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As investidas da extrema-direita 
em conjunto com mudanças profundas 
no mundo do trabalho precipitam um 
ambiente de arrocho e redução de di-
reitos em escala planetária, inclusive no 
âmbito dos serviços públicos. Educação 
e saúde são visadas como a “bola da vez” 
da precarização.

Depois de um semestre tenso e 
mobilizado em todo o país para derrotar 
candidaturas protofascistas, a troca de 
governo que se avizinha abre um leque 
de perspectivas. Porém, já sobressaem 
os pesados limites dos espaços institu-
cionais, e a tendência apassivadora aos 
movimentos sociais que lhes são cauda-
tários.

Nesse quadro, precisamos estar 
ativos e organizados com setores dos 
movimentos sociais, do sindicalismo 
combativo, dos servidores públicos, das 
lutas contra opressões em todas as suas 
formas. 

A trajetória do ANDES-SN tem 
sido marcada por: combinar os interes-
ses mais imediatos da categoria com o 
projeto estratégico da classe trabalhado-
ra, contra a exploração, as desigualdades 

e as opressões. Sempre pautado por uma 
concepção horizontal, de base, classista e 
independente de patrões, do mercado e 
dos governos de plantão.

O vínculo do nosso sindicato com 
organizações constitutivas do movimen-
to operário e dos movimentos sociais 
sempre esteve na agenda e teve um im-
portante papel no processo de reorgani-
zação da classe trabalhadora. Estar vin-
culado a uma Central foi condição de 
nossa própria existência.

É preciso realizar um balanço sé-
rio a respeito da multiplicação do nú-
mero de “centrais”, muitas vezes condu-
zida por avidez ao pernicioso imposto 
sindical compulsório e, em outras, pela 
perspectiva de controle de espaços buro-
cráticos e institucionais. A CSP-Conlutas 
foi constituída por necessidade concreta 
da luta e mesmo com tamanho limitado 
conseguiu se afirmar dentro de um pro-
jeto de resgate à concepção classista e de 
luta para o movimento dos trabalhado-
res e articular os setores sindicais e po-
pulares.

A vitória de Lula no 2º turno das 
eleições deu-se através de uma fren-

Nossa tarefa: combinar os interesses da 
categoria e a luta da classe

Site: adufpel.org.br
Redes sociais: @adufpel

te amplíssima, suficiente para derrotar 
Bolsonaro. A outra face revelada pela 
conjuntura eleitoral e pós-eleitoral é a 
receptividade de parcelas significativas 
da população a propostas e práticas da 
extrema-direita e também o controle ar-
diloso dos espaços institucionais de po-
der pelas oligarquias tradicionais. 

O momento exige firmeza organi-
zativa, com unidade programática e es-
tratégia classista, exige a luta em unidade 
de ação com a participação dos amplos 
setores da sociedade para combater a ex-
ploração dos oligopólios econômicos e a 
violência fascista. Por isso, uma eventual 
decisão de saída da Central neste cenário 
será mais um retrocesso na direção da 
construção da unidade da classe traba-
lhadora.

Ao ANDES caberá redobrar os es-
forços para enraizar ainda mais a CSP-
-Conlutas na nossa base e no interior do 
movimento sindical e popular combati-
vo, no sentido da afirmação de uma al-
ternativa de direção classista para o mo-
vimento de massas. E esta tarefa será um 
dos eixos do debate no 41º Congresso do 
ANDES-SN em 2023.
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A Assembleia Geral Extraordinária 
de Docentes de Universidade Federal de 
Pelotas e do IF Sul Riograndense – Cam-
pus CaVG, do dia 29 de novembro de 2022, 
deliberou pela publicização de seu posicio-
namento acerca do calendário acadêmico 
da UFPel para 2023 e 2024, aprovado em 
reunião do COCEPE em 13.10.2022.

Após longo tempo de análise (as-
sembleias, reuniões, grupos de trabalho) 
sobre o tema:

- entendemos que a implementação 
de um calendário com as características do 
que foi apresentado e, recentemente, apro-
vado no Cocepe, que prevê a realização de 
cinco semestres letivos em dois anos civis, 
“aproveitando” 71 dias letivos do calendá-
rio alternativo executado em 2020, é extre-
mamente danoso para o processo formati-
vo de estudantes da graduação.

- avaliamos que tal calendário des-
cumpre o Art. 47, da LDB, que determina 
“Na educação superior, o ano letivo regu-
lar, independente do ano civil, tem, no mí-
nimo, duzentos dias de trabalho acadêmi-
co efetivo, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver”. O parágra-
fo 3º do Art. 47 determina: “É obrigatória 
a frequência de alunos e professores, salvo 
nos programas de educação a distância”. A 
excepcionalidade a essa determinação vi-
gorou até o final de 2021.

