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Docentes de aplicativo
Temos hoje no Brasil mais de 1.500.000 de
pessoas contaminadas pela COVID 19 e em
torno de 65000 mortes. Em que pese este
duro cenário sanitário no país, o governo
Bolsonaro mantem e agudiza os ataques
aos direitos sociais dos trabalhadores, em
especial, dos servidores públicos do campo
da educação e da saúde. As medidas
tomadas pelo governo federal referem-se
em grande parte à utilização em larga escala
do ensino remoto nas Universidades e
Institutos Federais, intensificando ainda mais
a precarização do trabalho nesse momento
conjuntural.
Com base nas Instruções Normativas n. 19,
n. 21 e n. 27, o Ministério da Economia busca
regulamentar o trabalho remoto, através do
ensino a distância, com várias medidas de
controle de produtividade, e sem qualquer
ação relacionada às condições precárias de
trabalho existentes já antes da pandemia.
A regulamentação do trabalho remoto
vem sendo ensaiada já há vários anos e
em consonância com o Banco Mundial e
organismos internacionais que desejam
abocanhar essa “fatia do mercado" que é
a educação pública, difundindo um modelo
educacional de oferta e organização do ensino
a partir da privatização, mesmo que com o
discurso de preocupação com os calendários
e com a formação dos estudantes.
Em nossa concepção, este modelo que
destrói a educação pública, sem nenhuma
preocupação com o que se configuram as
atividades a que se destinam as universidades,
e sem abordar condições pedagógicas ou
de infraestrutura, agrava a desigualdade
educacional, social e racial no Brasil. Como
se não bastasse, todo esse processo fere
a Constituição Federal em seu Art. 207, que
diz que as universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão); prevê cortes salariais,
suspensão de concursos públicos, mais
contingenciamentos nos orçamentos, perda
de outros direitos ainda existentes, redução
do número de terceirizados/as no setor
público e várias outras medidas. A uberização
das atividades para manter o lucro dos
grandes empresários é adotada em todas as
atividades.

Enquanto isso, sofrem famílias inteiras
neste cenário agravado pela pandemia. O
desrespeito da administração federal com
a sociedade brasileira é inadmissível. Não
reconhece o papel fundamental do estado para
a garantia de condicoes minimas de dignidade
e vida da população, não reconhece o valor
e a importância dos servidores públicos e os
desqualifica frente à sociedade, e debocha
jocosamente das famílias que perderam entes
próximos neste contexto do coronavírus. Não
nos curvaremos a essa politica genocida.
Estamos articulados, docentes, servidores

técnico-administrativos e estudantes, contra
toda e qualquer forma de regulamentação
do trabalho remoto que aponte para a
precarização do trabalho e não garanta a
preocupação com a formação humana na
comunidade acadêmica. Estamos atentos à
falácia de soluções mágicas para a questão
da suspensão das aulas durante a pandemia.
Nosso objetivo é restaurar coletivamente o
papel da educação, em defesa do público e
do interesse público, com o compromisso de
defesa da vida, com respeito e solidariedade
social.
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ADUFPel celebra 41 anos de existência
com ações culturais e de solidariedade

A

ADUFPel esteve de aniversário. No
último dia 18 de junho, a Seção Sindical
completou 41 anos de existência. Mais de
quatro décadas de lutas em defesa da educação
pública e da classe trabalhadora. A diretoria
da ADUFPel preparou uma série de ações para
celebrar a ocasião. Infelizmente, por conta da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não
foi possível realizar uma festa presencialmente.
No próprio dia 18, ocorreu a apresentação do
cantor e compositor Juliano Guerra, por meio de
live pelo Facebook da ADUFPel. Juliano Guerra,
natural de Canguçu e residente de Pelotas,
brindou aos espectadores um lindo show, que
pode ser visto, na íntegra, no Youtube da Seção
Sindical.
A ADUFPel também lançou edital para selecionar
os artistas locais que farão parte da programação
virtual de comemoração do aniversário de 41
anos da entidade. Serão contemplados 22
projetos de vídeos com financiamentos de
R$300 cada, totalizando um aporte de R$9 mil,
considerando os impostos. As inscrições foram
encerradas no dia 3 de julho e os resultados do
processo serão divulgados em breve.
Forno para a Efasul
A ADUFPel doou um forno elétrico industrial à
Escola Família Agrícola da Região Sul (Efasul).
O forno industrial será usado tanto como
instrumento didático-pedagógico no curso de
agroindústria, quanto para produção de alimentos
para os estudantes que ficam alojados na escola
por vários dias.
Fernanda Krumreich, educadora da Efasul,
agradeceu a doação. “O forno é uma demanda
antiga da escola, porque trabalhamos com
regime de alternância. Os jovens ficam uma
semana alojados na escola, e depois voltam às
suas casas para desenvolver o conhecimento
adquirido. Na semana em que eles permanecem
na escola, recebem quatro refeições diárias
e dois lanches, o que gera demanda pela
produção de pães e biscoitos, que, até agora,
eram produzidos em um pequeno forno à gás”.
Segundo Fernanda, a instalação do forno
doado pela ADUFPel vai permitir que a Efasul

