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EDITORIAL

Trabalho, pão, saúde e educação!
Neste cenário em que estamos vivendo, agravado por
uma devastadora pandemia,
intensificam-se as desigualdades sociais e se agudiza
a precarização do trabalho,
formal ou informal.
A desacreditação nos serviços e servidores públicos
é estimulada, os interesses
corporativos do capitalismo
financeiro são ampliados e
temas como corrupção e a
violência são banalizados
como a própria vida das
pessoas, evidenciados neste momento de pandemia.
Basta ver o conteúdo da Reforma Administrativa (PEC
32) em debate no Congresso Nacional.
A saúde pública e o SUS
– grande responsável pela
ação de enfrentamento à
pandemia – têm recursos reduzidos e a vacinação para
proteger a população caminha ainda a passos lentos;
não há o investimento necessário na testagem, e as

medidas de proteção social
não têm dado conta (vide o
crescimento no número de
casos da doença, em Pelotas,
inclusive). A Ebserh hoje, às
vésperas de findar seu contrato com a UFPel, busca se
apropriar do nosso patrimônio e está na lista de empresas a serem privatizadas pelo
Governo Bolsonaro, ratificando a presença do setor
privado no seio da instituição pública.
No âmbito da educação
pública, as investidas para
favorecer os empresários do
setor são intensas e contínuas: Reuni Digital, ensino
híbrido, teletrabalho; impedimentos à promoção e
progressão funcional, entre
tantas outras medidas que
vem de modo pontual, como
se estivessem desconectadas no âmbito geral, sucateando ainda mais o trabalho
docente e apontando para a
baixa qualidade do processo formativo de estudantes, e

seu reflexo para a sociedade.
E aqueles que tomam para
si a centralidade da decisão,
não garantem as condições
necessárias para a realização
das demandas. Quando perguntados sobre orçamento para com terceirizados,
custeio, manutenção, entre
outros, não respondem, e
ainda formulam normativas com caráter denuncista e
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punitivo, e jogam no colo de
docentes e estudantes a responsabilidade sanitária do
cuidado em relação à vida.
Nossa tarefa tem sido árdua, difícil e em condições
desiguais. Mas seguimos
fortes e confiantes, na luta,
cotidiana, defendendo a
classe trabalhadora que tem
dado sua resposta nas ruas.
Avante!

ADUFPEL

Docentes voltam a debater
calendário acadêmico e
demandas da categoria
No dia 28 de setembro,
docentes reuniram-se em Assembleia Geral Permanente
da ADUFPel-SSind para dar
continuidade ao debate sobre calendário acadêmico e
demandas da categoria, que
ainda aguardam respostas da
Reitoria. Ainda, deram início
às discussões sobre carga horária, que serão aprofundadas
nos próximos encontros.
Acerca do calendário acadêmico de 2022, cuja proposta vem sendo desenhada pela
administração da Universidade, discutiu-se, sobretudo,
a sua concepção e projeções.
A conversa partiu da intervenção da diretora e coordenadora do Grupo de Trabalho de Política Educacional
(GTPE) da ADUFPel, Valdelaine Mendes, que já vem tratando o assunto e apontando
elementos preocupantes.
O calendário, que chegou
ao conhecimento do Grupo no mesmo dia da Assembleia, prevê para 7 de fevereiro o início do semestre letivo,
com o primeiro semestre totalizando 15 semanas de aula,
o segundo 18 e o terceiro 6,
tendo continuidade em 2023,
o que sinaliza 3 semestres
para 2023.
“Trazemos esse ponto
para pensarmos como nós estamos entendendo todo esse
processo de trabalho que estamos vivendo nos últimos
dois anos. No GTPE, avaliamos que precisamos primeiro fazer um bom diálogo
do que aconteceu em 2020
e 2021 para poder projetar
2022. Chegamos à conclusão
de que há uma escassez de

