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Prezados companheiros e preza-
das companheiras docentes, trabalha-
dores e trabalhadoras da educação. O 
que ainda não foi dito e qual reflexão 
ainda não foi feita sobre a situação que 
estamos enfrentando? Sempre tivemos 
duros embates, conquistas, avanços e 
retrocessos, e de alguma forma manti-
vemos garantias até 2016, data da últi-
ma greve que durou 52 dias. E, agora, 
em 2022, o que mudou? 

Hoje, a fome e a miséria assolam 
o país, a privatização de nossas esta-
tais avança, assim como o projeto do 
e para o capital. Na educação, a crise 
está instalada. Os ataques são quase 
diários, sejam do governo que aí está, 
sejam da gestão atual da UFPel. O re-
torno presencial está praticamente sem 
monitoramento e condições sanitárias 
adequadas. O ensino remoto se apre-
senta de forma galopante em várias 
universidades, inclusive na UFPel. O 

“ensino híbrido” tem se tornado forma 
alternativa de ensino, sendo defendido 
como “adequação aos novos tempos” 
e articulado à proposta de extinção da 
formação presencial. Novas formas de 
exclusão, de precarização do trabalho, 
de pouco ou nenhum investimento, de 
desmobilização da categoria: cada um 
por si, para si, competir e vencer são as 
palavras-chave.

Ainda, a evasão, em 2021, segun-
do o INEP, atingiu o patamar de 5% e, 
em 2022, já se constata que é uma rea-
lidade que afeta nossas instituições em 
nível nacional. Somos trabalhadores e 
trabalhadoras de educação. Vamos lu-
tar para que seja garantido o caráter 
público da universidade, sua autono-
mia constitucional e a função social da 
atividade docente.

É preciso lutar pela garantia de 
financiamento público estável e sufi-
ciente para as IFES, assegurando incre-

Desafios do retorno presencial: 
resistir e lutar no coletivo

mentos compatíveis para a expansão 
com qualidade e condições adequadas 
para que o exercício do trabalho do-
cente se desenvolva fundamentado no 
princípio da indissociabilidade ensino, 
pesquisa e extensão.

Nossos salários estão congela-
dos, defasados e a inflação é galopan-
te. Nossa carreira corre o risco de ser 
extinta e o serviço público privatizado. 
Os cortes orçamentários foram apro-
fundados. As intervenções seguem em 
curso, nossa liberdade de ensinar está 
ameaçada.

Portanto, só nos resta lutar, dar 
um basta! Não é possível que aceite-
mos esses ataques, essa naturalização 
das maldades e a retirada de direitos. 
O governo quer que sejamos enfraque-
cidos e desmobilizados. Os momentos 
históricos mostram e reforçam a im-
portância da luta, e que ela seja feita no 
coletivo!

Site: adufpel.org.br
Redes sociais: @adufpel
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Os últimos meses foram de intensi-
ficação da mobilização contra os ataques 
sofridos pelas Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES). Conforme in-
dicação da reunião do Setor das IFES do 
ANDES-SN do dia 25 junho, foi realiza-
da uma jornada de lutas de 4 a 14 de ju-
lho, pela recomposição dos orçamentos, 
reposição salarial, negociação coletiva, 
abertura imediata da CPI sobre corrup-
ção no MEC e contra as privatizações e 
outros projetos que visam a destruição 
do ensino público, com vistas à constru-
ção da greve conforme a pauta já proto-
colada. 

O resultado foi uma série de ações 
ocorridas nesse período todo, nacionais 
e locais, com a presença constante de re-
presentantes do ANDES-SN e de suas se-
ções sindicais, inclusive da ADUFPel. As 
atividades realizadas incluíram pressão 
aos deputados, manifestações e vigílias 
em Brasília, audiências públicas na Câ-
maras municipais e reitorias para cobrar 
o impacto dos cortes e da Covid-19 nas 
Instituições de Ensino Superior (IES), 
aulas públicas, ocupação das instituições 
com atividades, atos, e paralisações.

A mobilização teve início no dia 
4, no aeroporto de Brasília (DF), com 
recepção a parlamentares que chegavam 
à capital federal. Os docentes seguiram 
também no local na terça (5), pela ma-

nhã, onde enfrentaram repressão da Po-
lícia Militar do DF, que tentou interrom-
per o protesto. Os próximos dias foram 
de manifestação em frente ao Anexo 2 da 
Câmara dos Deputados e visitas aos gabi-
netes de parlamentares.

Também no dia 5, docentes foram 
ao Senado, onde entregaram uma carta 
ao senador Randolfe Rodrigues (Rede 
Sustentabilidade/AP) e ao presidente da 
Comissão de Educação da Casa, senador 
Marcelo Castro (MDB/PI), e protocola-
ram uma carta ao presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC) da Câmara, Arthur Maia (PP/
AL), e demais parlamentares da comis-
são, solicitando a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 
96/2019, que altera a Constituição Fede-
ral e torna obrigatória a execução da pro-
gramação orçamentária para Educação.

Na quarta (6), as atividades con-
tinuaram na Câmara dos Deputados e 
uma comissão de representantes do AN-
DES-SN e de demais entidades do Setor 
da Educação acompanhou a sessão da 
CCJC que aprovou a admissibilidade da 
PEC. 

