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Prezados companheiros e com-
panheiras docentes, trabalhadores e 
trabalhadoras da educação, lendo um 
documento que traz um histórico das 
greves dos docentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), 
de 1980 até 2015, percebe-se o quanto 
de mobilização da classe trabalhadora 
brasileira sempre foi necessária para 
que as condições mínimas de desem-
penho das atividades acadêmicas fos-
sem respeitadas. A luta por melhores 
condições de trabalho e por manter 
ou ampliar os nossos direitos foi uma 
constante em todo esse tempo.

Quando achamos que a atual 
conjuntura do nosso país e, por conse-
quência, as nossas Universidades, Insti-
tutos, Escolas Federais, CEFETS, Esco-
las Estaduais e Municipais já sofreram 
as mais escabrosas consequências, nos 
surpreendemos com mais atrocidades 
desse desgoverno, cuja política nos im-
põe a mais árdua trajetória já enfren-

tada pelos trabalhadores da educação.
O governo Bolsonaro anunciou 

cortes orçamentários, em junho, de 
mais R$ 400 milhões. Universidades de 
todo o país comunicaram a inviabili-
dade de continuar suas atividades até o 
final do ano, pois aspectos fundamen-
tais para o funcionamento, como con-
tas de água, luz, limpeza, segurança, 
manutenção predial, bolsas de estudo, 
auxílio estudantil, equipamentos e in-
sumos, não seriam compromissos pos-
síveis de cumprir. 

Em outubro, aplicou,  novamen-
te, um bloqueio no orçamento para a 
educação. Mediante mobilizações e 
muita pressão da comunidade acadê-
mica, colocou que os valores confisca-
dos seriam desbloqueados. Mais uma 
vez, confirmando a necessidade de 
uma luta permanente contra os des-
mandos desse governo.

Lutando sempre por melhores 
condições de trabalho, enfrentamos 

Cortes orçamentários e suas desastrosas 
consequências

também, desde o início da pandemia, 
a problemática sobre a adoção de um 
calendário acadêmico, o qual de início 
foi apresentado como alternativo, dei-
xando um descompasso entre a gradu-
ação e a pós-graduação. Atualmente, 
nos surpreendemos com a retomada de 
uma proposta de calendário que já foi 
rechaçada pela comunidade acadêmi-
ca, apontando vários problemas, além 
da negação do direito à educação e à 
formação dos estudantes, ainda apre-
senta uma questão legal relativa aos 
200 dias letivos da Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB).

As mobilizações ao longo do ano 
passado, para impedir o avanço da PEC 
32, e neste ano, contra as mais contun-
dentes investidas do desgoverno para 
inviabilizar o acesso à educação, à saú-
de e aos direitos dos trabalhadores, 
nos coloca em uma única posição: de 
LUTA. 

Site: adufpel.org.br
Redes sociais: @adufpel
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A discussão sobre o calendário 
acadêmico, aprovado pelo Conselho Co-
ordenador do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão (Cocepe) da UFPel, em 13 de 
outubro, tem sido pautada pelos docen-
tes desde 27 de setembro, em Assembleia 
Geral (AG) da ADUFPel. Momento em 
que, transcorrido o período de um ano 
após a formação da comissão responsá-
vel pela avaliação do calendário acadê-
mico de 2022, resultante de deliberação 
de AG, a categoria voltava a apresentar 
preocupações a respeito de questões de-
mocráticas, normativas e efetivas da pro-
posta. 

Mais uma vez, conforme eviden-
ciou a presidenta da ADUFPel, Regia-
na Wille, é preciso enfatizar as mesmas 
necessidades diante de um calendário 
organizado pela administração superior 
da Universidade sem a precedência de 
avaliação coletiva. A diretora relembrou 
que questões elencadas no documen-
to, apresentado pela comissão em 28 de 
setembro de 2021, continuam presen-
tes. Entre elas, destacou que permanece 
imprescindível a avaliação do trabalho 
desempenhado durante todo o período 
remoto emergencial.

