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EDITORIAL

Abril foi mais um mês 
de tristes recordes no Bra-
sil, no Rio Grande do Sul e 
em Pelotas. Já são mais de 
400 mil pessoas que perde-
ram a vida em decorrência 
da pandemia e das políticas 
genocidas dos governos que 
aí estão.

Enquanto se abre CPI 
para investigar o descaso 
com a vida da população, o 
governo federal segue des-
montando os direitos sociais 
através das privatizações, 
não investe na aquisição de 
vacinas para salvar vidas e é 
humilhado mundialmente 
nas cúpulas internacionais 
que se reunem para pautar 
políticas globais. O gover-

no brasileiro é um fracasso 
sob qualquer perspectiva 
do povo trabalhador. Só é 
motivo de sucesso para os 
grandes ricos que exploram 
trabalhadores e trabalhado-
ras, para pastores de igrejas 
neopentecostais que explo-
ram a fé e a ignorância para 
lucrar, para latifundiários 
que destroem a natureza 
do nosso país para extrair 
commodities e envenenar 
a comida da nossa gente e 
também para meia dúzia de 
pessoas que estão em sua 
bolha propagando as fake 
news que recebem todos os 
dias em seus grupos de apli-
cativos de mensagens.

Como se não bastasse 

Retorno às aulas presenciais
e a política de morte dos 

governos genocidas

MURAL

...

esse fracasso todo, os go-
vernos federal, estadual e 
do município de Pelotas in-
vestiram pesado para que as 
aulas presenciais retornas-
sem. Estes são totalmente 
subordinados aos interesses 
empresariais,  e sempre co-
locaram o lucros destes aci-
ma da vida das pessoas que 
trabalham. 

As articulações do go-
verno federal no Congresso 
Nacional para aprovar z le-
gislações de essencialidade 
da educação; as manipula-
ções de cores de bandeiras 
que fez o governo Eduardo 
Leite (PSDB) para não cum-
prir as determinações judi-
ciais; a retomada de aulas 

do setor privado autorizada 
pela prefeita Paula Masca-
renhas (PSDB), demons-
tram que estes governos 
capachos estão unidos pela 
política de morte.

No pior momento da 
pandemia, em que se mor-
re e se contamina mais gen-
te, estes governos exigem a 
retomada de aulas presen-
ciais. Lutaremos e torcere-
mos para que as escolas não 
sejam a principal fonte dos 
obituários. Nunca deixamos 
de trabalhar durante a pan-
demia e não queremos que 
nos joguem à própria sorte 
com nossas vidas em risco.

http://adufpel.org.br
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Seções Sindicais do ANDES-
SN no RS lançam campanha 

de luta em defesa da vida
O Brasil segue com escas-

sez de vacina, falta de apoio 
ao trabalhador e desestímulo 
político ao isolamento social. 
Em meio ao pior momento 
da pandemia e ao desespero 
de famílias que precisam dar 
conta de trabalho doméstico, 
ensino à distância e redução 
salarial, a Reforma Adminis-
trativa ganha força no Legis-
lativo, em mais uma jogada 
do Executivo para aniquilar 
os Serviços Públicos com a 
desculpa da falta de receitas. 

No alvo, sempre os mais 
fracos: trabalhadoras e tra-
balhadores que precisam 
expor-se diariamente ao 
risco de contaminação pela 

necessidade de garantir o 
pão de cada dia, em um con-
texto de insuficiência da 
resposta governamental às 
suas necessidades. Frente a 
isso, servidores e servidoras, 
mesmo em condições que só 
pioram, seguem firmes na 
luta para que a população 
tenha acesso à Saúde, à Edu-
cação, à Segurança, à Justiça 
e à Previdência. 

Graças a eles, mesmo que 
tardiamente, conseguimos 
produzir nacionalmente a 
vacina contra o novo corona-
vírus, criar tecnologias para 
suprir as necessidades de 
saúde do momento, atender 
às centenas de milhares de 

pessoas contaminadas e as-
sistir às famílias despedaça-
das pela doença. 

Por isso, as seções sindicais 
do ANDES-SN no Rio Gran-
de do Sul, em sintonia com o 
Sindicato Nacional e outras 
entidades, lançaram, no final 
de abril, uma campanha uni-
ficada em defesa da vida, do 
serviço público e dos servi-
dores e servidoras, que não 
podem ser responsabilizados 
pela incompetência e falta de 
vontade política dos gover-
nantes. 

A comunicação será contra 
o PL 5595/2020 – que classifi-
ca como serviços essenciais a 
educação básica e superior – , 

a Reforma Administrativa, as 
intervenções em universida-
des federais e o Ensino Re-
moto. As peças informativas 
serão mantidas no ar durante 
os meses de maio e junho.