Outro resultado da ação dos ma-
nifestantes foi a conquista de adiamen-
to da votação do Projeto de Lei (PL) 
5594/2020, que classifica a educação 
como serviço essencial com o único ob-

Jornada de lutas em julho 
intensifica defesa da educação 

jetivo de burlar o direito de greve cons-
titucionalmente garantido a todos traba-
lhadores, tentando impingir ilegalidade 
às greves das categorias que atuam nesse 
setor. Na manhã de 7 de julho, a primeira 
etapa da jornada terminou com protesto 
em frente ao Senado, onde manifestantes 
exigiram a abertura imediata da Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
investigar os esquemas de corrupção no 
Ministério da Educação (MEC), envol-
vendo o ex-ministro da Pasta, Milton Ri-
beiro.

Participação da ADUFPel
A delegação da ADUFPel esteve 

em Brasília participando das atividades, 
representada pela presidenta, Regia-
na Wille, pelos diretores Luiz Henrique 
Schuch, Celeste Pereira, Elaine Neves e 
pelo docente Luiz Carlos Rigo. 

Segundo Regiana, ficou explícito, 
durante a jornada, que a presença dos 
docentes na capital federal fez diferença 
na luta em defesa dos direitos. “É isso que 
nós precisamos continuar fazendo. É ne-
cessário, e urgente, que a gente continue 
defendendo a educação pública, gratuita, 
laica e socialmente referenciada. A uni-
versidade, os IFs e os Cefets correm risco 
de serem privatizados, e o avanço do ca-
pital tem mostrado isso”. 

Crédito: Lázaro Mendes - Imprensa ANDES-SN
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Na semana de 11 a 14 de julho, 
os servidores públicos da educação de-
ram continuidade à jornada de lutas no 
Distrito Federal e nos municípios. As 
atividades começaram com visita aos ga-
binetes de deputadas e deputados e ato 
no Anexo II da Câmara  pela inclusão na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
2023 de recursos para contemplar reajus-
te para todas e todos os Servidores Públi-
cos Federais (SPF) e contra a aprovação 
do Projeto de Lei (PL 5594/2020). 

Como parte da jornada, em Pe-
lotas, no dia 11, uma audiência pública 
foi realizada na Câmara Municipal para 
tratar dos cortes orçamentários que es-
trangulam a UFPel e o IFSul, inviabili-
zando a manutenção das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. A atividade 
foi convocada por iniciativa da vereado-
ra Fernanda Miranda (PSOL), a partir de 
solicitação da ADUFPel, Sinasefe-IFSul, 
DCE UFPel e Grêmio Estudantil CaVG. 

Fernanda deu início às falas para 
reforçar não haver universidade sem re-
cursos, sendo a educação dever do Es-
tado, razão pela qual a sustentação da 
UFPel e do IFSul é compromisso funda-
mental do poder público. “Do ponto de 
vista educativo, cultural, artístico, cien-
tífico e tecnológico, a contribuição das 
universidades e institutos federais preci-

sa estar na linha de frente para a constru-
ção do futuro e de uma sociedade justa e 
soberana, no atendimento das demandas 
populares agora e dos que virão”.

Em seguida, a presidenta da    
ADUFPel, Regiana Wille, atentou para 
de que forma a falta de investimentos 
afeta a estrutura, as condições de traba-
lho e de ensino. A saída, de acordo com 
ela, é somar forças para impedir que a 
educação pública siga sendo destruí-
da. Isso significa lutar contra os cortes, 
a Emenda Constitucional 96 - Teto dos 
Gastos, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 206 - que busca cobrar mensa-
lidade, entre tantos outros projetos que 
visam a sua destruição.

O sucateamento da UFPel foi en-
fatizado pelo coordenador do Conselho 
de Representantes da ADUFPel, Car-
los Mauch, que cobrou a reitoria acerca 
das demandas do governo que vêm sen-
do estimuladas pela gestão da UFPel. O 
docente destacou que é preciso tomar 
cuidado com as decisões, que acatam as 
políticas neoliberais, tomadas dentro das 
instituições de ensino superior.

Dentre elas, citou a precarização 
do ambiente de trabalho, que, durante 
a pandemia, ficou ainda mais em evi-
dência. “Nós trabalhamos dois anos na 
pandemia com recursos que nós tivemos 

que adquirir, porque o governo federal 
não nos deu um centavo Mas, nós via-
bilizamos, mesmo assim, um ensino que 
foi precário e continuamos tocando a 
universidade como se ela fosse capaz de 
continuar existindo apesar da precariza-
ção”, criticou. 

Jonathan Feijó, integrante da co-
ordenação geral do DCE da UFPel, des-
tacou a forma como os cortes afetam 
os discentes. “Esses cortes representam 
muito mais que só a impossibilidade de 
manutenção da estrutura da universida-
de, representam ameaças à permanência, 
colocando em risco toda a rede de assis-
tência estudantil que temos hoje”.