discussões sobre isso e temos carga.
muitas lacunas e dificuldades
Dessa forma, a Assembleia
para 2022, ainda mais se o se- deliberou pela constituição de
mestre começar em 7 de feve- uma comissão que ficará resreiro”, apontou Valdelaine.
ponsável por se debruçar soSegundo os docentes, as- bre o calendário acadêmico
pectos importantes devem ser e elaborar uma proposta colevados em consideração para letiva. Pelas próximas semaa construção de um novo ca- nas, o grupo trabalhará para
lendário. Elementos que im- esquematizar e realizar uma
pactam na formação e no tra- avaliação mais detalhada do
balho.
que, inclusiA comunive, tem sido
dade acadêmidesenvolvido
"Colocar três seca reforça que
e pensado nas
mestres
em
um
ano
enfrenta, desde
demais instinão
vai
qualificar
que implementuições de entado o calendá- em nada a formação sino superior.
rio alternativo
na Universidade" - A pauta será
em 2020, a falta Valdelaine Mendes. retomada e
de diálogo com
aprofundada
a Reitoria para
em novas Asum
planejasembleias.
mento que melhor atenda às
demandas.
Respostas da Reitoria
“Nós vivemos nos últimos
A categoria exige, amparadois anos uma catástrofe. (...) da pela Lei da Transparência,
É preciso avaliar e dialogar respostas da reitoria da UFPel
sobre o que estamos fazen- em relação a algumas das
do. Colocar três semestres em pautas resultantes das últimas
um ano não vai qualificar em Assembleias Gerais, referennada a formação na Univer- tes a informações orçamentásidade, temos que pensar na rias e de pessoal terceirizado e
qualidade”, salientou Valde- sobre a relação da UFPel com
laine.
a Empresa Brasileira de ServiDe acordo com a presiden- ços Hospitalares (EBSERH).
te da ADUFPel, Regiana WilDesde que o assunto cole, antes da imposição de um meçou a ser debatido, foram
calendário é preciso refletir encaminhados três ofícios à
que a categoria está discutin- gestão da Universidade. O
do a volta presencial sem con- primeiro foi protocolado no
siderar que a pandemia ainda dia 12 de julho, o segundo em
não acabou. E relembra que 28 do mesmo mês e o terceiro
não houve qualquer avaliação no dia 20 de agosto, reiteransobre os semestres anterio- do os pedidos anteriores.
res. Questões que estimulam
Entretanto, conforme resa precarização do trabalho salta Regiana, algumas quesde professores que vivem um tões ainda não foram resmomento delicado e de sobre- pondidas e outras apenas de
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maneira evasiva. A situação
insatisfatória que, de acordo
com a diretora Celeste Pereira, enfraquece o processo
democrático e de construção
coletiva, foi tratada na Assembleia. E, após amplo debate, deliberou-se por uma
busca mais contundente de
um posicionamento da gestão
da Universidade. Para isso,
um novo documento será encaminhado à Reitoria.

Carga horária docente
Outro ponto discutido envolveu a Resolução de carga
horária docente, a qual dispõe sobre as normas para o
processo de avaliação de desempenho para fins de Progressão e Promoção dos servidores docentes do Plano de
Carreiras e Cargos do Magistério Federal.
O assunto, que já foi debatido em gestões anteriores,
voltou a ser pautado pela Reitoria atual e tem preocupado
a categoria por envolver elementos delicados e que necessitam ser problematizados.
“A ADUFPel tem um histórico de luta já sobre essa
minuta e surpreendentemente, agora, a Reitoria editou
um novo processo. Então, é
importante que os colegas estejam atentos para entender
a situação e analisar o documento”, reforçou o diretor
Diogo Rios.
Com isso, o debate sobre
o assunto será aprofundado
em uma próxima Assembleia,
para dar tempo aos docentes avaliarem o documento e
construírem coletivamente a
minuta.
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CULTURA

Olhares sobre a diversidade
e a cultura fronteiriça
Fronteira é definida como
uma linha imaginária ou
marco que separa duas ou
mais nações. Geograficamente, sim, mas culturalmente o que acontece é bem
diferente. A fronteira une,
entrelaça comportamentos
e hábitos, forma costumes
tão únicos que se fundem
até que os limites não sejam
mais percebidos, constituindo o que se pode chamar de
cultura fronteiriça.
Isso é o que acontece
com o Brasil e Uruguai. É na
fronteira que as semelhanças
transbordam e as diferenças se atenuam. E como uma
forma de reconhecimento
da diversidade dessa região,
surgiu o longa Fronteriz@s.
O filme traz cinco episódios em curta-metragem,
documentais e ficcionais,
que abordam singularidades
multiculturais da fronteira
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Brasil-Uruguai a partir de
cinco localidades, sob diferentes olhares e linguagens
de seus diretores e diretoras: Adriana Ferreira (Bagé),
Alexandre Mattos Meireles
(Pelotas), Chico Maximila e
Felipe Yurgel (Santa Vitória/
Chuy), Fabi Ud (Livramento/Rivera) e Luiz Alberto
Cassol (Jaguarão/Río Branco).
Umas das histórias é ambientada em Pelotas, Jaguarão e Rio Branco e chama-se Além da Fronteira. Ela
foi dirigida e roteirizada por
Alexandre Meireles, produtor cultural há mais de 20
anos, que também interpreta
um dos personagens.
O curta conta a história
de Edmilson, um jovem pai
negro viúvo que precisa criar
sozinho a filha Clara, de 11
anos. Desempregado e sem
alternativas, vê como única