O estado de calamidade pública, por 
conta da Pandemia Covid 19, acarretou a 
promulgação da Lei 14.040/20, que estabe-
leceu normas excepcionais a serem adota-
das durante esse período, reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6,de 20 de março de 
2020. Este permitiu em seu Art. 3º que “As 
instituições de educação superior ficam 
dispensadas, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância do míni-
mo de dias de efetivo trabalho acadêmico, 
desde que: I -seja mantida a carga horária 
prevista na grade curricular para cada cur-
so; e II - não haja prejuízo aos conteúdos 
essenciais para o exercício da profissão”.
No ano de 2021 entrou em vigor a Lei 
14.218/21, que “estende, até o encerramen-
to do ano letivo de 2021, a validade de me-
didas excepcionais que vinham sendo ado-
tadas por escolas e universidades em razão 
da pandemia de Covid-19”. 

Com a revogação do caráter emer-
gencial, o calendário, com cinco semestres 
letivos, em dois anos: a) retira o direito 
dos estudantes de acesso a 200 dias letivos; 
b) confere duplicidade na integralização 
curricular, pois estudantes que cursaram 
disciplinas em 2020, no Calendário Alter-
nativo, já incorporaram esses 71 dias leti-
vos, e respectivas cargas horárias, aos seus 
históricos curriculares e, na previsão para 
2022/2, 2023 e 2024, terão novamente es-
ses dias computados; c) implementa um 
calendário passível de contestação judicial 
com admissível risco de suspensão ou anu-
lação futura por ferir legislação superior, 
conforme citado acima; d) prejudica a for-
mação acadêmica, já que exige a adaptação 
da distribuição de conteúdos previstos nos 
projetos pedagógicos em um número me-
nor de semanas letivas presenciais; e) afeta 
estudantes que não estavam na universida-

de em 2020, portanto, sem qualquer rela-
ção com a oferta de 71 dias letivos; f) des-
caracteriza os PPPs em suas organizações, 
concepções, objetivos e integralizações 
formativas tentando forçar a relação pre-
sencial e não presencial/assíncrona, duas 
modalidades diferentes de formação; e g) 
precariza o trabalho docente e a formação 
discente ao prever a diluição de três sema-
nas letivas ao longo de 15 semanas em cada 
semestre, computadas para fins de carga 
horária docente, sem que se saiba como 
isso será operacionalizado.

Em grupos de trabalho e em assem-
bleias nos debruçamos, nos últimos meses, 
sobre essa temática e entendemos que não 
há amparo legal para negar o acesso aos 
200 letivos. Se houvesse, não se valeria de 
legislação específica, durante o período de 
calamidade, para flexibilizar o número de 
dias letivos. O recorrente argumento de 
que não se trata de um ano regular, não 
justifica a negação do tempo necessário aos 
processos formativos, nas condições esta-
belecidas nacionalmente. 

Concluímos que a incorporação de 
dias letivos de 2020 em semestres letivos 
de 2022, 2023 e 2024 coloca sob suspeita 
a seriedade do trabalho que realizamos na 
instituição. Na condição de docentes, em-
penhados/as com a formação de nossos/
as estudantes, manifestamos nossa insegu-
rança em relação aos processos formativos, 
estabelecidos a partir deste calendário, na 
UFPel.

Manifestação da Assembleia Docente sobre 
Calendário Acadêmico da UFPel

ADUFPEL
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racismo do nosso país que, após dez anos 
de implementação, ainda não compreen-
deu a importância de uma política afirma-
tiva voltada para as pessoas negras. 

“Nesses últimos dez anos, nós temos 
uma mudança importante no perfil da es-
tudantada que frequenta as universidades 
públicas, fundamentalmente federais e 
também as estaduais que implementaram 
essa política. Mas isso é apenas o início de 
um processo, porque o que a gente passou 
também a observar é que esses corpos pre-
tos, ao circularem pelo espaço de ensino, 
ao mesmo tempo que isso aumenta a pos-
sibilidade de construção de outros tipos de 
pesquisa e de estudo, também aumentou o 
ódio contra o nosso povo. Então quer di-
zer, aquilo que a gente sempre vivenciou, 
que é o enfrentamento de um olhar de 
reprovação, de um olhar de ódio mesmo, 
frente a nossa presença em determinados 
locais, se potencializou, principalmente no 
cenário político dos últimos anos”, afirmou 
a professora.

