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A pandemia contada por mulheres e suas 
vivências na universidade
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A importância de refletirmos sobre saúde
mental como uma questão coletiva 
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Construção coletiva da pauta docente

EDITORIAL

Site: adufpel.org.br
Redes sociais: @adufpel

O Voz Docente, através dos seus artigos nos convoca a re-
forçar a importância da caminhada de um Sindicato Nacional e 
suas sessões sindicais reafirmando o comprometimento com as 
lutas classistas e a defesa irrestrita da Educação Pública, gratui-
ta, laica e socialmente referenciada nos interesses da classe tra-
balhadora. Temos um mês com muitas atividades: uma agenda 
de mobilização nacional, colocando em prática o plano de lutas 
aprovado no 41º Congresso do ANDES-SN em Rio Branco/Acre 
e atividades locais que reforçam a ampla mobilização, entre elas o 
Dia Internacional da Mulher.  

O congresso do ANDES configurou-se numa semana in-
tensa de discussões em defesa da “Educação pública e pela garan-
tia de todos os direitos da classe trabalhadora”. Foram discussões 
que serão balizadores das nossas ações durante este ano. Para 
isso, é necessário que estejamos atentos às resoluções que orien-
tarão essas lutas dos e das docentes das Instituições Federais de 
Ensino ativamente participativos como um sindicato classista e 
pela base que somos. 

Várias ações foram deliberadas e são referentes à atuação 
em conjunto com as demais entidades de servidores e servidoras 
públicos federais e já estão em andamento com intensas e pon-
tuais ações. Um exemplo disso foi a abertura da mesa de nego-
ciações sobre o reajuste salarial dos servidores públicos federais, 
lembrando que reajuste não é aumento, é direito! Não podemos 
esquecer também a imperiosa e necessária intensificação da luta 
pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016, do Teto dos 
Gastos sociais, e pelo arquivamento da PEC 32/20, da contrarre-
forma Administrativa. 

Seguimos firmes na defesa da carreira e da universidade e o 
desafio é ampliar o trabalho de base em nossa seção sindical. Te-
mos uma categoria grande em número no país todo que precisa 
ter o sindicato como referência. É necessário que cada vez mais 
fortaleçamos esse sindicato. A categoria, lutando junto do AN-
DES-SN, terá mais força para continuar defendendo uma educa-
ção e universidade públicas. SIGAMOS EM LUTA!



Voz Docente - Março/2023

O mês de março será intenso de ati-
vidades que integram uma intensa agenda 
de mobilização nacional, em defesa das 
servidoras e dos servidores públicos fede-
rais, das mulheres, da saúde e da educação, 
que envolverá a discussão de temas relacio-
nados à precarização do trabalho, ensino 
remoto, adoecimento docente e privatiza-
ção. A realização dos eventos ocorre em 
conformidade com as deliberações do 41º 
Congresso do ANDES-SN, realizado no 
início de fevereiro, em Rio Branco (AC). 

Seminário Estado e Educação
O VII Seminário Estado e Educação 

será o primeiro evento nacional do mês 
destinado à discussão de pautas da catego-
ria docente. Com o tema “O Projeto do Ca-
pital para a Educação: Como enfrentá-lo?”, 
ocorrerá de 10 a 12 de março, na Seção 
Sindical do(a)s Docentes da Universidade 
Estadual do Ceará (SINDUECE), em For-
taleza.

A programação inclui painéis sobre 
a Reforma do Ensino Médio; o projeto do 

Capital para a educação; dez anos da Po-
lítica de Cotas; militarização e a ofensiva 
neoliberal nas escolas e plataformização da 
educação. 

Seminário Nacional de Saúde do Traba-
lhador Docente

Entre 17 e 19 de março, acontece o  
VIII Seminário Nacional de Saúde do/a 
Trabalhador/a Docente, na Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), tendo como tema “A Pandemia, 
Ensino Remoto, intensificação da precari-
zação do trabalho e adoecimento docente”.

As mesas que compõem o evento 
tratarão de pandemia; ensino remoto; in-
tensificação da precarização do trabalho; 
adoecimento docente; papel do estado; 
saúde do/a trabalhador/a; condições de 
trabalho docente. 

No último dia, haverá reunião do 
Pleno do Grupo de Trabalho de Seguri-
dade Social e Assuntos de Aposentadoria 
(GTSSA) sobre deliberações do 41º Con-
gresso. 