Um item que já era alertado no 
calendário anterior e que permanece no 
atual é o equívoco de encaixar três se-
mestres por ano sem contemplar os dias 
letivos exigidos. Conforme citou a pro-

fessora, questões pedagógicas e de orga-
nização não foram contempladas, como 
gozo de férias, estágios curriculares e até 
mesmo o planejamento das disciplinas. 

Considerando todos os apon-
tamentos, foi aprovado encaminhar à 
Reitoria solicitação de exposição de ar-
gumentos que justificassem a proposta 
e o fato da mesma contradizer o que foi 
aprovado no plebiscito organizado pela 
própria demandar que nada seja enca-
minhado ao Cocepe sobre esse tema, en-
quanto o debate com a comunidade não 
fosse ampliado.

No entanto, a minuta do calendá-
rio acabou sendo aprovada com apenas 
um voto contrário e uma abstenção em 
13 de outubro, e os elementos elencados 
no documento construído pela Seção 
Sindical, em relação à validade e ilegali-
dade da proposta, não foram levados em 
conta. 

“A resposta não nos convenceu, 
porque não existe nenhum documento 
afirmando que isso possa ser validado. 
Nós consideramos que a aprovação foi 
feita à revelia da comunidade, sem ouvir 
docentes, estudantes e os técnico-admi-
nistrativos. Infelizmente, é isso que tem 
acontecido”, apontou Regiana.

Próximos passos 
Na AG do dia 14 de outubro, foi 

aprovada uma nota de manifesto dis-

pondo nela a posição contrária ao mé-
todo utilizado e sobre a própria aprova-
ção. Ainda, definiram a promoção de um 
debate com as entidades representativas, 
manifestando esse posicionamento ao 
calendário aprovado, e sugestão de orga-
nização conjunta buscando sua reversão. 
Além de indicar a realização de um breve 
levantamento sobre a posição dos estu-
dantes acerca da retenção.

Na nota, é salientado: “Nós, do-
centes, nos preocupamos com os des-
dobramentos da organização acadêmica 
a partir deste calendário, pois impacta 
significativamente todos os cursos da 
universidade e, de forma específica, os de 
licenciatura”. Ainda, reforça que existem 
pontos que não apresentam segurança 
jurídica. Por conta disso, a categoria de-
fende o efetivo cumprimento do direito 
à educação e a qualidade do ensino, em 
consonância com a Constituição e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional; a autonomia e assegurada parti-
cipação da comunidade educativa nas 
proposições e deliberações assegurando 
o princípio democrático de gestão; a re-
organização do calendário garantindo 
formação efetiva e não somente certifi-
cação, bem como respeito e garantia de 
condições adequadas de trabalho aos do-
centes e técnicos administrativos. Leia na 
íntegra em adufpel.org.br. 

Calendário acadêmico é aprovado sem 
amplo debate com a comunidade 

ADUFPEL

No dia 28 de outubro, em Happy 
Hour promovido pela ADUFPel, profes-
soras e professores estiveram presentes 
no salão de festas da ASUFPel para uma 
confraternização referente ao Dia do/a 
Servidor/a Público/a. 

O momento foi também de muita 
música, com Duglas Bessa e Teresa Fer-
lauto, e apresentação da agenda 2023, 
produzida anualmente para presentear 

os/as sindicalizados/as. Este ano, a agen-
da tem como tema a conquista de direi-
tos trabalhistas e traz ilustrações que uti-
lizam técnicas de xilogravura, monotipia 
e grafite. 

Busque a sua na sede da ADUFPel, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
Caso não resida em Pelotas, solicite via 
secretaria@adufpel.org.br.

ADUFPel apresenta a agenda 2023 



4

foi da obra “A flauta mágica”, de Mozart, 
e o contato inesperado, de início desper-
tou o interesse das crianças. 

A recepção dos/as pequenos/as, 
já percebida no começo, é evidenciada 
ainda hoje, como destaca a estudante de 
canto lírico e bolsista do projeto, Maria 
Clara Vieira. Segundo ela, as apresenta-
ções despertam muita curiosidade, pois 
a maioria nunca teve contato com o esti-
lo musical. Na última exibição, realizada 
no Conservatório de Música, ficou visí-
vel, nos rostos maravilhados das crian-
ças, a importância desse acesso, tanto ao 
espetáculo quanto ao prédio histórico, 
que completou, em 2022, 104 anos. 