produza uma quantidade maior de alimentos
em um menor espaço de tempo, o que gera
economia de consumo de gás e de tempo
gasto pelos educadores. “O forno vai contribuir
para um melhor desenvolvimento das aulas de
agroindústria, sendo utilizado como instrumento
didático nas aulas. O forno vai trazer muitos
ganhos para o trabalho didático-pedagógico da
EFASUL e gerar economia. Obrigada à ADUFPel”,
completa.
2,3 toneladas de alimentos doados
A ADUFPel entregou, ainda, 2,3 toneladas de
alimentos para as comunidades quilombolas
do Cerrito Alegre e do Alto do Caixão e para as
recicladoras da Cooperativa de Trabalho dos
Agentes Ambientais Fraget (Cootafra). As três
comunidades receberam, somados, 510 quilos
de arroz e 1800 quilos de outros alimentos. Os
produtos foram adquiridos junto ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
As comunidades quilombolas têm sofrido
duramente os efeitos da pandemia. A situação
não é diferente para a comunidade do Alto do
Caixão, que fica localizada na Colônia Santo
Antônio, no sétimo distrito de Pelotas. Grande
parte dos trabalhadores das 120 famílias da
comunidade, que também tem sua situação
agravada pela estiagem, está desempregada.
Muitos trabalham nas lavouras, como peões,
mas, neste momento, conseguir emprego é
ainda mais difícil.
“Agora, não estão querendo dar emprego com
medo da pandemia. Esta alimentação, para
eles, estas doações, vêm em boa hora porque
o pessoal, como não está trabalhando, não tem
ganho e muitos idosos não têm o que comer”,
explica o presidente da Comunidade Associação
Quilombola Alto do Caixão, Charles Dias da Silva.
Os idosos, que integram o chamado grupo
de risco, são os mais vulneráveis dentro na
comunidade. Conforme conta Silva, os moradores
têm se articulado para garantir alimentação para
essas pessoas por meio de doações. O objetivo,
segundo ele é “segurar os mais idosos em casa,
cuidando os nossos griôs para não pegar essa
pandemia”.

Foto: EFASUL

Caso queira ajudar a comunidade também,
basta entrar em contato através do número (53)
98475-0996.
Comunidade quilombola do Cerrito Alegre
A comunidade quilombola do Cerrito Alegre
também recebeu as cestas básicas. As doações
serão repartidas entre toda a comunidade,
segundo Neldina Siqueira Correia, fundadora da
comunidade. Neldina vive na região há 40 anos.
Chegou lá com apenas nove anos por causa do
seu avô, que fugiu da escravidão com ela e sua
mãe nas costas, conforme conta.
A cestas contemplarão cerca de 33 famílias da
comunidade. “Eu vou ser bem sincera, muitas
pessoas estão passando fome. Muitas pessoas
não têm nenhum calçado para botar no pé. Eu não
tenho. Eu fui, ontem, na cidade de chinelo de dedo,
cheguei no centro e comprei uma sandália de R$
1 porque eu não ganhei os R$ 600 [de Auxílio
Emergencial]. Eu estou com o salariozinho puro,
onde eu pago R$ 300 de luz, compro os meus
medicamentos e ainda, agora, vem a bronquite, a
asma, e tenho que usar bombinha. Então, a minha
vida é essa aí”, diz Neldina.
Para ela, é gratificante receber as cestas e
pede, ainda, doações de mais alimentos, roupas
e calçados. Ela também solicita auxílio para
compra de caixas d'água, já que muitos estão
adoecendo por conta do atual local onde a água
está sendo armazenada.
Se tiver interesse em ajudar, entre em contato
com o Núcleo de Estudos e Pesquisas É'lééko
da UFPel pelo telefone (53) 98479-8683 ou pelo
e-mail grupoeleeko@gmail.com.
Cooperativa de Trabalho dos Agentes
Ambientais Fraget (Cootafra)
19 famílias de catadores e recicladores do
lixo também foram beneficiadas pelas cestas
básicas. Elas são organizadas na CootafraFraget.
“Queria agradecer a todos que nos ajudam nesse
momento de pandemia. Receber as cestas
significa uma grande ajuda para nós, famílias de
baixa de renda”, afirma Fabiana Silveira, há 11
anos no grupo, coordena a Cootrafa há 6.
Durante a pandemia, as dificuldades aumentaram
para os recicladores. “Temos baixo valor por quilo
do material enfardado, que cada vez diminui mais,
a indústria não quer comprar. Nossa dificuldade
é vender”, completa Fabiana, coordenadora da
Cootafra.
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Dicas de filme e série para assistir no isolamento social:
Eric Cantona em dose dupla
lançada no Brasil pela Netflix em 2020. Ele é Alain
Delambre, um gerente de Recursos Humanos que
há anos luta para voltar a trabalhar, se mantendo
com bicos e em difícil situação.
Na fábrica em que trabalhava esporadicamente
é demitido depois de revidar uma agressão
física de seu chefe. É processado e entra em
depressão. Quando, então, surge a oportunidade
de voltar a trabalhar com RH em uma empresa de
recrutamento. A seleção, no entanto, não é nada
convencional. E Alain se vê envolvido em testes
violentos que expressam de maneira cruel o
mundo do trabalho em um sistema capitalista.
Recursos Desumanos é uma adaptação do
livro Cadres noirs, do romancista francês Pierre
Lemaitre. A série tem 1 uma temporada, com 6
episódios, cada um com cerca de 45 minutos.

