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EDITORIAL

Na luta contra a fragilização
dos serviços públicos
O conjunto da população
vem enfrentando crescente dificuldade de acesso aos
itens mais elementares da
sobrevivência em decorrência da falta de empregos e a
perda de poder aquisitivo
das famílias em todo o país.
Esta triste realidade reforça a necessidade de políticas públicas que assegurem a efetivação de direitos,
o que coloca em primeiro
plano a relevância do trabalho realizado por servidores
públicos. Entretanto, está
sendo imposto um perverso
arranjo entre desigualdade

social e ataques às políticas
públicas em todos os campos e níveis.
A redução dos investimentos, nos últimos anos,
nas áreas de meio ambiente, previdência, saúde, educação são exemplos do
desmonte que afetam diretamente a qualidade e
a quantidade de serviços,
fundamentais para manter a
vida e a dignidade dos brasileiros.
No caso das universidades, as limitações orçamentárias provocam achatamento salarial, redução dos

serviços e das condições de
permanência, além de postos de trabalho. A demissão
dos trabalhadores terceirizados é a evidência mais
gritante.
As limitações repercutem nas funções de ensino,
pesquisa e extensão, já que o
conjunto de atividades precisa ser reduzido ou adaptado para caber no orçamento
estrangulado. Em um momento de retorno presencial, tomado de dificuldades, incertezas e perdas, os
docentes, técnico-administrativos e estudante são sub-
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metidos ainda a enfrentar
essa precarização das condições de trabalho e estudo.
É preciso estar atentos e
lutar contra a fragilização
dos serviços públicos.
Essa edição do Voz Docente instiga a reflexão sobre a postura e o caminho
necessário para enfrentar os
ataques à universidade pública, destacando a convicção de que somente a atuação coletiva será capaz de
retomar a construção de um
ambiente positivo.

ADUFPEL

Servidores articulam nova
data para deflagração da
greve unificada nacional
A avaliação da conjuntura
e da construção da greve nacional unificada dos Servidores Públicos Federais (SPF)
retornou à pauta da reunião
do Setor das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES) do ANDES-SN, em
22 de abril, e da Assembleia
Geral (AG) Permanente da
ADUFPel, em 18 de abril.
Os dois encontros foram os
primeiros a serem realizados
em formato presencial desde
o início da pandemia.
Na Assembleia, que inaugurou o auditório da nova
sede da ADUFPel e antecedeu a reunião do Setor, docentes fizeram uma análise
do cenário geral, voltando
a reforçar a necessidade de
organização de uma pauta
local, além do fortalecimento do movimento nacional,
indicando a manutenção da
construção da greve nacional
dos Servidores Federais.
Os principais pontos debatidos incluíram também a
articulação do Comando Local de Mobilização (CLM),
criado na AG do dia 18 de
março. Os informes sobre as
ações do CLM foram dados
pela secretária-geral Celeste
Pereira, que relatou o cumprimento da agenda aprovada na Assembleia anterior e
ainda destacou que a Seção
Sindical tem ampliado o esforço de mobilização e atuado na agenda de atividades
proposta pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe). Segundo ressaltou, o
Comando tem programado

encontros em unidades acadêmicas para a elaboração de
um dossiê.
Mobilização e greve
Conforme salientou a presidenta da ADUFPel, Regiana
Wille, a pressão dos servidores tem garantido resultados
e por isso é tão importante a
continuidade do movimento.
“A gente tem visto a construção da mobilização se misturar com as eleições e isso
acaba por desmobilizar a categoria. O ideal é que essas
duas coisas não se misturem.
(...) Se a gente não lutar, vai
perder o que ainda tem de
garantia. O rolo compressor
está passando muito forte”.
Regiana também alertou
sobre a especulação de um
suposto reajuste salarial de
5%, anunciado pelo governo
via imprensa, cujo índice não
contempla nem mesmo a inflação do período. “A gente
teve um ensaio ou uma cortina de fumaça de que o governo estaria orçando 5% de
aumento. Não tem nada oficial. Até então, fomos “recebidos” no Ministério da Economia apenas para dizer que
receberam as reivindicações,
mas, oficialmente, não tem
nada concreto. Inclusive, o
Fonasefe produziu um documento sobre isso, mas mesmo que fosse real não ajudaria em nada porque somente
a inflação de 2022 é de 7,1%.”
Diante do debatido, a Assembleia da ADUFPel definiu encaminhar ao Setor das
IFES o posicionamento de
manter a construção da greve

Foto: ANDES-SN

nacional dos SPF, colocar na
rua uma agenda com a pauta
de mobilização da educação;
indicar dias de mobilização/
paralisação em defesa dos direitos dos trabalhadores e a
defesa da universidade pública; atuar fortemente na construção da pauta local de mobilização, através do CLM e
da organização das entidades
representativas da categoria.
Reunião do Setor
Após as deliberações das
Assembleias de base, o Setor
das Instituições Federais de
Ensino Superior do ANDES-SN voltou a tratar da greve
unificada e definiu a realização de uma nova rodada de
assembleias até 17 de maio,
apontando o indicativo de
deflagração da greve para 23
do mesmo mês.
Até então, algumas categorias de servidores públicos federais já entraram em
greve, enquanto outras caminham para a construção.
Os trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social
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(INSS) estão paralisados desde o dia 23 de março e reivindicam reposição de 19,99%
nos salários. As atividades estão suspensas nos 26 estados.
O Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e
Tecnológica (Sinasefe) aprovou greve para 16 de maio.
Por sua vez, o Sindicato dos
Servidores da Universidade Federal de Pelotas (Asufpel) está em Assembleia Geral permanente, aguardando
desdobramentos.
Haverá
nova reunião do Setor das
IFEs em 20 de maio.
Os auditores da Receita
Federal entraram em greve
em 27 de dezembro de 2021.
Os funcionários pedem a regulamentação da Lei 13.464,
de 2017, que trata da instituição de um bônus de eficiência, o retorno de R$ 1,2 bilhão
equivalente a mais de 50% do
orçamento do órgão, e requerem a abertura de concurso
público.