“Realmente brilham os olhos 
quando elas começam a ouvir aquele 
som que talvez antes nunca tinham es-
cutado, as vozes empostadas. É impres-
sionante que quanto menor a idade, mais 
surpresa positivamente. Claro que a gen-
te sabe que como muitas delas nunca ti-
veram contato, num primeiro momento, 
pode causar, inclusive, um espanto. Às 
vezes, elas riem, mas nesses anos todos 
quanto menor a criança mais ela entende 
e aceita, é uma satisfação muito grande 
saber que elas podem e devem ter essa 
oportunidade”, afirma Magali. 

O retorno
O Ópera na Escola retomou suas 

atividades presenciais neste semestre e já 
fez duas apresentações no colégio Fran-
cisco Simões. Antes da pandemia, pelo 

menos 25 educandários já haviam rece-
bido o projeto e, em alguns momentos, 
contou com a colaboração de três bolsis-
tas, o que facilitava e abrangia o trabalho. 

Para o ano que vem, sete escolas já 
estão inscritas para participar. Porém, o 
último corte de verbas de bolsas, sofrido 
no mês de outubro, provavelmente invia-
bilizará os encontros. 

A contenção no orçamento desti-
nado à extensão prejudica diretamente 
a formação dos/as estudantes da UFPel, 
como afirma a bolsista do projeto. “O 
Ópera na Escola é importantíssimo para 
minha formação, principalmente para a 
área que eu quero seguir. É um prazer 
enorme eu estar dentro da Universidade 
conseguindo fazer essa prática da minha 
futura profissão”, diz Maria Clara. 

Na visão da professora Magali, 
esse é o momento em que a comunida-
de acadêmica devolve para a sociedade o 
trabalho desenvolvido dentro da institui-
ção. “A música é uma arte que sensibili-
za, que educa e que mexe com todo esse 
imaginário. Isso tudo aguça até mesmo 
a criatividade da criança. Então, sobre 
todos os aspectos, a música faz muito 
bem ao ouvido humano e à estruturação 
da criança como cidadão, como pessoa”, 
afirma ela.

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

O projeto Ópera na Escola, que 
desde 2004 vem proporcionando aos/
às alunos/as da rede pública de Pelotas 
o contato com o gênero musical, através 
de apresentações elaboradas por profes-
sores/as e estudantes da Universidade 
Federal de Pelotas, corre risco de parar 
devido aos cortes das bolsas de extensão. 

Segundo a professora e uma das 
idealizadoras do projeto, Magali Spiazzi 
Richter, que atualmente também é dire-
tora do Conservatório de Música, sem o 
investimento, atividades como essa não 
conseguem prosseguir, pois os/as bolsis-
tas são fundamentais na concretização, 
assim como as atividades são essenciais 
para o conhecimento dos/as mesmos/as. 

“Eu estou muito emocionada. Isso 
está nos deixando incomodados, no sen-
tido de sensação de perda, de destruição 
de algo que há tanto tempo a gente vem 
montado com carinho, trabalhando com 
os alunos arduamente. Neste momento, 
me afeta profundamente esta situação 
que estamos vivendo porque o retorno 
nos mostra o quanto a música se faz im-
portante nas escolas, não é oportuniza-
da a todos e precisa ser. É muito difícil, 
a gente teve um baque com esse fato. Eu 
não sabia como dizer para minha bolsis-
ta que a partir de agora não haverá mais 
bolsas”, finaliza Magali. 

Trajetória
A primeira apresentação do Ópera 

na Escola, ainda em fase de laboratório, 

Projeto que leva ópera às escolas deve parar 
devido ao corte de bolsas de extensão 

Acompanhe o projeto Ópera na escola nas 
redes sociais 

Instagram: @operanaescola.ufpel
Facebook: /operanaescola

Youtube: /operanaescolaufpel

VIDA DOCENTE

Crédito: Arquivo Opera na Escola



e menos sexista e surge para tentar supri-
mir essas diferenças. Sua proposta cen-
tral é tentar neutralizar as diferenças que 
existem no mundo. 