Frases marcantes de Cantona

Meu melhor momento? Eu tenho
vários bons momentos, mas o meu
preferido é quando chutei o hooligan.

Q

uem gosta de futebol provavelmente já
ouviu falar de Eric Cantona. Atacante
francês que fez muito sucesso no
Manchester United na década de 1990. Jogador
cheio de marra, autor de dezenas de gols
incríveis, o centroavante era carinhosamente
chamado de Rei Eric pelos torcedores ingleses.
Quem não é fã do esporte bretão também talvez
o conheça por uma cena icônica. Em 25 de janeiro
de 1995, seu time jogava em Londres, contra
o Crystal Palace. Cantona recebeu um cartão
vermelho e deixava o campo quando um torcedor
desceu 11 fileiras da arquibancada para xingálo de maneira xenófoba. O francês não pensou
duas vezes: desferiu uma voadora na cara de
Matthew Simmons.
A imagem correu o mundo. Cantona, que
já declarava suas posições antifascistas
frequentemente, virou símbolo da luta contra a
intolerância e a xenofobia. Neto de espanhóis
que lutaram contra Franco na Guerra Civil, o
francês ainda deu outras declarações políticas
fortes depois de encerrar a carreira. Em 2010,
por exemplo, ele chamou a população do país
a sacar todas suas economias dos bancos, em
protesto contra o sistema financeiro, o que levou
até o presidente da França a pedir na televisão
que os cidadãos deixassem de lado a ideia.
À Procura de Eric
Depois que pendurou as chuteiras, Eric seguiu
a carreira de ator. Em 2009, atuou em um dos
filmes mais consagrados do diretor inglês Ken
Loach, à Procura de Eric. O longa-metragem
de comédia dramática conta a história de um
carteiro de Manchester, homônimo de Cantona.
Deprimido e cheio de problemas familiares,
é ajudado por seus colegas de trabalho, que
sugerem que ele mentalize um ídolo que possa
inspirar uma mudança em sua vida.
É aí que aparece o outro Eric, Cantona. Ao
longo do filme, os dois Erics travam debates

existenciais, mas também discutem sobre o
futebol. O carteiro, fanático torcedor do United,
se lamente por não conseguir frequentar mais
o estádio como fazia nos anos 90 por conta
da elitização do futebol e do preço abusivo dos
ingressos. A trama se desenvolve enquanto Eric,
o carteiro, busca se reaproximar da ex-esposa
e, ao mesmo tempo, ajudar o filho adotivo a se
livrar dos laços com a máfia.
À Procura de Eric foi apresentado durante o 62º
Festival de Cannes e venceu o prêmio Magritte de
Melhor Filme em Coprodução. Assim como outros
filmes de Ken Loach, como Terra e Liberdade
(1995), Ventos da Liberdade (2006) e Eu, Daniel
Blake (2016), o filme aborda de maneira crítica a
realidade social dos trabalhadores. Só que com
um pouquinho mais de humor.

Se eu me arrependo de ter chutado
o hooligan no Selhurst Park? Sim, me
arrependo de não tê-lo chutado com
mais força.

Recursos Desumanos
O último projeto de Eric Cantona como ator é a
série dramática francesa Recursos Desumanos,

Ser francês, para mim, é antes de
tudo ser um revolucionário.

Em minha visão, um artista é alguém
que pode iluminar um quarto escuro. Eu
nunca encontrei e nunca encontrarei
diferença entre o passe de Pelé para
Carlos Alberto na final da Copa de
1970 e a poesia do jovem Rimbaud. Há
em cada uma dessas manifestações
uma expressão de beleza, que nos
toca e dá a sensação de eternidade.

