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Carreira docente

Em entrevista para a ADUFPel-SSind, o diretor do ANDES-SN, 
Amauri Fragoso, aborda a carreira docente e os ataques 
conduzidos a ela. A desestruturação e um histórico da 
legislação foram pontos abordados pelo docente. Página 4

Entre 24 e 26 de agosto, ocorreu em Pelotas o Seminário 
Nacional Integrado do Grupo de Trabalho de Políticas 
de Classe para Questões Étnico-raciais, de Gênero e 
Diversidade Sexual  (GTPCEGDS) do ANDES-SN. Página 6

Seminário GTPCEGDS

Docentes realizam campanha pela retirada da 
minuta sobre carga horária

Em Assembleia Geral da categoria, professoras e professores da UFPel aprovaram 
construção de campanha pela retirada da minuta sobre carga horária docente. Página 5
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EDITORIAL

AGENDA

ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

Chegamos no mês limiar para a UFPel, IFSul e muitas 
outras instituições de ensino. Setembro foi anunciado 
como o limite para que o governo descontingencie o 
restante da previsão orçamentária de 2017 para o 
ensino superior e técnico. Caso isso não se cumpra, 
as portas, como anunciou a gestão da UFPel, podem 
ser fechadas.  São 33 milhões de rombo só na nossa 
Universidade, que figura na segunda posição da lista 
de universidades mais afetadas pela política neoliberal 
do governo ilegítimo de Temer de cortes orçamentários 
na educação. Cortes estes que, seguindo a lógica da 
Emenda Constitucional 95/2016 (originária da PEC 
da Morte), promovem o sucateamento do ensino e 
das políticas públicas em geral em defesa de projetos 
privatistas e de afagos aos banqueiros, a investidores 
rentistas nacionais e internacionais, aos ruralistas e 
ao que há de mais conservador e retrógrado em nossa 
sociedade.
Mas, se a conjuntura nos coloca um gosto amargo ao 
pensar no futuro, a sociedade organizada demonstra 
que com muita luta é possível barrar os retrocessos. 
Em âmbito municipal, a pressão popular conseguiu 
barrar o chamado “Escola Sem Partido”, projeto 
que visa amordaçar os educadores e cercear os 
debates críticos em sala de aula. Na esfera nacional, 
docentes de todo Brasil reuniram-se em Pelotas para 
discutir questões urgentes: o machismo, o racismo 
e a homofobia. No Seminário Integrado do Grupo de 
Trabalho de Políticas de Classe para Questões Étnico-
raciais, Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS), 
colegas instrumentalizaram-se sobre estes temas, 
munindo-se, com os debates, da força necessária para 
o enfrentamento ao avanço de uma onda reacionária e 
até fascista, que marginaliza e mata pobres, indígenas, 
quilombolas, negras e negros e LGBTs.
Ainda sobre as lutas travadas por nossa Seção Sindical, 
vale destacar (como fazemos na matéria especial desta 
edição), a ação para barrar a minuta de resolução do 
COCEPE sobre carga horária docente. Em uma tentativa 
de regular o trabalho docente, passando por cima da 
LDB, a Reitoria opera sob uma lógica mercadológica com 
a minuta, produzindo um texto confuso que desrespeita, 
inclusive, a indissociabilidade constitucional entre 
ensino, pesquisa e extensão, tão fundamental para 
a construção de um ensino superior público, gratuito 
e de qualidade socialmente referenciada. Por isso, 
professoras e professores da UFPel, conforme 
determinação da Assembleia Geral de docentes de 10 
de agosto, seguem em campanha para a retirada de 
pauta da minuta.
A mais nova batalha prevista será no próximo dia 14 de 
setembro, quando setores sindicais de trabalhadores 
e trabalhadoras dos setores público e privado e 
movimentos sociais organizam uma grande mobilização 
nacional, intitulada Dia Nacional de Lutas em Defesa dos 
Serviços Públicos e contra a Reforma da Previdência. 
Portanto, setembro não será só um mês limiar para a 
educação, mas para os serviços públicos em geral. Por 
isso, a classe trabalhadora se organiza na luta para 
barrar os ataques nos campos da Previdência, dos 
direitos trabalhistas e de outros direitos básicos que o 
governo federal, ao invés de consolidar e ampliar, opta 
por retirar em nome de uma suposta austeridade que 
busca mascarar a mais recente crise do capitalismo.