Jornada de mobilização sobre aposenta-
doria

O mês de atividades é encerrado 
com a Jornada de Mobilização sobre As-
suntos de Aposentadoria, dias 28 e 29, 
em Brasília (DF), na sede do ANDES-SN. 
Considerando a necessidade de enfrenta-
mento aos ataques da extrema direita, de 
mobilizações em defesa da democracia, a 
Jornada foi adiada para 2023, como tam-
bém as articulações com a nova bancada 
do parlamento brasileiro, que tomou posse 
em 1º de fevereiro, necessária para a reali-
zação das atividades em defesa das nossas 
relacionadas à aposentadoria. 

Nos dias de Jornada, haverá debates 
sobre os desafios da aposentadoria (ontem, 
hoje e amanhã) e os impactos das carreiras 
docentes, bem como visitas aos gabinetes 
de parlamentares (Anexo II do Congres-
so). 

Agenda de março prevê intensa mobilização 
ADUFPEL
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Representantes da ADUFPel participarão dos eventos que promoverão debates importantes para a categoria docente

No Dia Internacional da Mulher (8 
de março), as ruas de Pelotas foram no-
vamente tomadas em um ato que aconte-
ceu no final da tarde. A partir da Esqui-
na Democrática (Chafariz da Andrade 
Neves), centenas de mulheres saíram em 
marcha pelo centro da cidade em defesa 
de direitos e celebração pela data de luta. 

Assim como nos anos anteriores, 
ainda ocorrerão atividades por todo o 
mês. No dia 11, o 8M terá espaço, com 
uma banca própria, na feira vegana BRO-
TA, onde serão distribuídos materiais in-

formativos. Neste dia também acontece  
o Almoço das Mais Velhas, no Kilombo 
Urbano Ocupação Canto de Conexão. E, 
no dia 14, a Frente irá se somar na cons-
trução da atividade que marcará os cinco 
anos do assassinato de Marielle Franco. 

Todas as ações são promovidas pela 
Frente Feminista 8M Pelotas, constituída 
por coletivos, partidos, movimentos so-
ciais e sindicatos, entre eles a ADUFPel, 
que participa da organização pelo nono 
ano consecutivo.

8 de março: mulheres vivas e com direitos

Acompanhe o nosso site (adufpel.org.br) e as 
nossas redes sociais, procurando por @adufpel, 
para ficar por dentro da cobertura dos eventos. 

Nos queremos vivas e com direitos
* por políticas públicas efetivas de com-
bate à violência e acolhimento às vítimas;
* revogação das reformas Trabalhista, 
Previdenciária, PEC do Teto de Gastos e 
Reforma do Ensino Médio;
Nenhuma morte por aborto clandestino
* abaixo o estatuto do nascituro, pelo di-
reito ao aborto legal e seguro pelo SUS;
Sem anistia para os golpistas
* contra o fascismo e pela derrota do Bol-
sonaro;
A data ainda incluirá outras pautas, 
como a ampliação de políticas públicas, 
a defesa do SUS, bem como a retomada 
de questões que integram a agenda local: 
justiça pelo feminicídio de Salete, pedido 
de segurança à casa Luciety e atenção do 
poder público para a necessidade de fun-
cionamento eficaz da rede institucional 
de proteção às mulheres. 

O 8M Pelotas deste ano tem como eixos: 



Não há como falar sobre a pandemia 
de Covid-19 sem considerar de que manei-
ra os atravessamentos sociais como raça, 
classe, identidade de gênero, orientação 
sexual, maternidade e idade influenciaram 
na forma como cada pessoa vivenciou esse 
período de anormalidade. 

Ao refletir sobre essas questões e as 
múltiplas formas de ser mulher na socie-
dade, levando em consideração as experi-
ências tão particulares, o enfrentamento 
ao silenciamento e suas reverberações em 
termos de saúde mental, surgiu o interes-
se das docentes do curso de Psicologia da 
UFPel, Camila Farias e Giovana Luczinski, 
em tratar do assunto em projetos de pes-
quisa, extensão e ensino.  

“Agora é que são elas”
Conforme contam, a ideia de par-

ceria começou devido ao vínculo que já 
tinham construído dentro da UFPel, moti-
vadas a partir de percepções pessoais, nas 
quais encontraram divergências entre as 
narrativas do que cada uma passou duran-
te o período pandêmico em comparação 
com os homens.

O primeiro projeto foi de pesquisa, 
“Agora é que são elas: a pandemia de Co-
vid-19 contada por mulheres”. Ele resultou 
da compreensão de como, na mídia, o que 
ganhava respaldo era a narrativa sobre a 
pandemia marcada pela lógica masculina, 
branca e de apenas uma determinada clas-
se social. 