Esse texto foi elaborado 
pela Seção Sindical do AN-
DES-SN na UFRGS, com a 
colaboração da ADUFPEL, 
da APROFURG, da SEDU-
FSM, da SESUNIPAMPA e 
do SINDOIF. Na página ao 
lado, é possível conferir uma 
das artes da Campanha. Siga 
nossas redes sociais para 
acompanhar as demais publi-
cações.

Eleições 2021 para diretoria da 
ADUFPel terão chapa única

A inscrição da chapa úni-
ca “Autonomia e luta”, que irá 
disputar as eleições para a di-
retoria da ADUFPel-SSind, bi-
ênio 2021-2023, foi homologa-
da na tarde desta quarta-feira 
(28) pela Comissão Eleitoral. 
As inscrições encerraram-se no 
dia 23 de abril e a votação ocor-
rerá no dia 25 de maio. 

O grupo, composto por nove 
integrantes, traz como presi-
dente a professora de licen-
ciatura em Música da UFPel, 
Regiana Blank Wille, e vice-pre-
sidente o professor aposentado 
Luiz Henrique Schuch. Entre as 
principais propostas da chapa 
estão: a defesa da democracia; a 

defesa mais ampla dos serviços 
públicos de qualidade, como 
direito de cidadania; a autono-
mia universitária e o dever do 
Estado com seu financiamento; 
o direito inalienável à organiza-
ção dos/as trabalhadores/as; a 
ADUFPel como organização de 
base do ANDES-SN defensora 
de sua filiação à Central Sindi-
cal e Popular (CSP-Conlutas). 
Acesse aqui o conteúdo progra-
mático da chapa. 

Presidente:  
- Regiana Wille  
(Centro de Artes)
Primeiro Vice-Presidente: 
- Luiz Schuch (Aposentado)

Segunda Vice-Presidente:  
- Valdelaine Mendes 
(Faculdade de Educação)
Secretária Geral:  
- Celeste Pereira (Aposentada)
Primeira Secretária:  
- Elaine Neves (Aposentada)
Segundo Secretário: 
- Diogo Rios
(Inst. de Física e Matemática)
Primeiro Tesoureiro: 
- Henrique Mendonça
(Faculdade de Agronomia)
Segunda Tesoureira:
- Beatriz Fanchini
(Faculdade de Enfermagem)
Terceiro Tesoureiro:  
- Júlio Spanó
(Faculdade de Odontologia)

Eleições
As eleições para a dire-

toria ocorrem no dia 25 de 
maio. Podem votar todas/os 
docentes sindicalizados/as até 
24 de fevereiro de 2021. Mais 
próximo da data serão divul-
gadas mais orientações sobre 
o processo de votação. Junto 
às eleições da chapa, ocorre a 
escolha do Conselho de Re-
presentantes de cada unidade. 
Uma lista com os nomes de 
interessados estará disponível 
no momento da eleição.

MURAL



para concorrer a uma esta-
tueta, um filme precisava ser 
exibido em um cinema em 
Los Angeles por ao menos 
sete dias. 

Para quem assina essas pla-
taformas, é possível ver boa 
parte das obras (mais de 20) 
em segurança e no confor-
to de casa. Estão disponíveis 
longas e curtas metragens, 
documentários e animações 
na Netflix, Amazon Prime, 
Apple TV e Disney+. 

A Netflix liderou a lis-
ta, com 16 filmes que totali-
zaram 35 indicações. O seu 
filme "Mank", de David Fin-
cher, que revisita o presti-
giado "Cidadão Kane", rece-
beu mais indicações do que 
qualquer outra produção, se 
tornando o protagonista da 
edição com dez indicações, 
incluindo Melhor Filme, Me-
lhor Ator para Gary Oldman, 

CULTURA

Oscar chega mais acessível
e diverso em 2021

A edição deste ano do Os-
car foi atípica. A pandemia 
trouxe não somente mudan-
ças no formato e na data de 
realização da cerimônia de 
premiação, que foi adiada e 
acabou acontecendo em 25 
de abril, como também resul-
tou na flexibilização de ins-
critos, possibilitando a inclu-
são de filmes produzidos em 
plataformas de streaming e 
uma maior diversidade. 

Com os cinemas fechados 
em vários países, que até en-
tão eram os responsáveis por 
divulgar as principais obras 
cinematográficas, a Acade-
mia de Artes e Ciências Cine-
matográficas de Hollywood 
decidiu alterar temporaria-
mente as normas de inscrição 
e passou a aceitar filmes lan-
çados apenas em plataformas 
de streaming ou de vídeo sob 
demanda. Anteriormente, 

Melhor Atriz Coadjuvante 
para Amanda Seyfried e Me-
lhor Diretor.