Fotos: Reprodução e divulgação
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Pandemia escancara as fragilidades
do trabalho informal
Foto: Roberto Parizotti

A

taxa de desemprego avançou de 11,6%
para 12,9% nos três primeiros meses da
pandemia de Covid-19 no país e o número
de desempregados atinge, agora, 12,7 milhões
de brasileiros, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
através da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua).
Houve quedas no número de empregados com
carteira de trabalho, mas também no volume
de empregados sem carteira assinada, bem
como de trabalhadores por conta própria e até
de trabalhadores informais, que representam
39,9% da população ocupada. Afinal, esses
trabalhadores não puderam manter suas
atividades diante das medidas de isolamento
social impostas pela crise sanitária. Isso resultou
na redução de 5% da massa de rendimento real
habitual do país, cerca de R$ 206 bilhões.
Esses trabalhadores informais são os mais
vulneráveis durante a pandemia. Sem carteira
assinada, sem direitos trabalhistas e sem
proteção previdenciária submetem-se a um rotina
exploratória e precarizada de trabalho. Durante
a crise, são eles os primeiros a sofrerem as
consequências, pois não há respaldo legal que
os dê garantias. Caso fiquem desempregados,
não terão acesso ao FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) e ao seguro-desemprego. Se
ficarem doentes durante a pandemia, não terão
nem mesmo licença médica remunerada.
Entregadores de aplicativos lutam contra a
exploração
Alguns exemplos de pessoas que encontramse na informalmente são os motoristas de
aplicativos de transporte e de aplicativos de
entrega. Superexplorados e expostos durante
a pandemia de Covid-19, os entregadores
por aplicativos decidiram dizer um basta à
precarização e no dia 1º de julho realizaram uma
greve nacional contra a jornada e as condições
de trabalho.
A pauta de reivindicações da categoria engloba:

a definição de uma taxa fixa mínima de entrega,
por quilômetro rodado; o aumento dos valores
repassados aos entregadores por serviços
realizados; o fim dos bloqueios por meio dos
aplicativos, já que punem aqueles que se negam
a realizar entregas; fim da pontuação e restrição
de local pela Rappi; seguro de roubo e acidente;
auxílio pandemia, que inclui a distribuição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e
licença remunerada em caso de doença.
Sem direito ao isolamento social, defendido
pela Organização Mundial da Saúde como
principal medida de combate ao coronavírus,
pois se deixarem de trabalhar passam fome, os
informais sujeitam-se a trabalhar para empresas
que colocam o lucro acima da vida.
Enquanto essas empresas lucram ainda mais
com a pandemia, o trabalhador é explorado.
Ele é quem deve pagar uma taxa de utilização
do serviço, garantir sua própria alimentação e
providenciar EPIs. Para essas empresas, não há
relação de trabalho, mas “parceria”, Portanto, se
ficar doente, não terá como garantir seu sustento.
O seguro de vida, previsto e pago pelas empresas
de aplicativo, não garante o tratamento em caso
de contaminação por coronavírus.
O Ministério Público do Trabalho (MPT), após
o início da crise sanitária, emitiu uma nota
técnica apontando algumas medidas a serem
tomadas pelos aplicativos. Segundo o MPT,
eles devem fornecer gratuitamente aos
entregadores álcool em gel (70% ou mais),
espaço para lavagem de mão e para higienização
dos veículos, com sabão e papel toalha, além
de água potável para o consumo desses
profissionais. Porém, segundo os trabalhadores,
essas exigências não foram atendidas.
Uberização das relações de trabalho
Esse tipo de relação de trabalho, escondida sob
a falácia de “empreendedorismo”, e que tem
sido chamada por alguns de “uberização”, de
acordo com o professor de História do Brasil da
Universidade Federal Fluminense (UFF), Marcelo

