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Nos dias 06 e 07 desse mês de abril, reuniu-se em
Brasília o Setor das Federais do ANDES-SN. Com a presença
de 06 (seis) diretores e 38 (trinta e oito) representantes de 28
Seções Sindicais, o Setor teve como tema central de discussão
e deliberação, os desdobramentos das Resoluções aprovadas
em nosso último Congresso, especificamente aquelas relacionadas às lutas pela Carreira do Professor Federal e por condições
dignas de trabalho, assim como aquelas relacionadas às lutas do
conjunto dos Servidores Públicos Federais (SPF).
Com a “Pauta de Reinvindicações dos Docentes das
IFES”, aprovada no 32º Congresso, protocolada no MEC e
no MPOG desde o dia 26 de março e, ainda, sem nenhuma
perspectiva de uma agenda de negociações com o governo, é
absolutamente necessário começar a mobilização, especialmente diante do quadro de insatisfação dos docentes frente aos
problemas que já começam a aparecer decorrentes da implantação das modificações na carreira, fruto do famigerado acordo
repudiado pelo Movimento Docente.
Nesse sentido, o Setor aprovou uma Jornada de Lutas
por melhoria das condições de trabalho e pela reestruturação
da carreira docente, na qual a Marcha em Brasília, no dia 24
de abril, contra a política econômica do governo federal e a
retirada de direitos dos trabalhadores é emblemática, e se insere
no campo das ações conjuntas com os SPF e demais setores da
Classe Trabalhadora.
Nesse mesmo dia, a partir das 14 horas, em frente ao
prédio do MEC, será realizado o Ato da Educação, que ocorre
em defesa das melhorias nas condições de ensino e de trabalho, em defesa do investimento imediato de 10% do PIB para
a educação pública e contra a implementação da EBSERH que
ataca a autonomia e privatiza os hospitais universitários (HU).
O Ato também irá cobrar, do governo Dilma e do
ministro da Educação, Aloizio Mercadante, o atendimento das
pautas acumuladas com a greve de 2012.
Localmente, e como parte das atividades da Jornada, a
APESJF-SSIND já realizou reunião com os docentes do campus da UFJF em Governador Valadares, ocasião em que pode
constatar os resultados desastrosos de uma expansão irresponsável, a qualquer custo e sem preocupação com a qualidade de
ensino. Em breve, iremos visitar também os campi de São João
Del Rei e Santos Dumont do IFSUDESTEMG, para também
colocar o Sindicato à disposição dos professores para empreendermos, juntos, as lutas necessárias para reconquistar a dignidade do trabalho docente e garantir a qualidade de ensino, sem
desconsiderar a já consagrada inserção do Sindicato nos demais
campi da UFJF e do IFSUDESTEMG.
Nem mesmo as manobras empreendidas pela Administração Superior da UFJF, e que resultaram na aprovação da
EBSERH no Conselho Superior, arrefecerá nossa disposição de
luta. A APESJF-SSIND é um Sindicato que se pauta na independência e autonomia com relação a partidos políticos, governos e administrações e na democracia interna. É um sindicato
que se organiza pela base e que não desiste da luta! Nunca se
curvou a ameaças e chantagens de governos e administrações
e jamais se curvará! Nunca se desviou da defesa intransigente
dos interesses e necessidades dos docentes por ela representados e jamais se desviará!
Seguimos lutando!!