...
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CULTURA

Ex-Pajé: retrato ficcional de
um etnocídio documentado

Crédito: Divulgação

Quando as luzes se apagam, o ex-pajé Perpera Suruí
não consegue dormir tranquilo. O medo, entretanto,
não vem do desconhecido
- muito pelo contrário. Ele
conhece os seres da mata, e
sente o castigo dos espíritos
que o açoitam durante a noite. Protestam contra o silêncio das flautas encantadas,
enfurecidos com o avanço
das igrejas evangélicas. Um
culto, este que o antigo líder
religioso se viu obrigado a
abraçar.
"Depois que o pastor disse que pajé era do diabo ninguém mais falou comigo,
viravam o rosto para mim",
expõe Perpera no diálogo
que sintetiza toda a problemática retratada no filme Ex-Pajé (2018), do diretor Luiz
Bolognesi. Entrar também
para a igreja, abandonando
seu posto, foi a única alternativa possível ao isolamento social que se impunha.
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Na cena em que revela
esse momento de sua vida,
tanto para seu interlocutor
quanto para o público, Pérpera está pescando com vara
e linha às margens de um
rio. Ao mesmo tempo, recorda que antes da conversão os
espíritos do rio estavam tão
presentes e ativos que tiravam os peixes do rio e entregavam aos montes nas mãos
dos pajés. A recordação do
passado encantado e livre,
torna o presente de escassez
- mediado pelo contato com
os brancos - um mero arremedo triste.
Silenciado, mas nunca verdadeiramente calado,
Perpera observa ao longo
do filme o desbastamento
de sua cultura. Crianças jogando no celular enquanto
ignoram os saberes dos antigos, orações fervorosas feitas
na igreja para pedir perdão
contra o pecado da existência. Sentado na soleira da

porta durante a missa, nesse
entrelugar de quem não está
nem dentro e nem fora ao
mesmo tempo, o ex-pajé parece demorar o olhar sob um
enxame de abelhas que toma
a árvore à frente. Na edição,
o som diegético dos insetos se mistura com a ladainha das rezas, fazendo tudo
parecer um zum-zum-zum
indefinido. Com a câmera
estática, acompanhando o
rosto do personagem vivo,
só podemos imaginar o que
se passa em sua mente.
Estratégia discursiva
Percebemos, logo de início, que este não se trata de
um documentário qualquer.
Não apenas pela temática, socialmente impactante,
mas pela linguagem. Não há
depoimentos para a câmera,
que permanece invisível aos
personagens o filme todo.
Bolognesi investe em longos
planos estáticos - cheios de
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poesia e luz. Vez ou outra,
alterna entre plano e contra-plano para dar dinamicidade. Quem conhece de cinema entende que são tomadas
intrincadas, que levam tempo e repetição, denotando a
ficcionalidade de algumas
cenas.
O diretor, entretanto,
não se furta em admitir essa
fronteira. Não havia dramaturgia, mas um roteiro se
desdobrava ao longo da convivência com os Paiter Suruí.
O caminho encontrado foi
justamente o da dualidade,
não apenas do protagonista,
mas da comunidade. Afinal,
quando a medicina branca
não dá conta, é ao ex-pajé
que recorrem na busca pelos saberes ancestrais e pela
força dos espíritos. Sua palavra tem força e respeito,
como no passado. Entretanto, passada a crise, as graças
são oferecidas novamente ao
Deus estrangeiro.

ESPECIAL

Investimento em educação
atinge o menor valor dos
últimos dez anos
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação (...)”, aponta trecho
do Artigo 227 da Constituição Federal, promulgada em
1988. No entanto, o governo
federal tem caminhado na
contramão disso. A garantia
de acesso à educação pública e de qualidade para toda
a população passa longe da
lista de prioridades do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
As medidas direcionadas à
gestão da educação têm sido
desastrosas. O que aconteceu
até agora foram trocas excessivas de ministros - cinco
estiveram à frente da pasta
-,inúmeros cortes de recursos
orçamentários, desvalorização de profissionais, perseguição ideológica e déficit do
salário de professores.
Quedas no investimento
em educação tem sido cons-

tantes desde 2013, mas ainda
assim a situação nunca foi
tão grave. Segundo estudo
do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), os
valores atingiram, em 2021,
o menor patamar dos últimos dez anos, desde 2012,
recuando pelo 5º ano consecutivo.
De acordo com os dados
do Inesc, mesmo que em
2021 o valor das despesas
autorizadas em educação foram R$ 3 bilhões superiores
ao do ano anterior (2020),
alcançando R$ 129,8 bilhões,
a execução financeira foi menor (R$ 118,4 bilhões). Entre
2019 e 2021, o valor reduziu
R$ 8 bilhões em termos reais
(de R$ 126,6 bilhões para R$
118,4 bilhões).
E em relação à perspectiva
para 2022, o Instituto aponta que o valor autorizado, de
R$ 123,7 bilhões, é R$ 6,2 bilhões menor que a verba de
2021 (R$ 129,8 bilhões). Os
dados são da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exer-