Badaró, “é uma nova face da velha precarização
das relações de trabalho. Uma combinação
de assalariamento sem direitos, formalmente
denominado “trabalho por conta própria”, com
o pagamento “por peça”, ou “por serviço”, que
remete às mais antigas formas de exploração do
trabalho sob o capitalismo”.
Conforme explica Badaró, a pandemia
escancara a superexploração dessa parcela da
população, que é mais suscetível aos efeitos
da crise econômica, e também evidencia outras
questões. “Por outro lado, é também visível com
mais nitidez (desde que se deseje ver) o quanto
essa força de trabalho informalizada é essencial
para a manutenção e reprodução da vida –
dos(as) profissionais de saúde contratados de
forma precária (inclusive por aplicativos), até os
entregadores de alimentos”.
Para o docente de Economia da UFPel, Antônio
Cruz, o termo “uberização” não seria a forma
mais correta de designar esse tipo de trabalho
precarizado no país, onde as relações formais
sempre foram a exceção, não a regra, pois o
trabalho informal já está estabelecido por aqui
e na América Latina muito antes da empresa
Uber chegar. De acordo com Cruz, o termo
nasceu na sociologia do trabalho europeia, mais
propriamente na França, como uma denúncia
das novas formas de relação de trabalho que
passaram a dominar o cenário do mercado a
partir do final da década de 2000. E o seu uso,
conforme explica, passou a ser adotado no Brasil
a partir dessa significação.
"O que o termo ‘uberização’ coloca é o fato de
que as novas tecnologias produziram no primeiro
mundo, especialmente na Europa, a possibilidade
dessa precarização do trabalho que já existia na
periferia do sistema capitalista. O uso do termo,
no nosso caso, na minha opinião, não se aplica,
propriamente, com o significado que tem lá,
justamente porque não é uma novidade. O uso
de aplicativos não faz mais do que introduzir um
elemento novo dentro de um mercado de trabalho
que normalmente foi um mercado de trabalho
marcado pela informalidade e pela precarização.
É histórico na nossa condição, não é no caso
europeu e por isso mesmo eu utilizaria um outro
termo, chamaria, talvez, de brasilianização do
mercado do trabalho europeu ou de periferização
do mercado de trabalho europeu”, aponta.
O docente da UFPel também ressalta que
quanto mais precarizado e menos formalizado o
trabalho é, mais graves são os impactos durante
a pandemia, e essa condição da precariedade
obedece o que pode ser chamado de “a rotina
do trabalho precário e informal dos países latinoamericanos”, que encontram-se na periferia
do capitalismo. “Quanto mais a gente desce na
pirâmide, digamos assim, do mercado de trabalho,
piores são as condições que se colocam para se
enfrentar a pandemia. A condição de um grande
empresário não é a mesma de um pequeno
empresário. A condição de um trabalhador do
setor público não é a mesma do setor privado.
Em períodos de crise, quem está na base do
sistema é quem sofre e sofre muito mais”, conclui
Antonio Cruz, docente do curso de Economia da
UFPel.
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O mundo se levanta contra o racismo

Foto: Outras Palavras

N

o dia 25 de maio, um policial da cidade de
Mineápolis, no norte dos Estados Unidos,
assassinou George Floyd. Por nove minutos,
o negro de 42 anos teve seu pescoço esmagado
contra o asfalto pelo joelho do policial, enquanto
dizia que não conseguia respirar. As imagens da
cena de tortura rodaram o mundo, e enormes
manifestações contra o racismo emergiram nas
principais cidades dos EUA e logo se repetiram
em diversos outros países.
Mesmo em meio à pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19), milhões pessoas foram às ruas
em todo o mundo para reafirmar que as vidas
negras importam. No Brasil, não foi diferente. O
país marcado - assim como os EUA - por séculos
de escravidão, racismo, opressão, exploração
e segregação se ergueu em luta nas últimas
semanas.
Casos semelhantes ao de George Floyd não
faltam no Brasil. De Marielle Franco, vereadora
carioca executada junto com seu motorista no
ano 2018, às crianças João Pedro e Ágatha,
vítimas da violência policial. E ao menino Miguel,
abandonado à própria sorte pela patroa de sua
mãe em Recife.
Vidas negras importam
Cláudia Durans, docente de Serviço Social da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
acredita que uma série de fatores levou a
população a se manifestar nas ruas. “Primeiro, a
indignação muito grande com o assassinato. Mas,
também, uma combinação de vários fatores: a
crise econômica brutal dos EUA, com recessão
projetada de 14,2%; mais de 40 milhões de

pessoas pediram seguro desemprego durante a
pandemia; o salário dos negros é um terço mais
baixo que o dos brancos e o desemprego é muito
maior entre os negros. Esse é um caldeirão de
fatores que desencadeou as manifestações. O
que explode nos EUA são décadas de exploração,
racismo, opressão”, avalia.
A visão é compartilhada por Miriam Alves, docente
de Psicologia da UFPel e diretora da ADUFPel. “No
Brasil e nos EUA temos governo extremamente
xenófobos e racistas. A extrema direita assume
o poder com a pauta conservadora, da moral
e dos bons costumes, e a uma economia ultra
neoliberal. Um projeto de sociedade que afeta a
população negra de modo absurdo, ampliando as
desigualdades sociais e raciais. Isso atrelado a
um contexto de pandemia, que exacerba ainda
mais as desigualdades. É um cenário com todas
as condições para emergência da consciência
revolucionária, acionada a partir da violência do
Estado”, comenta.
A diretora da ADUFPel ressalta que a ideia de raça
e racismo é uma construção social da sociedade
ocidental para ditar a vida das populações
negras. “O conceito de raça é uma abstração,
uma invenção, que nada tem a ver com processos
biológicos. Para Achille Mbembe, a raça não
passa de uma ficção útil, de uma construção
fantasista ou de uma projeção ideológica, cuja
necessidade de sua invenção foi fundamentar o
poder do ocidente, que se considerava o centro
do globo, da razão, da verdade”, afirma Miriam.
Segundo a docente da UFPel, a raça sempre esteve
na esteira da prática das políticas do ocidente,
especialmente no processo de desumanização