Diante de todas as mudanças ocor-
ridas na última década, os espaços acadê-
micos ainda não enfrentam tais problemas 
de maneira satisfatória, levando em con-
sideração o adoecimento desses alunos e 
alunas que, na maioria das vezes, não en-
contram espaços de escuta e acolhimento. 
Nesse contexto, os coletivos negros desem-
penham um papel fundamental. Na UFPel, 
por exemplo, a setorial de negras e negros 
foi essencial no enfrentamento e combate 
das fraudes no curso de Medicina. Outra 
questão importante, apontada por Miriam 
é o adoecimento dos e das estudantes da 
pós-graduação, que muitas vezes querem 
trazer outros referenciais para suas pesqui-
sas e esbarram numa perspectiva hegemô-
nica do pensamento eurocêntrico e na fal-
ta de disponibilidade de alguns docentes 
de orientar esses trabalhos, perpetuando a 
falta de pluralidade de pensamentos. 

De acordo com a docente, todas es-
sas problemáticas são fruto do descaso do 
Estado e a não implementação de políticas 
estruturais de enfrentamento ao racismo, 
em que ele esteja na centralidade do debate 
em todos os âmbitos: na saúde, na educa-
ção, na segurança, no saneamento, etc. “A 
gente precisa pensar tudo que constitui a 

nossa sociedade, todas as áreas do conhe-
cimento, e o enfrentamento ao racismo 
precisa passar por todos eles. Então, não é 
a partir de concessões que a gente vai fazer 
uma mudança estrutural da nossa socieda-
de”, enfatizou.  

Mulheres negras dentro da universidade 
Embora a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada 
em 2019, tenha apontado que atualmente 
o maior grupo dentro das instituições pú-
blicas é formado por mulheres negras, é 
preciso olhar com muito cuidado para es-
ses dados. É perceptível um ingresso signi-
ficativo de mulheres, mas quando observa-
mos a permanência e a continuidade dessa 
formação, elas vão reduzindo considera-
velmente, tratando-se de mulheres negras 
e trans, essa redução é ainda mais evidente. 

O reflexo disso é a sobrecarga dessas 
mulheres, que muitas vezes são as únicas 
atuando em seus cursos. “Eu sou convi-
dada para muitas bancas de várias uni-
versidades de todo o país, de mestrado, de 
doutorado, de qualificação, não importa 
o nível. E vou te perguntar: eu consigo? É 
óbvio que não, não tem como. Esses dias 
eu tava com uma outra colega contando 
quantas de nós somos mulheres negras na 
pós-graduação em Psicologia, eu acho que 
não fecha uma mão. Isso precisa mudar”, 
destacou a professora. 

Para modificar esse cenário, é ne-
cessária uma mudança estrutural, que 
considere todas as áreas, pois sempre que 
vivenciamos um período de retrocesso as 
primeiras a sentirem a ausência dessas po-
líticas são as mulheres negras e isso ficou 
explícito na pandemia. 

Miriam finaliza dizendo que: “mes-
mo diante de todas essas adversidades, 
diante de todo ódio, preconceito e racis-
mo, a população negra constrói as suas ro-
tas de fuga, para escapar de toda essa vio-
lência e se manter resistindo, existindo e 
marcando a sua presença nessa sociedade. 
Nós estamos aqui, nós vamos permanecer 
aqui e sempre em luta”. 

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

Novembro é considerado o mês da 
Consciência Negra, marcado no Brasil 
pelo dia 20, que faz referência ao assassi-
nato do líder do Quilombo dos Palmares, 
Zumbi. A data foi construída em contra-
ponto ao 13 de maio e lançada nacional-
mente em 1971 pelo grupo Palmares, de 
Porto Alegre. Hoje, o 20 de novembro, 
além de trazer o debate sobre o enfrenta-
mento ao racismo, também tornou-se um 
momento de celebração da cultura, do co-
nhecimento, da existência e resistência do 
povo negro. 

Miriam Cristiane Alves, professora 
do curso de Psicologia da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) e do Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia Social e 
Institucional da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), cita como 
exemplo disso a Marcha Mestra Griô Sir-
ley Amaro, que acontece aqui em Pelotas, 
cujo formato traz a perspectiva civilizató-
ria e marca a identidade, o pensamento, 
a luta de negros e negras. Além disso, o 
dia também agrega um conjunto de pau-
tas pela equidade entre as pessoas e pela 
possibilidade de viver a partir daquilo que 
cada um acredita e se constitui enquanto 
perspectiva civilizatória de fato. 