Em seguida, o drama "Os 
Sete de Chicago" teve seis in-
dicações, incluindo Melhor 
Filme, e "A Voz Suprema do 
Blues" recebeu cinco, entre 
elas de Melhor Ator e Melhor 
Atriz para Chadwick Bose-
man, que faleceu em agosto 
de 2020, e Viola Davis. 

O maior concorrente da 
Netflix, Amazon Prime, rece-
beu 12 indica-
ções, incluin-
do Melhor 
Filme para "O 
som do silên-
cio" e duas in-
dicações para 
Melhor Rotei-
ro Adaptado 
com "Borat 2" 
e "Uma Noite em Miami". Já 
outros serviços, como Apple 

TV e Disney+ garantiram 
suas primeiras nomeações.

Diversidade
O Oscar 2021 também in-

corporou uma diversidade 
muito maior e nunca antes 
vista na história. A Acade-
mia seguiu, parcialmente, na 
contramão dos outros anos e 
os avanços surpreenderam. 
Após 92 edições negligen-
ciando determinados gru-
pos de artistas, foi ampliado, 

considera-
velmente o 
número de 
pro du ç õ e s 
envolvendo 
m u l h e r e s , 
negros e es-
trangeiros. 

As tenta-
tivas de tor-

nar o evento menos exclu-
dente, buscando a reparação 

Créditos: Divulgação Netflix
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Chloé Zhao fez his-
tória, tornando-se 
a segunda mulher 

a vencer  como 
Melhor Direção.



por injustiças raciais e de gê-
nero, começaram em 2016, 
causadas pelo movimento 
nas redes sociais #Oscar-
SoWhite, mas os resultados 
positivos foram aparecendo a 
passos lentos.  

No ano passado, o come-
diante Chris Rock, que esteve 
ao lado de Steve Martin como 
mestre de cerimônia, fez du-
ras críticas à falta de diver-
sidade. Na ocasião, Rock re-
forçou que apenas uma única 
pessoa negra havia sido indi-
cada aos prêmios de atuação, 
enquanto que Martin brin-
cou: "Chris, pense no quanto 
o Oscar mudou nos últimos 
92 anos. Em 1929 não havia 
uma única pessoa negra in-
dicada nas categorias de atu-
ação. Agora, em 2020, temos 
uma”. 

Foi também em 2020 que 
o sul-coreano “Parasita” ven-
ceu como Melhor Filme, dei-

xando uma importante mar-
ca na história da premiação e 
abrindo espaço para futuras 
produções estrangeiras. 

Este ano, o evento chegou 
mais plural e quebrando di-
versos recordes. Indicada por 
“A Voz Suprema do Blues”, 
Viola Davis - agraciada com 
Oscar de Melhor Atriz Co-
adjuvante em 2017 por seu 
desempenho em “Fences” - 
tornou-se a primeira mulher 
negra a ser nomeada duas 
vezes na categoria de Melhor 
Atriz. 

Esta edição também foi 
um marco na nomeação do 
primeiro muçulmano (Riz 
Ahmed), do primeiro asiáti-
co-americano (Steven Yeun) 
e da primeira coreana (Yuh-
-Jung Youn) a concorrerem 
aos prêmios de Melhor Ator 
e Atriz, ocupando o espaço 
que, anteriormente, seria de 
apenas um. 

Ainda, a obra “Judas e o 
Messias Negro” quebrou ou-
tra barreira da premiação, 
tornando-se a primiera inte-
gralmente produzida por ne-
gros a ser indicada a Melhor 
Filme. Somando-se a isso, 
foi a primeira vez que dois 
atores negros do mesmo fil-
me disputaram um prêmio 
de Melhor Ator Coadjuvan-
te: Lakeith Stanfield e Daniel 
Kaluuya, que acabou levan-
do a estatueta pra casa. Não 
bastando, também foi a pro-
dução com mais negros indi-
cados até hoje: dez pessoas. O 
detentor anterior do recorde 
foi “A Cor Púrpura” (1985), 
com sete indicações. 

Além disso, o número de 
mulheres indicadas bateu re-
cordes. Foram, ao todo, 16 
diretoras - o dobro do ano 
anterior, representando 32% 
dos indicados da noite. Pela 
primeira vez, duas concor-

reram por Melhor Direção: 
Emerald Fennell, por “Bela 
Vingança”, e Chloé Zhao, por 
“Nomadland”. 

Em uma categoria domi-
nada por homens, que até en-
tão teve apenas sete mulheres 
indicadas, Zhao fez história 
duas vezes, tornando-se a 
segunda mulher a vencer a 
como Melhor Direção e a pri-
meira asiática. Até o momen-
to, apenas Kathryn Bigelow 
havia vencido, por “Guerra 
ao Terror”, há dez anos. En-
quanto isso, mais de 500 ho-
mens já disputaram o mesmo 
prestígio. 