dos povos africanos. O colonialismo constrói
modelos de soberania cujo projeto central é a
instrumentalização generalizada da existência
humana e a destruição material de corpos.
Estamos falando, portanto, de corpos matáveis.
É nesse jogo de poder que o Estado exerce
controle sobre a mortalidade dos corpos negros,
definindo-os como descartáveis, como o outro,
como o não-humano”, completa Miriam Alves.
Consciência revolucionária
As populações negras dos EUA e do Brasil
vivenciam os horrores do genocídio racista há
mais de 500 anos. Mas essa situação gera,
também uma consciência revolucionária entre os
povos negros. Exemplos não faltam, dos Panteras
Negras nas periferias das grandes cidades
estadunidenses, à Frente Negra Brasileira.
“A consciência revolucionária levou homens
negros e mulheres negras a protagonizarem
lutas e revoltas contra um sistema colonial,
capitalista e racista, na perspectiva de articular
possibilidades de sobrevivência e existência na
dureza desse mundo ocidentalizado, mantendo
viva a luta por uma sociedade que reconheça
que vidas negras importam”, cita a diretora da
ADUFPel.
“Meu desejo é de uma revolução que instaure
a restituição do poder do estado ao povo,
especialmente o povo preto, um processo
que permita pensar modelos alternativos ao
do capital, que tem no racismo um de seus
elementos fundamentais”, conclui Miriam Alves,
professora de Psicologia da UFPel.
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Projeto da UFPel promove atenção e cuidados
com idosos por meio da literatura

pandemia de Covid-19 tem afetado e
alterado a rotina de toda a população.
A situação para os idosos, porém, é
ainda mais delicada e requer uma atenção
especial. Além de estarem mais vulneráveis ao
coronavírus, estão, também, suscetíveis ao
medo, abandono e sofrimento.
Este cenário fez com que a pedagoga e docente
da UFPel, Cristina Maria Rosa, desenvolvesse o
projeto “Diário do cuidado: diálogos aos 60+”.
O programa foi criado através do Programa
de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de
Educação da Universidade, devido à demanda
dos idosos que já frequentavam a disciplina de
Literatura, ofertada pela Universidade Aberta
Para Idosos (Unapi/UFPel).
Assim que foram suspensas as aulas da UFPel,
por conta da pandemia, Cristina atentou para a
importância de amenizar a distância entre ela e
seus alunos, bem como manter ativo o grupo de
Literatura para prevenir casos de depressão por
solidão ou por falta de atenção aos idosos.
A equipe é formada, além da professora,
por estudantes licenciandos em Pedagogia
e bolsistas do PET Educação. O projeto de
extensão é considerado, por Cristina, como uma
ação “na sua mais intensa possibilidade, que é
estar com a sociedade no momento de crise, no
momento de discussões a respeito de por onde
a Universidade deve ir”.
O Diário do Cuidado foi pensado, ainda, de forma
a possibilitar a capacitação dos discentes para
trabalharem com a população de altíssimo risco
e oportunizar a formação de futuros professores
que tenham cuidado e atenção com a população
acima de 60 anos.
Como tudo começou
O contato mais próximo de Cristina com idosos
dentro da Universidade começou em março de
2018, quando passou a ministrar as aulas na
UNAPI. Foi lá que sua relação com eles foi se
estreitando por meio da paixão pela Literatura.
“Paralelo à sala de aula, que acontecia apenas
uma vez por semana, nos tornamos amigos,
companheiros de um cafezinho após a aula,
de pequenas viagens de estudo, de trocas de
informações por WhatsApp e por e-mail, e de
reuniões em outros lugares que não apenas a
Universidade, como livrarias, cafés, sebos, Feira
do Livro”, conta a professora.
Essa convivência foi suspensa com a chegada
da pandemia, mas dela nasceu o “Diário do
cuidado: diálogos aos 60+”. Com o objetivo de
seguir dialogando e estimulando o interesse
pela literatura, foi criado um grupo especial com
todos os idosos que já haviam passado pelas
pelas aulas da pedagoga. Atualmente integram
32 pessoas.
Os diálogos, que antes eram em sala de aula,
passaram a ser virtuais, mas as trocas e
o aprendizado continuaram os mesmos. As
principais atividades desenvolvidas pelo projeto
são: escutas, leituras, indicações de livros,
contos, entrevistas e o que mais tiver relação
com a leitura literária.
Nos encontros virtuais realizados até o momento,
a professora Cristina Rosa tem participado como