Já o coordenador do Sinasefe, 
Francilon Lima, fez um comparativo da 
situação da educação anterior a 2014 e o 
cenário atual. Ele relembrou que a pauta 
principal de luta de 10 anos atrás era por 
mais investimentos, por 10% do PIB para 
a educação e, agora, é para não perder 
ainda mais verbas. Segundo ele, os inves-
timentos em educação são nulos há mui-
to tempo e, agora, com o retorno presen-
cial das instituições, fica ainda mais em 
destaque a falta desses recursos. 

Semana de luta por mais recursos 
para a educação

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN
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Documentário "Quando Ousamos Existir"
apresenta a organização política do 

Movimento LGBTI+

A trajetória de luta e a organização 
política do Movimento LGBTI+ são o 
tema de um documentário dirigido pelo 
professor da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
Marcio Caetano, e pelo presidente do 
Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento. 
O filme retrata a experiência de ativistas 
que ousaram reivindicar seus direitos em 
plena ditadura militar no Brasil. 

A ideia de produzi-lo veio da gra-
tidão e do reconhecimento pelas quatro 
décadas de trajetória de pessoas que pu-
deram permitir que hoje algumas con-
quistas fossem alcançadas. “Infelizmente 
tudo ainda é muito recente, só agora, por 
exemplo, a Universidade Federal de Pelo-
tas aprovou as ações afirmativas para po-
pulação trans na pós graduação”, ressalta 
Marcio. 

O nome do documentário surgiu 
de uma conversa entre os diretores, pen-
sando no contexto dos militantes em um 
momento de intensa repressão dos anos 
70, onde nem mesmo os movimentos so-
ciais de esquerda eram aliados do Movi-
mento LGBTI+, e os de direita, formados 
na sua maioria por militares e portanto 
inimigos da causa, atreveram-se à lutar.  

Segundo o professor, em entrevis-
ta ao podcast Viração, que vai ao ar no 
dia 15 de agosto, relembrar a história de 
personagens fundamentais para o mo-
vimento, como João Antônio Mascare-
nhas, ativista considerado fundamental e 
imprescindível para a democracia brasi-
leira, também impulsionou sua vontade 
de registrar o percurso dessas lideranças.

“Quando se fala em democracia no 
Brasil, pouco se reconhece a importância 
dos movimentos sociais negros, de mu-
lheres e LGBTI+, e é imprescindível que 
essas memórias estejam inseridas nessa 
luta política pela consolidação da demo-
cracia”, reitera o diretor. 

Quem foi João Antônio 
Mascarenhas?

Pioneiro na luta 
pelos direitos humanos e 
civis da população LGB-
TI+, o pelotense foi o 
criador do movimento 
brasileiro. Ele foi o pri-
meiro latino-americano 
a se filiar a uma organi-
zação internacional de 
direitos humanos gay e 
portanto o principal arti-
culador. 

Mascarenhas foi 
um dos fundadores do 
jornal O Lampião da Es-
quina, também conheci-
do simplesmente como 
O Lampião (1978) e do 
Grupo Homossexual 
Triângulo Rosa (1977-
1988), que foi registrado 
oficialmente somente em 
abril de 1985.

A produção, que já foi premiada 
em dois festivais, ainda não está dispo-
nível para o grande público, justamente 
pela exigência dos eventos. Uma pré-es-
treia ocorreu em Pelotas no mês de ju-
nho. 

A oportunidade de assistir ao fil-
me será na acolhida da Faculdade de 
Educação (FAE), e para isso é impor-

tante ficar de olho no site do curso (wp.
ufpel.edu.br/fae/).

Acompanhe a entrevista com-
pleta com Marcio Caetano para o po-
dcast Viração nas plataformas digitais 
(Spotify, Anchor e Apple) ou no site da 
ADUFPel. O programa vai ao ar tam-
bém na RádioCom 104.5 FM no dia 15 
de agosto, às 13h.

Voz Docente - Agosto/2022 5

Onde assistir? 



ESPECIAL

6 ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

A comunidade universitária da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
retorna às atividades integralmente pre-
senciais em 1º de agosto, quando inicia 
o Calendário Acadêmico referente ao 
primeiro semestre de 2022. Uma volta 
rodeada de incertezas, angústias e difi-
culdades, no momento em que a Uni-
versidade enfrenta o pior cenário de sua 
história recente, de cortes orçamentários 
que impedem o funcionamento adequa-
do da instituição e precarizam o trabalho 
docente. 

Nem mesmo foi possível a adap-
tação completa ao formato de ensino re-
moto emergencial, no qual professores/
as se depararam com a intensificação do 
trabalho e estrutura precária, decorren-
tes da inexistência de um planejamento 
que assegurasse os direitos da categoria 
e proporcionasse condições adequadas, 
e, agora, irão encarar uma UFPel ainda 
mais sucateada. 

As políticas neoliberais que redu-
zem os investimentos com os serviços 
públicos, como a Emenda Constitu-
cional 95, responsável por congelar os 
investimentos em áreas sociais, como 
a educação, por 20 anos, e os cortes or-
çamentários têm graves consequências 
não só às instituições públicas de ensino 
e seus trabalhadores, mas a toda popula-
ção. Elas resultam na impossibilidade de 
manutenção da estrutura da Universida-
de, inviabilizam as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, colocam em risco 
a permanência estudantil, provocam o 
achatamento salarial dos servidores/as e 
reduzem até mesmo os postos de traba-
lho.