Por outro lado, Taís chama a aten-
ção para as contradições que cercam a 
discussão sobre o tema, isso porque, de 
acordo com ela, “Muitas vezes as pesso-
as que assumem o seu gênero trabalham 
nessa construção. A gente costuma dizer 
que o gênero é performativo, quando es-
colhemos uma roupa, um sapato, uma 
maneira de falar, nossas opções cultu-
rais”.

E questiona: “será que uma mulher 
trans não preferia ser tratada como ela e 
não como ili? É uma questão para refle-
tir, aqui eu não to me propondo a trazer 
soluções ou respostas prontas, porque o 
debate sobre língua e sociedade é, por 
natureza, permeado de contradições e é 
isso que faz da linguística um campo de 
estudo tão interessante”. A ideia é justa-
mente ampliar o debate, tirando de den-
tro da academia e levando para o público 
em geral. 

Nos últimos anos, foi possível per-
ceber o quanto o tema esteve em evidên-
cia, especialmente após a mal sucedida 
implementação do projeto Escola sem 
Partido. Alguns parlamentares, princi-
palmente os que são diretamente ligados 
à base governista, empenharam-se para 
impedir o uso da linguagem neutra nas 
escolas. A professora explica que em 
2021, no Brasil, 34 projetos em 19 esta-
dos e mais no Distrito Federal, em diver-
sas cidades, tentavam coibir a utilização 
da linguagem neutra. Essas iniciativas 
visavam impedir o uso nas escolas, nos 
materiais didáticos, nas grades curricu-
lares, proibindo a variação linguística. 
No entanto, a docente diz que não existe 
nenhuma proposição formal tramitan-
do, que justificasse um contra-projeto, 
ou seja, a tentativa é de interdição con-
tra as aplicações variáveis da língua. Isso 

expõe, sobretudo, a ignorância de nossos 
governantes e o preconceito linguístico 
evidente contra o falante. 

Preconceito linguístico
É o prejulgamento contra formas 

linguísticas divergentes daquelas que 
são preconizadas pela norma. Conforme 
Taís: “o que nós vemos, predominante-
mente, é o preconceito incidindo sobre 
formas linguísticas originadas de extra-
tos sociais menos privilegiados, então 
este é predominantemente um precon-
ceito social”. 

Já em relação às questões de gê-
nero, ela destaca que: “é um preconceito 
especializado, pois incide contra as pes-
soas que utilizam essas formas, então é 
sobretudo um preconceito de gênero”. 
O que podemos observar de semelhante 
entre os dois é que em ambos o que pre-
domina de fato é a discriminação contra 
o interlocutor. 

Hegemonia cultural do uso da língua
A hegemonia em relação à lingua-

gem, também é uma disputa por poder e 
privilégios, é o tradicional versus o ino-
vador, e, como usualmente fazemos, foi 
pensado para perpetuar um gênero ou 
outro. Mas o que acontece é que qual-
quer falante, quando usa esses contras-
tes na língua, faz isso abaixo do nível da 
consciência. 

A motivação para a aceitação de 
uma linguagem neutra vem de uma luta 
por reconhecimento em relação às pes-
soas que se sentem excluídas, então é 
um conflito de classes, seja por poder ou 
por legitimação, as pessoas buscam seus 
lugares e isso é genuíno. O cuidado que 
precisamos tomar, como chama a aten-
ção a professora, é para o tom deste de-
bate não se tornar normativo, caindo no 
dogmatismo de quem está no poder.

A inclusão, nos diferentes âmbitos 
e espaços da nossa sociedade, vem sendo 
cada vez mais reivindicada por grupos 
historicamente excluídos, e quando esse 
debate trata da linguagem, podemos per-
ceber diversos equívocos e preconceitos 
por parte de um extrato conservador e 
hegemônico da nossa sociedade. 