“Nomadland” consa-
grou-se também como Me-
lhor Filme e a protagonista 
Frances McDormand ven-
ceu como Melhor Atriz pela 
terceira vez. Já o longa “Bela 
Vingança” ganhou como Me-
lhor Roteiro Original, sendo 
rodado em apenas 23 dias. 
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O que assistir

Judas e o Messias Negro Nomadland
O filme é um drama histórico que reconta o jogo sujo 

do FBI contra os membros do Partido Panteras Negras 
na década de 1960. Por levantarem a bandeira do socia-
lismo e incorporar nela a luta antirracista, dando apoio 
a comunidades negligenciadas pelo governo, os Pante-
ras Negras foram nomeados como a “maior ameaça à 
segurança do país”. Isso fez com que fosse criado um 
programa de vigilância para perseguir e matar seus lí-
deres. Para se infiltrar no grupo e ajudar na ação, o FBI 
recrutou um homem negro, que vivia de golpes e rou-
bos. A história toda é baseada em fatos reais. 

Embora não seja baseado em uma história real, No-
madland representa a realidade de inúmeras pessoas 
que vivem como nômades, por escolha própria ou por 
circunstâncias da vida. O longa é baseado no livro ho-
mônimo de Jessica Bruder e constitui-se como um re-
lato profundo de nômades contemporâneos do período 
pós-recessão. A narrativa acompanha uma mulher de 
61 anos que teve sua vida completamente revirada após 
perder seu emprego, sua casa e seu marido. Sua história 
se entrelaça com a de outras pessoas que vivem em situ-
ação semelhante, mas ao mesmo tempo mostra o quão 
solitário pode ser o caminho trilhado. 

...
VEJA O TRAILER VEJA O TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=qQofYpSOqkY
https://www.youtube.com/watch?v=_nOeh677C8U
https://www.youtube.com/watch?v=qQofYpSOqkY
https://www.youtube.com/watch?v=_nOeh677C8U


época eram cerca de 120 mil; 
hoje são quase 400.

Erika Suruagy, que hoje 
está na vice-presidência da 
Aduferpe, relatou em entre-
vista ao podcast Viração que 
ficou estarrecida com o uso 
do aparato 
do estado. 
“Foi uma 
clara tenta-
tiva de inti-
midação, de 
censura, de 
uma ação 
a p r o v a d a 
pelas ins-
tâncias do 
próprio sindicato. Então eu, 
indivíduo, tive que respon-
der por uma campanha cole-
tiva a partir da criminaliza-
ção de uma ação legítima”.

O inquérito foi arquiva-
do no final de abril. Todavia, 
independentemente do re-

ESPECIAL

Perseguição a docentes
integra projeto de ataque
à Educação

Em janeiro de 2021, a 
professora Erika Suruagy, da 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE) se 
viu como réu de um inquéri-
to policial, tendo como base 
o artigo 141 do código pe-
nal: injúria contra funcioná-
rio público. Não demoraria 
muito para ela descobrir que 
o inquérito, movido pelo 
Ministério da Justiça, fora 
aberto a pedido do próprio 
presidente da República.

O motivo foi uma ação 
realizada em agosto de 2020. 
Na época, a professora es-
tava à frente da Aduferpe, a 
associação de docentes da 
instituição, quando foram 
espalhados pelo estado de 
Pernambuco uma série de 
outdoors denunciando a res-
ponsabilidade do presidente 
quanto aos óbitos por conta 
do Covid-19 no Brasil. Na 

sultado final, as mensagens 
do governo são claras: uma 
política extremamente per-
sonalizadora como a de Jair 
Bolsonaro incentiva igual-
mente o ataque a indivíduos, 
como se fossem eles avatares 

daquilo que é 
indesejável para 
o poder institu-
ído. E com um 
governo mar-
cadamente ne-
gacionista e an-
ticientificista, 
os profissionais 
da Educação se 
tornam alvos 

constantes.
É o que aconteceu, por 

exemplo, com a professo-
ra Larissa Bombardi, do de-
partamento de geografia da 
USP. Em carta aberta publi-
cada em março ela denun-
ciou, para toda a comuni-

dade acadêmica, os ataques 
que passou a sofrer desde a 
publicação de suas pesqui-
sas expondo os impactos do 
uso de agrotóxicos para toda 
a população, mas especial-
mente para as comunidades 
rurais. São em média oito 
casos de intoxicação notifi-
cados ao Ministério da Saú-
de por dia, sendo que a pro-
jeção é que para cada caso 
notificado haja 50 que não o 
são.