“A gente começou a se questionar so-
bre isso porque, mesmo entre as mulheres, 
não eram narrativas iguais, eram de acordo 
com a raça, com a classe, com a profissão, 
mas que apontavam muitos elementos, por 
exemplo, como a sobrecarga, a necessidade 
de ter que enfrentar o medo da contamina-
ção para lidar com o cuidado de familiares, 
de filhos e de pessoas idosas que, na nar-
rativa dos homens, isso não aparecia com 
frequência”, confidencia Camila. 

A coleta de dados foi realizada em 
um questionário online, respondido por 
seis mil mulheres brasileiras, entre 24 de 
maio e 7 de junho de 2020, em uma pes-
quisa fundamentada na prática contra-he-
gemônica, que valoriza a interdisciplina-
ridade e objetiva construir pontes entre a 
pluralidade de experiências, situadas his-
tórica, social e geograficamente. 

A partir das respostas, Giovana des-

taca que o primeiro recorte analisado foi o 
de profissionais da saúde, que enfrentavam 
o medo, a exaustão e a necessidade de estar 
na linha de frente. “As respostas dessas mu-
lheres trazem algo da vivência delas e, ao 
mesmo tempo, do coletivo que nos cerca 
e que principalmente nos assolava, nos as-
sustava naqueles meses iniciais da pande-
mia. (...) É uma saga da heroína, de querer 
dar conta de tudo. Não é nenhum querer, 
né? É uma demanda. As mulheres eram 
convocadas a dar conta de tudo”, ressalta. 
Camila relembra o relato de uma profissio-
nal da saúde que chegou a se expor ao ví-
rus para se contaminar, porque não estava 
aguentando a sobrecarga.

(Sobre)vivências de mulheres na univer-
sidade

Do projeto de extensão “Agora é que 
são elas”, surgiu o “Elas por elas: as mulhe-
res e a pandemia”, cujo o principal intuito 
foi criar pontes entre a Universidade e a 
comunidade, conectando mulheres e in-
centivando o compartilhamento de suas 
vivências através de textos, fotos, poemas, 
vídeos, pinturas, músicas, entre outros for-
matos. 

Outro resultado foi o livro “Tecen-
do Cartas: (sobre)vivências de Mulheres 
na Universidade”, derivado do projeto de 
ensino “As mulheres e a Pandemia de Co-
vid-19: Discutindo questões de gênero”. A 
obra revisita o percurso de docentes e dis-
centes de diversas instituições, a partir de 
cartas enviadas por elas. Segundo Camila, 
a ideia nasceu conforme o grupo foi perce-
bendo a importância de ampliar o espaço 
para que essas mulheres pudessem expor 
suas narrativas e contribuírem para tornar 
o ambiente universitário mais plural, aco-
lhedor e aberto para as discussões de gê-
nero. 

A professora destaca que o livro é 
um passo importante para que as mulheres 
possam olhar para as próprias experiên-
cias, reconhecer e nomear as violências e 
perceber que isso não é algo individual. “É 
um ambiente que não é feito para nós, não 
é feito para a diversidade de vivências de 
nós mulheres, dos nossos corpos. Eles não 
são bem vistos na universidade. Eu, pró-
pria, fui mãe no ambiente universitário e é 
muito difícil um corpo que está gestando, 
que amamenta. E há uma lógica institucio-
nal bastante violenta, bastante rígida, que 

violenta nós mulheres de diferentes for-
mas. Ainda é uma condição de subalterni-
zação. Há uma cultura institucional que a 
gente precisa começar a desconstruir”. 

Por isso, enfatiza ser fundamental 
ter um grupo de pessoas pensando ques-
tões de gênero, ações reais dentro das ins-
tituições de ensino para que estas possam 
se tornar um ambiente mais possível para a 
permanência das mulheres.

Para Giovana, essas dificuldades es-
tão relacionadas à hierarquização do co-
nhecimento, que também é dos corpos. 
Segundo a docente, a produção do conhe-
cimento corporificado, situado e plural es-
barra em uma lógica hegemônica, cartesia-
na, uma concepção do conhecimento que 
carrega dentro de si linearidade e hetero-
normatividade. 

“Para uma transformação, é impor-
tante lembrar que a universidade é feita de 
pessoas e que essas pessoas têm corpos, 
porque esse pensamento hegemônico, tra-
dicional, nos faz acreditar que nós somos 
cabeças pensantes que vão para a univer-
sidade. (...) Então, acho que combater essa 
ideia cartesiana de mente e corpo e de hie-
rarquização de emocional, racional, criati-
vo, sistemático, metódico e poder perceber 
as múltiplas combinações disso, é um uma 
transformação desejável e que vai se tor-
nando possível a partir desse movimento”, 
reflete. 