Primeiramente, é importante dis-
tinguir a linguagem inclusiva da lingua-
gem neutra, já que esses dois termos vêm 
se intercambiando para falar da mesma 
coisa. A linguagem inclusiva – não sexis-
ta – é aquela que envolve todas as pesso-
as, sem especificar gênero e sem alterar 
a ortografia das palavras. A linguagem 
neutra – não binária – é aquela que evi-
ta a binaridade entre gêneros feminino e 
masculino. A primeira, busca considerar 
a inclusão de todos/as através da utili-
zação de expressões, por meio das quais 
todas as pessoas se sintam contempladas, 
como por exemplo: quando ao cumpri-
mentar um grupo misto consideramos 
ambos os gêneros presentes através da 
fala. 

Segundo a professora do Centro 
de Letras e Comunicação da UFPel, Taís 
Bopp, a expressão “linguagem neutra” 
pode ser considerada equivocada já que, 
do ponto de vista ideológico, nenhuma 
linguagem é neutra. “Usar a língua é se 
posicionar. Do ponto de vista linguís-
tico, também podemos dizer que não 
existe linguagem neutra. A língua é um 
sistema de oposições, a gente precisa das 
oposições para marcar as diferenças que 
existem no mundo, então masculino e 
feminino, singular e plural, aumentativo 
e diminutivo. Todas são marcas e estão 
presentes no mundo e a gente expressa 
na língua, através das ferramentas que a 
língua disponibiliza”.

A neutralidade na língua busca 
evitar o uso dos gêneros tradicionalmen-
te perpetuados (feminino e masculino), 
tornando a comunicação mais inclusiva 

Inclusão como forma de enfrentamento ao 
preconceito linguístico 
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A defesa da educação pública, gra-
tuita, de qualidade e socialmente refe-
renciada é uma das principais bandeiras 
de luta do movimento estudantil. Fortes 
atuantes pela reivindicação e manuten-
ção de direitos, os e as estudantes reto-
maram, em outubro, um movimento 
que, durante a pandemia, havia perdido 
potência. Diretamente atingidos pelas 
políticas neoliberais aplicadas pelo go-
verno federal, de cortes profundos nas 
verbas para universidades e institutos 
federais, os/as discentes da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) voltaram ao 
ensino presencial abastecidos pela ur-
gência de mudanças no cenário político.

Historicamente combativo, o mo-
vimento desempenhou papel importante 
na resistência à ditadura empresarial-
-militar, tendo como representações a 
União Nacional dos Estudantes (UNE) 
e Diretórios Centrais, entidades que fo-
ram colocadas na ilegalidade, resistiram 
e transformaram-se em um importante 
foco de mobilização social. Entre as dé-
cadas de 60 e 70, no auge da repressão 
policial, a mobilização estudantil foi fun-
damental para debater a função social da 

universidade. 
Conforme relembra Victor Oli-

veira, ex-coordenador geral do DCE 
UFPel e membro do Diretório Acadê-
mico da Engenharia Civil, foi inegável a 
importância da atuação do movimento 
estudantil contra a ditadura, pela rede-
mocratização do país e nas lutas trava-
das durante os anos 80 e 90 com a classe 
trabalhadora brasileira. Porém, nos últi-
mos anos, avalia que veio ocorrendo um 
apassivamento e até mesmo uma certa 
desmobilização como um todo, a ponto 
de que o último grande movimento, das 
ocupações, foi em 2016, principalmente 
conduzida pelos/as secundaristas.

“A gente tem como avaliação de 
que o movimento estudantil universitá-
rio já vinha bastante desmobilizado, de 
forma que, muitas vezes, já vinha nesse 
apaziguamento da voz dos estudantes e, 
por vezes, não tinham as suas demandas 
atendidas. Não pensavam nesse caráter 
crítico que a universidade e o período 
da graduação podem trazer para a gente 
enquanto cidadão e política ativa nesse 
processo”. 

Agora, enfrentando mais uma sé-

rie de retrocessos na educação pública, 
voltam a ocupar os espaços de debate nas 
instituições de ensino e as ruas, capitane-
ando, junto a docentes e técnico/a-admi-
nistrativos/as, a mobilização na cidade. 