Apesar de todo movimento em tor-
no da conquista de direitos e em busca 
por reconhecimento, respeito e igualdade, 
quando falamos em acesso e permanência 
desta população nas instituições de ensi-
no, podemos perceber inúmeros desafios 
enfrentados diariamente pelos/as estu-
dantes, principalmente as e os oriundos 
das políticas de ações afirmativas. A lei nº 
12.711/2012 garantiu que 50% do total de 
vagas nas universidades e institutos fede-
rais fossem reservadas para alunos/as que 
vieram de escolas públicas, e, inicialmente, 
não fez o recorte de raça, evidenciando o 

VIDA DOCENTE
Mês da consciência e os desafios 

de negros e negras na universidade
f i

Ouça a entrevista completa com a Profes-
sora Miriam no Programa Viração #151 
disponível no site e nas plataformas digi-
tais da ADUFPel (Spotify, Anchor e Apple)



UFPel”. 
Entre as circunstâncias que a moti-

varam a tratar desse assunto, uma delas foi 
a percepção do aumento da presença de 
servidores/as com deficiência ingressantes 
por cotas de concurso público. “Isso me 
chamou bastante atenção pelo fato de que 
não era tão comum encontrar colegas com 
deficiência, nem na Universidade e nem 
nos órgãos públicos nos quais eu havia tra-
balhado anteriormente. Aliado a esta per-
cepção, eu passei a conviver diariamente, 
nos últimos anos, com um colega com de-
ficiência que, durante umas conversas in-
formais, me relatou quanto o ingresso por 
cotas em concurso público foi importante 
para que ele tivesse um objetivo na vida, 
pois antes ele não via muitas perspectivas 
para o seu futuro”, conta. 

Impactos positivos 
Na pesquisa, ela investigou a traje-

tória de vida de servidores/as com defici-
ência da instituição, a fim de verificar de 
que forma a implementação das cotas na 
UFPel contribuiu para a inclusão social 
desse grupo. E, por meio das narrativas 
dos/as entrevistados/as, comprovou que a 
implementação da política afirmativa, en-
tre os anos analisados, promoveu a inclu-
são social, pois a efetivação dela contribuiu 
para afirmar a identidade desses grupos 
que foram historicamente excluídos so-
cialmente. 

“Ao ingressar no serviço público, 
essas pessoas passam a ser contadas pela 
sociedade, porque elas estão inseridas no 
universo social produtivo, possibilitando a 
elas não só o acesso, mas a ocupação de de-
terminados lugares sociais antes não per-
mitidos”, declarou Flávia. 

Nesse sentido, a conquista do cargo 
público teve um impacto muito grande na 
vida desses/as servidores/as. De acordo 
com ela, levou dignidade, independência 
e sentimento de pertencimento à socieda-
de. Também, concluiu que além de muito 
estudo e trabalho, uma base familiar for-

te, relações de afeto importantes, acesso 
à educação e questões socioeconômicas 
foram fundamentais para esse avanço na 
carreira.

Condução do processo pela UFPel
Durante todos esses anos analisa-

dos, a condução da Universidade na inclu-
são de PCDs teve avanços. Segundo Flávia, 
um deles foi a criação do Núcleo de Aces-
sibilidade e Inclusão (NAI), em 2008, pas-
sando pela primeira nomeação de servidor 
ingressante pelas cotas, em 2010, até a ela-
boração do Plano Institucional, em 2015, e 
a criação da Comissão de Apoio ao Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão (CONAI), em 
2017. Depois disso, houve o diagnóstico 
das metas que foram cumpridas no ano de 
2021 e a discussão pela elaboração de um 
novo plano em 2022. 

De acordo com ela, um dos pontos 
sensíveis verificados durante a pesqui-
sa foram alguns conflitos de informação 
institucional, a demora nas respostas da 
Universidade em relação à inclusão e à po-
pulação de servidores/as com deficiência, 
que demonstram uma certa fragilidade 
para a efetivação dessas políticas e deixa 
um questionamento em aberto: “Qual a 
prioridade que a Universidade concede à 
inclusão e acessibilidade na instituição?”.

E ressalta que, em relação ao PIAI, 
o estudo também identificou que o Plano 
foi cumprido de forma parcial por parte 
da instituição, evidenciando-se diversos 
avanços, mas também fragilidades que 
precisam ser trabalhadas. 

Contudo, ela avalia que esta não 
é uma tarefa fácil, já que, neste processo, 
envolvem-se questões de natureza polí-
tica (governamentais e institucionais), 
orçamentárias, estruturais, organizacio-
nais, de pessoal, de entendimento, edu-
cação e conscientização das instituições e 
de todos/as os/as servidores/as públicos/
as acerca da importância do tema e para 
a construção de um ambiente de trabalho 
mais igualitário. 