Em 27 de maio, foram anunciados 
cortes de R$ 3,2 bilhões no Ministério 
da educação (MEC), significando o blo-
queio de 14,5%. Em 3 de junho, o gover-
no desbloqueou metade desse valor, no 
entanto, no dia 9, mais 3% foram cance-
lados. Na última semana de junho, atra-
vés de uma portaria, recursos da Educa-
ção e de outras pastas foram destinados 
ao Programa de Garantia de Atividade 

Agropecuária (ProAgro). Com essa me-
dida, as universidades, institutos federais 
e Cefets perderam cerca de R$ 282 mi-
lhões.

Na UFPel, a situação é dramática, 
de acordo com a reitora Isabela Andrade, 
em fala durante a audiência pública rea-
lizada na Câmara Municipal de Vereado-
res de Pelotas em 11 de julho. 

Isabela confidenciou que a Uni-
versidade, desde 2021, enfrenta uma 
redução de 18,5% do orçamento, o que 
resultou em um déficit na ordem de R$ 5 
milhões. A partir disso, a gestão buscou 
se reorganizar para que o valor de 2022, o 
qual também está muito aquém do ideal 
e assemelha-se ao de 2019, desse conta de 
manter o funcionamento da instituição. 
Porém, o novo corte, de 7,5%, tem torna-
do a manutenção das atividades inviável. 
Com uma previsão deficitária de R$ 11 
milhões de reais até o final deste ano, a 
reitora informou que  não 
dará conta de expandir os 
programas de assistência 
estudantil, acabará com a 
manutenção da frota de 
ônibus própria e serão in-
viabilizadas aquisições de 
equipamentos.

Insegurança sanitária 
Além disso, a comu-

nidade terá que lidar com 
uma outra questão: a insegurança sani-
tária. O assunto foi pautado em reunião 
realizada em 19 de maio, entre membros 
das entidades representativas (ADUFPel, 
ASUFPel e DCE) e a reitoria. As catego-
rias cobraram um posicionamento da 
gestão acerca das ações que possam ga-
rantir um retorno seguro.

De acordo com a gestão, serão 
obrigatórios o uso de máscara em todos 
os espaços da instituição e apresenta-
ção do passaporte vacinal ou, em casos 
excepcionais, a apresentação de teste de 
Covid com pelo menos 72h de validade. 
No entanto, o controle da circulação di-
ária de servidores/as e alunos/as se dará, 

prioritariamente, via Cobalto, e não será 
estabelecido nenhum outro mecanismo 
para assegurar que sejam respeitadas es-
sas exigências. Devido aos recursos es-
cassos, conforme afirma a gestão, não há 
como garantir trabalhadores/as terceiri-
zados/as suficientes para dar conta de to-
das as portarias. 

Além disso, a reitoria enfatizou que 
o monitoramento do cumprimento das 
regras por pessoas externas, da socieda-
de, que acessem a instituição será de res-
ponsabilidade das direções das unidades, 
às quais caberia um papel administrativo 
semelhante ao da administração central. 

Planejamento do CLC
No Centro de Letras e Comunica-

ção (CLC), de acordo com Paulo Borges, 
diretor-adjunto da unidade, para o re-
torno presencial seguro, a direção tem 
realizado um trabalho de recriação de es-

paços, com distanciamen-
tos nos diferentes setores 
administrativos e labo-
ratoriais. Serão mantidas 
turmas com uma quanti-
dade mínima possível de 
estudantes, o que, segun-
do ele, é uma tarefa difí-
cil, em função do número 
reduzido de professores 
para atender a demanda.

“Seria importante 
que a gestão ou o setor de ensalamen-
to, no caso do Anglo, onde as salas são 
compartilhadas, definisse um número 
máximo de alunos por sala e orientasse 
as coordenações e chefias sobre questões 
envolvendo distanciamento, ventilação 
dos espaços, utilização dos ares condi-
cionados, etc.”, frisa.

Ele comenta que o CLC partici-
pou de pregões disponibilizados pela          
Universidade para aquisição de mate-
riais de biossegurança e de prevenção e 
salienta: “Mesmo que o uso de máscaras 
seja de responsabilidade de cada um de 
nós, é importante que a gestão providen-
cie máscaras para todos e que as mesmas 

UFPel retoma atividades presenciais em meio 
a cenário de precarização e sucateamento

A Universidade, 
desde 2021, enfrenta 

uma redução de 
18,5% do orçamento, 

o que resultou em 
um déficit na ordem 

de R$ 5 milhões.



fiquem disponíveis nas unidades e por-
tarias”.

Paulo ainda reforça a importância 
de medidas de prevenção junto à comu-
nidade externa que frequenta os diferen-
tes projetos da UFPel e também defende 
a criação de um documento com normas 
que possam auxiliar na dinâmica do dia 
a dia.  “Uma iniciativa que a gestão [rei-
toria] poderia adotar, levando em conta 
as diretrizes sanitárias do seu Comitê 
Covid, seria a elaboração de um manual 
ou cartilha com orientações específicas 
para o retorno, pois a pandemia mostra 
um processo bastante dinâmico e que de-
manda novas orientações periodicamen-
te”, aponta.  