Atos contra os cortes
No dia 10 de outubro, a comunida-

de da UFPel e suas entidades (Conselho 
de CAs e DAs, ADUFPel e ASUFPel), 
com o apoio do Sinasefe IFSul, estiveram 
reunidas para discutir e refletir sobre as 
implicações das reduções de verbas e de-
liberar sobre a organização de atividades 
em defesa da educação pública. Para isso, 
realizaram duas assembleias gerais da co-
munidade. A primeira aconteceu a partir 
das 12h, em frente ao Restaurante Uni-
versitário do Campus Capão do Leão, e a 
segunda às 17h30, na praça da Faculdade 
de Direito. 

Representantes das categorias e 
reitoria marcaram presença e chamaram 
atenção para as perdas significativas que 
as instituições de ensino vem sofrendo 
deliberadamente nos últimos anos. Tam-
bém alertaram sobre os riscos referen-
tes à manutenção do funcionamento da 

Diante dos cortes na UFPel, movimento 
estudantil volta com força 

Crédito: Assessoria ADUFPel



Universidade. 
Naquele momento, Victor apon-

tou que a situação da universidade fede-
ral é insustentável e salientou que desde 
que os magnatas da educação privada se 
apossaram do Ministério da Educação, 
a lógica do governo federal para as uni-
versidades e institutos é de redução do 
orçamento, precarização do trabalho, de-
sinvestimento em pesquisa, ensino, ex-
tensão e permanência.

Em 11 de outubro, data em que 
Jair Bolsonaro, presidente e candidato à 
reeleição visitou a cidade, o movimen-
to estudantil da UFPel tomou frente na 
organização de um protesto que agitou 
o centro de Pelotas em defesa da univer-
sidade pública, o que, segundo Victor, 
demonstrou que os/as discentes estão 
atentos/as e conscientes de que terão que 
lutar não somente para garantir direitos, 
mas também para manter o mínimo que 
foi conquistado nos últimos 50 anos no 
Brasil e o caráter público e de qualidade 
da universidade. “Até o que a gente julga-
va que era mais sólido, mais perene, na 
nossa universidade, está sendo atacado 
neste último período”, considerou. 

E, no dia 18, a população brasileira 
foi às ruas de diversas cidades em mais 
um ato. A comunidade acadêmica da 
UFPel, do IFSul e do ensino básico ocu-
pou o centro da cidade para denunciar os 
ataques do governo federal à educação. 
No município, a mobilização, organiza-
da pela ADUFPel, ASUFPel, Conselho 
de CAs e DAs da UFPel, Sinasefe, Grê-
mio Estudantil do CAVG, Simp e Cpers, 
convocou os e as pelotenses para derro-
tar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Saiba 
mais na página 8. 

Impactos dos cortes na assistência estu-
dantil

Embora o governo federal tenha 
recuado da decisão de mais um bloqueio 
orçamentário, anunciado em 30 de se-
tembro, que deixaria a Universidade com 
R$ 2.583.000,00 a menos para a sua ca-
pacidade de empenho, o último corte, 
aplicado em junho, de 7,5%, representou 
a diminuição de R$ 5,9 milhões do orça-
mento. Isso, somado à redução de apro-
ximadamente 20% sofrida em 2021. 

As implicações disso são muitas 
e vêm se manifestando no dia a dia da 
instituição. Apesar da administração da 
UFPel não ter promovido cortes diretos 

no segmento da assistência estudantil, 
por ser considerada a parcela mais vul-
nerável da comunidade acadêmica, os/as 
alunos/as não deixam de ser afetados/as.

Conforme confidencia Victor Oli-
veira, os efeitos das políticas de cortes 
são sentidos gradativamente. Ele relem-
bra que mesmo antes das reduções, as 
verbas não davam conta de toda a par-
cela que seria passível dos programas de 
assistência estudantil. Hoje, a situação é 
ainda mais grave e o acesso ainda mais 
limitado.

Nos últimos meses, houve demis-
são de 230 trabalhadores/as terceiriza-
dos/as, redução no transporte de apoio 
intercampi e exclusivo para atividades de 
ensino previstas nos programas das dis-
ciplinas, no combustível, na manutenção 
e número de motoristas. 