saída recomeçar a vida no
Uruguai. Conforme conta o
diretor, a história é sobre um
trabalhador brasileiro, comum nas periferias do Brasil. Uma pessoa simples, que
enfrenta problemas com o
alcoolismo apesar de ser jovem.
O papel de Edmilson é
desempenhado por Hilton
Oliveira, ator porto-alegrense que participou das séries
Amizades de outono e O
protetor. Clara é interpretada pela filha de Alexandre,
Clara Lua Pinhatti Meireles.
O curta foi feito durante a
pandemia, o que dificultou a
produção. Foram necessárias
revisões de roteiro, cenas reescritas para evitar contato
próximo e até mesmo as gravações tiveram de ser pausadas por um mês. Por conta dos obstáculos impostos,
Alexandre também teve que
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atuar como um dos personagens do curta.
“Eu não estava escalado
para participar enquanto
ator. Um dos atores testou
positivo para Covid e a gente achou por bem afastá-lo.
Eu acabei fazendo o papel
do Mozar, mas já imaginava
que em algum momento, se
precisasse de alguma coisa,
eu estaria pronto. E eu gostei
de fazer, me agrada. Eu gosto
também de construir personagens e tipos”.
Escolha do tema
A ideia para o roteiro surgiu com a intenção de mostrar, segundo Alexandre, o
oposto do que costuma observar nas relações fronteiriças. “Eu, durante toda a vida,
vi pessoas vindo do Uruguai
para Pelotas. A colônia uruguaia é muito grande na cidade, por possibilidade de

emprego, pela Universidade e por sermos uma capital
dessa região da metade Sul.
Só que eu queria fazer o inverso disso, queria também
contar a história de um brasileiro ir, por qualquer motivo que seja, tentar também a
vida no Uruguai. E esse fluxo
também existe.”
A cidade de Pelotas foi
eleita para contar essa história, de acordo com Meireles,
não só porque a considera
como fronteira com o Uruguai também, mas por ter
muito mais em comum do
que apenas isso: a forma de
falar, agir, vestir, a hospitalidade e a simplicidade. “Muita gente não se dá conta, mas
Pelotas é uma cidade fronteiriça. Por questão da legislação que diz que até 200
km é considerada área de
fronteira, mas também pela
questão da nossa cultura, do
chimarrão, dos termos uruguaios que nós utilizamos no
dia a dia, da parrilla, de estar
junto. Muitas coisas nos tornam também fronteiriços,
não é só a questão de morar próximo, mas também as
questões culturais”, salienta.

çado na Mostra OHUN de
Cinema Negro de Pelotas,
que aconteceu de 17 a 23 de
junho, e também é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc. A Mostra acontece
desde 2017, organizada por
estudantes e egressos negros
do Centro de Artes da UFPel.
Ohun, que quer dizer voz em
Yorubá, tem o sentido de valorização das vozes como
uma força ética e estética
mobilizadora, tanto discursiva quanto sensorial. Foram
20 curtas-metragens, dentre
eles ficções, documentários,
performances visuais e videoclipes selecionados.
Segundo Meireles, o cinema negro vem crescendo
no Brasil. “As narrativas negras estão cada vez mais em
voga e acho que a gente ficou
muito tempo tendo alguém
contando as nossas histórias,
por uma hegemonia branca,
na maioria das vezes de homens brancos, que sempre
tiveram acesso a tudo, principalmente às verbas. Através de muito custo, muita
luta, muita capacidade, também, as coisas vêm, de certa forma, modificando. Tem
muitas histórias boas sendo
Cinema negro
contadas”, ressalta.
Além da Fronteira foi lanAlexandre destaca que o

Brasil é um país miscigenado, onde todos temos narrativas e histórias para contar,
e as mudanças, nesse sentido, no cinema brasileiro, já
ocorrem. “Está acontecendo
um boom do cinema negro
aqui no estado. Vários filmes
sendo premiados. A gente
está passando por um processo que está longe de ser
o ideal ainda, mas já consegue ver isso nas premiações
e nas participações em festivais. A gente acredita que a
luta ainda está no começo e
tem que batalhar muito para
que o cinema negro seja cada
vez mais competitivo, cada
vez mais visto por pessoas
nas grandes telas, mas isso
só acontece com muita luta
mesmo”.
Recentemente, o filme
também foi selecionado para
o Panorama Estadual da 4ª
Mostra Sesc de Cinema. O
Rio Grande do Sul terá 21
representantes na edição,
que acontece em novembro. Isso significa que aqueles que ainda não assistiram
ao curta poderão o ver nas
plataformas do Sesc durante
todo o mês em que ocorrer o
festival, antes de ser liberado
ao público por streaming.
“Essas mostras servem