Primaveras são de luta

7 e 8/9
7 a 9/9

14 e 15/9
15 a 17/9

Reunião do Setor dos Docentes das Ifes, em Brasília (DF) 
XV Encontro Nacional do Setor das IEES/IMES, em Mossoró 
(RN)
V Seminário Unificado de Imprensa Sindical
Reunião da Diretoria do ANDES-SN, em Brasília (DF)
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Situação orçamentária da UFPel 
é tema de Audiência Pública

VD - 07/2017

O Comitê UFPel pela Educação, formado pelas 
três entidades representativas da comunidade 
acadêmica (ADUFPel-SSind, ASUFPel e 
DCE), conforme indicação da assembleia da 
comunidade, do dia 2 de agosto, realizou no 
dia 11 do mesmo mês uma doação massiva 
de sangue no Hemocentro Regional de Pelotas 
e panfletagem junto à comunidade. 
O ato “Doando sangue pela educação”, 
simbólico e de solidariedade, fez parte do 
Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação 
Pública e Gratuita, que unificou docentes, 
técnico-administrativos, estudantes e demais 
trabalhadores de outras categorias de todo o 
país. 
“Esta atitude da comunidade acadêmica, 
de estar aqui doando sangue e fazendo um 
investimento na saúde da população, é um 

exemplo. É uma forma, metaforicamente, de 
dizer o quanto a gente precisa que invistam 
em nós para que não morra a educação 
pública e gratuita”, avaliou a presidenta da 
ADUFPel-SSind, Fabiane Tejada.
A data, na qual se comemora o Dia do 
Estudante, foi incluída  no calendário de lutas 
do ANDES-SN após deliberação no 62º Conad 
– realizado em julho na cidade de Niterói 
(RJ). Tanto o Setor das Instituições Federais 
de Ensino quanto o Setor das Instituições 
Estaduais e Municipais de Ensino aprovaram 
a construção das mobilizações. O Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), em reunião ampliada 
realizada entre os dias 4, 5 e 6 de agosto, 
também incluiu a data em sua agenda de 
mobilizações.

Comunidade da UFPel doa sangue em defesa da educação pública

A situação orçamentária da UFPel e a 
manutenção do ensino público foram 
debatidas em Audiência Pública 

realizada no dia 25 de agosto, na Câmara de 
Vereadores de Pelotas. Compuseram a mesa 
o reitor da UFPel, Pedro Curi Hallal, o pró-reitor 
de Planejamento e Desenvolvimento, Otávio 
Peres, o diretor da ADUFPel-SSind, Franscisco 
Vitória, a presidente da ASUFPel, Maria Tereza 
Fujii, a deputada estadual, Miriam Marroni, 
o vereador Marcos Ferreira e a vereadora 
Fernanda Miranda. Também estiveram 
presentes docentes, técnico-administrativos 
e discentes.
O reitor apresentou um panorama financeiro 
da Universidade e apontou que a dificuldade 
orçamentária enfrentada não é uma 
exclusividade da UFPel. Para ele, o governo 
rompeu a sua parte do contrato social de 
prover recursos necessários para manter o 
funcionamento das instituições, de acordo 
com o que foi traçado no Plano Nacional de 

Educação. Também afirmou que, embora a 
reitoria esteja tomando medidas de redução 
de gastos, a UFPel não cabe no orçamento 
que tem. “Nós não vamos encolher a ponto 
de caber no orçamento ridículo que nos é 
disponibilizado nos dias de hoje”, destacou.
O orçamento da UFPel de 2016 para 2017 
teve uma redução na ordem de 6,74%. 
Hoje, faltam cerca de R$ 40 milhões para a 
Universidade conseguir finalizar o ano. Para 
Hallal, a situação para 2018 pode piorar, já 
que a proposta do governo para o orçamento 
das universidades não contempla nenhum 
reajuste, nem mesmo o da inflação. 

Prioridades
As informações detalhadas do orçamento 
foram apresentadas pelo pró-reitor Otávio 
Peres, que demonstrou que o orçamento 
para 2017 da UFPel, com a redução, totalizou 
R$ 692 milhões, mas que as despesas 
fixas da Universidade consomem boa parte 

desses recursos. O que está sendo visto 
como prioridade, no momento, são as obras 
que possuem urgência e em andamento, a 
aquisição de equipamentos, a licitação do 
Restaurante Universitário do Campus Anglo e 
a ampliação do sistema de informações.

Aprofundamento da discussão
O diretor da ADUFPel-SSind, Francisco 
Vitória, criticou a forma como saúde e 
educação são hoje vistas sob a perspectiva 
exclusiva do lucro. Além disso, analisou que 
a ótica mercadológica nas universidades 
afeta a qualidade da pesquisa produzida, 
já que dessa forma há perda dos estudos 
de interesse social. Para o professor, essa 
situação é bastante grave e exige de nós 
maior debate para contrapor o modelo de 
universidade que nos está sendo colocada. 
“Nesse sentido, a ADUFPel-SSind pretende 
manter-se presente para que se possa, a 
partir daqui, construir espaços para uma 
discussão mais aprofundada”, afirmou. 