Sobre este período de readaptação, 
ele confessa que não será fácil. “Sabemos 
que muitos colegas servidores/as e estu-
dantes passaram e ainda passam por mo-
mentos difíceis decorrentes dos reflexos 
da pandemia, o que exigirá muita com-
preensão, tranquilidade, forte diálogo, 
reflexão e calorosa recepção de acolhi-
mento”.

Conforme relata, na sua unidade 
o planejamento foi pensado, principal-
mente, com a atenção voltada aos estu-

dantes, que incluem ingressantes e até 
mesmo aqueles que não vivenciaram au-
las presenciais.

Por fim, ressalta que é fundamental 
que a ADUFPel, o ASUFPel-Sindicato e 
as representações dos estudantes sejam 
ouvidas e possam contribuir para um re-
torno presencial tranquilo e seguro. 

Seminário debate o retorno presencial 
Essas questões, as quais envolvem 

a segurança e a preparação dos docentes 
para o retorno presencial, foram apro-
fundadas em diversas atividades pro-
movidas pela ADUFPel até então, como 
assembleias e reuniões do Grupo de Tra-
balho de Política Educacional (GTPE). 
Até mesmo um seminário foi realizado 
nos dias 27 e 28 de maio, cujo tema foi 
“Qual universidade estamos construindo 
para o retorno presencial?’’.

A convidada para abordar o assun-
to foi a professora da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC), Adria-
na D’Agostini. A respeito da situação de 
precariedade em que se encontram as 
universidades e institutos federais, anali-
sou que são problemas que se agravaram 
devido à pandemia, mas são anteriores a 

ela, e decorrem da estruturação em um 
contexto de capitalismo dependente e 
submissão total ao imperialismo. 

“As nossas instituições federais de 
ensino superior já nascem organizadas 
numa lógica de dependência científica 
tecnológica e cultural. Essa submissão 
provoca um crescente grau de intensifi-
cação e precarização da ciência e da tec-
nologia e dos trabalhadores dessas áreas, 
a perda de autonomia e a limitação do 
desenvolvimento da proficiência e tecno-
logia”, enfatizou.

Ela salientou outro ponto funda-
mental que contribui também para essa 
conjuntura de precarização: os cortes 
orçamentários. Questão que acaba por 
prejudicar as condições de organização 
dos espaços e a efetivação das medidas 
sanitárias para o retorno seguro. “Com o 
orçamento que temos, são pouquíssimas 
as mudanças que a gente tem conseguido 
realizar nas nossas universidades para ter 
um retorno mais seguro. Acho que vocês 
também vão sentir ou já estão sentindo 
essas questões para o retorno presencial”, 
avaliou. 

7Voz Docente - Agosto/2022

Crédito: Assessoria ADUFPel

...
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VIDA DOCENTE

Crédito: Arquivo Ruas de Lazer

Projeto leva lazer e cultura para as ruas de Pelotas
O Ruas de Lazer, projeto realiza-

do pela Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), em parceria com a Prefeitura 
municipal, vem proporcionando mo-
mentos de interação da comunidade com 
a prática de atividades físicas e culturais 
no espaço público. A iniciativa surgiu em 
2021 por parte do professor da Escola 
Superior de Educação Física (ESEF) da 
Universidade Federal de Pelotas, Inácio 
Crochemore e um aluno que fazia mes-
trado no curso de educação física, Italo 
Guimarães, que estudava sobre as ciclo-
vias e seus usuários na cidade. 

A Universidade abraçou a ideia, 
através da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura, e iniciou, então, um processo 
de formatação do projeto, estudando os 
espaços públicos e buscando o apoio da 
gestão municipal para viabilizar a re-
alização da proposta, por meio de uma 
política pública. A experiência já tinha 
ocorrido na cidade na década de 80 e no 
início dos anos 2000.

Com o objetivo de expandir o aces-
so ao lazer, o evento envolve diversas en-
tidades e a cada edição leva mais pessoas 
para às ruas. “O projeto, basicamente, 
tem como ideal modificar o espaço urba-
no que não é apropriado 
plenamente para a ocu-
pação da população, pelo 
menos da forma como a 
gente tá fazendo. Então, a 
gente pega uma via gran-
de de bastante fluxo de 
veículos, fecha e ocupa 
com diferentes ativida-
des”, afirmou Inácio Cro-
chemore, coordenador do 
projeto Ruas de Lazer.

A avenida Juscelino Kubitschek é o 
local que vem sendo ocupado atualmen-
te, mas a intenção é que outras avenidas 
da cidade, além de bairros periféricos, 
também possam receber as atividades, 
descentralizando a realização dos encon-
tros.

Em três edições, diversas parcerias 
foram se consolidando e, hoje, projetos da 
Universidade fazem parte da programa-
ção, como: Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), os 

de esportes da ESEF, bar-
raca da saúde, prática de 
taekwondo e da Prefeitu-
ra, com o Vida Ativa, que 
leva brinquedos infláveis 
para o espaço, escolinha 
de trânsito, com orienta-
ção para as crianças, além 
de apresentações musicais 
e de dança e o artesanato 
local. 

“Ao descrever essas 
atividades que a gente tem, é possível 
exemplificar um pouco mais do intuito 
do nosso projeto, que é a ampliação ime-
diata de uma opção de lazer para a nossa 
população e uma apropriação desse es-
paço público para a sua utilização”, refor-
ça Inácio.