para isso, para a gente ver o
panorama do que é produzido no Brasil, mesmo com
todo esse desmonte. É uma
categoria que está sempre,
de certa forma, unida e o cinema tem a sua vocação de
sempre enfrentar o autoritarismo. Então, com certeza, o
cinema vai contar essa história do que está acontecendo
hoje, assim como anos depois da ditadura a gente assistiu a uma enxurrada de
filmes. O cinema tem essa
vocação, de estar sempre
próximo das causas populares, falando das coisas sensíveis, de temas como racismo,
homofobia e machismo”, frisou Meireles.
O Fronteriz@s é financiado com recursos da Lei Aldir
Blanc e realizado pela Sociedade Independente Cultural de Jaguarão, em parceria com o coletivo Fronteras
Culturales. A produção executiva é de Magnum Patron
Sória e produção geral de
Ricardo Almeida. Para mais
informações sobre o longa-metragem, acesse www.
fronterizos.org. Para saber
mais sobre o curta Além da
Fronteira, siga a página no
Instagram @alemdafronteirafilme.

Alexandre na direção do curta

Voz Docente - Outubro/2021

5

ESPECIAL

Créditos: Getty Images

Reuni Digital:

"Não é sobre democratizar, é sobre expandir"
Gestado durante a pandemia, o Reuni Digital é resultado de um processo de precarização e mercantilização
do ensino superior que já vinha sendo incubado há muito tempo. Seu anúncio foi
feito logo em abril de 2020,
nas redes sociais do Ministério da Educação, mas apenas
em julho de 2021 a proposta preliminar foi divulgada,
trazendo como título “Reuni
Digital - Plano de Expansão
da EAD nas IES públicas federais”.
No texto, elaborado por
um Grupo de Trabalho, pela
equipe da Secretaria de Educação Superior (Sesu) e pelo
Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos (CGEE), atravessam-se vários pontos polêmicos. Entre os principais,
o aproveitamento do expediente do ensino remoto
como estratégia para cumprir as metas de expansão do
Ensino Superior presentes
no Plano Nacional da Edu-
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cação (PNE): elevar a taxa
bruta de matrícula para 50%
e ampliar em 40% o número
de novas matrículas para o
ensino público.
Doutora e Mestre em História e Política Educacional,
além de professora aposentada da UFSC, Olinda Evangelista, avalia que a proposta
de Reuni Digital pega carona no próprio projeto de
Reuni instaurado pelo governo Lula a partir de 2007
– que já havia se desenvolvido sob uma série de críticas.
“Na época, houve quase que
uma chantagem para que as
Universidades aderissem ao
Reuni. Se quisessem receber
certo recurso, era preciso
aderir”, relembra, em entrevista ao podcast Viração, da
ADUFPel.
Por conta do Reuni, a
Universidade sofreu grandes
impactos na sua organização
profissional, acadêmica e pedagógica. Surgiram diversos
campi novos no interior e os

cursos noturnos se estabeleceram. No entanto, sempre
em condições de precariedade e incerteza. Obras iniciadas, por vezes, nunca foram
concluídas. A expansão de
vagas, sem a devida infraestrutura, não se traduziu necessariamente em qualidade.
Mais do que isso, conforme
o GT-IES estabelecido pelo
MEC em 2018, o plano deixou um passivo de pouco
mais de R$ 4 bilhões entre as
instituições de ensino.
Ainda que não poupe
críticas, Olinda avalia que
a situação não se compara
à proposta do Reuni Digital. “Desde os anos 2000, o
mote para a educação tem
sido a democratização do
acesso. No governo Bolsonaro não se fala em democratizar, apenas em expandir”.
E este caminho de expansão
seria feito a partir das plataformas digitais; barateando
custos, precarizando ensino
e promovendo uma série de
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armadilhas.
"Uma das propostas é que
cursar disciplinas à distância seria considerada mobilidade acadêmica", esclarece. Cursar uma disciplina
na França e cursá-la no Brasil em francês, por exemplo,
não é a mesma coisa. Ainda assim, seria considerado
"internacionalização", algo
amplamente buscado pelas
Universidades. "São várias
seduções colocadas no texto, sem a devida explicação,
para estimular sua adesão
integral".
Ensino Híbrido
Na avaliação da professora, a pandemia criou um
"caldo bastante favorável
para a assunção dessas modalidades tecnológicas como
permanentes". O discurso é
facilmente apropriado como
"oportunidade diante da crise" pelo Capital de ensino,
que já se preparava para essa
movimentação dentro dos