A pandemia contada por mulheres e suas vivências na universidade

VIDA DOCENTE
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Para se informar mais sobre os projetos, 
escute o programa Viração 163, que vai ao ar 
na RádioCom 104.5 FM às 13h e estará dispo-
nível em podcast no site e nos agregadores 

digitais da ADUFPel no dia 13 de março.



cia para sobrevivermos no mundo. 
“Existe uma ideia, hoje, de felicida-

de, que tu não pode ser ansioso nunca, não 
se pode ter nada nunca, então essa ideia da 
‘vida pede equilíbrio’ é interessante de se 
pensar, na medida em que a gente aponta 
para uma vida que pede metaestabilida-
de, pontas de estabilidade, sócios de um 
mundo que está colapsado por vários pro-
cessos. E se nós estamos mais doentes, do 
ponto de vista da saúde mental, é porque a 
gente está tendo essa febre da sociedade”, 
explica Ricardo. 

Nossa saúde mental se relaciona di-
retamente com o que produzimos na so-
ciedade e nas instituições como um todo 
e algumas pessoas conseguem se adaptar 
melhor do que outras, ou seja, essa equa-
ção de uma vida que pede equilíbrio tam-
bém depende desse coletivo. A busca por 
essa estabilidade precisa ser consciente de 
que é um processo, em que, às vezes, ul-
trapassamos esse limite, produzindo mais 
uma vez o caos. 

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) define saúde mental como um 
estado de bem-estar no qual o indivíduo 
percebe suas próprias habilidades, pode 
lidar com os estresses cotidianos, pode 
trabalhar produtivamente e é capaz de 
contribuir para a sua comunidade. Então, 
a saúde mental tem a ver com a percep-
ção das nossas habilidades cognitivas, de 
pensamento, de reflexão sobre si mesmo 
e sobre o mundo. No momento em que 
adquirimos essa habilidade, temos saúde 
mental. 

“Mas, também, é muito importante 
perceber o que existe de singularidades em 
cada comunidade. Não é por nada que a 
OMS cita essa ideia, portanto, como um 
conceito que se adapta de acordo com os 
grupos. A saúde mental é, sobretudo, uma 
experiência comunitária, então ela tem 
uma relação intrínseca com o coletivo”, 
afirma o professor. 

Outros aspectos que vêm sendo 
considerados fortemente pelos conselhos 
de Psicologia, tanto federais quanto regio-
nais, que têm preocupado os profissionais 
da área, são relativos a questões como: ra-
cismo, homofobia, transfobia, machismo, 
intolerância religiosa, os efeitos biopsi-
cossociais da pandemia, recentemente a 
aporofobia, a violência política, etc. Essas 

demandas comunitárias devem ser levadas 
em consideração no conjunto do que en-
volve saúde mental.

O desmonte das políticas públi-
cas destinadas à saúde foram sucateadas 
no governo Bolsonaro, que recentemente 
atacou diretamente os cuidados com saú-
de mental, extinguindo as coordenações 
dessa área e a atenção às pessoas com de-
ficiência do Ministério da Saúde, criadas 
pelos movimentos sociais, incentivando 
a internação psiquiátrica e investindo nas 
comunidades terapêuticas já no início do 
governo Bolsonaro. Isso tudo difere do que 
preconiza a OMS e fortaleceu um retroces-
so no avanço desse debate, transformando 
o atendimento à saúde em uma questão 
moral.

A pedido de algumas entidades re-
ligiosas, recentemente, o presidente Lula 
criou o Departamento das Comunidades 
Terapêuticas, voltado ao tratamento de 
pessoas que fazem uso abusivo de álcool e 
drogas e isso endossa a expansão de R$ 44 
milhões de investimento no ano de 2017, 
nessas comunidades, para em torno de R$ 
100 milhões em 2019. Significa que cerca 
de R$ 60 milhões estão sendo investidos 
a menos na rede de atenção psicossocial e 
nos serviços substitutivos que não traba-
lham nessa perspectiva da abstinência, e 
estruturada a partir dessas matrizes reli-
giosas. 

“Isso é muito significativo, é um in-
vestimento maciço num formato de cui-
dado que vai contra a todos os princípios 
da reforma psiquiátrica, do cuidado em li-
berdade. A comissão de direitos humanos 
tem esse levantamento, que é muito sério, 
do tipo de abuso e violações que essas co-
munidades terapêuticas e a falta de contro-
le sobre as ações que são desenvolvidas no 
âmbito delas têm acontecido ao longo dos 
anos”, destaca Ricardo.  