Sobre a maioridade penal aos 16
A discussão sobre a redução da maioridade penal começa a tomar algum
fôlego sempre que um crime cometido por um menor escandaliza a “sociedade”.
Repórteres vociferam em programas verpertinos, entre uma publicidade e outra,
como camelôs vendendo tragédias. Recentemente defendida por Geraldo Alkimin,
governador de São Paulo, a redução ganha fôlego nas redes sociais, em matérias
de impressos e em debates no rádio e na TV. O primeiro ponto que parece escapar
ao debate é que o menor já é responsabilizado pelos crimes cometidos. Segundo a
Assistente Social Joseane Alves, o Estatuto do Menor estabelece que é adolescente a criança que atinge os 12 anos. “Para eles, o Estatuto preve um rol de medidas
a serem aplicadas no caso de cometimento de alguma infração. No caso do adolescente praticar um ato infracional, mediante violência ou grave ameaça, pode
receber uma medida de internação, que é privativa de liberdade e que pode durar
de 06 meses a 03 anos”. Ela explica ainda que, para um adolescente de 12 anos,
ficar três anos privado de liberdade é sim uma pena dura já que sua percepção
de tempo é diferente da de um adulto. O que ela está querendo dizer é que para
quem tem apenas cinco ou seis anos de vida consciente, passar três em regime de
internato é muito tempo.
Por outro lado ela defende que a sociedade precisa pensar racionalmente
sobre qual a função que ela esta esperando da pena.”Pretende apenas retribuir o
mal causado? Ela pretende “recuperar” o autor do ato? Ambas as coisas?” Ela
argumenta não existe nenhuma comprovação de que o aumento da punição a
determinada conduta proporcione a diminuição de sua ocorrência. Assim, caso
pretenda-se usar a pena como prevenção, a tentativa está fadada ao fracasso. Mas
se a ideia é causar dor, por mera vingança, a racionalidade de nossas leis foram
jogadas na lata de lixo e não há menor chance de isso dar certo, já que esse indivíduo voltará, mais dia menos dia, ao convívio da sociedade, agravando os conflitos.
Como nos lembra Nilo Batista, a mídia e o senso-comum criminológico
que ela reproduz está colocando a juventude pobre no lugar de bode expiatório
das mazelas da nossa sociedade. Esses jovens, sem perspectivas, sem escola, sem
saúde, sem família, sem trabalho, têm sido cristalizados como o grande inimigo
interno, numa transformação do que, na época da doutrina de segurança nacional,
representavam os comunistas.
Colocando adolescentes dentro de presídios e penitenciárias estamos
agravando o problema e nos faz perguntar porque um sistema que não deu certo
para adultos, que recria e dissemina ainda mais a violência, daria certo para meninos de rua de 16 anos.
A sociedade clama por soluções a curto prazo para sanar décadas de
abandono do poder central, que falhou em dar educação, apoio, lazer e cultura,
que abdicou de seu poder em função da autoridade do chefe do tráfico. Quando
se adotar a maioridade penal aos 16 e um garoto de 15 anos e meio cometer um
crime bárbaro, vamos começar a discutir a maioridade aos 12 e dentro de pouco
tempo estaremos mandando crianças de 9 anos para Bangu 2.
Danniel Goulart é jornalista da APESJF
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Mais de 20 mil protestaram em Brasília
Representantes do
campo e da cidade, servidores públicos federais e da
iniciativa privada, do setor
petroleiro, gráficos, metalúrgicos. Jovens, aposentados,
índios, negros, homoafetivos,
homens, crianças e mulheres.
Integrantes de movimentos de
luta pela terra, pela reforma
agrária e contra o capitalismo. Ao todo, mais de 20
mil pessoas marcharam na
Esplanada dos Ministérios na
manhã desta quarta-feira (24),
unidas em uma única voz:
não ao ataque aos direitos dos
trabalhadores!
Durante cinco
quilômetros de percurso, os
trabalhadores chamaram a
atenção da população, de
governantes e de parlamentares, e denunciaram as iniciativas do governo que atacam
os direitos dos trabalhadores
brasileiros, como o Acordo
Coletivo Especial (ACE), a
Reforma da Previdência e
a criminalização dos movimentos sociais. Centenas de
faixas, cartazes e bandeiras
denunciaram a situação de
precariedade vivida pelos trabalhadores do país, as formas
de privatização da saúde e da
educação, as condições dos
representantes do campo, dos
trabalhadores sem terra, e dos
operários da usina de Belo
Monte, vítimas do trabalho
escravo, entre outras. Tantos
casos e descasos relatados
com indignação, por meio de
protesto e palavras de ordem
que diziam “O povo na rua,
Dilma a culpa é sua”, e “Eu
vim aqui fazer o quê? Parar o
ACE e o direito defender”.
Depois da realização da Marcha a Brasília,
que reuniu mais de 20 mil
trabalhadores na Esplanada
dos Ministérios nesta quarta-feira (24), representantes das
entidades organizadoras do
ato, que compõem o Espaço
de Unidade e de Ação, foram
recebidos pelo Secretário
Executivo da Secretaria Geral
da Presidência da República,
Diogo de Sant’ana, para tratar da pauta de reivindicações
da manifestação, que já foi
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~ deu na imprensa
Nao
Juiz de Fora sedia nos dias 03, 04 e 05 de maio, atividade de debate e formação como parte da Jornada Nacional de Lutas. A promoção do evento é da APESJF, Sintufejuf, Sindicato da Construção Civil, Sinserpu, Sindicato dos
Rodoviários e Sindicato dos Têxteis de Juiz de Fora
No dia 03 de maio a Formação Sindical e a Democratização da Comunicação são temas de um debate que se
realiza na Sede da APESJF às 18h. O evento conta com a
presença de Vito Gianotti, do Núcleo Piratininga de Comunicação, do profº Paulo Roberto Figueira Leal da Faculdade
de Comunicação e Adenide Petrina Bispo, líder comunitária
do Bairro Santa Cândida e professora de história. Formada
em Filosofia pela UFJF, militante pela democratização dos
meios de comunicação.
Nos dias 04 e 05 os sindicatos promovem um curso
de Comunicação Sindical e Disputa de Hegemonia com Vito
Gianotti, do Núcleo Piratininga de Comunicação. O evento
vai se dar na Rua Batista de Oliveira 347, no segundo andar,
sede da Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Juiz de Fora