cício financeiro de 2022, sancionada pela presidência da
República no dia 21 de janeiro deste ano. Entre os pontos
mais frágeis da aprovação
da Lei, está o valor estimado
para as despesas do Ministério da Educação (MEC), de
R$ 736,39 milhões.
Conforme dados publicados pelo Diário Oficial da
União (DOU), a educação é a
segunda maior a sofrer cortes
este ano. Em primeiro lugar
está o Ministério do Trabalho
e da Previdência, que sofreu
um corte de aproximadamente R$ 1 bilhão, o que não
é novidade diante de tantos
ataques do governo à área.
Sucessão de ataques
Em 4 de março de 2019,
nos primeiros meses do governo, Bolsonaro já deixava
explícita sua intenção quando afirmou que o Brasil gasta muito com educação. Em
uma publicação no Twitter, o
gestor comparou o valor investido pelo MEC em 2003
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ao aplicado em 2016. "Brasil
gasta mais em educação em
relação ao PIB que a média
de países desenvolvidos", publicou.
A declaração foi refutada
pelo relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que mostrou que o
Brasil tem um dos mais baixos investimentos no setor,
sendo US$ 3.250 por aluno
ao ano, contra mais de US$
10 mil na média dos 38 países analisados.
Junto a tudo isso, no mesmo ano, o governo tentou
usar a liberação do orçamento como moeda de troca para a aprovação da Contrarreforma da Previdência.
O então ministro da Educação, Abraham Weintraub,
em audiência no Congresso
em maio, chegou a ameaçar:
“Se a gente conseguir passar
a Previdência e voltar à arrecadação, volta o orçamento”.
O risco iminente de fechamento das Instituições de

5

Créditos: ANDES-SN

Ensino Superior (IES) levou
a população a ocupar as ruas
em dois dias históricos de
luta contra cortes bilionários
no orçamento da educação e
em defesa das aposentadorias. Reunidos, os movimentos estudantil e sindical pararam o país em uma greve
geral no dia 14 de junho.

sidência, Bolsonaro tem se
esmerado em tornar cada
vez mais precária e insustentável a situação da educação
pública superior. Em 2019,
a verba para investimento
nas universidades federais
despencou para R$ 760 milhões – apenas 27,34% do
que foi aplicado em 2010,
quando o país tinha 17 milhões de habitantes a menos. Após isso, os contingenciamentos não pararam
mais. Em 2020, o MEC terminou o ano com a menor
dotação orçamentária desde
2011, com R$ 143,3 bilhões.
Atualmente, os valores, corrigidos pela inflação, são
os menores em nove anos.