A repercussão da pes-
quisa, seja na mídia, seja ao 
fechar alguns mercados in-
ternacionais para o agrone-
gócio brasileiro gerou revol-
ta de representantes do setor 
no Brasil. Um dos grandes 
exemplos apontados pela 
professora é o ex-deputado 
da bancada do boi Xico Gra-
ziano, que mais de uma vez 
incitou ataques à pesquisa-
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Créditos: Aduferpe

"Eu, como indi-
víduo, tive que 
responder por 

uma campanha 
coletiva", critica 
Erika Suruagy.

OUÇA O PODCAST

http://bit.ly/Viracao71


dora.
Temendo por sua inte-

gridade após uma série de 
ameaças diretas e indiretas, 
além de uma invasão sus-
peita à sua casa, Larissa Gra-
ziano decidiu deixar o país. 
Ela já havia 
recebido a 
recomenda-
ção de que 
deveria alte-
rar com fre-
quência roti-
na e horários 
para se pro-
teger de ata-
ques, e estava morando na 
casa de amigos com as filhas 
desde o assalto sofrido em 
2020. Agora vai se dedicar a 
um pós-doutorado na Bélgi-
ca, para onde informou que 
se mudaria já em abril. No 
entanto, sai fazendo barulho; 
recusando-se a ficar calada.

Outro acontecimento que 
marcou o ano de 2021 foi o 
ocorrido com os professo-
res da UFPel Pedro Hallal e 
Eraldo dos Santos Pinheiro, 
investigados por fazerem crí-
ticas ao presidente durante a 
cerimônia de posse de nova 
reitoria. Os dois tiveram que 
assinar um Termo de Ajus-
tamento de Conduta, com-
prometendo-se a não repetir 
ações semelhantes pelos pró-
ximos dois anos para que o 
caso fosse arquivado.

Projeto
 Em entrevista ao po-

dcast da ADUFPel, a presi-
dente do ANDES-SN, Rivâ-
nia Moura, avalia que tanto 
a perseguição e censura in-
dividual aos docentes quan-

to os ataques a 
nível estrutu-
ral fazem parte 
de um mesmo 
projeto polí-
tico. E isso se 
reflete desde o 
discurso para-
-oficial (clas-
sificando as 

universidades como espaço 
de “balbúrdia”), no aporte 
de verbas cada vez mais en-
xutas para garantir o funcio-
namento das universidades e 
também na interferência di-
reta em sua gestão.

“Desde junho de 2019 até 
o presente, 25 instituições 
federais sofre-
ram interven-
lão. Isto é, são 
Universidades 
e Institutos com 
reitores que não 
foram escolhi-
dos pela sua 
c o m u n i d a d e 
acadêmica. Isso 
é um ataque 
frontal à auto-
nomia das nos-
sas instituições”, 
reforça ela. Nos 
espaços onde 

há intervenção, 
a voz da pre-
sidência ecoa. 
“Tem sido co-
muns relatos de 
perseguições 
políticas e pro-
cessos adminis-
trativos contra 
professores, es-
tudantes e téc-
nicos que vão 
contra qual-
quer ação do 
governo fede-
ral”. Um reforço 
deste lugar de 
autoritarismo 

e silenciamento que se tenta 
construir nas instituições de 
ensino.

Vale lembrar que em fe-
vereiro de 2021, o Ministé-
rio da Educação enviou para 
todas as IFEs um ofício onde 
recomendava-se “prevenir e 
punir atos político-partidá-
rios nas instituições públicas 
federais de ensino”. Uma vio-
lência contra os espaços de 
livre-pensar que as institui-
ções sempre representaram. 
Dias depois, o ofício foi sus-
penso e o MEC voltou atrás. 
No entanto, como lembra Ri-
vânia, a prática permanece. 
“O ofício era muito explícito, 
mas a perseguição, o cercea-
mento e a censura têm sido 
comuns. Seja com uma faixa 
na rua, uma live, pronuncia-
mento ou um outdoor. Tudo 
isso tem sido objeto de per-

seguição política nas nossas 
instituições de ensino”.

 Qual seria o interes-
se de um governo que sem-
pre manifestou seu despre-
zo com a ciência e o saber 
acadêmico em controlar sua 
gestão? A presidente do AN-
DES-SN reforça que não são 
questões isoladas. São todas 
ações alinhadas com a des-
truição da educação públi-
ca. Diminuir o orçamento, 
inviabilizando seu funcio-
namento abre espaço para a 
perspectiva de privatização 
por dentro das instituições. 
Utilizar os interventores 
para facilitar a tramitação 
dos processos é igualmente 
estratégico.

 “A perspectiva é a efi-
ciência, a busca de recur-
sos, mas na verdade signifi-
ca permitir que o capital se 
aproprie das instalações, da 
nossa ciência, da nossa pro-
dução de conhecimento, da 
nossa condição de ensinar e 
aprender”, avalia. “É um pro-
jeto que prevê tornar tudo 
em mercadoria”.