No Brasil, há 17,2 milhões de pesso-
as com alguma deficiência, o que represen-
ta cerca de 8,4% da população, de acordo 
com a pesquisa “Pessoas com Deficiência 
e as Desigualdades Sociais”, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Estas lidam com uma série de 
limitações físicas, estruturais, comunica-
cionais, além do estigma, do preconceito e 
da discriminação que evidenciam o quão 
fundamental é a ampliação de políticas pú-
blicas inclusivas e ações afirmativas que vi-
sem assegurar o acesso e promover a igual-
dade de oportunidades e recursos.

E quando se trata de inclusão no 
mercado de trabalho, há ainda um longo 
caminho a percorrer. Os/as PCDs com 14 
anos ou mais têm menos taxas de partici-
pação (23,8%) e de formalização (34,3%) 
em comparação com pessoas sem defici-
ência, cujos índices são, respectivamente, 
de 66,3% e 50,9%.

Para cargos públicos, o percentual 
de vagas designadas para esta parcela da 
população e os critérios de sua admissão 
vieram a ser garantidos pela Constituição 
Federal de 1988, porém sem estabelecer 
parâmetro mínimo ou máximo até que, 
em 1999, com a publicação do Decreto-Lei 
3.298, isso mudou, passando a assegurar 
que a reserva de vagas não fosse inferior 
a 5%. 

Associado a experiências pessoais 
e de trabalho, o tema despertou interes-
se na servidora da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) e discente do Progra-
ma de Pós-Graduação em História, Flávia 
Lucimeri Rodrigues de Freitas. Utilizando 
como marco temporal o período de 1999 
a 2020, último ano de vigência do Plano 
Institucional de Acessibilidade e Inclusão 
(PIAI), ela escolheu abordá-lo na sua dis-
sertação de mestrado, sob a orientação da 
professora Alessandra Gasparotto, tendo 
como título “Concurso público, igualdade 
e o direito à convivência: trajetórias de ser-
vidores ingressantes por meio da reserva 
de vagas para pessoas com deficiência da 
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A contribuição das cotas para o ingresso de 
servidores/as com deficiência na UFPel f i
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No ano de 2022, os/as servidores/
as públicos/as federais da educação trava-
ram uma luta intensa em defesa de direitos 
que continuam, assim como durante toda 
a gestão de Jair Bolsonaro, sob ataque. Foi 
um momento marcado pela defesa da de-
mocracia, da educação, da universidade 
e dos serviços públicos, com o propósito 
de barrar ainda mais retrocessos que apro-
fundam o desmonte do Estado. 

Em 2023, mesmo diante de um novo 
governo, os desafios permanecem e serão 
muitos. Em busca pela reversão da he-
rança de destruição e atentos/as ao rumo 
que seguirá o país, os/as servidores/as irão 
continuar mobilizados/as para os enfren-
tamentos necessários.

Em entrevista à ADUFPel, a presi-
denta do ANDES-SN, Rivânia Moura, fez 
uma análise do ano que passou e sinalizou 
quais serão os desafios para o período que 
virá, destacando as pautas prioritárias. 
Confira trechos da conversa gravada para 
o episódio 152 do podcast Viração. Para 
escutá-la na íntegra, acesse as plataformas 
de streaming (Spotify, Anchor e Apple) ou 

adufpel.org.br.

Quais foram as principais lutas travadas 
em 2022 e como avalias o saldo? 

A gente iniciou o ano de 2022 com a 
suspensão da votação da PEC 32 [Contrar-
reforma Administrativa]. Os servidores 
públicos enfrentaram essa batalha e a gente 
encerra o ano sem ela ir para votação. Isso 
foi muito importante de visualizar porque 
nós fizemos uma batalha intensa durante 
14 semanas em Brasília, com o conjunto 
dos servidores públicos federais, fazendo 
pressão na Câmara dos Deputados, levan-
do a pauta do que significa de fato essa 
PEC. A gente inicia o ano [de 2023] com 
essa retomada da luta porque a gente com-
preende que a PEC 32 não foi votada em 
2022 mas ela não foi arquivada, não foi en-
cerrado o processo de tramitação. 

Agregando a isso, a pauta salarial, 
porque o governo Bolsonaro encerra o seu 
quarto ano de mandato sem qualquer rea-
linhamento da inflação para os servidores 
públicos federais. Então, nós iniciamos o 
ano trazendo essa pauta também da valori-

zação do serviço público que está aliada às 
condições de trabalho e salariais. 