“O intuito do projeto é 
a ampliação imediata de 

uma opção  de lazer 
para a nossa população 
e uma apropriação do 

espaço público” - 
Inácio Crochemore
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O curso de Jornalismo também 
vem desempenhando um papel impor-
tante na divulgação do Ruas, que conta 
hoje com o envolvimento na organiza-
ção, entre UFPel e prefeitura, de cerca de 
70 pessoas, e vem recebendo cada vez um 
número maior de público, que anseia por 
espaços como esse na cidade.

Apesar do esforço contínuo por 
parte do governo Bolsonaro em descre-
dibilizar o trabalho desenvolvido nas 

universidades públicas e da insegurança 
da continuidade da proposta, por conta 
dos cortes de verbas, são em oportunida-
des como essas que a comunidade pode 
se aproximar mais das instituições e en-
tender melhor sobre a importância do 
ensino, da pesquisa e da extensão. 

E, nesse contexto, o professor enfa-
tiza que: “a extensão é o momento em que 
a realidade se estabelece dentro da Uni-
versidade, então não faz sentido a gente 

Crédito: Arquivo Ruas de Lazer

Para saber mais sobre o Ruas de Lazer, acesse o instagram @ruasdelazer.pelotas ou 
acompanhe a entrevista realizada para o programa Viração #134, disponível no site da 

ADUFPel e nas plataformas (Spotify, Anchor e Apple)

Próximos programas:

#135 Luta por moradia - 8 de agosto
#136 Quando ousamos existir - 15 de agosto

#137 Homeschooling - 22 de agosto O Viração vai ao ar 
toda segunda-feira 

às 13h na 
RádioCom 104.5 FM

ter ensino, pesquisa se não tem extensão, 
esse trio aí tem que andar junto. Porque a 
extensão é quando os nossos alunos vão 
entrar em contato com a realidade e é o 
momento de contrapartida que a univer-
sidade pública, que é toda custeada com 
impostos pagos por cada cidadão, de for-
ma direta e imediata, vai retribuir todo 
esse investimento. 

Spotify, Anchor e Apple
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A luta por moradia é antiga no Bra-
sil. O direito a ela passou a ser assegurado 
na Constituição Federal apenas em 2000, 
quando foi aprovada a Emenda número 
26, sendo, a partir de então, uma com-
petência comum da União, dos estados e 
dos municípios, aos quais cabe promover 
programas de construção de moradias e 
a melhoria das condições habitacionais e 
de saneamento básico. 

Entretanto, a realidade é outra. 
Como reflexo das políticas adotadas pelo 
governo federal em vários segmentos, de 
estado mínimo para as áreas sociais, a 
situação não é diferente quando trata-se 
das ações para o desenvolvimento habi-
tacional e proteção social. 

Segundo pesquisa da Fundação 
João Pinheiro, em 2019, último dado 
colhido, o déficit habitacional, em todo 
o Brasil, foi de 5,8 milhões de moradias. 
Número que hoje é superado por imóveis 
vazios ou ociosos, de cerca de 6 milhões. 

Canto de Conexão
Há cinco anos, em Pelotas, o casa-

rão localizado na esquina da rua Benja-
min Constant com Álvaro Chaves, que 
estava abandonado e degradado há qua-
se uma década, fazia parte desses dados. 
Com pouco mais de 20 cômodos, estava 
sem utilidade, até que, no dia 17 de mar-
ço de 2017, um grupo de estudantes, cuja 
permanência na Universidade estava 
ameaçada pelos cortes no Programa Ins-
titucional de Bolsa de Iniciação à Docên-

cia (Pibid), com o suporte do Movimento 
Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), 
decidiu mudar esse cenário e dar um bas-
ta na violência que rondava o local. 

Após reparos e limpeza do terreno, 
que era uma espécie de depósito de lixo, 
o lugar passou a ter um propósito, não só 
tornando-se moradia, mas também um 
espaço de acolhimento para a população 
de todo o município. Segundo Raquel 
Moreira, integrante da coordenação de 
projetos e da assessoria jurídica, o local 
se tornou referência para aquelas pessoas 
em que o Estado não chega. 

Hoje, a ocupação se reconhece 
como Kilombo Urbano Ocupação Canto 
de Conexão e, além dos aquilombados, 
residentes que totalizam entre sete e dez, 
também envolve aproximadamente cem 
outras pessoas, responsáveis pelo funcio-
namento do espaço, conforme aponta o 
ativista e morador Giovane Lessa, pre-
sente desde o início.

No Kilombo, são desenvolvidas 
diversas ações que contribuem para a 
transformação social de Pelotas, ten-
do como objetivo principal estimular o 
reconhecimento do direito à cidade. O 
projeto carro-chefe, conforme lembra 
Raquel, é o banco de materiais de cons-
trução, recebidos pela ocupação e doados 
à comunidade, responsáveis por ajudar 
na manutenção de mais de 200 casas. In-
clusive, também já foram erguidas duas 
moradias populares para a comunidade 
periférica, com a ajuda de voluntários. 