Para Rivânia, o momento 
é de luta constante contra o 
desmonte da educação pú-
blica. Há um histórico de vi-
tórias sindicais, reforça, que 
mostram que a batalha nun-
ca está perdida.
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"Desde junho de 

2019 até o presente, 
25 instituições 

federais sofreram 
intervenção".

...

Profa. Larissa Bombardi precisou deixar o país

Rivânia Moura prevê projeto de privatização do ensino
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nossos alunos são muito guer-
reiros em estar ali disponíveis 
fazendo o seu melhor. Me sin-
to muito privilegiada de poder 
disponibilizar o meu trabalho 
para a comunidade”, salienta.

Parceria 
Desde janeiro deste ano, 

quando chegaram em Pelotas 
os primeiros lotes de vacinas, 
a Faculdade de Enfermagem 
uniu-se à Prefeitura e à Secre-
taria de Saúde para dar início 
à campanha de imunização da 
população. Alguns dos primei-
ros a receberem as doses foram 
os idosos que vivem em Insti-
tuições de Longa Permanência 
e lá estava a professora Beatriz. 

A parceria com a Prefeitura, 
relata, é de longa data e sempre 
esteve de portas abertas para 
a Faculdade. Além disso, não 
é novidade a participação da 
UFPel nas campanhas de va-
cinação que acontecem anual-
mente, como também a atua-
ção nos postos de saúde. 

Como o momento é de 
anormalidade e, por conse-
quência, as atividades práti-
cas tiveram de ser suspensas, 
o curso de Enfermagem enca-
minhou um pedido à reitoria 
da UFPel para que autorizasse 
o apoio, de forma voluntária, à 
vacinação contra a Covid-19. 

“É uma troca. O municí-
pio sempre recebeu bem a Fa-

GERAL

UFPel na linha de frente 
da vacinação em Pelotas

“Nossa formação foi pro-
videnciada pela população e é 
uma tarefa que a gente cumpre 
com o maior prazer, a de de-
volver o que a gente recebeu 
dela, hoje, em forma de traba-
lho”. É dessa forma que a do-
cente aposentada do curso de 
Enfermagem e presidente da 
ADUFPel, Celeste Pereira, en-
xerga o trabalho desempenha-
do pelos e pelas profissionais e 
estudantes da UFPel que estão 
na linha de frente da vacinação 
contra a Covid-19 em Pelotas. 

Celeste está ao lado de tan-
tos outros enfermeiros e enfer-
meiras, como a professora Be-
atriz Franchini. Junto a alunos 
da UFPel e de demais institui-
ções de ensino, elas participam 
desse importante momento 
para o país, que ficará marca-
do na história, na memória e 
em fotografias registradas dia-
riamente por quem passa pelos 
locais de vacinação.

A gravidade da situação 
pela qual atravessa o país tam-
bém fez com que Pereira sen-
tisse a necessidade de se vo-
luntariar. Após trabalhar duas 
décadas na rede municipal e 
uma como professora univer-
sitária, viu a oportunidade de 
atuar novamente, de reencon-
trar seus pares e rever os alu-
nos, conforme conta. 

“A nossa escola, em par-
ticular, está de parabéns e os 

culdade de Enfermagem e a 
Faculdade se coloca sempre à 
disposição quando o municí-
pio precisa", esclarece Beatriz. 
"Pelotas tem muito poucas 
pessoas específicas que coor-
denam o setor de vacinas, en-
tão não tinham equipes para 
realizar essas vacinações e pre-
cisaram contar com toda uma 
parceria”. 

A participação de estudan-
tes começou em 11 de feverei-
ro, com a colaboração do 9º 
semestre nas 7 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) designa-
das para vacinação dos idosos 
(Simões Lopes, Laranjal, Bom 
Jesus, Salgado Filho, Fraget e 
Lindóia) e agora segue com a 
vacinação de outros grupos, 
em outros locais também. 

Além dos alunos da Enfer-
magem da UFPel, integram a 
ação estudantes de Odonto-
logia e de outras instituições 
como: UCPel, Anhanguera, 
curso técnico Dimensão, es-
cola Estilo e escola técnica Se-
nac.Todos formam o corpo de 
futuros profissionais. Muitos 
deles, bem como os docentes, 
começaram a participar sem 
ainda estarem imunizados. 

Este momento para os es-
tudantes é de um aprendizado 
ímpar, segundo Beatriz. Já para 
Celeste, é uma oportunida-
de única, que ao mesmo tem-
po que devolve à população 

aquilo que foi recebido dela, 
a oportunidade de formação 
em uma universidade federal, 
também propicia a formação 
técnica dos alunos.