Cortes em todos os níveis
A partir dos dados gerados pelo Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), é possível identificar que
a diminuição de recursos
não atinge somente o ensino
superior, mas todos os níveis.
Na educação básica, que
inclui ensino fundamental
e médio, os recursos caíram Pesquisa comprometida
Coincidindo com os corde R$ 6,9 bilhões em 2020
tes, as depara R$ 6 bicisões polhões em 2021.
A Capes registrou
líticas
de
Em 2018, duBolsonaro
rante o goverem 2021 o menor
no Temer, a volume de bolsistas também têm
compromeverba atingiu
desde 2012, chetido a ciên7,5 bilhões. Na
gando
a
apenas
284
cia e a peseducação inmil.
Cerca
de
40%
a
quisa. Em
fantil, o corte
foi ainda mais menos que em 2018. comparação
com a gesprofundo: metão anterior,
tade do orçamento, de R$ 207 milhões, a concessão de bolsas destiem 2018, para R$ 96 mi- nadas à pesquisa científica e
à formação de docentes deslhões em 2020.
Créditos:
ANDES-SN
Desde que assumiu a pre- pencou.
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Em dados obtidos por lotas (UFPel). Segundo o
meio da Lei de Acesso à In- pró-Reitor de Planejamento
formação, é revelado que e Desenvolvimento e reitor
houve uma queda de 17,5% eleito, Paulo Ferreira Júnior,
no número de bolsistas con- “a UFPel está enfrentando a
templados pelo Conselho pior situação orçamentária
Nacional de Desenvolvi- de sua história recente”.
mento Científico e TecnolóEle salienta que após engico (CNPq) e de 16,2% pela frentar o menor orçamento
Coordenação de Aperfeiço- proporcional ao tamanho da
amento de Pessoal de Nível instituição (depois do REUSuperior (Capes).
NI) em 2021, quando a insAo analisar os governos tituição foi penalizada com
anteriores, a média anual de um corte de 20% nos recurbolsistas do CNPq, destina- sos de custeio - utilizado
das a pesquisas científicas para arcar com as despesas
em diferentes áreas de for- de manutenção da Universimação, caiu de 88,9 mil nos dade - e de 30% nos recursos
governos de Dilma Rousseff para investimento em obras
(PT), 2015 a 2016, e Michel e aquisição de equipamentos,
Temer (MDB), 2016 a 2018, no ano de 2022 praticamente
para 73,3 mil na gestão Bol- são retomados os valores de
sonaro (2018 a 2021). A re- 2019 em ambas as fontes.
dução marcou o ano de 2021
Conforme aponta, a UFPel
como o menor investimento precisa buscar sobreviver a
dos anos analisados, chegan- este ano, mantendo um défido a menos de R$ 1 bilhão cit que não impacte nas suas
pela primeira vez. Foram ve- atividades fim, mesmo com
tados R$ 859 mil.
todas as dificuldades que esA Capes, fundação vincu- tão sendo impostas. “O que
lada ao Ministério da Educa- aconteceu em 2021 traz um
ção, também foi atingida em forte impacto para esse ano,
cheio e registrou em 2021 o fazendo com que tenhamos
menor volume de bolsistas ‘14 meses’ de compromisdesde 2012, chegando a ape- sos para honrar no exercício
nas 284 mil. Número muito 2022 com recursos que não
distante do que
dariam conta
ocorreu
em
nem de um
"A
UFPel
está
en2018, quando
ano normal.
frentando a pior
o país atingiu
Obviamen485,9 mil bolsituação orçamen- te, o início
sas.
tária de sua história p r e s e n c i a l
Apesar de
no meio do
recente" - Paulo
evidenciada a
ano também
Ferreira
Júnior.
i mp o r t â n c i a
trará aquela
do desenvolredução invimento ciendireta, mas
tífico nacional durante a num montante bastante inpandemia, a Fiocruz, maior ferior ao que aconteceu em
instituição de pesquisa bio- 2021 pelo retorno presencial
médica da América Latina, das atividades administraque teve um papel funda- tivas e das práticas desde o
mental na imunização con- início do ano”, explica.
tra a Covid, sofreu um corte
Em relação ao orçamende R$ 11 milhões no orça- to de custeio da Universidamento sancionado para este de em 2022, Ferreira destaca
ano.
que este deveria estar em torno de R$ 89 milhões, em um
Situação na UFPel
cálculo baseado apenas na
O estrangulamento de aplicação de um reajuste baverbas tem afetado direta- seado em índices acumulamente o funcionamento da dos, como o Índice Nacional
Universidade Federal de Pe- de Preços ao Consumidor
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Amplo (IPCA). “Conside- tanto, para manter os investirando a inflação acumulada mentos na área, ele conta que
desde 2019 e o quanto isso os valores de custeio acabam
impacta no custo anual da também sendo usados para
UFPel, seja em contratos de assistência, o que faz com
serviços terceirizados, e até que outras frações da UFPel
no pagamento de energia sejam impactadas. “Foi preelétrica e combustível, o or- ciso diminuir os contratos
çamento de custeio está defa- de terceirizados, renegociar
sado em mais de 15 milhões.” contratos de aluguel e de ma“Quando trata-se do orça- nutenção, entre outros”.
mento de investimento, a ouAlém disso, mesmo contra fonte de recursos da Uni- siderando as economias inversidade, a situação é ainda diretas causadas pelo ensino
mais crítica”, afirma. Isso remoto, como a de energia
acontece porque os recursos elétrica, a instituição encerchegam a bem
rou o ano de
menos que a
2021
com
Segundo a Auditoria
metade do que
um déficit
Cidadã da Dívida
era alocado em
de R$ 5 miPública, tomando
2017, limitanlhões. Isso
como exemplo as leis
do de maneiatingiu o paorçamentárias anuais,
ra relevante a
gamento da
não falta dinheiro
capacidade de
maioria dos
para financiar a
realização de
contratos
educação pública.
reformas
de
dos meses de
grande porte e
novembro e
adequação de
dezembro.
prédios.
O pró-reitor reforça que Plano Nacional de Educação
não houve cortes de bolsas,
O orçamento precário,
mas os recursos do Progra- segundo analisa o Inesc,
ma Nacional de Assistência afeta as metas estabeleciEstudantil (PNAES), polí- das pelo Plano Nacional de
tica do MEC que visa auxi- Educação (PNE), aprovado
liar a permanência de jovens pelo Congresso Nacional
de baixa renda, também são em 2014, que até agora não
equivalentes à 2019. No en- foram cumpridas.

No que diz respeito ao
investimento público em
educação, o Plano prevê um
aumento de até 7% do Produto Interno Bruto (PIB) no
quinto ano de vigência da
lei e em 10% até 2024 e fixa
20 metas para os governos
de todas as esferas, que incluem objetivos como a erradicação do analfabetismo
e universalização da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.
Aos dez anos de vigência do
PNE, é estipulado que a população brasileira seja alfabetizada até os 6 anos.
Dívida pública
Dos R$ 4,7 trilhões previstos de total de despesa
da LOA 2022, R$ 2,471 trilhão vai para cobrir gastos
com juros e amortizações
da chamada dívida pública brasileira, o que representa mais de 56% do valor
total aprovado. Outra parte
do orçamento será destinada ao programa social Auxílio Brasil, que substituiu
o Bolsa Família, justamente
em ano eleitoral, R$ 89,1 bilhões. Jair Bolsonaro manteve ainda os R$ 4,9 bilhões
previstos para o Fundo Eleitoral e R$ 16,5 bilhões para
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emendas de relator-geral
de Orçamento, o chamado
“orçamento secreto”, devido à falta de transparência
na distribuição e destinação
dos recursos pelos parlamentares.
Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, tomando como exemplo as
leis orçamentárias anuais,
não falta dinheiro para financiar a educação pública.
Em recente análise publicada, frisou que os valores
destinados somente aos juros da dívida pública vêm
aumentando a cada ano e,
hoje, representam quase o
dobro da previsão do orçamento da educação: R$
120 bilhões. Isso demonstra
que não faltam verbas para
aplicação em políticas públicas e investimentos em
áreas prioritárias como educação e saúde, o que ocorre
é o desvio de recursos para
a continuidade e o aprofundamento do pagamento de
juros e amortizações do serviço da dívida pública.