Encaminhamentos
Os vereadores comprometeram-se em 
encaminhar moção para votação no plenário 
da Casa, que contemple o apoio à UFPel e 
a emendas que favoreçam a assistência 
estudantil. Se aprovada, será enviada à 
bancada gaúcha no Congresso. Irão, ainda, 
sugerir aos parlamentares que solicitem uma 
audiência com a prefeita Paula Mascarenhas, 
para conscientizá-la da importância dessa 
luta, e discutir a criação de uma frente 
parlamentar ampla pela valorização da 
educação e da escola democrática, que 
inclui a organização de uma caravana que irá 
percorrer as 23 Câmaras de Vereadores da 
região, a fim de ampliar a discussão do tema 
com os demais parlamentares. 
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Entrevista: Amauri Fragoso de Medeiros fala 
sobre carreira docente

No dia 9 de agosto, o diretor do ANDES-
SN, Amauri Fragoso de Medeiros, 
esteve na ADUFPel-SSind. O professor 

palestrou sobre carreira docente com foco 
nas leis 12.772/2012, 12.863/2013 e 
13.325/2016, abordando a desestruturação 
e as ameaças que serão agravadas pela 
Contrarreforma da Previdência. Confira a 
entrevista concedida ao jornal Voz Docente. 

Voz Docente (VD): Quais foram os maiores 
prejuízos que a Lei 12.772/2012 ocasionou 
à carreira docente?
Amauri Fragoso (AF): A Lei 12.772/2012 
culmina com o fim de um novo período de 
destruição da carreira. A partir dela, você 
cria uma coisa chamada retribuição por 
titulação, que não tem a menor lógica. Você 
vai ter doutores que, a depender do regime 
de trabalho, vão ter uma compensação 
diferenciada. O que significa isso? Doutores 
que têm uma determinada compensação 
pelo seu título se ele for 20h e um percentual 
diferenciado se for dedicação exclusiva, o 
que é uma aberração. Essa Lei de 2012 cria 
uma anomia na retribuição. O braço sindical 
do governo promete estruturar, mas culmina 
fechando claramente a definição da relação 
de formação continuada, a titulação do 
professor, com regime de trabalho. Já os steps 
não têm nenhuma lógica. Você tem pessoas 
que passam do nível 6 para o 7 com um step 
que é maior de quem passa do nível do nível 
2 para o 3. Para confirmar mais ainda essa 

estruturação, tem a dedicação 
exclusiva. Nós [DE] sempre 
tivemos 50% acima do regime de 
40h como gratificação. Na greve 
de 91, nós passamos para 55% 
de DE. Já em 2012, você cria 
uma gratificação por dedicação 
exclusiva também em diferentes 
níveis. É uma verdadeira bagunça, 
é o que a gente chama de anomia. 
Fica tudo desestruturado. Os 
professores quando olham para 
sua malha salarial, logo olham 
para o maior salário e esquecem 
de como é construída essa malha 
salarial. É a carreira o que vai 
dar segurança ao professor, a 
estabilidade, a aposentadoria e 
a liberdade de estudar o que ele 
quiser. Estudar na tentativa de 
criar o conhecimento para resolver 
os problemas da sociedade, e 
não de uma célula menor que é o 
mercado.

VD: Recentemente, a reitoria 
da UFPel apresentou uma 
minuta que altera as regras 
estabelecidas pela LDB em 

relação à carga horária docente. Qual a 
importância da carreira ser construída 
sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão?
AF: O tripé ensino, pesquisa e extensão 
é um dos nossos princípios que está no 
artigo 207 da Constituição. Grande parte 
das administrações das universidades o 
interpretam equivocadamente. Nenhum 
docente consegue fazer ensino, pesquisa 
e extensão. Não há como fazer isso 
individualmente. É um princípio do coletivo.  
Quando você avalia separadamente você 
está dissociando. Tem universidade que dá 
mais pontos para quem está em sala de 
aula ou para quem está fazendo pesquisa ou 
publica paper. E o primo pobre dessa situação 
é sempre a extensão. As pessoas precisam 
entender que a universidade precisa praticar 
a indissociabilidade e não o professor em sua 
individualidade. A quantidade de atividades 
que o professor tem a prestar neste princípio 
da indissociabilidade tem que ser discutida a 
partir dos seus pares, em um projeto aprovado 
no seu departamento e que indique quais 
são as necessidades. Esse é o princípio, 
não estabelecer uma linha geral de 15 ou 10 
hora-aula para a categoria de forma geral. 
Nunca hierarquizar nenhuma dessas funções 
do tripé. O papel da  indissociabilidade não 
está ligado à individualidade dos outros. 
Aliás, nenhum trabalho do professor pode ser 
questionado na sua individualidade, porque a 
avaliação é uma coisa muito mais complexa 

e envolve o trabalho do professor associado 
às condições que são dadas a ele e às 
relações que ele tem com seus pares, com 
a própria universidade e a comunidade como 
um todo. 