Fotos ANDES

Acima, marcha reúne mais de 20 mil,
abaixo, entidades são recebidas pela Secretaria Geral
da Presidência

protocolada mais de um mês
junto ao Executivo.
Falando em nome
das entidades do setor da
Educação, Luiz Henrique
Schuch, 1º vice-presidente
do ANDES-SN, ressaltou
que quatro pontos essenciais
deveriam voltar à pauta de
discussão com a Secretaria da
Presidência: a discussão sobre
uma política efetiva de financiamento permanente para a
educação pública tomando
como referência aplicação
imediata de 10% do PIB
para o setor, a precarização
das Instituições Federais de
Ensino – que vem resultando

numa mudança de paradigma
das relações de trabalho e
também curricular nas IFE –,
a desestruturação da Carreira
dos docentes das Federais –
imposta pelo governo através
da Lei 12.772/2012 - e a
tentativa do governo de privatizar os órgãos públicos que
tratam dos serviços sociais,
seja pela via de transferir a
administração para empresas
como de Serviços Hospitalares (Ebserh) ou pela retomada
à pauta do Congresso do
Projeto de Lei Complementar
92/2007, que visa instituir
fundações estatais, de direito
privado, para administração
do serviço público.

Como parte do calendário de Lutas, aprovado
na última reunião do Setor das Federais, a APESJF realiza em 21 de maio o painel “A lei 12772 e os desafios
do Movimento Docente” com a presença do vice presidente do ANDES- Luiz Henrique Schuch. O evento
tem caráter de mobilização dos docentes e marca a data
de um ano da última greve docente.
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Comitê em Defesa do HU garante que luta contra
Quais são os problemas que a
EBSERH vai trazer ao hospital universitário?
Sereno: Bom, como já vínhamos debatendo há algum
tempo, vemos vários problemas que a EBSERH vai trazer
se realmente se consolidar a
assinatura. Vale lembrar que
existem ações judiciais contestando... Primeiro a questão
da interferência no aspecto da
formação acadêmica. Acho que
a Cristina vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Outro
ponto é o problema do atendimento à população. Com a
mudança que a lei da EBSERH
traz com relação aos ressarcimentos dos planos de saúde,
identificamos o risco da criação
da dupla porta de entrada.
Pessoas que contratam planos
de saúde e que forem atendidas
nos hospitais universitários que
contrataram a EBSERH criarão
esse fenômeno do ressarcimento direto ao caixa da empresa
e não mais ao Fundo Nacional
de Saúde...
E vai identificar na porta do
hospital quem tem plano e
quem não tem?
Sereno: É, isso pode ser perguntado ou pode ser identificado posteriormente. O HU tem
exames, consultas, internações,
não é um atendimento de porta, precisa agendar o procedimento a ser feito lá. É possível
fazer uma busca. Todo hospital
público faz isso: busca quem

são as pessoas que estão sendo
atendidas, e se elas forem clientes de plano de saúde, buscam
o ressarcimento. Só que hoje
esse recurso, que é ressarcido
vai para SUS, vai para Fundo
Nacional de Saúde. Com a
EBSERH, ele passa a ser colocado diretamente no próprio
caixa da empresa. Então você
diferencia, cria dois tipos de
pessoas a serem atendidas,
dois tipos de pacientes: um que
traz uma receita extra e outro
que não traz, e esse é o grande
risco. Esse que traz a receita
extra pode ter preferência no
atendimento, como já foi visto
acontecer em Porto Alegre, que
é dado como um modelo da
EBSERH. Existe também a
questão trabalhista dos técnicos-administrativos que estão
hoje no HU. Os atuais serão cedidos à empresa, se a empresa
quiser, trabalhando no regime
determinado pela empresa,
com metas de produtividade, e

