os impactos. Em Pelotas, 
a situação não é diferente. 
A cidade mantém, até hoje, 
resquícios da escravização. 
Porém, a resistência sempre 
esteve presente e, conforme 
salienta Francisca, iniciou 
logo que a primeira pessoa 
preta colocou os pés na ci-
dade - região que durante 

muito tempo ficou conheci-
da como o “inferno dos ne-
gro”, devido à exploração nas 
charqueadas.

Como protagonista da luta 
antirracista na cidade, en-
contra-se a Mestra Griô Sir-
ley Amaro. A pelotense, nas-
cida em 1936 e falecida em 
2020, foi carnavalesca, cos-
tureira e contadora de histó-
rias. Ainda em vida, também 
foi a primeira mulher negra 
a receber o título de Doutora 
Honoris Causa da UFPel. 

Conhecida por sua con-
tribuição para a preservação 
da cultura negra na região, a 
Mestra Sirley dá nome a mar-
cha anual, que une os movi-
mentos negro, sindical e so-
cial da cidade, entre eles a 
ADUFPel, para denúncia do 
racismo e o fortalecimento 
das raízes, história, ancestral-
diade e cultura afro na cidade. 

“É uma marcha que vem 
sendo organizada pelo movi-
mento negro de Pelotas, mas 
que toma corpo e fôlego de 
marcha fundamentalmente a 
partir da provocação da Mes-
tra Griô Sirley Amaro, por 
toda a sua expertise, por cir-
cular em diferentes espaços 
carregando consigo o que é ser 
negro em uma cidade que tem 
questões muito fortes com o 
racismo”, ressalta Eva Santos, 
artista têxtil da Las3Tramas e 
militante antirracista. 

Segundo ela, a mobiliza-
ção carrega consigo a me-

mória de dona Sirley e, junto 
dela, seu legado, nas histórias 
que contava, cheias de signi-
ficados, e sua capacidade de 
circular por todos os espa-
ços. “Para mim, uma das coi-
sas mais importantes que a 
Sirley reafirma - e que eu uso 
também na minha vida - é 
essa capacidade da gente cir-
cular por vários lugares. E a 
Sirley era isso. Era uma mu-
lher plural em todos os senti-
dos. Uma outra característi-
ca muito marcante é que ela 
era uma mulher que contava 
histórias que emocionavam 
e continuam emocionando. 
Ela era uma mulher costurei-
ra que costurava os panos e 
as histórias”.

O legado de vida da Mes-
tra Sirley permanece até hoje 
inspirando todos e todas que 
de alguma forma tiveram 
contato com ela. Conforme 
relembra Francisca, “era uma 
mulher que gostava de parti-
lhar seus saberes, apesar da 
vida dura do que represen-
ta ser uma mulher negra em 
uma cidade conservadora”. 

Mobilização conjunta
Este ano, o 20 de novem-

bro - Dia Nacional da Cons-
ciência Negra teve como 
palavra de ordem “Fora Bol-
sonaro Racista” e a data foi 
marcada pela união das pau-
tas antirracistas no Brasil às 
da classe trabalhadora.

Nesta luta, a Coalizão Ne-

gra por Direitos, a Conver-
gência Negra e a Comissão 
Organizadora da Campanha 
Nacional Fora Bolsonaro uni-
ram-se para reivindicar igual-
dade racial, defender a vida e 
a democracia. A negligência 
do governo federal ao tratar 
da pandemia de Covid-19, o 
aumento da violência policial, 
a inflação, a carestia, a fome, 
o desemprego e o subempre-
go que afetam de forma mais 
dramática a população negra 
foram centrais.

O ANDES-SN convocou 
todas as seções sindicais a 
fortalecerem a data e parti-
ciparem dos atos locais. Em 
Pelotas, a ADUFPel, uma das 
organizadoras da atividade, 
esteve representada por di-
retores e docentes sindicali-
zados, entre eles a presidenta 
da entidade, Regiana Wille, a 
qual ressaltou que o ato pro-
tagonizado pelo movimento 
negro foi de suma importân-
cia e que marca uma data que 
não é de comemoração, mas 
de reflexão. 

“São ações que nos con-
vocam a perceber o quanto a 
sociedade brasileira é racista 
e como este racismo está in-
trojetado em nossa estrutu-
ra”. Segundo ela, vivemos sob 
a égide de um governo racis-
ta, misógino, LGBTfóbico, 
mas seguimos na luta. Nesse 
sentido, o 20 de novembro 
marca isso, mais uma vez.
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CONTRACAPA

Não te rendas, ainda estás a tempo 
de alcançar e começar de novo, 
aceitar as tuas sombras 
enterrar os teus medos, 
largar o lastro, 
retomar o voo. 
   
Não te rendas, por favor, não cedas: 
mesmo que o frio queime, 
mesmo que o medo morda, 
mesmo que o sol se ponha e se cale o vento, 
ainda há fogo na tua alma, 
ainda existe vida nos teus sonhos. 
Porque cada dia é um novo início, 
porque esta é a hora e o melhor momento. 
Porque não estás só, por eu te amo.

Não te rendas - Mario Benedetti