próximos anos.
nº 2.117, de 6 de dezembro de
O lobby se converte em 2019, que amplia o teto para
pesquisa de mercado. A As- até 40%. O relatório prelimisociação Brasileira de Man- nar do Reuni Digital propõe
tenedoras de Ensino Supe- que a carga horária virtual
rior (ABMES), representante seja sempre disposta no limidas particulate máximo da
res, encomenporcentagem
dou um estudo
– exceto cur“A acusação de
para verificar a
sos de Medique recusamos o
demanda por
cina. Entre as
Reuni por sermos
iniciar
curações futuras
anacrônicos
é
um
sos de graduestá a de avaargumento vulgar" liar a criação
ação durante a
pandemia. O - Olinda Evangelista. de uma Uniresultado, de
versidade Fe46% de suposderal Digital.
tos estudantes
desejosos de cursar EAD é Bases da Universidade
mais do que justificado peUma das inquietações palas condições do nosso atu- tentes a partir do relatório é
al contexto de saúde pública. como a proposta transforNo entanto, são tergiversa- maria o conceito vigente de
dos para promover o ensino Universidade, enquanto insintegralmente remoto.
tituição calcada no tripé EnPor outro lado, o verda- sino-Pesquisa-Extensão.
deiro legado deixado pelos
Ainda em 2019, a Associatempos pandêmicos é a nor- ção dos Docentes da Univermalização do chamado “en- sidade de São Paulo (Adusp)
sino híbrido”; cujos lastros denunciava as manifestações
vem sendo reforçados desde de apologista que defendiam
o governo golpista. Em 2018, a inclusão de Inovação Teca portaria nº 1.428, de 28 de nológica ao tripé clássico.
dezembro de 2018, permi- Argumentavam que era pretia a aplicação de até 20% da ciso assumir protagonismo
carga horária dos cursos na na produção. Inovação, enmodalidade de Ensino à Dis- tretanto, é avaliada pela Astância.
sociação como uma "faceta
Já no governo Bolsonaro, do processo de mercantiliela foi revogada pela portaria zação da ciência promovido

pelo neoliberalismo". Não
por acaso, está sempre vinculada a outro termo vigente: empreendedorismo.
Todavia, mesmo sem a
adesão de novos elementos,
o terreno que sustenta os anteriores vem sendo paulatinamente fragilizado. "Hoje
a Extensão já está fortemente mercantilizada", provoca Olinda. "Muitos projetos
são constituídos na forma
de serviços prestados, para
o poder público ou iniciativa
privada, e este serviço é cobrado".
No âmbito da pesquisa, a
professora recorda as formas
como empresas financiam
bolsas de estudo para os
alunos e orientadores, especialmente nas áreas das Engenharias. "Eu já participei
de bancas na UFSC em que
tive que assinar um termo
de confidencalidade. A pessoa produziu um software,
não o mostrou em momento
algum e ele não pertencia à
Universidade, mas a empresa financiadora". Subordinada aos interesses do mercado, a função pública da
Universidade e do conhecimento nela produzido é posta de lado.
Encontramos, assim, estruturas de privatização que
não são clássicas, pois elas

não representam venda do
patrimônio, mas sim como
uso do patrimônio da universidade".
Futuro?
Atravessa toda a leitura
do projeto o medo do esvaziamento da formação que,
por ter uma perspectiva pragmática voltada para atender a
demanda do mercado do trabalho, escanteia disciplinas
de natureza teórica e crítica.
Diante de sua experiência
enquanto pesquisadora da
educação, Olinda Evangelista
vê como um argumento vulgar a acusação de que os professores contrários ao Reuni
Digital seriam anacrônicos,
ou que tentassem lutar contra
o futuro e a tecnologia.
“O que ocorre é que nós
enxergamos uma série de
problemas que precisam ser
discutidos. Eles vão da divisão da carreira docente –
com o estabelecimento da figura do ‘tutor de EAD’; dos
perigos do estabelecimento
da relações público-privadas;
do enfraquecimento das relações políticas entre estudantes, técnicos-administrativos
e docentes”, elenca ela.

...