“A EBSERH cria dois
tipos de pessoas a serem
atendidas, dois tipos de
paciente: um que traz
uma receita extra, e outro que não traz, e esse é
o grande risco”.
não dando o apoio administrativo às questões de formação
acadêmica e atendimento à

população como é hoje. Além
de que, no médio-longo prazo,
um terço da nossa categoria vai
estar extinta, por que a partir
do momento que forem saindo
os atuais e entrando novos,
ou entrando novos sem sair
ninguém - já que existe um
déficit de pessoal - vai acontecer
o fenômeno da contratação por
CLT, e os trabalhadores serão
funcionários da empresa, e não
da universidade. A categoria
de técnico-administrativos, que
aqui na UFJF tem um terço
dela no HU, vai ficar um terço
menor.
Bezerra: Eu acho que, do ponto
de vista da formação acadêmica, é um risco que nós estamos
correndo. A EBSERH é uma
empresa, tem um trato empresarial e, nesse sentido, entendemos que existem dois elementos que ficam comprometidos
no que se refere à formação dos
nossos educandos. Primeiro, a
questão da autonomia. A universidade está entregando para
um ser alheio a ela a administração do seu HU. As atividades de ensino-pesquisa-extensão
que são realizadas dentro do
HU apenas são desenvolvidas
porque estão dentro de uma
universidade pública. A partir
do momento que isso está dentro de uma empresa, que tem
metas de lucro a cumprir, esses
elementos ficam condicionados aos interesses da empresa.
Então nos perguntamos “que

Foto Danniel Goulart

Comunidade Universitária, protestando durante reunião do Consu, exigia respeito ao plebiscito

pesquisa vai ser aprovada pela
gestão do HU? Que atividades
de extensão? Que atividades de
ensino? Quais os professores
que, a partir da adesão vão ter
seus projetos aprovados dentro
do HU, dentro dessa lógica
empresarial? Então acho que
esse é um risco. E um outro
elemento, um outro problema
que nós prevemos que possa
acontecer afeta a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. Não só perderemos a
autonomia de escolher quais as
atividades que vamos desenvolver dentro do HU, mas também
a articulação desses três
elementos, o que compromete
também a nossa formação acadêmica, já que temos anúncios
de que a EBSERH pode fazer
parcerias com universidades
particulares, oferecendo nosso
HU como espaço para estágio,
para residência para essas universidades privadas.
Essa questão da autonomia nos leva para a segunda pergunta. O Ministério
Público de Brasília entrou
com uma ação, inclusive que
a FASUBRA e o ANDES
estão endossando, contra a
EBSERH. A indicação dos
sindicatos nacionais, ANDES
e FASUBRA, é que qualquer
professor, qualquer técnico-administrativo pode entrar com
uma ação contra a EBSERH
no momento que ela começar a
ser implantada. A luta contra
a EBSERH termina aqui? Algo
é possível ser feito para reverter a situação?
Sereno: Bom, existem duas
ações judiciais já colocadas.
Uma é da Procuradoria Geral
da República, que pede a extinção da EBSERH. Faz o pedido
de que a lei que cria a EBSERH
seja considerada inconstitucional. Este pedido de liminar está
no STF. Nós temos a expectativa do julgamento do STF
sobre isso. Se for considerada
inconstitucional, a EBSERH
deixa de existir. Todas as adesões estariam suspensas. Temos
também o Ministério Público
Federal de Brasília que pediu a
anulação do contrato específico
da UNB, pela mesma linha de
argumentação da Procuradoria
Geral da República. E temos,
em Uberaba, o Ministério
Público abrindo um processo
de investigação para apurar
denúncias de irregularidades
que o sindicato de lá fez. Essa
batalha judicial está tanto no ní-

A professora Cri
CONSU e o Técnico A
Defesa do HU garante
não acabou. Eles apon
CONSU abriu mão da
democracia interna da
Uma novela mar
magógicas” dentro do

vel nacional com esse processo
no STF, quanto nas universidades que já assinaram o contrato.
Aqui na UFJF ainda não existe
a assinatura de contrato. Preci-