O Departamento ainda está sob re-
visão da atual gestão por conta da pres-
são e das críticas recebidas das entidades 
representativas e dos movimentos sociais. 
Amplamente defendidas pelos governos 
de Michel Temer e Jair Bolsonaro, as co-
munidades terapêuticas funcionam como 
clínicas de reabilitação e se baseiam no 
isolamento, abstinência e religiosidade.

Durante o ano, alguns meses mar-
cam a luta dos movimentos sociais por 
visibilidade em relação a algumas discus-
sões referente aos cuidados com a saúde. 
Um exemplo importante disso é o Janeiro 
Branco, que desde 2014, vem fortalecen-
do o debate em prol da saúde mental, se 
dedicando a trazer para o centro reflexões 
sobre temas relevantes a respeito de pre-
caução e chamando a atenção da socieda-
de da necessidade humana em olhar para 
o assunto com mais atenção. Assim como 
o Setembro Amarelo, que discute mais es-
pecificamente a prevenção ao suicídio, há 
também o Outubro Rosa, que na mesma 
perspectiva trata do câncer de mama e de 
colo do útero, e o Novembro Azul, que é 
considerado o mês mundial de combate ao 
câncer de próstata.

A cor branca para simbolizar o perí-
odo refere-se à representação de folhas ou 
telas em branco, onde podemos projetar, 
escrever ou desenhar expectativas, dese-
jos, histórias ou mudanças com as quais 
sonhamos ou desejamos concretizar. Este 
ano, o tema escolhido para complemen-
tar as discussões falou sobre a busca por 
equilíbrio na vida e, em entrevista para o 
programa Viração, o Professor Associado 
do Curso de Psicologia da UFPel, José Ri-
cardo Kreutz, abordou a temática.

O docente, que estuda a filosofia e 
a psicologia da diferença, diz que sempre 
teve uma visão crítica a essa ideia de soli-
dez e explica que: “o equilíbrio sempre foi 
uma espécie de utopia na saúde mental, 
não existe um estado completo. Eu, por 
exemplo, prefiro o termo metaestabilida-
de. A gente tem estados de estabilidade, de 
uma certa territorialização, de uma certa 
acomodação nessa grande gestão de afetos 
que é a saúde mental e não exatamente um 
equilíbrio, porque o equilíbrio ele pressu-
põe uma estática, não uma dinâmica”. 

De acordo com isso, quando refleti-
mos e pensamos sobre o nosso estado bio-
lógico, percebemos o quanto momentos 
de desequilíbrio são importantes para nos 
alertar a respeito de sinais que o corpo nos 
dá para avisar que alguma coisa está acon-
tecendo. Nos aspectos psicológicos, esses 
desequilíbrios também são percebidos e 
algumas vezes eles são necessários, como, 
por exemplo, quando geramos, a partir de 
estímulos de ansiedade, estados de vigilân-

Voz Docente - Agosto/2022

GERAL

A importância de refletirmos sobre saúde mental 
como uma questão coletiva   

GERAL
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A entrevista completa está disponível no 
podcast Viração ADUFPel: episódio 158.



ESPECIAL

ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

Entre os dias 6 e 10 de fevereiro, 
aconteceu o 41° Congresso do ANDES-SN, 
na Universidade Federal do Acre (Ufac) 
em Rio Branco, organizado pela Associa-
ção dos Docentes da Universidade Fede-
ral do Acre (Adufac - Seção Sindical). O 
evento, que reuniu 435 delegados/as e 122 
observadores/as de 82 seções sindicais, 17 
convidados/as e 34 diretores do Sindicato 
Nacional, teve como tema central “Em de-
fesa da educação pública e pela garantia de 
todos os direitos da classe trabalhadora”. A 
próxima edição será na cidade de Fortale-
za (CE).

Na plenária de abertura foi enfati-
za a importância da revogação do decre-
to 10.620, além foi lançada a edição 71 da 
Revista Universidade e Sociedade, publi-
cação semestral do Sindicato Nacional, foi 
instalada a Comissão de Enfrentamento ao 
Assédio.

Conjuntura
O debate da Plenária do Tema I - 

Conjuntura e Movimento Docente foi 
marcado pela avaliação das lutas travadas 
pelo Sindicato Nacional no último período 
e a derrota da extrema-direita nas urnas. 
Os desafios após a eleição do novo governo 
e a necessidade de continuar a ocupar as 
ruas na defesa da Educação e dos direitos 
da classe trabalhadora foram amplamente 

debatidos pela categoria.
Diversas falas apontaram para a am-

pliação da unidade e o fortalecimento do 
movimento, com o avanço das conquistas 
de direitos e pela revogação das contra re-
formas trabalhista e da previdência.