VD: Há como reverter este cenário de 
desestruturação da carreira docente e 
desmonte da educação? 
AF: Nós passamos agora por um processo 
agudo e intenso nunca visto na história da 
universidade e da sociedade brasileiras. 
Nunca ficou tão claro que o Executivo, o 
Judiciário e o Legislativo têm uma relação 
muito espúria no trato da coisa pública e nas 
relações que beneficiam a eles que estão 
lá. Como também, nunca ficou tão acirrada 
a luta de classe, o que caracteriza a forte 
tentativa de minimizar o Estado. O que quer 
dizer transformar todo o Estado mínimo 
para que os recursos do bolo arrecadados 
beneficiem apenas a elite brasileira e que 
sobrem as migalhas para a grande maioria 
da população, que é quem faz com que a 
arrecadação exista para o governo. Com 
relação à universidade, é o pior momento 
o que nós estamos passando, porque nós 
temos uma Reforma da Previdência prestes 
a ser aprovada, a Reforma Trabalhista e a 
terceirização já aprovadas. Ao mesmo tempo, 
temos o Judiciário legislando em paralelo 
com o Legislativo. O Judiciário reconhece 
as Organizações Sociais [OS], o que é 
bastante ruim pois reconhece o processo de 
terceirização. As OS podem atuar dentro do 
serviço público e a terceirização é sem limite. 
E a Reforma da Previdência vem para retirar 
os direitos dos professores de se aposentar. 
Com essa perspectiva de crise e de dizer 
que não há dinheiro para fazer concurso 
público, o que é que vai sobrar para carreira? 
As universidades não vão ter dinheiro, vão 
dizer que não têm dinheiro para substituir 
os professores que se aposentam ou que 
falecem, então a saída vai ser a terceirização 
junto com as OS. É por isso que os professores 
precisam estar muito atentos e lutar contra a 
implementação dessas legislações e dessas 
autorizações que foram reconhecidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, senão será o 
fim. O sindicato tem que estar pronto na 
tentativa de dialogar com a categoria para 
que o processo de terceirização não seja 
implementado dentro da universidade, o 
que nós já estamos vivendo nas prefeituras. 
Em relação a esse processo de concepção 
de carreira e de concurso público, nós 
precisamos estar atentos porque o 
ataque vai ser muito violento e se nós não 
lutarmos neste momento contra Reforma da 
Previdência, estará estabelecido um formato 
muito difícil para a classe trabalhadora. 



5ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SNVD - 07/2017

ESPECIAL

Contra a minuta: não rasgue a LDB, 
como fizeram com a CLT

A classe trabalhadora vive uma profunda 
retirada de direitos. Ao mesmo tempo 
em que os consecutivos cortes 

orçamentários impostos pelo governo 
federal têm ameaçado o funcionamento das 
atividades acadêmicas, leis, recentemente 
aprovadas ou em curso, ameaçam a 
autonomia universitária e dificultam a 
sobrevivência das instituições públicas de 
ensino. A consequência disso é o desmonte 
da educação pública, com a tentativa de 
imposição de uma lógica gerencialista e 
economicista, sem qualquer compromisso 
social.
Na UFPel, o impacto tem sido grande e 
expresso das mais variadas maneiras. A 
minuta de carga horária docente, apresentada 
pelo Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão (Cocepe), é uma delas. Desde 
abril, a categoria passa por um processo 
intenso de debates, fruto da pressão à 
reitoria para que a minuta não fosse votada 
às pressas. Estão sendo realizadas reuniões 
com a administração, assembleias e visitas 
às unidades e cursos. Como resultado dos 
debates, foi recentemente aprovada uma 
campanha pela retirada de pauta da minuta. 
A decisão foi tomada em assembleia geral 
da categoria, que reafirmou, de maneira 
enfática e por unanimidade, a retirada 
de pauta da referida minuta. Reiterando a 
decisão, enviaram também um documento, 
com este mesmo teor, à reitoria e ao 
Cocepe, no dia 15 de agosto. Na hipótese do 
Conselho decidir manter a minuta em pauta, 
acontecerá vigília no momento da eventual 
apreciação e deliberação da minuta.