...
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Os desafios do ensino remoto
e do retorno presencial
Docentes compartilham as dificuldades que enfrentaram nos
dois últimos anos e perspectivas para o retorno presencial
Um longo período se passou desde o início da pandemia e a paralisação das atividades presenciais na UFPel.
Desde junho de 2020, a comunidade acadêmica teve
que enfrentar uma nova realidade, a do Ensino Remoto
Emergencial, implementado
como alternativa para a manutenção das atividades acadêmicas no ensino de Graduação e de Pós-Graduação.
Após todo esse tempo, as
atividades devem voltar, em
sua totalidade, ao formato
presencial, no dia 1º de agosto, quando terá início o Calendário Acadêmico referente ao primeiro semestre de
2022. A decisão foi divulgada em Nota Oficial pela reitoria da Universidade em 29
de abril deste ano.
Isso significa uma nova
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etapa. Estudantes, docentes e
técnico-administrativos, que
tiveram suas rotinas alteradas, jornadas duplicadas e
enfrentaram as dificuldades
do ensino remoto, passarão
por um novo obstáculo. Para
aqueles que faziam parte da
instituição antes da pandemia, o cenário será de readequação, já os que ingressaram nos últimos dois anos,
será ainda mais desafiador.
Nesse retorno, a professora da Faculdade de Enfermagem, Aline Basso da Silva, que entrou na UFPel em
setembro de 2020, vivenciará uma experiência distinta
do professor da Faculdade
de Veterinária, Luiz Filipe
Damé Schuch, que leciona
na UFPel desde agosto de
1997. Entretanto, até chegar
às perspectivas para o retor-

no integralmente presencial, ambos confidenciam
como lidaram com o ensino
remoto no dia a dia.
Experiências novas
Para Aline, foram inúmeros os desafios de entrar
para a UFPel como docente
iniciante sem conhecer, de
fato, a instituição. Até então,
em sua bagagem acadêmica,
contava com uma passagem
como professora substituta
e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), onde ficou
por dez anos, incluindo o
período de pós-graduação.
Lá, já havia tido contato
com a educação remota na
Graduação, porém isso não
foi o suficiente para lidar
com a prática rotineiramente. “Tinha algum conheci-
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mento com a parte tecnológica, mas, muito embora
minha geração tenha uma
certa proximidade com a
questão tecnológica, foi um
desafio muito grande trabalhar com essa metodologia
toda voltada ao ensino remoto, à internet”, conta.
Conforme ressalta, os
pontos que mais a impactaram foram o contato com os
alunos e os colegas de trabalho e o controle pedagógico.
“Na questão do contato com
os alunos, eu sou uma defensora muito grande do ensino
presencial, principalmente
na questão da Enfermagem,
que é uma Graduação muito
voltada ao cuidado e precisa
de uma proximidade com o
ser humano”.
Nesse sentido, o ensino
remoto também a distanciou

do controle pedagógico, re- se adaptar ao longo dele. “A
sultante muito da precarie- gente acabou executando um
dade de estrutura e material processo em que as condições
em que os estudantes estive- foram se criando parcialmenram inseridos durante o pe- te no caminho e a gente foi
ríodo: de internet instável, aprendendo com a colabofalta de um computador de ração das pessoas com mais
qualidade, entre tantas ou- experiência, mas sem efetivatras questões
mente uma
que os afetapreparação e
ram durante a
uma tecnolo"Chegamos à expandemia.
gia adequada
tenuação total do
Aline tampara isso”.
modelo
de
ensino
bém reforça
Schuch
remoto.
Extenuou
os
que enfrentou
defende que
muita dificul- professores e, tenho a implemendade de adap- certeza, os alunos" - tação emertação. Chegou
Luiz Filipe Schuch. gencial do
a realizar um
modelo recurso de formoto para a
mação de professores ini- manutenção da vida acadêciantes, que a ajudou um mica foi essencial, mas avapouco a entender a UFPel lia que ele não foi capaz de
de forma institucional, mas sanar todas as necessidades
faltou o contato direto. “Há de um curso prático como a
colegas que eu não conheço Veterinária, em que o contato
e nunca vi. Às vezes, só es- é fundamental. “Eu acho que
cuto a voz durante as reuni- o nosso curso é muito prático
ões. Então, de fato, eu não e vai esbarrar sempre no lime sinto tendo conhecimen- mite do contato, de observar
to desse mecanismo da Uni- e reconhecer os movimenversidade como um todo, tos do animal. No sentimentanto ele vinculado ao insti- to dos alunos, para mim, foi
tucional, de como funciona muito claro o medo inicial e a
a Universidade, como de co- imensa dificuldade de acesso
nhecer os colegas e os meus que perdurou durante todo
alunos”. De acordo com ela, o o tempo. E, agora, chegou à
isolamento só foi amenizado extenuação total do modelo.
por algumas aulas práticas Eu acho que, na forma como
nas redes de saúde do muni- se colocou, chegou no limite,
cípio, onde acompanhou pe- que extenuou os professores
quenos grupos de alunos.
e tenho certeza que extenuou
os alunos”.
Dificuldades de adaptação
Aline também aponta as
A situação para Luiz Schu- dificuldades de adaptação,
ch também não foi fácil. Em principalmente em relação
25 anos de UFPel, ele co- aos materiais. Ela destaca que
menta que não havia passa- sentiu o processo ocorrer de
do por nada semelhante. Se- forma muito individualista.
gundo relata, o percurso foi “O professor teve que comtodo percorrido sem prepa- prar o seu computador, o
ro e os docentes tiveram que material adequado para dar