Segundo o superintendente de In-
fraestrutura, Tiago Venzke Vahl, até se-
tembro de 2021 a Universidade tinha 50 
motoristas para realizar o atendimento 
de todas as demandas. Após os cortes, 
ocorridos em 2021 e 2022, o quantitativo 
foi reduzido para 26, afetando o serviço 
de transporte em geral, mas com impac-
to mais significativo no de apoio, princi-
palmente para o Campus Capão do Leão, 
em que havia 12 ônibus partindo nos ho-
rários de pico, e, agora, há apenas 6. De 
20 viagens por turno, passou para 10. “O 
quantitativo ideal para prestar um ser-
viço de qualidade a nossa comunidade 
universitária seria de aproximadamente 
56 motoristas”, assegurou. 

“Concretamente, a gente já vem 
desde 2018 vendo a diminuição do trans-
porte de apoio. É uma demanda muito 
latente dos estudantes, tanto do aumento 
do valor do diesel, que é o combustível 
dos ônibus e dos micro-ônibus, quanto 
da diminuição do repasse do governo fe-
deral para manutenção e contratação de 
mais motoristas”, afirmou Victor. 

Ainda, os cortes afetam as verbas 
do Plano Nacional de Assistência Estu-
dantil (Pnaes), destinado a atender estu-
dantes em vulnerabilidade socioeconô-
mica. Segundo a pró-reitora de Assuntos 
Estudantis, Rosane Brandão, de um or-
çamento que já vinha sendo reduzido e 
não era suficiente para atender todas as 
demandas, este ano sofreu outro corte. 
De R$ 17.071.462,25, em 2019, está, ago-
ra, em R$ 11.610.302,32. No entanto, era 
possível reforçar esse valor com as verbas 

de custeio, que, após as últimas reduções 
financeiras, não é mais viável. 

As verbas do Pnaes são utilizadas 
para programas de assistência, como, 
por exemplo, os auxílios alimentação e 
moradia. No valor de R$ 500, atualmen-
te, a ajuda de custo para moradia não é 
suficiente, segundo Victor, para aten-
der aqueles/as alunos/as que carecem 
de condições materiais para a reprodu-
ção de sua vida pessoal e acadêmica, as 
quais vêm se deteriorando cada vez mais. 
“Haja visto que, por exemplo, no último 
período, a gente teve o reajuste das bol-
sas de auxílio-moradia de R$ 400 para R$ 
500, mas eram R$ 400 desde 2016, então 
a porcentagem desse valor já foi comida 
pela inflação desse último período, sem 
contar a especulação imobiliária que cor-
rói Pelotas”, analisou. 

Cortes de bolsas
De acordo com Rosane, as bol-

sas de assistência estudantil não dimi-
nuíram, mas não há como garantir até 
quando serão mantidas. “Se não tiver 
orçamento, poderão ser cortadas no fu-
turo próximo. Poderá, inclusive, fechar 
a Universidade porque a situação da 
UFPel, provavelmente, é uma das piores 
dos últimos tempos. Estou na Universi-
dade desde 1994 e nunca tinha visto uma 
situação como está agora”. 

Entretanto, outras foram suspen-
sas. Em anúncio feito no dia 25 de ou-
tubro, a administração central da UFPel 
informou que o estrangulamento finan-
ceiro levou a instituição a interromper 
todas as bolsas de ensino, extensão e De-
senvolvimento Institucional (BDI) a par-
tir de 31 de outubro. Foram descontinu-
adas 278 de ensino, 190 de extensão e 40 
de BDI. Das bolsas que são financiadas 
com recursos próprios, somente as de 
pesquisa ficaram mantidas.  