Capa do relatório Reuni Digital
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Reforma Agrária Popular para
a transformação social
O Brasil é um dos países
com maior concentração de
terras do mundo e que possui os maiores latifúndios.
Esse acúmulo passou a existir no período colonial, no
século XVI, quando iniciou
a exploração agrária a partir da monocultura para exportação sustentada pelo
trabalho escravizado. Com
o controle da terra pelos colonizadores, foram, também,
estabelecidas as raízes da desigualdade social que permanecem até hoje.
De acordo com o último
Censo Agropecuário brasileiro, de 2017, cerca de 1%
dos proprietários de terras
controlam quase 50% da
área rural. Uma realidade
que, segundo o Movimento
dos(as) Trabalhadores(as)
Rurais Sem Terra, ilustra o
tamanho da expropriação
realizada pelo projeto colonial, e ao longo dos séculos,
tomada pelo capitalismo e
imperialismo, com conse-
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quências políticas, econômicas, sociais e ambientais
na construção histórica do
Brasil e América Latina.
Não há como falar em
terra, sem tratar de todas as
suas implicações sociais para
o desenvolvimento do país, e
não há como falar em terra,
democracia e sociedade sem
debater a Reforma Agrária
Popular. De acordo com Gabriel Barcellos Nunes, mestrando em Educação pela
UFPel, professor nas redes
municipal e estadual de Piratini e integrante do Coletivo
de Educação do Movimento
Sem Terra (MST), a Reforma
Agrária Popular está vinculada a um projeto de transformação social.
Segundo ele, a Reforma
Agrária Popular ultrapassa
as questões produtivas. “A
Reforma Agrária não deixa
de ser a sua função primeira
do seu acesso à terra e garantir a democratização da terra, que é uma luta dos mo-

vimentos sociais, do MST e
da Vila Campesina, mas vai
além disso, com a produção
de alimentos saudáveis, proteção ao meio ambiente e,
nesse processo todo, o enfrentamento à lógica capitalista”.
Nela, ainda, se disputam
novas relações humanas,
sociais e de gênero, que incluem a luta contra os preconceitos, a LGBTfobia, o
machismo, a garantia do
acesso à educação e à cultura. É um modelo agrícola
que vai além dos assentados,
das comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas e
atingidos por barragens. Ele
atinge a sociedade como um
todo. Por isso, Gabriel frisa
que é urgente a contraposição ao modelo que nós temos vivenciado até a atualidade.
Para a docente da Faculdade de Educação da UFPel,
Vania Grim Thies, que atua
na área da Educação do
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Campo e integrou a organização da VIII Jornada Universitária em Apoio à Reforma Agrária (JURA) - projeto
de extensão da Universidade
que ocorreu entre os meses
de agosto e outubro - a Reforma Agrária Popular combina a distribuição justa da
terra com a instalação de outras formas de planejamento
do trabalhador do campo,
que seguem a premissa da
pedagogia socialista “terra
para quem nela trabalha” e
vai além.
“Também, a educação
formal para as crianças e os
jovens desde a educação infantil até a universidade. Nós
temos várias universidades
com cursos de Educação do
Campo, com a pedagogia da
alternância, e a superação
do analfabetismo dos trabalhadores adultos. Ainda,
as manifestações culturais
das localidades do meio rural, os hábitos alimentares,
as músicas e as celebrações

culturais e religiosas. Tudo
isso abrange esse projeto de
desenvolvimento do campo,
ou seja, é uma contraposição
à forma capitalista de trabalho, de concentração de terras”, explica a professora.
Campo e cidade
Além disso, a Reforma
Agrária Popular busca construir relações políticas com
os movimentos urbanos.
Conforme ressalta Vania, é
um projeto que leva esperança de uma vida digna para
todos os trabalhadores e trabalhadoras não só do campo, como também da cidade.
Nesse sentido, ela deixa de
ser de interesse apenas das
populações rurais e se transforma numa necessidade do
conjunto da sociedade.
“Nós precisamos de campo e cidade pensando em
conjunto. Temos que ter essa
interdependência. Eu gosto
muito da palavra território
como identidade e, quando
a gente começa a perceber
o campo como território, a
gente consegue entender
essa defesa pela vida e isso
não é possível se nós trabalharmos só com as pessoas
do campo”.
Segundo Gabriel, é a partir do campo que se relacionam também os trabalhadores urbanos com a produção
de alimentos saudáveis e a

preocupação com a melhoria da qualidade de vida. “O
MST mostrou muito isso durante a pandemia, um outro
ponto importante que é a
luta contra a fome. Mostrou
com a distribuição de comidas e alimentos saudáveis
em várias partes do país e fez
muito mais do que grandes
multinacionais e proprietários de terra”, aponta.
Para ele, a relação entre
campo e cidade começa, essencialmente, pela questão
da produção de alimentos
saudáveis, mas que perpassa também pela justiça social e luta pelos direitos dos
trabalhadores em geral. Ele
comenta que isso já é uma
realidade e movimentos urbanos têm se somado aos
movimentos sem terra e do
campo para essa discussão
de que tipo de sociedade
queremos e como lidar com
as diferenças para constituir
a vida com respeito ao próximo e ao meio ambiente.
Retrocessos
O governo Bolsonaro tem
tomado uma série de medidas contra a Reforma Agrária e a agricultura familiar.
Não há mais desapropriação,
há sucateamento de departamentos e programas como o
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera), entre tantos ou-