aula, uma internet boa. Antes de vir para Pelotas, eu tive
todo um momento de transição. Eu fiquei em outra cidade dando aulas remotas e a
internet não era boa, tive que
comprar uma internet melhor”. A professora confessa
que sentiu todas essas fragilidades bastante presentes na
sua rotina de trabalho, assim
como na dos estudantes.
Do ponto de vista estrutural, o professor Schuch
também comenta que sentiu tudo de uma forma muito individual. “O que a gente fez foi aprender com as
condições individuais que
cada um conseguiu, com a
própria disposição e com a
própria capacidade mental e
emocional de realmente encontrar um caminho para
fazer a adaptação”, afirma,
destacando que não houve
preparo, na Universidade,
para esse tipo de docência:
“Eu acho que o que a gente se obrigou a fazer foi repentino e, sem dúvidas, sem
a adequada preparação e
construção tecnológica de
equipamento para isso”.
Perspectivas
Faltando poucos meses
para um retorno totalmente presencial, Schuch e Aline
contam quais serão os maiores desafios do processo educacional na prática e o que esperam para o período.
Segundo Luiz, será um
momento necessário para
maturar e processar o que
passou e reencontrar seus
espaços, dando prioridade à
atenção à saúde. “Tenho percebido alguns colegas com
dificuldade para várias questões, então há um impac-
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to psicológico muito grande
desse período [pandêmico],
e eu acho que o respeito aos
tempos de cada um é importante. Certamente, com relação aos docentes e com relação aos alunos, a gente não
pode esquecer todo o impacto econômico e social que o
país está passando e isso traz
uma ansiedade muito grande
a todos”.
Aline também reflete sobre as questões referentes à
organização estrutural e todos os fatores externos que
atingem a comunidade acadêmica. Para ela, a Universidade não voltará a funcionar
como antes, em um primeiro
momento, pois será necessário um tempo para a adaptação e reorganização, tanto estrutural e metodológica
quanto de recursos humanos.
“Dentre essas questões todas,
os determinantes dos impactos do processo da pandemia,
essa crise que se instalou e
que não é só a crise da Covid,
do vírus, mas essas consequências que a gente tem visto
tanto da saúde mental da população dos professores e dos
alunos como a questão do
aumento da pobreza, da desigualdade social e do desemprego, isso traz impacto para
as pessoas que frequentam a
Universidade. Eu vejo muito
isso na prática”, afirma.
A entrevista completa
com os professores foi divulgada no episódio 121 do podcast Viração. Confira aqui. A
ADUFPel, através do GTPE,
está organizando um seminário Regional para a profundar
esse debate e trocar experienciais com outras seções sindicais e categorias. O evento
será anunciado em breve.
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Educação em Cuba: um
histórico de resistência
Durante o 40º Congresso
do ANDES-SN, que ocorreu
ao fim de março em Porto
Alegre, as discussões dos e
das docentes foram acompanhadas de perto pelas
duas integrantes da delegação cubana. Glória Rodrigues, membro do secretariado do Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Educação, Ciência e Esporte, estava ladeada por Maria Caridad Cordeiro, funcionária
de relações internacionais da
Central de Trabalhadores de
Cuba.
A presença da delegação
veio reforçar o diálogo com
as classes dos trabalhadores
e trabalhadoras da educação
para além das fronteiras nacionais, e culminou em uma
entrevista coletiva. Em sua
fala aos jornalistas, as duas
exploraram um pouco da realidade da educação superior
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na ilha, além de dar mostras ensino da população era trada visão coletiva que atraves- balhado no período anterior
sa formação, pesquisa e pro- ao do governo revolucionádução. Parte
rio. Os númedeste materos ajudam
Após
a
Revolução
rial foi publia contar essa
Cubana, em 1959,
cado em forhistória: em
mato podcast
1958, Cuba
a ilha tornou-se
no programa
possuía cerca
território livre de
Viração, da
de 5 milhões
analfabetismo em
ADUFPel, e
de habitantes,
menos de três anos.
pode ser ousendo 1 mivido aqui.
lhão de analNesta mafabetos – sem
téria, por sua vez, vamos contar os milhares de semipartir da entrevista com Gló- -analfabetos e de crianças
ria e Maria Caridad para nos em idade escolar, mas sem
debruçar um pouco mais so- o devido acesso. Na época,
bre o histórico e a estrutura havia apenas 15 mil estudande ensino no país.
tes universitários e três universidades, sendo uma delas
Formação inicial
privada.
Para conhecer um pouco
Hoje, estima-se que um
mais sobre o Sistema Nacio- em cada sete trabalhadores
nal de Educação (SNE) da em Cuba tenha ensino supeRepública de Cuba é funda- rior completo – nas suas vámental compreender como o rias modalidades, com mais
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de 60 universidades à disposição do povo. O investimento econômico, por certo,
é grande responsável pelas
transformações: há anos que
13% e todo o PIB do país é
destinado à educação, e mais
de 20% da despesa orçamental com a educação superior.
Resultados estes acompanhados e aferidos por órgãos
internacionais, como a própria Unesco.
Com a Revolução Cubana em 1º de janeiro de 1959,
liderada por Fidel Castro, a
situação começaria a mudar
rapidamente. Ao ponto que
em 22 de dezembro de 1961
- um período de quase três
anos, portanto – Cuba é declarada como território livre
de analfabetismo.
O feito, por si só, já é marcante, mas vale atentar para a
estratégia. Buscou-se de início a redistribuição da estru-