A garantia de um debate amplo e 
democrático é prioridade
A retirada de pauta da minuta foi apontada 
durante os debates realizados ao longo dos 
últimos meses nas unidades e cursos. A 
diretoria da ADUFPel-SSind reuniu-se com 
representantes da reitoria e docentes no CLC, 
Enfermagem, Cearte, CCQFA, ICH, Faurb, FAE, 
IFM. A partir da discussão foram elaborados 
documentos, que estão disponíveis em 
nosso site (adufpel.org.br/arquivos).  
Como resultado dos debates foi, também, 
sugerida a criação de uma campanha pela 
retirada de pauta da minuta. A campanha 
"Retire a minuta: não rasgue a LDB, como 
fizeram com a CLT” foi lançada pela ADUFPel-
SSind no início de setembro e pode ser 
conferida em nossa página no Facebook, 
murais físicos e site.

Docentes posicionam-se contra
Conforme argumenta a diretoria da ADUFPel-
SSind, em nota divulgada em agosto, a minuta 
apresenta graves inadequações legislativas 
e lista, como base ou justificativa, uma série 
de considerandos. Os docentes da Faculdade 
de Educação (FAE) da UFPel, em documento 
enviado à Seção Sindical, realizam análise 
pontual dos considerandos da minuta 
e concluem que eles “não sustentam a 
urgência da Resolução, uma vez que há, entre 
a legislação citada, desde resoluções já 
revogadas até recomendações da CGU que 
já estão plenamente atendidas". Segundo a 
nota, “observa-se que a quase totalidade 
dos considerandos não trata explicitamente 
da distribuição da carga horária em 

atividades de ensino em aula para o quadro 
de docentes”. 
Além disso, os docentes da FAE ressaltam: 
“dada a relevância e abrangência dos 
temas para a comunidade acadêmica, pois 
afetam a vida cotidiana da instituição, é 
fundamental que esse tipo de resolução 
seja democraticamente discutida, de forma 
transparente, pelo corpo docente”. 
Os professores do Centro de Letras e 
Comunicação (CLC), também destacam que 
a minuta, ao introduzir uma discussão sobre 
hora-relógio e hora-aula, ignora o parecer 
do próprio MEC sobre o tema (CNE/CS 
261/2006, homologado e publicado no DOU 
de 25/06/2007). “Na hora escolar brasileira, 
tornou-se prática consagrada destinar-se, 
a cada hora, dez minutos aos chamados 
‘intervalos’. Esse esquema de 50 + 10, em 
verdade, se enraíza no próprio racionalismo 
pedagógico, fazendo parte da atividade 
educativa”, afirmam. 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão
A minuta, conforme constata a diretoria da 
ADUFPel-SSind, é uma afronta às conquistas 
históricas dos movimentos sociais e à 
própria Constituição Federal ao tentar regular 
o que já está definido na legislação sobre 
carreira e trabalho. Vai de encontro ao artigo 
207 da Constituição, que trata da autonomia 
das instituições federais de educação e 
do princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão universitárias. 
Assim como dispõe a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/96), em seu Art. 52, que trata da 
pluridisciplinaridade das universidades. 
Para a diretoria da ADUFPel-SSInd, "a 
discussão sobre a citada minuta não deve 
se restringir à visão sobre uma minuta que 
regulamenta a carga horária docente, pois 
essa regulamentação já existe. Infelizmente, 
conscientemente ou não, essa minuta se 
insere em discussões de reflexos mais 
amplos para a Universidade. Ao tentar ampliar 
a carga horária docente e tratá-la como 
coisa distinta da pesquisa e da extensão, 
centralizando a visão da carreira docente na 
questão das horas, ela vai ao encontro do 
professor do ensino privado, horista, e do 
nivelamento, por baixo, que se quer fazer 
entre Universidade pública e Universidade 
privada. Esse é, inclusive, o principal projeto 
das grandes empresas de ensino privado. 
Combater a minuta diz respeito ao modelo 
de Universidade que se pretende. Felizmente 
vários cursos estão atentos a isso e, de 
forma democrática, têm chamado o sindicato 
e a reitoria para fazer essa discussão".

Docentes unem-se em campanha pela retirada de pauta da minuta sobre carga horária docente.



VD - 07/20176 ADUFPel Seção Sindical do ANDES-SN

MOVIMENTOS

Organizado pelo ANDES-SN e pela 
ADUFPel-SSind, o Seminário Nacional 
Integrado do GTPCEGDS reuniu cerca 

de 100 docentes em Pelotas. Nos três dias, 
foram realizados o III Seminário Nacional 
de Mulheres, o II Seminário de Diversidade 
Sexual e o III Seminário de Reparação e 
Ações Afirmativas. 
A mesa de abertura foi composta das 
entidades ANDES-SN, ADUFPel-SSind, 
ASUFPel, Sinasefe-IFSul, DCE/UFPel . Após 
as falas iniciais, teve início a conferência 
“Gênero, Raça e Classe: uma discussão 
interseccional”, com Eblin Farage, presidente 
do ANDES-SN, e Claudia Durans, 2ª vice-
presidente do Sindicato Nacional. As diretoras 
ressaltaram a importância de descortinar 
as opressões, buscando suas origens 
históricas e sociais, para que possam ser 
combatidas na sociedade e no movimento 
sindical. A interssecionalidade também foi 
apontada como fundamental,  uma vez 
que as desigualdades têm nas mulheres 
negras a sua face mais cruel, e isso não é 
coincidência.