Foi destacada, também, a importân-
cia da desmilitarização do governo, da pu-
nição dos responsáveis pelos atos golpistas 
de 8 de janeiro, bem como demais ataques 
aos povos indígenas, população LGBT-
QIA+, negras e negros. “Sem anistia!”, foi 
a palavra de ordem entoada durante vários 
momentos da Plenária.

Plano Geral de Lutas
Na discussão sobre o Plano Geral 

de Lutas, destacam-se a política de classe 
para as questões étnico-raciais, de gênero 
e diversidade sexual e a política educacio-
nal, das quais foram aprovadas uma série 
de ações. Sobre o que envolve a primeira, 
foram encaminhadas a realização de diver-
sos seminários e de uma pesquisa referente 
à constituição étnico-racial da base, que 
possa abarcar pessoas com deficiência. 

O Sindicato Nacional deverá, ain-
da, incluir os povos ciganos migrantes e 
refugiados como parte de suas discussões 
e ações, lutar pela implementação de po-
líticas afirmativas específicas de ingresso 
e permanência da população indígena e 

quilombola na graduação e pós-graduação 
nas instituições estaduais e fomentar a luta 
por abertura de concursos para docentes 
das Licenciaturas Indígenas.

Também foi debatido e encaminhado 
o fortalecimento da luta contra a crimina-
lização e o encarceramento das populações 
oprimidas e exploradas. Sobre paridade de 
gênero e ações afirmativas, será orientado 
que as Seções Sindicais pautem e conside-
rem essas questões na composição de cha-
pas para diretorias e conselhos, bem como 
a delegação para congressos. 

Dos destaques nas políticas educa-
cionais, está a rearticulação da Coordena-
ção Nacional das Entidades em Defesa da 
Educação Pública e Gratuita e dos fóruns, 
coordenações e comissões Estaduais, com 
vistas à realização dos encontros prepara-
tórios regionais, comissões e coordenações 
estaduais para concretizar o IV Encontro 
Nacional de Educação. Também foi apro-
vada a participação do ANDES-SN como 
observador no Fórum Nacional Popular de 
Educação. 

As e os docentes continuarão, ain-
da, a luta pela recomposição e ampliação 
do orçamento das Universidades, Institu-
tos Federais e Cefets, de modo a garantir 
o pleno desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão com caráter 
público, gratuito, laico, de qualidade e so-
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cialmente referenciado e o ingresso e for-
mação de estudantes oriundos das classes 
populares.

O ANDES-SN também dará se-
guimento à luta contra o Reuni Digital, e 
qualquer proposta do Capital que ataque a 
presencialidade da educação pública bra-
sileira. Por isso, fortalecerá a luta contra a 
plataformização da educação. 

Planos de Lutas Estaduais e Municipais
Sobre os Planos de Lutas dos Seto-

res Estaduais e Municipais de Ensino (Iees/
Imes), foi encaminhada a realização da 
Semana de Lutas, entre os dias 22 e 27 de 
maio, e do XIX Encontro para o segundo 
semestre deste ano. 

As seções sindicais, com apoio das 
secretarias regionais, intensificarão a luta 
pelo financiamento público, pela recom-
posição das perdas salariais da categoria, 
pela garantia dos direitos de carreira ata-
cados a pretexto das medidas tomadas por 
conta da pandemia, além de reforçar a luta 
contra planos de privatizações por dentro 
dessas instituições e lutar pela revogação 
da Lei Kandir e da Emenda Constitucional 
95/2016, que instituiu o Teto de Gastos So-
ciais, e pela garantia do pagamento da dí-
vida da cota-parte dos estados pela União.

Em relação à autonomia universitá-
ria foi aprovado que as seções sindicais, em 
articulação com as secretarias regionais, 
lutarão por processos estatuintes no míni-
mo paritários, buscando a democracia in-
terna, o fim da lista tríplice e de qualquer 
interferência do poder executivo nas esco-
lhas dos dirigentes das universidades.

Plano de Lutas Federais
Sobre as resoluções que orientarão 

as lutas de docentes das Instituições Fe-
derais de Ensino, foi deliberada uma série 
de ações referentes à atuação em conjun-
to com as demais entidades de servidores 
e servidoras públicos federais como, por 
exemplo, priorizar e intensificar a luta 
pela revogação da Emenda Constitucional 
95/2016, do Teto dos Gastos sociais, e pelo 
arquivamento da PEC 32/20, da contrarre-
forma Administrativa. 