tura física das escolas e dos
professores, deslocando a
força de trabalho para onde
era mais necessária. No entanto, o número de mestres
necessários era ínfimo comparado à tarefa que se desdobrava pela frente. Assim, em
uma medida emergencial,
instaurou-se um ativismo
pedagógico ligado à ideia
de "quem sabe mais ensina
quem sabe menos". Não era
preciso, assim, esperar a graduação dos professores para
que o processo de ensino tivesse início.
De princípio, é claro, a
busca foi pelo fortalecimento das escolas básicas do
primeiro segmento. Com a
etapa concluída, foi preciso
criar outras estratégias de
capacitação técnica e intelectual da força de trabalho
urbana e campesina.
Desconhecimento
A ignorância sobre a ilha
permitiu que notícias falsas circulassem livremente,
como a que questionava nos
tempos do Mais Médicos
como poderia haver 6 mil
médicos cubanos no Brasil, sendo que “só havia duas
faculdades de medicina no
país”. Apuração das agências de checagem, entretanto, mostrou que apenas com
cursos de Medicina disponíveis, existem 26. Um estudo
feito pelo Ministério da Saúde Pública de Cuba mostrou
que o país formou mais de
80 mil médicos entre 1959
e 2003. Para além disso, em
2015, segundo a Organização Mundial da Saúde, Cuba
tinha 76,5 mil médicos com
quase metade especializados
em saúde da família.
Em seu Relatório Mundial de Acompanhamento
da Educação 2020, a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco) reconheceu a eficácia do programa
cubano "Educa a Tu Hijo"
para garantir uma educação
inclusiva e de qualidade desde a primeira infância e em

contextos rurais. Também
elogia o Programa de Educação Sexual de Cuba e destaca
sua abordagem preventiva,
gênero e direitos sexuais, em
todo o currículo básico, eletivas e estudos de pós-graduação.

tema de educação de jovens levar em conta o embargo
e adultos está organizado comercial que desde a décaem três níveis educacionais da de 1960 é imposto sobre
diferenciaCuba pelos Esdos: Educatados Unidos,
ção Operária Não existe vestibular a maior potênC a m p o n e - em Cuba, posto que cia econômisa, de nível
ca do planeta.
o acesso ao ensino
primário;
São 243 medisuperior
é
universal.
Secundádas que ainda
E é possível gradu- hoje permaneria Operária
ar-se bacharel ou
Camponecem ativas o
sa, de nível
que gera inútécnico superior.
médio básimeras conseco, e Faculquências. “Os
dade Operária Camponesa danos acumulados durante
(FOC), de nível médio supe- quase seis décadas de aplicarior.
ção dessa medida totalizam
Não existe vestibular em US$ 144 bilhões (cerca de R$
Cuba, posto que o acesso ao 734 bilhões)”, afirmou o goensino superior é universal. verno cubano no documenEntretanto, para carreiras to “Cuba vs. Bloqueio” que
mais concorridas, a aferição apresentou sobre o embargo
é feita a partir do histórico à Assembleia Geral da ONU
escolar. Os que não conse- em 2020. Ainda assim, Cuba
guem boas notas no período resiste investindo na educapré-universitário pode fazer ção como caminho.
exames para compensar os
Lastro disso se deu reprejuízo.
cenetemente. A pandemia
Além das licenciaturas e de Covid-19 foi uma tragébacharelados, existe a opção dia para o mundo todo, mas
da educação superior de ci- causou especial estrago na
clo curto, um novo subsiste- ilha onde a escassez movida
ma aprovado no país a partir pelo bloqueio impera. Glória
de 2018. Nele, é possível se e Maria Caridad, da delegaformar como técnico supe- ção cubana, apontam o que
rior - estando o profissional ajudou a mudar a situação:
um nível acima do técnico solidariedade internacional
profissionalizante. Estão dis- e uma disposição do goverponíveis 17 especialidades no em salvar a vida do povo.
na área de saúde pública, 9
Foi assim que, no período
de professor secundarista, mais crítico, o investimenalém de técnicos de seguran- to em pesquisa e em saúde
ça da informação, entre ou- pode ser coroado com o detras em vias de abertura.
senvolvimento de 5 vacinas
Como resultado de um contra a Covid-19. A título
pensamento institucionali- de exemplo, a vacina Abdala
zado em que a coletividade obteve 92,28% de eficácia em
é mais importante que o in- 2021 e a Soberana 02 mosdivíduo, os cursos disponí- trou eficácia de 91,2% quanveis em cada universidade do administrada em duas
dependem da necessidade doses, seguida de reforço de
de cada região. No entanto, uma dose da vacina Soberacomo informa Glória Ro- na Plus. Resultado coletivo
drigues, nada impede que o de cooperação entre univeraluno se desloque para outra sidades, laboratórios e o gocidade onde há o curso que verno revolucionário.
deseja. "Existe flexibilidade,
é possível", garante ela.