mediadora, nos quais lê um texto a partir de
estudos anteriores à aula e propõe um diálogo
ou, eventualmente, uma tarefa. “Quase sempre
os meus alunos ficam apaixonados pelo texto
escolhido e querem saber tudo, autor daquele
gênero literário, se esse autor escreveu outros
textos similares, se é fácil encontrar esses textos
disponíveis nas livrarias, no sebos”, confidencia.
Resultados
As aulas, desde 2018, já resultaram no lançamento
de quatro livros digitais. Todos foram produzido
ao final de cada semestre e apresentam textos
escritos pelos próprios alunos. Inclusive, as aulas
foram responsáveis por estimular o aposentado
e universitário João Pereira da Silva Fialho a
lançar um livro de poemas. Após uma depressão
ocasionada pela perda de sua companheira que
esteve ao seu lado por 50 anos, ele encontrou
na literatura prazer em viver.
O “Diário do cuidado: diálogos aos 60+” também
já está preparando biografias, escritas de
memórias da pandemia e um livro de receitas.
“Atualmente, nós temos em andamento a
organização de um livro de receitas porque, entre
esse grupo de idosos, Há muitos cozinheiros de
mão cheia”, ressalta.
Para além da literatura, projeto oferece apoio
Segundo a docente, além de manter o interesse
do grupo pela literatura, o projeto também
busca observar e identificar, dentre os idosos,
aqueles que precisam de um atendimento mais
intenso em algum outro campo. “Ao serem
ouvidos por nós, quando nós reconhecemos
ou eles solicitam [apoio], nós os encaminhamos
a um grupo de cuidados maiores. Esse grupo
é integrado, também, pela terapia ocupacional
UFPel que nos dá um apoio científico, intelectual
e metodológico no atendimento a esses idosos”.
Dessa forma, quando os estudantes e a docente
reconhecem que há algum idoso em perigo,
entram em contato com a coordenadora do
curso da Terapia Ocupacional (TO), professora
Zayanna Lindoso, e ela aciona seus bolsistas
e extensionistas para um atendimento mais
Foto: Divulgação do Projeto

integral.
Atenção ao idoso em tempos de pandemia
Conforme aponta Cristina, parte considerável
da população idosa encontra-se em situação de
abandono que, neste momento, é agravada por
não poderem sair de casa, visitar seus amigos,
colegas e/ou familiares. Somado a isso, não
poder frequentar as aulas de Literatura torna-se
mais um perda dentre tantas outras.
Diante disso, a Universidade vem como uma
alternativa a essas pessoas, propiciando
uma conexão e uma forma de manterem-se
ativas. “Apesar de ser um programa pequeno,
ainda, com poucos profissionais, com poucos
professores se dedicando, é um programa muito
importante, e os efeitos na vida dos idosos que
eu conheço, como coordenadora desse projeto,
me convencem a nunca mais deixar de trabalhar
com idosos”.
A literatura, nesse sentido, para Cristina, é muito
mais que um benefício. É uma arte que precisa
ser conhecida para ser apreciada. Ela comenta
que, diferentemente de outros atributos
humanos, não nascemos gostando de ler e
precisamos ser ensinados a gostar. Ela vê isso
como tarefa principal de sua vida profissional. “O
benefício da leitura literária é uma ampliação das
capacidades cognitivas, intelectuais sensoriais
e apreciativas, ou seja, do deleite, do gostar de,
do conhecer, do poder informar-se”.
A pedagoga ressalta a importância de passar
o conhecimento, sobre um campo que ainda é
muito restrito e que é quase somente conhecido
por especialistas, adiante. “A literatura, por
exemplo, que é conhecida como uma grande arte,
deixa de ser restrita quando nós adentramos
no texto literário e, ao ler um texto literário de
um grande escritor nós estamos conectando
os sujeitos à cultura que é do país e que é um
direito de todos. Ter direito a literatura é poder
ler literatura, poder escolher o que mais gosta.
E é esse poder que eu publicizei ao mostrar para
os meus alunos adultos que eles são capazes.
Ao serem capazes, eles têm poder e o poder é
literário”, conclui Cristina Maria Rosa.
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MEC autoriza aulas digitais durante pandemia

Ministério da Educação (MEC) publicou,
em 17 de junho, a Portaria 544/20,
que autoriza a substituição de aulas
presenciais por digitais nas instituições federais
enquanto durar a pandemia.
Válida até o final deste ano, a medida prevê
que cada instituição de ensino deverá definir
os componentes curriculares que serão
substituídos, a disponibilização de recursos aos
alunos que permitam o acompanhamento das
atividades letivas, bem como a realização de
avaliações.
A Portaria do MEC ressalta que as atividades
acadêmicas
suspensas
deverão
ser
integralmente repostas, para fins de cumprimento
da carga horária dos cursos. Para os cursos
de medicina, somente podem ser substituídas
disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao
quarto ano do curso e do internato.