Feminismo negro e feminismo trans
O tema central do III Seminário de Mulheres, 
que coorreu na tarde do dia 24 de agosto, foi 
o feminismo negro e trans, temas abordados 
por Adriana Sales, dirigente da Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 
e Meire Reis, professora da rede estadual 
da Bahia. Acerca da questão trans, Sales 
reflete: "Não nos sentimos contempladas por 
uma academia que tenta falar pela gente. A 
escola e a universidade brasileiras não dão 
conta da diversidade. Esses espaços ainda 
são para brancos, machos, burgueses, e 
não para a maioria da população brasileira". 
Para ela, o estranhamento da academia em 
relação às trans poderia ser gradualmente 
superado com a inserção de disciplinas que 
abarquem a questão da diversidade sexual.
Já o feminismo negro foi contemplado por 
Reis, que lembrou o quanto o movimento 
feminista, ao longo de sua história, apagou 
as mulheres negras de suas abordagens.  
Assim, não se pode falar em "a mulher", mas 
em "as mulheres". "Universalizar desconhece 
os contextos e a realidade. A classe nos 
unifica, mas o gênero e a raça ainda nos 
dividem”, apontou. 

Diversidade Sexual
A manhã do dia 25 de agosto deu lugar 
ao II Seminário de Diversidade Sexual do 
ANDES-SN. Compuseram a mesa Qelli Rocha, 
professora da Universidade Federal do 

Mato Grosso (UFMT), Gean Santana, diretor 
do ANDES-SN e docente da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (Uefs), e Wilson 
Honório Silva do Instituto Latino-americano 
de Estudos Socioeconômicos (Ilaese). 
Rocha iniciou a mesa abordando a questão 
da invisibilidade das mulheres lésbicas, o que 
inclusive recai para a inexistência de políticas 
públicas de saúde para elas. Segundo 
ela, o modelo de relações é baseado na 
heteronormatividade, excluindo a população 
que não se encaixa neste padrão. A 
professora apontou também as relações de 
desigualdade próprias do capitalismo, que 
ao trazer como "específicas" as questões de 
LGBTs, por exemplo, fazem com que aqueles 
que são o "padrão" se sintam privilegiados e 
se acomodem perante as lutas.
Gean Santana colocou a dificuldade dos 
movimentos, incluindo o sindical, de entender 
a importância do debate sobre homofobia, 
racismo e machismo. O docente também 
apontou dados sobre evasão e suicídio 
entre a população LGBT das universidades, 
sinalizando a importância de ampliar o 
debate sobre esses temas dentro e fora da 
academia. 
A necessidade da categoria docente 
reconhecer que ocupa um espaço 
privilegiado e a importância de que tenha 
um papel de combate às opressões dentro 
das instituições de ensino foi um dos temas 
trazidos por Wilson Honório. O professor 
também relatou os altos índices de violência  
e assédio nas universidades, que muitas 
vezes culminan em estupros. e agressões 
e no desinteresse das/os estudantes em 

Seminário aborda questões étnico-raciais, gênero 
e diversidade sexual

frequentar o espaço acadêmico.

Reparaçao e Ações Afirmativas
As ações afirmativas como forma de 
repação histórica e política transitória 
para as populações indígenas, negras e 
quilombolas foram o tema do III Seminário de 
Reparação e Ações Afirmativas do ANDES-
SN, que ocorreu no dia 26. Participaram da 
mesa redonda a docente da área de História 
da UFPel, Alessandra Gasparotto, e Hertz 
Dias, do movimento negro Quilombo Raça e 
Classe, movimento filiado à CSP-Conlutas. 
Gasparotto, que coordenou o projeto "Cotas: 
um diálogo afirmativo entre a universidade 
e a escola", que visita escolas públicas 
da cidade e região para explicar a política 
de cotas para estudantes, falou sobre a 
importância de instrumentalizar as e os 
jovens sobre seus direitos. 
Também abordou a relevância do currículo na 
universidade. "A questão do currículo é central, 
pois os estudantes não se reconhecem 
na universidade, no conhecimento que é 
reproduzido. O número de professores negros 
na Ufpel, por exemplo, é pequeno e não há 
professores indígenas”, pontuou. 
Hertz Dias pontuou as diversas questões 
relacionadas à reparação histórica, que  
são estruturais e estruturantes do sistema 
capitalista. Entre elas a reforma agrária e  
desmilitarização da polícia. Assim, reforçou 
que a luta do movimento negro deve se 
debruçar sobre questões mais gerais, e não 
só na educação. 