O ANDES-SN irá reforçar a campa-
nha salarial unificada do funcionalismo 
federal, com a reposição emergencial ime-
diata das perdas salariais decorrentes da 
corrosão inflacionária, assim como priori-
zar e intensificar a luta pela recomposição 
orçamentária da educação pública federal 
e fortalecer a luta pela continuidade e am-
pliação das cotas e da assistência estudan-
til. Além disso, dará também continuidade 

à luta contra as intervenções realizando 
campanha nacional sobre o tema. 

Uma agenda de mobilizações foi 
aprovada, apontando para a realização do 
Dia Nacional de Luta para exigir do go-
verno o arquivamento da PEC32/20 e Dia 
Nacional pela recomposição do orçamento 
das Instituições Federais de Ensino (IFE), 
ambos a ocorrem em março deste ano. No 
mês de abril, docentes realizam o Dia Na-
cional pela revogação das Leis nº 5540/68 
e nº 9192/95 e do Decreto nº 1916/96, que 
estabeleceram e regulamentaram a lista trí-
plice nas IFE, e o Dia do Revogaço das Re-
soluções sobre Desenvolvimento na carrei-
ra, promoções e progressões que retiram 
direitos das e dos docentes.

Filiação à CSP-Conlutas
Na plenária sobre Questões Organi-

zativas e Financeiras foi tratada a perma-
nência ou desfiliação do ANDES-SN à CS-
P-Conlutas. Com 262 votos a favor, ficou 
deliberado que o Sindicato Nacional irá se 
desfiliar da Central. Houve 127 votos pela 
permanência e 7 abstenções.

A presidenta da ADUFPel, Regiana 
Wille lembrou que o ANDES-SN sempre 
foi um sindicato classista, de luta e isso sig-
nifica estar junto aos outros movimentos 
de trabalhadores e trabalhadoras, princi-
palmente da educação. 

“A partir de agora, teremos que defi-
nir se estaremos sozinhos ou se nós estare-
mos filiados a outra central. É importante 
que o sindicato nacional dos docentes es-
teja na luta maior, que ele não esteja sozi-
nho e isolado. Nós precisaremos fazer uma 
discussão e debater onde nós ficaremos 
enquanto sindicato nacional”, afirmou Re-
giana, que participou do Congresso como 
delegada da diretoria.

Protestos
No final do primeiro dia de Congres-

so, foi realizado um ato contra o feminicí-
dio da estudante de Jornalismo da Univer-
sidade Federal do Piauí (UFPI) e poetisa, 
Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos. O cri-
me ocorreu durante calourada na institui-
ção, ocorrida no dia 27 de janeiro. 

Na manhã de quinta-feira (9), pro-
fessores/as negros/as organizaram um ato 
pedindo mais visibilidade para as questões 
antirracistas e chamando a atenção para a 
importância da discussão dentro do sindi-
cato. 

  
Eleições do ANDES-SN

Durante o Congresso, quatro chapas 
se inscreveram para concorrer à eleição 

para a diretoria do ANDES-SN no biênio 
2023-2025. A votação será nos dias 10 e 11 
de maio, em todo o Brasil. 

Plenária de Encerramento 
Na Plenária de Encerramento, foram 

aprovadas mais de 20 moções de solidarie-
dade, apoio, repúdio e desagravo. Entre 
elas, repúdio à administração da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE) à 
suspensão de novas bolsas; à ação de des-
pejo impetrada pela reitoria da Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFMS) con-
tra a Seção Sindical de Docentes (Adufsm 
SSind); e à instauração do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar movido pelo MEC 
contra docentes da Universidade Federal 
Fluminense (UFF).

Repudiaram, ainda, o descumpri-
mento sistemático, por reitores e reitoras 
das Instituições de Ensino Superior, da Lei 
12.990/14 que instituiu a reserva de vagas 
para negras e negros em concursos pú-
blicos; bem como, o leilão de imóveis da 
UFRJ, incluindo parte significativa do Ter-
reno do Campus da Praia Vermelha (PV),  
ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2023; e 
a contaminação do meio ambiente pelos 
agrotóxicos das lavouras de soja e cana de 
açúcar, nas aldeias da Reserva Xerente, no 
estado do Tocantins.

Declaram apoio à campanha pelo 
reajuste imediato das bolsas de pesquisa e 
formação da Capes e do CNPq; à luta dos 
trabalhadores das Lojas Americanas pela 
manutenção do emprego; e à luta dos e das 
sobreviventes e familiares de vítimas da 
tragédia da Boate Kiss. 