Dentre todos os projetos, Giova-
ne também destaca a Biblioteca 0800, 
onde são adquiridos e disponibilizados 
livros gratuitos; o Rasta Jeans, de res-
significação desses tecidos em bolsas; o 
Sem Fome, Sem Dor, realizado pela co-
zinha comunitária e que serve cerca de 
150 marmitas aos domingos para a po-
pulação vulnerável da cidade; a Roda 
das Negras Velhas, promovida para a 
escuta das mulheres negras; e o aviário, 
onde são criados patos, galinhas e perus. 
Além disso, há espaços culturais, como 
a sala de música, aberta a quem precisar 
ensaiar ou construir e recuperar instru-
mentos; a sala Juliana Martinelli, mulher 
trans negra e ativista, que foi assassinada 
em 2017, e está em processo a construção 
de um palco no pátio. 

A luta é diária
Mesmo após cinco anos, o Kilom-

bo permanece em uma situação delica-
da e a luta será sempre diária, ressalta 
Raquel. Recentemente, a comunidade 
esteve ameaçada por conta de um pedi-
do de reintegração de posse, cujo prazo 
expirou na primeira quinzena de julho.       
Diante dessa situação, a Assessoria Jurí-
dica recorreu ao Ministério Público Fe-
deral (MPF) para provar que o prédio 
é da esfera Federal e pertence à Capita-
nia do Porto do Ministério da Marinha, 
comprovada por documentação recente, 
como a conta de água e a certidão ex-
pedida pela Prefeitura. Até mesmo uma 

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

Ocupações em luta por direito
à moradia digna e à cidade

Crédito: Assessoria ADUFPel
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audiência pública na Câmara Municipal 
ocorreu em junho, junto ao lançamento 
da campanha “Kilombo Fica”. Por en-
quanto, estão amparados pela lei que 
suspendeu despejos e a desocupação de 
imóveis durante a pandemia. 

“Aparentemente, parece que a 
gente está mais tranquilo por causa da 
aprovação da lei, mas não estamos nada 
tranquilos com isso, porque a gente sabe 
que não existe qualquer legislação que 
garanta qualquer coisa nesse país e que 
tem muitos que passam por cima disso. 
Então, para nós, não vai ser fácil. Vamos 
estar na luta e na resistência e contamos 
com toda a sociedade pelotense, que a 
cada dia se soma nessa luta, para que, se 
houver a desocupação, esteja nesse dia 
conosco”, reforça Raquel. 

 
O que diz a lei?

Durante a pandemia, o proble-
ma dos despejos, que já era crônico, foi 
agravado. De acordo com a Campanha 
Nacional Despejo Zero, em dados atua-
lizados até maio de 2022, houve um au-
mento de 393% no número de famílias 
despejadas no Brasil nos últimos dois 

anos e de 655% no número de famílias 
ameaçadas de perder sua moradia. Nesse 
período, mais de 21 mil foram removidas 
de suas casas e outras cerca de 142 mil 
ainda correm risco. 

Os números são alarmantes, pois, 
somente em 8 de outubro, foi promulga-
da a lei 14.216, que suspendeu o despejo 
ou a desocupação de imóveis em virtude 
da pandemia. Bolsonaro havia vetado o 
projeto, mas foi derrubado posterior-
mente pelo Congresso Nacional. Após, 
a lei foi estendida até março de 2022 e 
no dia 31, com a proximidade do fim da 
liminar do Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Campanha Despejo Zero con-
vocou diversos movimentos populares 
para mobilizações nacionais pelo país. 
Até o momento, está garantida até 31 de 
outubro.

Papel do Kilombo
De acordo com Giovane, o papel 

político do Kilombo Urbano é promover 
a discussão do direito à cidade e fazer 
com que haja reflexão sobre o que envol-
ve o processo da habitação popular. “Tem 
vários loteamentos que estão irregulares 

e precisam ser regularizados. A nossa 
luta é diária e sempre será para fortale-
cer o debate do direito à cidade. É tanta 
casa sem gente e tanta gente sem casa, e o 
município tem que dar o retorno para es-
sas pessoas que escolheram Pelotas para 
viver e estudar”. 

Para o diretor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAUrb) da 
UFPel, professor Maurício Polidori, cujo 
prédio fica ao lado do Kilombo, a situa-
ção do entorno, antes da ocupação, era de 
abandono e insegurança, o que diminuiu 
consideravelmente a partir do momento 
em que o espaço passou a ser cuidado. 

Conforme destaca, utilizar prédios 
ociosos para fins habitacionais é impor-
tante, pois aumenta a densidade em áreas 
com infraestrutura, além de constituir-se 
como uma economia para o município. 
“No caso do Canto de Conexão, a situa-
ção é melhorada pelas atividades cultu-
rais e sociais que estão sendo realizadas. 
O Kilombo Urbano aproxima o imóvel 
de funções sociais da propriedade e se 
configura como uma solução para a ci-
dade, a ser conhecida e aperfeiçoada”. 