*Com informações de ANDES-SN

O Seminário Nacional Integrado do Grupo de Trabalho de Políticas de Classe para Questões Étnico-raciais, de Gênero e Diversidade 
Sexual (GTPCEGDS) do ANDES-SN aconteceu em Pelotas (RS) entre 24 e 26 de agosto.
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CULTURA

Projeto Tamborada amplia conhecimento
 sobre cultura negra no RS

Entre os dias 25 e 26 de agosto, aconteceu 
o Seminário Nacional Integrado do Grupo 
de Trabalho de Políticas de Classe 

para Questões Étnico-raciais, de Gênero 
e Diversidade Sexual (GTPCEGDS). Para 
abertura das mesas de cada dia, foram 
convidados artistas da cidade ou região. 
No último dia, o artista convidado foi Kako 
Xavier, com o projeto Tamborada. 
A apresentação de Kako Xavier e demais 
integrantes do projeto Tamborada demonstra 
a história dos tambores no Rio Grande do Sul 

(RS). Também englobam a dança e baseam-
se na cultura negra do litoral norte do RS. A 
inspiração para as canções, quadrinhas e 
danças vem da pesquisa de Kako Xavier 
sobre o povo negro do Quilombo do Morro 
Alto, vilarejo da cidade de Osório (RS).

Divulgando a presença das/os negras/os 
no sul do Brasil
Kako, durante a apresentação no Seminário, 
explicou que a atuação do grupo acontece 
majoritariamente em escolas, onde 

apresentam para estudantes a cultura do povo 
negro do RS, pouco conhecida no estado e 
no Brasil. Uma das motivações para a criação 
do projeto, conforme o artista, é justamente 
divulgar a presença de negras e negros no 
sul do Brasil, já que existe um imaginário que 
se refere ao RS como a "Europa brasileira", 
em alusão à colonização europeia. Para 
conhecer mais sobre o Tamborada, acesse 
a página do projeto no facebook: facebook.
com/projetotamborada.

Dica de filme: Como a Volkswagen 
colaborou com a ditadura
O documentário “Como a Volkswagen colaborou com a ditadura” 
é uma produção da TV pública alemã (ARD) que retrata a 
participação ativa desta empresa na ditadura empresarial-
militar brasileira. Resultado das investigações das TVs regionais 
NDR e SWR e do jornal Süddeutsche, o vídeo mostra o resultado 
de pesquisas realizadas pelas equipes jornalísticas e por 
historiadores, que tiveram acesso a documentos secretos do 
regime ditatorial. Nos quase 45 minutos de vídeo, depoimentos 
de funcionários torturados e de investigadores do caso 
apontam a intensa repressão aos trabalhadores, inclusive com 
tortura dentro das dependências das fábricas. Uma das formas 
de ajuda à polícia era o repasse de boletins de ocorrência, que 
continham nomes de funcionários envolvidos em atividades 
políticas. A colaboração não era forçada, mas sim de iniciativa 
da própria companhia. 
O caso da colaboração da Volks com a ditadura também foi alvo 
de investigação da Comissão Nacional de Verdade (CNV), que 
analisou crimes relacionados ao regime entre 2012 e 2014. O 
documento final da CNV, com mais de 3.000 páginas, indicou 
a existência de um aparato repressivo na Volks, que entregava 
os funcionários ligados ao sindicalista e a ideias comunistas 
para a polícia política e também repassavam informações dos 
empregados para o  Departamento de Ordem Política e Social 
(Dops).
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CONTRACAPA

No ensino não cabem mordaças

O projeto de lei Escola Sem Partido (ESP), 
que ameaça os direitos humanos 
e propõe acabar com a liberdade 

de ensino, foi arquivado em Pelotas (RS) 
após pressão da população. Os próprios 
vereadores proponentes do ESP, Eneias 
Clarindo (PSDB) e Fabrício Tavares (PSD), 
solicitaram no dia 31 de agosto, à Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara de 
Vereadores de Pelotas, o arquivamento.
O projeto havia sido protocolado no dia 15 de 
agosto, sem qualquer debate prévio. A ação 
fez parte de uma articulação do Movimento 
Brasil Livre (MBL), que conta com o apoio 
de grupos de direita, entidades religiosas 
e representantes do poder legislativo e 
protocolou o projeto em mais de 100 cidades 
pelo país. 
Expresso em diversos projetos de lei, o ESP 
visa cercear os debates críticos em sala 
de aula, contribuindo para a injustiça social 
e a manutenção de desigualdades. Além 
disso, fere tratados internacionais, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e 
o próprio Plano Municipal de Educação de 
Pelotas, ao incluir uma série de medidas que 
limitam o debate e a construção critica, em 
sala de aula, sobre temas importantes e 
atuais.