Uma grande luta que nós tivemos e 
permanecemos em alerta sempre é no âm-
bito da defesa da educação pública. Nós 
tivemos, durante 2022, vários movimen-
tos no que diz respeito ao orçamento da 
educação. Além dos cortes e contingencia-
mentos, nós tivemos bloqueio, desvio de 
recursos em junho, quando parte do recur-
so que estava previsto para a educação - de 
um que já foi diminuído no orçamento em 
2021 - foi desviado para o ProAgro. Mais 
recentemente, nós tivemos a tentativa, 
mesmo durante o pleito eleitoral, de retira-
da do confisco do orçamento da educação. 

Um outro movimento que nós ti-
vemos foi, junto aos reitores e às reitoras 
que foram eleitos e não foram empossados, 
um enfrentamento contra as intervenções. 
Queria destacar essa questão das inter-
venções porque a gente já denunciava, em 
junho de 2019, quando tivemos o primei-
ro caso na Federal de Dourados, no Mato 
Grosso do Sul, e, de lá para cá, nós tivemos 
25 intervenções. A gente dizia lá no início 

Presidenta do ANDES-SN faz um balanço das lutas 
em 2022 e aponta perspectivas para 2023
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e continua afirmando que os intervento-
res são o braço e a voz do governo federal 
dentro das instituições, que não respeita 
as decisões da comunidade acadêmica. 
Essa luta foi muito constante para defen-
der a autonomia que está prevista na nossa 
Constituição e que foi rasgada pelo último 
governo.

Queria destacar também em 2022 a 
batalha em defesa da democracia, que não 
foi apenas na eleição. A gente sabe que es-
tava em jogo e em curso no nosso país um 
projeto fascista e isso levou os movimentos 
sindicais, sociais e populares a se reunirem 
em torno da bandeira da democracia para 
que a gente pudesse garantir, inclusive, a 
nossa condição de fazer luta.

De que forma o presidente eleito tem se 
posicionado sobre a PEC 32 e o que pode 
se esperar em seu governo em relação a 
essa pauta? 

De fato, o governo Lula se posicio-
nou algumas vezes contra essa proposta 
que tramita no Congresso, mas também 
ressaltando que é preciso fazer mudanças 
no serviço público, então isso nos deixa em 
alerta. 

Por um lado, a gente precisa arqui-
var esse projeto da PEC 32 porque ele foi 
firmado por um governo de extrema-di-
reita, um projeto de destruição do Estado 
Social, de um Estado que atende minima-
mente às necessidades dos trabalhadores e 
das trabalhadoras. Isso também nos deixa 
em alerta para qualquer outro projeto de 
Reforma Administrativa que venha mexer 
no direito dos servidores públicos, mas, 
também, e principalmente, no direito da 
população de ter acesso à saúde, à educa-
ção, à Previdência, à assistência social e às 
políticas de habitação. 

Como a diretoria do ANDES-SN avalia 
as propostas de campanha do Lula para 
os servidores públicos?

A campanha do Lula e a composição 
do governo também nos traz preocupação. 
Está nas propostas a valorização do serviço 
público, o fortalecimento do Estado para 
impulsionar a economia e os serviços de 
qualidade para a população, reajuste sala-
rial, realinhamento não só da inflação, mas 
para além da inflação, o que aconteceu 
também nos governos anteriores do Parti-
do dos Trabalhadores. 

Mas essas questões precisam ser bas-
tante discutidas porque a composição do 
governo e a forma como tem alinhado as 
suas pautas nos traz preocupação, porque a 
gente sabe que é um governo que está sen-

do, também, construído por várias forças 
de direita, de centro, com várias perspecti-
vas de disputa do Capital. 

Eu queria trazer uma pauta impor-
tante que é a questão da Emenda do Teto 
dos Gastos, EC 95, que foi aprovada em 
2016 e passou a vigorar a partir de 2017, 
porque ela impôs uma diminuição pro-
gressiva de recursos para as áreas prio-
ritárias, em especial saúde e educação. E 
uma das nossas lutas, inclusive, que está na 
carta que o ANDES-SN entregou para os 
presidenciáveis, é a sua revogação, porque 
a manutenção dela vai impossibilitar que 
a gente tenha mais recursos para as áreas 
prioritárias. 

Eu gostaria de chamar atenção tam-
bém para um problema muito sério que 
a gente tem vivenciado nos últimos anos 
e mesmo os governos progressistas não 
foram capazes de combater, que é o caso 
da dívida pública. A gente sabe que hoje 
mais de 50% do orçamento vai para dívida 
pública, ou seja, para banqueiros, para os 
investidores, que levam as nossas riquezas. 
Impossível pensar em valorização do ser-
viço público mantendo o esquema da dí-
vida pública, como vem acontecendo nos 
últimos anos. A auditoria é importante es-
tar como pauta de luta. É inaceitável que 
o orçamento público destine menos de 3% 
para educação e mais de 50% de seus re-
cursos para os encargos da dívida pública.