tros. Além disso, o Estado
brasileiro criou ainda mais
condições para o agronegócio se desenvolver.
Esses retrocessos e a dimensão que vêm ocupando,
conforme confidencia a professora Vania, não deixam
outra alternativa senão fortalecer a luta em defesa da
vida e de tudo que foi construído até então. “Isso agrava cada vez mais a pobreza
e tudo que ela sinaliza. Traz
um conjunto de aspectos que
nos fazem ficar mais atentos
por uma Reforma Agrária
Popular. Se a gente está falando aqui da defesa da vida,
as políticas do governo Bolsonaro vão na contramão do
que a gente está dizendo até
agora, vão no retrocesso”.
Gabriel avalia que o governo Bolsonaro tem sido
uma tragédia, que principalmente afeta a camada pobre
do país e que terá consequências a longo prazo. “Cada
vez mais o governo vem
aparelhando tanto as instituições quanto todos os espaços para que apenas beneficie única e exclusivamente
ao capital, aos detentores do
dinheiro neste país”.
Para ele, a lógica seguida
pelo governo é contrária a
toda política que veio sendo
implementada até então para
as populações camponesas,
quilombolas, indígenas e em

relação ao meio ambiente.
“Ainda tem um restinho de
alguns programas que vêm
acontecendo com muita dificuldade, que eram herança dos governos anteriores,
mas não existe nada proposto por este governo. (...)
Tem sido um período muito
difícil. Esperamos que a sociedade consiga entender o
mal que nós estamos fazendo para todo o processo de
avanço que nós vínhamos
construindo”.
Algumas das questões
mais preocupantes têm sido
o avanço do agronegócio e
de que forma a agricultura
familiar vem sendo deixada de lado nesse processo.
“Cada vez menos tem existido legislação ambiental
que respeite os territórios,
e há um avanço desenfreado das multinacionais. Foi
aprovado, há pouco tempo,
inclusive, a possibilidade de
aumento das cotas do capital estrangeiro”, denuncia
Gabriel e faz um apelo: “É
preciso e é importante que
tenham espaços em que se
possa falar sobre Reforma
Agrária Popular e do campo como território de vida,
de uma construção, de uma
transformação social a partir dos trabalhadores rurais e
associados juntos aos trabalhadores urbanos”.

Créditos: Andre Borges/Agência BSB
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Projeto investiga a História
Esvanescente dos Ofícios
Quem cresceu ouvindo o
estribilho metálico reconhece na hora o seu significado.
O som que anuncia a chegada do afiador de facas é herança portuguesa, terra onde
o “apito de amolador” indica também o ofício de capadores de animais. Não é por
acaso que nas terras além-mar corra o ditado: “quando se capa, não se assovia” –
pílula de saber popular que
aconselha a não começar
uma nova tarefa antes de terminar a anterior.
Tradicional que seja, é
cada vez menos comum ouvir o ruído característico pelas ruas de Pelotas. Em 12
anos de atividade do projeto de extensão “À Beira da
Extinção”, que entre 2009 e
2021 investigou a história
oral de ofícios em vias de
desaparecimento na região,
apenas um amolador de fa-
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cas foi localizado.
Responsável pelo projeto,
a professora Lorena Gill nasceu aparada pelas mãos de
pegar criança de uma parteira – outra das atividades
também acompanhada pelo
estudo. Embora o parto humanizado esteja cada vez
mais em voga, e trabalhos
como o das doulas junto às
parturientes esteja reconhecido, o trabalho das parteiras
– cujos saberes unem tradição e dom – também diminui na região.
No entanto, o estudo articulado a partir do projeto
não tem escopo nostálgico,
mas de diagnose social e registro histórico. O desaparecimento das parteiras não
estaria vinculado à melhoria
da infraestrutura das estradas ou abertura de hospitais?
Uma hipótese que apenas
a pesquisa pode responder,