Comunidade luta por uma Escola Sem 
Mordaça
Reunidos em assembleia da comunidade 
universitária no dia 16 de agosto, 
os segmentos docentes, técnico-
administrativos e estudantes da UFPel, 
representados pela ADUFPel-SSind, ASUFPel 
e DCE, aprovaram uma nota* de repúdio ao 
projeto. No documento, posicionam-se “pela 
liberdade de ensino, pelos debates críticos 
em sala de aula e por uma escola sem 
mordaça, sem perseguição aos professores 
e sem menosprezo ao senso crítico dos 

alunos”. 
A nota aponta uma série de retrocessos da 
proposta e ainda atenta para o fato de que o 
ESP de Alagoas foi derrubado neste ano por 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI). A ADI foi deferida pelo ministro Luís 
Roberto Barroso, que em sua decisão 
argumentou que a lei é "tão vaga e genérica 
que acaba por ter uma finalidade inversa, a 
da imposição ideológica e a perseguição dos 
que dela divergem". Segundo Barroso, “não se 
pode esperar que uma educação adequada 
floresça em um ambiente acadêmico hostil, 
em que o docente se sente ameaçado e em 
risco por toda e qualquer opinião emitida em 
sala de aula”. 

Escola Sem Partido também é debatido 
no IFSul-CAVG
Para ampliar o debate sobre o projeto, a 
ADUFPel-SSind e Regional RS do ANDES-SN 
promoveram uma discussão no dia 21 de 
agosto. Foram convidados os diretores do 
ANDES-SN, Jacqueline Lima e Erlando Rêses, 
que também abordaram a Contrarreforma 
do Ensino Médio. A atividade aconteceu 
no IFSul-CAVG e reuniu docentes, técnico-
administrativos e discentes. Também contou 
com a presença dos vereadores Fernanda 
Miranda (PSOL) e Marcus Cunha (PDT). 
Na visão de Rêses, o projeto transforma os 
pais em delatores e os alunos em fiscais dos 
professores, criminalizando a prática docente 
e ameaçando a educação escolar.
O professor também criticou a “neutralidade” 
defendida pelo Projeto de Lei. Para ele o 
projeto também é ideológico pois quando 
se fala em neutralidade, está se falando em 
deixar tudo como está; em positivismo e em 
conservadorismo. “A sua fundamentação 
é uma estratégia discursiva fascista. Está 
clara a intenção de instituir mecanismos pela 
força e não pela discussão”, destacou.

Audiência na Câmara encaminhou moção 
pela retirada do projeto
No dia 24 de agosto, aconteceu Audiência 
Pública na Câmara de Vereadores de 
Pelotas para debate do projeto protocolado 
no município. A Audiência reuniu cerca de 
400 pessoas. Apesar do auditório e dos 
corredores lotados, não houve entre o 
público posicionamento favorável ao Escola 
Sem Partido. Tanto os vereadores quanto 
os membros do MBL, que protocolaram 
o projeto, ausentaram-se do espaço de 
diálogo. Esse fato foi ressaltado por muitas/
os das/os presentes, que questionaram 
a intransigência daqueles que se dizem 
favoráveis à “pluralidade de ideias”.
Em votação unânime, a comunidade presente 
aprovou uma moção de solicitação de retirada 
de pauta do ESP da Câmara, colaborando 
para a derrubada do projeto. Os vereadores 
presentes também encaminharam a proposta 
de criação de uma frente parlamentar em 
defesa da educação pública.

Escola Sem Mordaça
Em contraponto ao Escola Sem Partido, foi 
criada a Frente Nacional Escola Sem Mordaça. 
Sua deliberação ocorreu durante o II Encontro 
Nacional de Educação (ENE), realizado em 
junho de 2016 em Brasília, onde várias 
entidades e movimentos sociais presentes 
refletiram sobre o violento ataque à liberdade 
de expressão e à educação de qualidade 
promovida por setores retrógados por meio 
do projeto e outras agremiações da direita 
organizada. A proposição foi aprovada por 
aclamação na plenária final do II ENE. Desde 
então, a iniciativa tem se multiplicado em 
vários estados do país, com os lançamentos 
das Frentes Estaduais.

*A nota está disponível em nosso site adufpel.org.br e 
na nossa página facebook.com/adufpel.  

Projeto Escola Sem Partido foi arquivado em Pelotas, menos de um mês após seu protocolamento. Vitória da população! 