O que mais se pode esperar da agenda de 
mobilização do ANDES-SN para 2023?

Eu queria apontar a nossa luta em 
defesa da educação pública porque eu acho 
que a gente vai precisar manter muita luta 
em torno de várias pautas da educação que 
têm sido atacadas. E quero ressaltar a luta 
do orçamento, como já falei aqui, que está 
alinhada com a Emenda Constitucional 95 
[Teto dos Gastos]. Isso faz parte da nossa 
história, do nosso sindicato, a reivindica-
ção para que o orçamento público seja des-
tinado à educação pública. 

Uma outra questão muito importan-
te é a de se contrapor ao Reuni Digital. A 
gente precisa que o novo governo assegure 
que não vai ter qualquer proposta seme-
lhante, pois está alinhada a um processo  
aligeirado e precarizado de ensino e que vai 
totalmente contra ao projeto de educação 
que o ANDES-SN tem defendido durante 
esse processo. Vamos continuar com essa 
pauta para que o Reuni Digital seja arqui-
vado e para que nenhum substituto venha 
de projeto nessa perspectiva de ampliação 
do ensino à distância.

Quero destacar também, no âmbito 

da educação, a pauta das intervenções. A 
gente traz como pauta revogar as interven-
ções que já aconteceram e garantir o fim 
da lista tríplice e a nomeação de todos os 
eleitos nas nossas instituições.

Uma outra causa é pela política de 
permanência dos estudantes nas institui-
ções de ensino superior. Para além das co-
tas, a gente precisa garantir também que a 
população, os estudantes e as estudantes 
mais pobres, pretos e pretas, quilombolas, 
ribeirinhos e indígenas possam entrar na 
universidade, mas também possam per-
manecer nela, e para isso a gente precisa 
ampliar as políticas de assistência estudan-
til e de permanência.

Uma outra pauta é a das condições 
de trabalho e salariais, que está alinhada 
aos servidores públicos, mas tem especifi-
cidades no âmbito dos servidores. O que 
nós alinhamos, junto ao Fonasefe, é uma 
pauta única emergencial, porque a gente 
não teve qualquer retorno de inflação nos 
últimos quatro anos, que vai chegar a qua-
se 30%. Mas para além dela, cada categoria 
tem perdas históricas. Então, as categorias 
vão continuar lutando pelas suas perdas na 
condição salarial em conjunto.

A ciência e a tecnologia também têm 
sido, neste governo negacionista, muito 
massacradas com a retirada exponencial 
de recursos, inviabilizando pesquisas e o 
avanço de uma ciência e tecnologia de fato 
públicas no nosso país, então a gente preci-
sa também de uma recomposição urgente 
do orçamento.

Sobre a Reforma do Ensino Médio, 
que o Sindicato Nacional se contrapõe, a 
gente precisa também dialogar com o pró-
ximo governo. É uma proposta que depar-
tamentaliza o Ensino Médio de forma a ex-
cluir dessa formação uma formação mais 
ampla. Faz um processo mais aligeirado 
que retira dos estudantes matérias funda-
mentais que formam o ser humano.

Outra coisa que não pode sair das 
nossas lutas, que é uma luta da classe traba-
lhadora no seu conjunto, é pela revogação 
das reformas da Previdência e Trabalhista. 
Rever, também, um processo amplo de ter-
ceirizações e de precarização no âmbito do 
trabalho. Isso deve estar no horizonte do 
movimento mais amplo da classe trabalha-
dora. 

E continuar nesse processo de cons-
trução da unidade e de defesa da democra-
cia, porque a gente sabe que ela continua 
ameaçada mesmo tendo sido vitoriosa nas 
últimas eleições.
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ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

O 14º Conad Extraordinário do  
ANDES-SN, que aconteceu nos dias 12 e 
13 de novembro, no auditório do Centro 
Cultural da Associação dos Docentes da 
Universidade (ADUnB), em Brasília (DF), 
teve como tema único “CSP- Conlutas: ba-
lanço sobre atuação nos últimos dez anos, 
sua relevância na luta de classes e a perma-
nência ou desfiliação da Central”. Em um 
contexto de cortes e ataques constantes à 
educação pública, a plenária de abertura 
do primeiro dia foi marcada pelo discurso 
que alerta para a importância da defesa da 
democracia, do fortalecimento das insti-
tuições públicas e da unidade.