entrecruzando depoimentos das colaboradoras com
material de acervo, especialmente os que integram o Núcleo de Documentação Histórica - Professora Beatriz
Loner.
Batizado em homenagem à professora que o fundou em 1990, o NDH surgiu
para resguardar documentações dispersas pela UFPel.
Mais tarde, passou a agregar
acervos como o da Delegacia Regional do Trabalho,
com mais de 600 mil fichas
de dados e fotos de todo o
Estado entre os anos de 1933
e 1968. Há ainda o acervo
de processos trabalhistas da
cidade de Pelotas e região,
uma documentação da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas, num total de
mais de 100 mil processos
entre 1941 e 1995.
Acompanhar as transfor-
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mações nos ofícios é vislumbrar as mudanças na nossa
própria sociedade e na relação que estabelecemos com
o trabalho. Casos exemplares
são os que ocorreram com
duas das atividades artesanais mais antigas: o ofício de
sapateiro e de alfaiate.
Nas entrevistas coletadas
pelo grupo, o tom que perpassa a fala dos mestres artesãos é o ressentimento. Eles,
que aprenderam seus ofícios
trabalhando gratuitamente
como aprendizes, buscaram
repetir o processo de formação em um tempo que já
não mais lhe cabia. Foram
processados pelos ex-alunos,
que exigiram direitos trabalhistas. A alternativa, tornarse pequena empresa, também não prosperou. O que
se dará destas profissões, só
a história nos dirá.

Créditos : Andres-SN

CONTRACAPA

Servidores mantêm pressão
contra a PEC 32
O Projeto de Emenda à
Constituição 32/2020, conhecido como a PEC da
Contrarreforma Administrativa, foi aprovado na comissão especial no último
dia 23. Nos próximos dias, a
proposta poderá ser submetida à votação no Plenário da
Câmara dos Deputados.
Desde o dia 13 de setembro, servidores e servidoras públicos junto a diversas centrais sindicais estão
em Brasília para pressionar
e informar sobre os perigos
da PEC. Houve participação
constante de diretores da
ADUFPel, que não arrefeceram na luta.
Na avaliação de Regiana
Wille, presidente da ADUFPel, a mobilização, tanto
nos espaços públicos quanto
nas redes sociais, estão tendo resultados eficazes. "Têm
sido encaminhadas manifestações bem grandiosas nos
aeroportos e no Congresso e
visitas aos deputados. É um
conjunto de ações que têm

sido importantes e que precisam ser fortalecidas".
Segundo ela, o governo
não tem os 308 votos necessários para aprovação da PEC
32 e, por isso, vem usando de
artifícios regimentais e autoritários, como os que utilizou na votação da Comissão
no dia 23 de setembro. “Essa
participação é bem importante porque tem deixado os
deputados e toda a base do
governo temerosa em colocar em votação a PEC 32”.
Para a diretora Celeste
Pereira, que também acompanha os atos no Distrito Federal, a pressão, a manutenção das delegações e todas as
mobilizações que ocorrem
nos estados e municípios
também têm surtido efeito.
“A perspectiva é a de que o
Senado derrube a PEC. O
governo também não quer
correr o risco de aprová-la
na Câmara e ser derrotado
no Senado, porque as eleições estão chegando e quem
votar, não volta”.

Substitutivo
Apesar das idas e vindas
do texto substitutivo divulgado pelo relator, a PEC se
mantém em seu eixo original
de destruição dos serviços
públicos, com vários pontos
polêmicos.
Para expor esta situação,
a Assessoria Jurídica Nacional do ANDES-SN divulgou
em 27 de setembro uma nota
técnica avaliando ponto a
ponto o texto substitutivo. O
relatório é claro: “O governo
federal não pretende melhorar a atividade pública ou o
serviço prestado, mas precarizá-los em sua forma e em
sua função, tornando o cargo apenas espaço transitório
e mais barato aos cofres públicos”. Ainda assim, alerta:
“toda medida tem seu custo
e quem pagará por esse sucateamento será a população,
sobretudo a mais vulnerável”.
Na prática, o cerne da
questão não foi alterado. O
texto que se encaminha para
votação coloca o servidor pú-
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blico sob o julgo de análises
de desempenho individual
em consonância com metas
institucionais. Ou seja, atrela-se seu desempenho a um
modelo de negócios próprio
ao da iniciativa privada.
A estabilidade de servidores e servidoras permanece
ameaçada, uma vez que – entre tantas outras medidas – a
PEC estabelece contratações
supostamente emergenciais e
temporárias, mas com prazo
máximo de 10 anos (muito
além do que seria aceitável).
Da leitura do texto, a
mensagem que fica é que insistir no estratagema de aceitar o "menos ruim" é artifício
para, ao fim e ao cabo, passar
a boiana no serviço público.
“Não nos deixemos iludir: a
PEC 32 continua sendo prejudicial à sociedade e a todo
e qualquer servidor público,
estando ele em atividade,
aposentado, sendo detentor
de cargo exclusivo de estado
ou não.", conclui a nota.
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