“Infelizmente, tivemos que anteci-
par o final de um quantitativo importan-
te de bolsas que são implementadas com 
recursos próprios da UFPel pela falta 
de orçamento. Neste momento, lutamos 
para encerrar o semestre letivo tentan-
do minimizar os prejuízos causados pela 
crise que estamos enfrentando”, explicou 
o pró-reitor de Planejamento e Desen-
volvimento, Paulo Ferreira.
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Os constantes ataques do governo 
federal à educação, entre eles os cortes 
orçamentários aplicados às universida-
des e aos institutos federais, levaram a 
população brasileira às ruas, no dia 18 de 
outubro, em mais um ato para derrotar 
Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Em Pe-
lotas, a manifestação reuniu as comuni-
dades acadêmicas da UFPel, do IFSul e 
do ensino básico, em um ato ocorrido no 
largo do Mercado Central e marcha que 
percorreu as ruas centrais da cidade. 

A mobilização foi construída pela 
ADUFPel, pelo ASUFPel, Conselho de 
CAs e DAs da UFPel, Sinasefe, Grêmio 
Estudantil do CAVG, Simp e Cpers, cujos 
/as representantes intercalaram-se no 
microfone para alertar a população sobre 
os confiscos de verbas, que colocam em 
risco a manutenção das instituições fe-
derais, assim como toda a população que 
delas depende. 

A diretora da ADUFPel, Celeste Pe-
reira, em sua fala, reforçou a importância 
de somar forças junto aos estudantes, às 
demais categorias da educação, aos mo-
vimentos sociais e às organizações não 
governamentais. Segundo ela, Bolsonaro 
elegeu a educação, a saúde, os serviços 
e os servidores públicos como seus ini-
migos. “Nós estamos aqui pra dizer que 
não vamos permitir os cortes que vêm 

acontecendo na educação e em todos os 
patamares, não só na educação superior. 
E por que pra ele [Bolsonaro] é impor-
tante isso? Porque quando as pessoas não 
são estimuladas a pensar, como eles cos-
tumam usar a expressão, passam direto 
como boiada. 

Paulo Vieira Júnior, diretor do Si-
nasefe, frisou que o governo Bolsonaro 
apenas retirou verbas da educação, sem 
efetuar nenhum investimento na área. 
“Então, temos que lutar, para que a edu-
cação permaneça eterna para todos, to-
das e todes e, também, para não deixar 
que o governo continue querendo passar 
a PEC 32, a chamada PEC da rachadi-
nha, que acaba o concurso público, com 
a instabilidade e abre vaga para contratos 
temporários”. 

Pelo CPERS, Carla Cassais salien-
tou que as investidas do governo não 
afetam negativamente somente as insti-
tuições federais, como, também, faz par-
te do seu projeto político o enfraqueci-
mento da escola pública. “E esse ataque 
é justamente para não permitir que os 
nossos filhos, os filhos da classe trabalha-
dora, tenham uma escola de qualidade e 
que possam acessar a universidade”. Car-
la ainda informou que os cortes atingem 
96% do orçamento da educação infantil 
estadual. Na educação de jovens e adul-

tos, são de 56%. 
Tatiane Rodrigues, presidenta do 

Sindicato dos Municipários (Simp), cri-
ticou o desrespeito com o funcionalismo, 
falta de estrutura e de investimento. 

“Um senhor na presidência que 
passou quatro anos sem investir em 
nada, na população, na vacina, menos de 
um mês da eleição, descobriu que exis-
te pobre nesse país e resolve jogar com a 
população, jogar com a necessidade das 
comunidades pobres, que nós munici-
pários conhecemos muito bem, porque 
nós vivemos na ponta de lá, enfrentando 
o que o Bolsonaro e os governantes dos 
estados deixam de fazer, expressou. 

Os/as estudantes, os/as quais pos-
suem um papel fundamental na luta em 
defesa da educação pública, também fi-
zeram-se representar no ato. Victor Oli-
veira, relembrou a mobilização ocorrida 
na semana passada. “No último dia 11, 
o Bolsonaro e sua corja fascista estavam 
aqui na cidade e os estudantes mostra-
ram, nas ruas, que em Pelotas fascista não 
se cria. O protesto também contou com 
falas de outras representações, como a 
coordenadora do ASUFPel, Maria Tere-
za Fujii, e demais pessoas que passaram 
pelo local. 

CONTRACAPA

Nas ruas, pelotenses defendem a educação 
pública e pedem a derrota de Bolsonaro
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