Reforma Universitária
Em artigo em que analisa
mais de meio século de educação na ilha, o pedagogo
cubano Justo Alberto Chávez Rodriguez apontou outro elemento fundamental
para produzir transformações nos âmbitos acadêmico
e social: a criação do Departamento de Bolsas e da adesão massiva dos bolsistas em
1972.
A educação era gratuita, mas a perda de braços
de trabalho entre as famílias
não era sustentável. A Reforça Universitária possibilitou,
com o decorrer dos anos, que
de filhos de operários e camponeses se convertessem nos
primeiros profissionais universitários em suas respectivas famílias. Um lembrete
de que não basta ser gratuito
para ser realmente acessível.
Após uma série de mudanças e adaptações, hoje
podemos entender a educação em Cuba como um conjunto de vínculos de subssistemas integrados. A base
de tudo é o Subssistema de
Educação Geral Politécnica
e Laboral, que vai abranger
todo o período equivalente à
educação básica e ao ensino
médio.
Quando aprovado no 9º
grau, o aluno tem diante de
si uma série de possibilidades
distintas de como seguir seus
estudos - sempre ligadas às
áreas de desenvolvimento do
país: magistério, escolas politécnicas e formação de bacharéis. Na opção pela academia,
Institutos Pré-Universitários
Vocacionais ajudam os alunos
durante o 10 e 12 graus a desenvolverem os conhecimentos necessários para o ensino Desafios
superior.
Ao refletir sobre os destiParalelamente, o subsis- nos da ilha, é impossível não
Voz Docente - Maio/2022
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Servidores intensificam luta
por reposição salarial
O mês de abril foi de intensa mobilização pelo reajuste emergencial salarial de
19,99% dos Servidores Públicos Federais (SPF), reivindicação central que tem movimentado Brasília (DF) e os
estados desde que foi protocolada a pauta junto ao Ministério da Economia, em 18
de janeiro deste ano.
Os trabalhadores, assim
como fizeram no mês de março, deram seguimento a uma
agenda de movimentação política, organizada pelo Fórum
das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos (Fonasefe) e outras entidades representativas dos SPF, como o
ANDES-SN.
“Bolsonaro Nunca Mais”
A primeira atividade aconteceu em 9 de abril, quando
a indignação pelo aumento
abusivo dos combustíveis, do
gás, da fome e do desemprego levou milhares de pessoas às ruas por todo o país. A
onda de protestos “Bolsonaro
Nunca Mais” movimentou as
redes sociais e mais de 70 cidades, incluindo Pelotas (RS),
em denúncia às crises social e
econômica que colocam em
risco a vida de brasileiros e
brasileiras.
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Em Pelotas, um ato foi organizado pela Frente em Defesa do Serviço Público, das
Conquistas Sociais e Trabalhistas (Frentão), integrada
pela ADUFPel. A partir das
10h, a população reuniu-se
no largo do Mercado Público com cartazes e bandeiras
para fortalecer o grito pelo
Fora Bolsonaro e Mourão.
Semana de Lutas do Setor
De 25 a 29 de abril, após a
rodada de Assembleias convocada pelo ANDES-SN, entre 11 e 20, para que professoras e professores debatessem a
construção da greve unificada
(confira na página 3), o Setor
das Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES) realizou uma semana de Lutas.
Tendo como tema central
“Pela reposição salarial e em
defesa da Educação Pública”,
a mobilização ocorreu conjuntamente com demais Servidores Públicos Federais, no
âmbito do Fonasefe. No período, aconteceram paralisações e atos nos estados, assim
como atividades nas universidades, institutos e CEFETs.
Também foi dada continuidade à vigília em frente
ao Ministério da Economia,
com o objetivo de pressionar

o governo a abrir negociações
acerca da recomposição salarial emergencial. Ao mesmo
tempo, os SPF mantiveram a
pressão junto ao Congresso
Nacional pela defesa dos seus
direitos.
No dia 26, entidades que
compõem o Fórum Nacional Permanente de Carreiras
Típicas de Estado (Fonacate)
e o Fonsefe se reuniram com
a Liderança da Minoria na
Câmara dos Deputados para
tratar de assuntos ligados à
reposição salarial. Os representantes criticaram a falta de
uma mesa de negociação para
tratar do assunto e classificaram como um “desrespeito” a
possível posição do governo
em conceder reajuste de apenas 5% após um longo período de inflação acumulada.
Na ocasião, o Fórum se
comprometeu em enviar um
novo ofício reiterando o pedido e em agendar reunião
com o presidente da Câmara
dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), para levar
a discussão e pontuar a necessidade da criação de uma Comissão Geral para debater o
assunto.
Durante a tarde do dia 27,
representantes da Federação
Nacional dos Trabalhadores
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e Trabalhadoras do Judiciário
Federal e Ministério Público
da União (Fenajufe) participaram de uma reunião com
o diretor-geral do Supremo
Tribunal Federal (STF), enquanto os demais servidores
públicos organizaram um ato
do lado de fora. O encontro
foi fruto de um debate iniciado com o Supremo em fevereiro, no qual o ministro Luiz
Fux afirmou que iria dar andamento à análise do pedido
de reajuste salarial emergencial, atualizado com a inflação
de dezembro de 2021.
Dia de Paralisação
Um Dia Nacional de Paralisação aconteceu em 28 de
abril. Durante a manhã, na
capital federal, uma marcha
saiu do Bloco C e seguiu até o
Ministério da Economia. Para
além do ato, uma comissão
buscou audiência para que
as reivindicações da categoria sejam ouvidas. A luta continuou durante a tarde com
panfletagem na Rodoviária
de Brasília.
A ADUFPel esteve presente na maioria das atividades,
representada por docentes
sindicalizados e diretores.

...