Desmonte da saúde pública
As professoras também cri-

ticam a atuação do governo fe-
deral diante da pandemia que 
levou ao estado atual de cala-
midade e reforçam o papel do 
SUS em salvar vidas. 

Para Pereira, a vacinação 
tem demonstrado às pessoas o 
quanto o discurso negacionis-
ta é equivocado e o quanto o 
SUS e os profissionais da saúde 
são fundamentais e devem ser 
defendidos. “A rede privada 
não tem dado conta e o trata-
mento tem sido realizado, sim, 
pela rede pública de saúde. Do 
ponto de vista da prevenção, é 
inegável o trabalho de extrema 
relevância dos profissionais da 
atenção básica de saúde”. 

Por fim, Beatriz frisa a im-
portância de todos se vaci-
narem. “A receptividade da 
população tá sendo muito im-
portante até por causa dos da-
dos na diminuição de inter-
nação. Isso também encoraja 
muitas pessoas a fazerem a 
vacina porque sabem que tem 
eficácia. A pessoa mesmo va-
cinada pode pegar Covid, mas 
não vai desenvolver numa for-
ma grave”. 
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memória” sobre os tempos 
pandêmicos.

Ao interpretar o tem-
po presente, em todas as 
suas idiossincrasias, um dos 
grandes propó-
sitos do projeto 
é o de sociali-
zar experiências 
de quarentena. 
Dessa forma, os 
visitantes pode-
rão ter o enten-
dimento de que 
seu sofrimento 
também é cole-
tivo. Que a pandemia, o des-
governo, a solidão impac-
taram a todos – e das mais 
variadas maneiras.

“A pandemia expôs as 
veias da desigualdade e situ-
ações que já eram evidentes 
ficaram ainda mais explíci-
tas”, reflete o coordenador. 
Portanto, uma das perspec-
tivas orientadoras do MuDI 
foi também o de construir 

VIDA DOCENTE

Projeto constrói memória
sobre a pandemia em 
museu virtual

Apesar daquilo que é tan-
tas vezes repetido no popu-
lar, não é apenas o passado 
que é “coisa de museu”. Um 
projeto museal, explica o 
professor da UFPel Daniel 
Viana de Souza, deve per-
mitir que a população se 
reconheça dentro do espa-
ço. Nesse sentido, o presen-
te também pode muito bem 
fazer parte de um acervo. E 
não há nada mais presente 
na vida das pessoas, no últi-
mo ano, do que a pandemia.

Foi com isso em mente 
que, ainda em 2020, o Nú-
cleo de Estudos sobre Mu-
seus, Ciência e Sociedade 
(NEMuCS) da Universidade 
criou o Museu “Diários do 
Isolamento”, o MuDI. Da-
niel, que é o coordenador 
tanto do núcleo quanto do 
projeto de extensão que deu 
forma ao museu virtual es-
clarece: o objetivo não é pre-
servar, mas “construir uma 

essa memória a partir da di-
versidade e da diferença.

Uma das seções do museu, 
por exemplo, é a exposição 
temporária (RE) EXISTÊN-

CIA: os vá-
rios lugares 
da mulher 
na pande-
mia. Nas 
palavras dos 
próprios or-
ganizado-
res, trata-se 
de uma ja-
nela para o 

diálogo. Na primeira fase da 
exposição, a seção contém o 
depoimento de nove mulhe-
res cientistas; na seguinte, o 
corpo será formado por mu-
lheres artistas. 

Entre as exposições per-
manentes, encontramos 
também a curadoria de in-
formações. Há uma seção 
dedicada apenas às fake 
news – não apenas para ca-

VISITE O SITE

"A pandemia 
expôs as veias da 

desiguadade e situ-
ações que já eram 
evidentes ficaram 
mais explícitas".

talogá-las, mas para des-
menti-las em contraste com 
a informação correta; e ain-
da uma outra que traz um 
clipping de notícias sobre a 
pandemia de fontes fidedig-
nas. Também no museu há 
espaço para divulgação cien-
tífica – compartilhando os 
avanços e as pesquisas rela-
cionadas à pandemia.

O MuDI também dispõe 
de fragmentos de entrevista 
ou relatos (que podem ser na 
forma de texto, vídeo ou áu-
dio) de pessoas que tiveram 
vivências diretas relaciona-
das à Covid-19. As entrevis-
tas na íntegra estão disponí-
veis, para pesquisa, através 
do endereço de e-mail: mu-
diufpel@gmail.com. “O que 
dá legitimidade para um 
museu é o fato de que ele é 
um espaço que existe para as 
pessoas, pelas pessoas e com 
as pessoas”, finaliza Daniel.
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Conforme o texto, a sus-
pensão das atividades acadê-
micas presenciais poderá ocor-
rer em “situações excepcionais 
e baseada em critérios cientí-
ficos comprovados”. Como ar-
gumento, o projeto afirma que 
educação é um direito social e 
fundamental, além de ser uma 
garantia básica que deve ser 
compartilhada pela socieda-
de. Ainda, reforça que o Brasil 
"destoa" de outros países por 
estar há mais de 265 dias sem 
aulas presenciais, sem nenhu-
ma garantia de retorno. 