Sábado de cultura, ato e debates 
O encontro começou com a apresen-

tação cultural de samba, ciranda e maraca-
tu da recifense Martinha do Coco Paranoá 
e continuou com a plenária de abertura e 
de instalação. Dando continuidade às ati-
vidades previstas, a presidenta do ANDES-
-SN, Rivânia Moura apresentou a plenária 
de abertura.

A programação da tarde iniciou 
com a Plenária do Tema I, debate sobre 
Conjuntura e Movimento Docente. Fran-
cieli Rebelatto, professora da Universidade 
Federal da Integração Latino Americana 
(UNILA), segunda secretária do ANDES-
-SN que presidiu a mesa, abriu as discus-
sões reiterando a importância, na atual 
conjuntura, da continuidade da defesa de 
um estado democrático.

“É importante nos mantermos em 
luta pela democracia, mas mais do que 
isso, para recuperarmos os nossos sonhos 
por uma sociedade mais justa e igualitária. 
Neste último período, temos reafirmado 
que era e é necessário vencer o bolsonaris-
mo nas urnas e nas ruas e foi nas ruas que o 

ANDES se manteve em marcha como bem 
expressou o vídeo que acabamos de assistir 
e seguiremos”, disse a docente. 

E complementou, afirmando: “por-
que quem melhor analisa a conjuntura po-
lítica, melhor tem condições de intervir na 
realidade e temos certeza que este é o com-
promisso coletivo que todos, todas e todes 
temos aqui”.

Às 17h30, as e os docentes saíram 
em caminhada para participarem de um 
“Ato em defesa da democracia e pela luta 
antirracista no Brasil: Com Racismo, não 
há democracia” na Praça Chico Mendes da 
UnB. Além de falas sobre a relevância de 
aprofundar o debate sobre o tema, poemas 
e músicas de resistência também fizeram 
parte do momento de luta.

Domingo de plenária e análises 
A plenária de domingo (13) foi pre-

sidida por Jennifer Webb Santos - 3° te-
soureira do ANDES-SN; vice-presidida 
por Fernando Corrêa Prado - 1° secretário 
da Regional Sul e composta por Luiz Blu-
me como 1° secretário e Neila Nunes de 
2° secretária. Com 40 falas contempladas, 
trazendo as análises dos e das participan-
tes sobre a atuação da central sindical no 
ANDES-SN, a proposta de desfiliação da 
CSP-Conlutas teve 37 votos favoráveis, 22 
contrários e 5 abstenções. 

Segundo Celeste Pereira, secretária 
geral da ADUFPel, que participou do en-
contro como delegada: “o que foi aprovado, 
foi a indicação de desfiliação para ser le-
vada ao 41º Congresso, instância máxima 
de deliberação por sua composição ampla-
mente representativa da base do sindicato, 
que será realizado em fevereiro de 2023 no 
Acre. Mas até lá debates e assembleias de-
vem acontecer nas seções sindicais. O mais 

importante, nesse sentido, é refletirmos 
melhor o contexto e esse é o elemento cen-
tral do debate”.

Encerramento
Após a fala da comissão de enfren-

tamento ao assédio, que afirmou não ter 
ocorrido nenhum caso no Conad e ainda 
destacou a importância da categoria seguir 
melhorando as relações entre seus pares, as 
moções começaram a ser apresentadas. 

A Carta de Brasília apontou que “é 
preciso seguir na luta em unidade com a 
classe trabalhadora pela defesa da demo-
cracia, dos nossos direitos por respeito ao 
resultado das eleições e, fundamentalmen-
te, preparar para enfrentar a extrema-di-
reita que está organizada e desafia a colo-
car nosso vigor político a serviço de um 
projeto societário, humano efetivamente 
emancipado”.

“A reorganização da classe está na 
ordem do dia. As ameaças à democracia e 
a barbárie instaladas são desafios dos mais 
importantes que temos pela frente e esse 
processo se apresenta num patamar avan-
çado na luta de classes. O 41º Congresso 
do ANDES-SN, a partir da indicação deste 
Conad definirá os rumos para o avanço da 
unidade tão necessária em direção à des-
truição da ordem do capital e vamos ven-
cer, em unidade porque temos o acúmulo 
enraizado na construção histórica que este 
Sindicato consolidou com protagonismo 
há 41 anos”, destacou.

Terminada a leitura, a presidenta do 
ANDES-SN, Rivânia Moura, declarou en-
cerrado o 14º Conad do ANDES-SN, com 
a palavra de ordem “Com racismo, não há 
democracia!”.

CONTRACAPA

14° Conad Extraordinário do ANDES-SN termina com 
movimento docente dividido 
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