Carta de Rio Branco
A secretária-geral do ANDES-SN, 

Regina Ávila, fez a leitura da Carta de Rio 
branco, síntese do 41º Congresso. Além 
das deliberações do encontro, o documen-
to também destacou a história de luta e re-
sistência no estado do Acre e, ainda, a atu-
ação da diretoria, que assumiu a gestão do 
Sindicato Nacional em meio à pandemia 
de Covid-19. 

Participação da ADUFPel
A delegação da ADUFPel que par-

ticipou do Congresso foi composta por: 
Regiana Wille (delegada pela diretoria), 
Celeste Pereira, Luiz Henrique Schuch, 
Elaine Neves, Carlos Mauch, Ana Oliveira, 
Diogo Rios, Valdelaine Mendes e José Car-
los Volcato (delegados/as pela base). Como 
observadores/suplentes de delegados/as, 
foram Adhemar Lourenço, Rose Meri Silva 
e Fernanda Hernandes Figueira.
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Amargando sete anos de congela-
mento salarial, os/as servidores/as públi-
cos/as federais voltam a dialogar com o 
governo a recomposição das perdas, que 
pela inflação dos últimos quatro anos já 
superam 28%. A abertura de discussão é 
considerada um importante passo, já que 
os governos Temer e Bolsonaro haviam 
se recusado. Contudo, a proposta do po-
der executivo até o momento é insufi-
ciente e o funcionalismo permanece em 
negociação.

Assim que Lula assumiu a presi-
dência, as entidades representativas do 
serviço público, o Fórum das Entida-
des Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe) e o Fórum Nacio-
nal Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate), protocolaram, em 2 
de janeiro, a pauta salarial unificada do 
funcionalismo público. Nela, pediam por 
26,94% de reajuste emergencial, equipa-
ração de benefícios do Poder Executivo 
com os outros poderes e revogação de 
normativas que atacam servidores/as. 

Em 7 de fevereiro, foi reinstalada a 
Mesa de Negociação com o governo, ten-
do a participação de oito ministérios e a 
presença da presidenta do ANDES-SN, 
Rivânia Moura. Ela significou o início 

da discussão em busca de soluções entre 
as partes em relação à campanha salarial 
e outras pautas prioritárias que visem à 
melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados.

No dia 16 de fevereiro, ocorreu a 
primeira rodada da Mesa Permanente, 
na qual o diálogo ficou restrito à cons-
trução efetiva de negociação. A primeira 
proposta do governo foi de um reajuste 
salarial de apenas 7,8% sobre a atual re-
muneração (menor do que os 9% anun-
ciado nas entrevistas), a partir de 1° de 
março e 43,6% no auxílio alimentação, 
passando de R$ 458,00 para R$ 658,00. 
Valor muito abaixo da correção que é rei-
vindicada pelo funcionalismo.

Desde o final do ano passado, as 
entidades e as centrais sindicais, que 
compõem o Fórum Nacional dos Ser-
vidores Federais, têm buscado negociar 
uma pauta de reivindicações que atenda 
aos interesses da categoria, especialmen-
te no que se refere à reposição salarial 
emergencial de 26,94%, correspondente 
à inflação dos últimos quatro anos.

Jennifer Webb, 3ª tesoureira do 
Sindicato Nacional, que esteve presente 
na Mesa, avaliou o resultado da primeira 
rodada. “É importante destacar que não 

defendemos penduricalhos. Nós temos 
acordo na nossa categoria que o que que-
remos é uma remuneração justa e que 
os auxílios e tudo aquilo que vem como 
extra, sejam incorporados em nosso salá-
rio-base”, afirmou. 

Até o fechamento desta edição do 
jornal, a mais recente rodada de negocia-
ção ocorreu em 28 de fevereiro. Na oca-
sião, o governo sinalizou a possibilidade 
de apresentar uma nova contraproposta 
para o índice geral na próxima semana. 
Além disso, afirmou que, chegando-se a 
um acordo sobre o índice, os trâmites ne-
cessários remeteriam a efetivação do pa-
gamento para os meses de abril ou maio.

Com o objetivo de explicar a gra-
vidade da corrosão salarial que afeta a 
categoria e evidenciar a necessidade da 
mobilização permanente para preserva-
ção de direitos e reconquista do respeito 
aos serviços públicos, o ANDES-SN lan-
çou a Calculadora das Perdas Salariais, 
fruto da parceria entre o Sindicato Na-
cional e o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE). A ferramenta está em fase de 
testes e, tão logo seja estabilizada, pode-
rá ser amplamente utilizada para auxiliar 
no debate sobre a recomposição salarial. 

Servidores/as negociam reajuste salarial com o governo