Isto é, o PL desconsidera 
a gravidade da situação e faz 
uma comparação incabível. 
Atualmente, o Brasil é visto 
como uma ameaça global. Em 
contraste com as demais na-
ções, tem uma das maiores ta-
xas de transmissão da doença, 
está entre as que menos fazem 
testes e ocupa a 2ª posição em 
relação à taxa de mortes por 
milhão de habitantes.  

O texto ainda estipula, para 
o retorno às aulas, alguns cri-
térios, como dar prioridade 
à vacinação de professores e 
funcionários de escolas públi-
cas e privadas e a prevenção ao 
contágio de estudantes, profis-
sionais e familiares. As ações 

A Câmara dos Deputados 
aprovou, na madrugada do dia 
21 de abril, o Projeto de Lei 
(PL) 5595/202 que reconhece a 
Educação Básica e o Ensino Su-
perior, em formato presencial, 
como serviços e atividades es-
senciais. Ou seja, proíbe a sus-
pensão de aulas presenciais du-
rante pandemias e calamidades 
públicas, exceto se houver cri-
térios técnicos e científicos jus-
tificados pelo Poder Executivo 
quanto às condições sanitárias 
do estado ou município.

O PL, de autoria das depu-
tadas federais Paula Belmon-
te (Cidadania-DF) e Adriana 
Ventura (Novo-SP), já trami-
tava em regime de urgência na 
Casa desde o dia 13 de abril. O 
próximo passo seria seguir para 
o Senado, mas a pressão da po-
pulação fez com que fosse reti-
rado da pauta. No entanto, não 
há garantias de que ele deixará 
de entrar em discussão. 

A aprovação acontece em 
meio a um dos momentos mais 
críticos da Covid-19 no Brasil 
e vai na contramão do que é 
defendido por especialistas: a 
necessidade de medidas restri-
tivas ainda mais rígidas, devi-
do ao aceleramento da pande-
mia e atraso na vacinação. 

deverão ocorrer em concor-
dância com estados e muni-
cípios e ter a participação de 
órgãos de educação, saúde e 
assistência social. 

Também define medidas de 
infraestrutura sanitária, com 
a disponibilização de equipa-
mentos de higienização e pro-
teção, incluindo máscaras, ál-
cool em gel 70%, água e sabão, 
no recreio, durante a alimenta-
ção e no transporte escolar.

Proposta criticada
Parlamentares de vários par-

tidos, entidades sindicais e es-
tudantis veem a proposta como 
um risco a estudantes, docentes 
e demais trabalhadoras e tra-
balhadores da educação. Mes-
mo aqueles favoráveis à volta 
das aulas consideram que o PL 
deve ser melhor discutido.

Segundo o ANDES-SN, o 
projeto também interfere na 
autonomia de estados e mu-
nicípios sobre a decisão de 
abertura ou não de escolas e 
universidades de acordo com 
suas condições. Fere a auto-
nomia universitária, prevista 
na Constituição, que assegura 
às instituições decidir sobre o 
funcionamento das institui-
ções de ensino superior.

A presidente do Sindicato 
Nacional, Rivânia Moura, afir-
mou que a categoria docente 
é completamente contrária à 
medida e enfatizou que as ne-
cessidades, neste momento, 
são outras. “O que precisamos, 
com urgência, é de vacina para 
todas e todos, de um lockdown 
nacional para conter o número 
de contágio e mortes, ampara-
do por um auxílio emergencial 
digno, acima de 600 reais, que 
permita que as pessoas fiquem 
em casa sem passar fome. 
Quanto mais rápido imunizar-
mos a população, mais rápido 
poderemos retomar as ativida-
des presenciais sem risco para 
todas e todos”. 

O ANDES-SN também po-
sicionou-se em nota, na qual 
apontou que o genocído pro-
movido pelo governo Bolso-
naro será acelerado a partir 
da aprovação do PL e exigiu 
“a destinação de mais recursos 
para o SUS, a ciência e a tecno-
logia pública, além da urgente 
recomposição dos orçamentos 
das instituições superiores de 
ensino, pois sem essas medidas 
não haverá saída para barrar-
mos a proliferação do vírus e o 
aprofundamento dessa tragé-
dia humana”. 

Câmara aprova projeto
que torna educação 
serviço essencial

CONTRACAPA