Crédito: Arquivo Kilombo Canto de Conexão
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CONTRACAPA

65° Conad debate condições de 
trabalho e organização da luta 

Crédito: Imprensa ANDES-SN

Entre os dias 15 e 17 de julho, foi 
realizado o 65ª Conselho do ANDES - 
Sindicato Nacional (Conad), na Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(Uesb), em Vitória da Conquista (BA), 
sediado pela Associação Docente da Uesb 
– Adusb SSind. Este foi o segundo even-
to presencial deliberativo desde o início 
da pandemia, tendo como tema central 
“Retorno presencial com condições de 
trabalho e políticas de permanência para 
fortalecer a luta por Educação Pública e 
liberdades democráticas”. 

Durante três dias, 197 participan-
tes atualizaram a análise de conjuntura 
e o Plano Geral de Lutas, reafirmando o 
compromisso do ANDES-SN em defesa 
da educação pública, gratuita, laica e so-
cialmente referenciada. Conforme a car-
ta de Vitória, documento síntese de todo 
o debate, o Conad apontou a necessidade 
de construção da unidade na luta para 
enfrentar o bolsonarismo nas ruas e nas 
urnas. 

No Plano Geral de Lutas, foram 
destacados os imensos desafios em or-
ganizar a reação contra a privatização 
da educação, os cortes orçamentários, 
o Reuni Digital, o retorno presencial 
sem as condições sanitárias e de ensino 
e aprendizado adequadas, e a defesa da 
liberdade de cátedra. 

A carta destacou que a categoria 
docente tem o desafio de derrotar Bolso-
naro e o bolsonarismo, que representam 
o retrocesso político e civilizatório que o 
país atravessa. “Com unidade e firmeza 

em nossos princípios, venceremos essa 
etapa e continuaremos a realizar o pro-
jeto histórico de educação emancipado-
ra que há 41 anos nosso sindicato tem 
construído. Nem um passo atrás, nossa 
luta é por uma sociedade anticapitalista, 
antimachista, antiLGBTQIAP+ fóbica e 
anticapacitista”, afirmou.

Na primeira plenária temática, a 
presidenta do ANDES-SN, Rivânia Mou-
ra, defendeu a análise de conjuntura da 
diretoria. A leitura é de que, a partir do 
cenário internacional, o Brasil continua 
sendo impactado pela crise capitalista, 
que teve início em 2008 e que se acirrou 
após 2020, com a sanha do capital em se 
recuperar frente à pandemia de Covid-19 
e à custa da vida dos trabalhadores e das 
trabalhadoras.

No âmbito nacional, a violência 
política, os ataques à educação e aos di-
reitos sociais e trabalhistas foram desta-
cados, junto com a necessidade de uni-
dade na luta. 

Políticas de educação
Em relação às políticas de educa-

ção, o debate centrou-se na atualização 
do plano sanitário elaborado pela cate-
goria para o retorno seguro às atividades 
presenciais, no enfrentamento ao Reuni 
digital e outros ataques à educação, bem 
como outras ações em defesa das condi-
ções de trabalho e da qualidade do ensino 
público. Ainda foi debatida a necessida-
de de combater a utilização de softwares 
privados na educação pública e lutar pela 

utilização de softwares livres. 
Para isso, será realizado o VII Se-

minário Estado e Educação, ainda no se-
gundo semestre deste ano, tendo como 
eixos norteadores o Ensino Emergencial 
Remoto (ERE), ensino híbrido e militari-
zação da educação e defesa de cotas.

Sobre as medidas sanitárias, foram 
definidas diversas diretrizes para que as 
Seções Sindicais desenvolvam ações de 
luta em todas as instituições de ensino 
superior públicas em defesa da garan-
tia de estrutura física de funcionamento 
com segurança para o retorno presencial 
e pela construção democrática de um 
“Plano Sanitário e Educacional: em defe-
sa da vida e da educação”, com a partici-
pação dos segmentos de suas comunida-
des acadêmicas. 

As delegadas e os delegados vota-
ram medidas relativas às condições de 
busca e de recuperação da saúde daque-
les e daquelas que tiveram suas condições 
de vida afetadas pela Covid-19 e pelas 
condições de trabalho exaustivas durante 
a pandemia, incluindo a atenção à saú-
de por profissionais de saúde biomédica 
e vitalista. E que aqueles que, neste mo-
mento, não podem retornar às atividades 
presenciais, tenham todas as garantias de 
não prejuízo na carreira e no salário. 

ADUFPel presente
A ADUFPel-SSind também esteve 

presente no Conad, representada presi-
denta Regiana Blank Wille, como delega-
da, as diretoras Celeste dos Santos Pereira 
e Elaine da Silva Neves e o coordenador 
do Conselho de Representantes, Carlos 
Mauch, como observadores suplentes da 
delegada. 

Segundo Regiana, o encontro foi 
extremamente importante por conta do 
momento que os docentes estão viven-
ciando, no qual é fundamental reforçar 
as lutas e as defesas, principalmente, de 
uma universidade pública, gratuita, laica 
e socialmente referenciada. “Serviu para 
que a gente repense e fortaleça as mobi-
lizações em relação ao retorno presencial 
nas universidades e ao avanço do capital 
das mais diversas formas, o qual tem sido 
realizado de maneira bastante sorrateira, 
até mesmo pelos dirigentes das próprias 
instituições. Participar deste evento, nos 
possibilita voltarmos mais fortes para 
continuarmos as lutas aqui, na UFPel”, 
salientou. 