Grave ataque à educação
Para Marinalva Oliveira, docente da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenadora
do Laboratório de Inclusão, Mediação simbólica,
desenvolvimento e aprendizagem (LIMDA) da
mesma instituição, a Portaria é um perigoso
ataque à educação pública.
Na UFRJ, a reitoria recentemente afirmou que
“se não houver alternativas, como a vacina
ou medicamento eficaz contra a COVID-19, o
retorno presencial completo não será possível”,
ressaltando que deve ser discutido o retorno
progressivo de parte das atividades no formato
remoto emergencial, para que o ano acadêmico
de 2020 não seja completamente perdido.
“A Portaria vem amparar as ações de várias
instituições, como a UFRJ, que não irão retomar
as atividades presenciais. O problema é que há
um oportunismo, em nome da emergência de
não prejudicar estudantes, para instituir o ensino

remoto, sem nenhuma preocupação com as
atividades-fins das instituições, o que gera uma
base para a privatização”, critica Marinalva, que
foi presidente do ANDES-SN entre 2012 e 2014.
Para a docente, o ensino remoto, além de
precarizar o trabalho docente e aprofundar
as desigualdades entre os estudantes, é um
regime autoritário. “Ele pode cercear liberdades
acadêmicas de docentes, que estarão sendo
vigiados o tempo todo pelas tecnologias”, afirma.
“O papel das instituições federais, neste
momento, é desenvolver pesquisas e extensão.
As universidades e institutos têm respondido
para o enfrentamento emergencial da pandemia
no Brasil, mesmo com pouco financiamento”,
completa Marinalva Oliveira.
Mais informações sobre a tentativa do governo
federal de instituir o ensino remoto, e sobre
outras medidas durante a pandemia, podem ser
lidas em: www.adufpel.org.br

ANDES-SN realiza CONAD extraordinário para
debater prorrogação do mandato da diretoria

A

diretoria do ANDES-SN convocou, no dia
26 de junho, o 8º Conad Extraordinário,
o qual terá como tema “Prorrogação do
Mandato da Diretoria Nacional”. A decisão ocorre
por consequência dos impactos da pandemia em
todo o país. Dessa forma, o evento será virtual e
acontecerá nos dias 30 e 31 de julho.
Por conta da Covid-19, todos os eventos
presenciais do Sindicato Nacional tiveram de ser
adiados, assim como foi suspenso, por tempo
indeterminado, pela Comissão Eleitoral Central do
ANDES-SN em acordo com as chapas inscritas,
o processo eleitoral que escolheria, em maio, a
diretoria para o biênio 2020-2022.
Relembre
No dia 14 de maio, a Diretoria Nacional, em

reunião, deliberou pela prorrogação do mandato
da atual diretoria (gestão 2018-2020) por um
período de até 90 dias, podendo ser prorrogado
por mais até 90.
A Assessoria Jurídica Nacional (AJN) buscou as
providências legais para garantir a prorrogação e
encontrou entraves jurídicos, no entendimento da
competência para julgar o pedido e argumentou a
vigência da Lei nº 14.010/2020, que entre outras
questões, normatiza e legitima a realização de
assembleias virtuais durante a pandemia. Saiba
mais aqui.
Por conta disso, a reunião conjunta dos Setores
das Instituições Federais, Estaduais e Municipais
do ANDES-SN (Ifes e Iees/Imes) decidiu pela
realização de um CONAD extraordinário para
referendar a prorrogação.

Envio de textos e escolha de delegados
As contribuições ao Caderno de Textos deverão
ser enviadas ao email da secretaria (secretaria@
andes.org.br) até o dia 15 de julho e, devido ao
curto prazo, não haverá anexo ao Caderno.
Será permitido apenas um delegado ou uma
delegada por seção sindical, que serão
escolhidos em assembleias gerais, conforme
o Estatuto do Sindicato Nacional. Além disso,
poderão haver até dois observadores.
O credenciamento será até 27 de julho e, após
isso, cada delegado e observador receberá uma
senha por correio eletrônico, com orientações
para acesso à sala virtual do evento.
Saiba
mais
no
www.andes.org.br
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