“...que pesquisa vai ser
aprovada pela gestão do
HU para ser desenvolvida?
Que atividades de extensão? Que atividades de ensino? Quais os professores
que a partir da adesão vão
ter seus projetos aprovados
dentro do HU, dentro dessa
lógica empresarial?
samos aguardar isso para gerar
o fato que possa levar à luta
judicial, mas com certeza a luta
contra a EBSERH não acaba,
até porque, se a nossa linha de
argumentação estiver correta, todos os efeitos negativos
que debatemos durante esses
dois anos que viriam a ocorrer
com a EBSERH começarão a
aparecer.
Bezerra: Eu acho também que
isso que o Flávio está colocando é importante e demonstra o
quanto a adesão da UFJF à EBSERH foi feita de uma forma
muito pouco debatida, muito
pouco construída, porque universidades que já fizeram essa
adesão estão com problemas
judiciais hoje para dar continuidade ao seu processo de adesão.
Os problemas se anunciam,
concursos que são adiados,
vagas que são reduzidas. Todo
o universo que compõe a
discussão da EBSERH é muito
incerto ainda. Vamos precisar
acompanhar a discussão da
adesão, acompanhar a elaboração do diagnóstico do nosso
HU, acompanhar a minuta de
contrato que vai ser elaborado
com essa empresa. Isso vai ter
de ser debatido nos espaços da
universidade, no espaço do HU,
e vai ter de ser aprovada dentro
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a EBSERH ainda não terminou.

istina Bezerra, Conselheira integrante do
Administrativo Flávio Sereno, do Comitê em
em que a luta contra a EBSERH na UFJF
ntam ainda o grave precendente em que o
autnomia da universidade e desrespeita a
a instituição.
rcada pela falta de debates e manobras “deConselho
da universidade.
A EBSERH foi debatida no
HU, houve um plebiscito que
teve 80% contra a EBSERH,
houve muita manifestação da
comunidade universitária, a
pergunta que fica é: O processo foi anti-democrático?
Sereno: O processo de adesão
ao Consu desrespeitou um
amplo processo democrático
que foi o plebiscito, quebrando
uma tradição dentro da universidade. É importante salientar,
pegando um gancho na fala da
Profª. Cristina, que a administração da universidade se
recusou a debater a EBSERH
dentro do campus e dentro
do hospital. Nós propusemos
iniciar esse debate quando a lei
ainda estava no congresso a ser
votada, no final da greve dos
técnicos em 2011, quando foi
formado o Comitê em Defesa
do HU, com representantes dos
três segmentos. Nos reunimos
com o reitor da universidade,
Henrique Duque, e sugerimos
a ele, primeiro, que se manifestasse contrário à proposta via
site da universidade, até para
orientar os deputados federais
das cidades da região sobre o
que estava acontecendo. Porque
a EBSERH era muito pouco debatida na época, não havia discussão alguma. Daí, pegamos
a lei e estudamos, identificamos
todos esses pontos negativos
ainda naquela época e pedimos
ao reitor que se manifestasse
contrário, já que em reunião
ele nos dizia ser contrário,
e também que liderasse um
processo de discussão dentro da
universidade. Na época, ele se
comprometeu tanto em organizar um seminário quanto dar
essa declaração e infelizmente,
não cumpriu com o combinado. Então, organizamos todo
um debate dentro e fora da
universidade sobre o tema,
conversamos com praticamente
todos os conselheiros do conselho superior, do final de 2011

até agora. Nós fizemos uma
visita ao Conselho Municipal
de Saúde, para levar o tema até
lá, organizamos uma audiência
pública por meio da comissão
de saúde da câmara municipal.
Produzimos uma cartilha para
ser distribuída no aniversário
do HU, fizemos atos públicos,
um seminário aqui no CCS,
no campus, para discutir com
a área de saúde, participamos
intensamente dos debates que

“Conselheiros
surpreendentemente
votaram pelo respeito ao
plebiscito no Conselho
Diretor do HU e contra
o plebiscito no Consu.”
precederam o plebiscito. Toda
essa movimentação fez com
que o conselho diretor do HU
organizasse o plebiscito. Esse
mesmo conselho, que é composto por vários diretores de
unidade, surpreendentemente
votaram pelo respeito ao plebiscito naquela instância e contra
o plebiscito no Consu. Nós
contribuímos com o plebiscito
participando dos debates, indicando nomes para vir debater e
fazendo a campanha pelo voto
Não, que culminou no resultado que você citou, mais de 80%
da comunidade, e na categoria
dos técnicos, mais de 90%,
disse não a esse modelo de gestão da EBSERH. O reitor, que
sempre tinha nos garantido que
cumpriria o que fosse defendido
pela comunidade acadêmica,
que deu pelo menos duas entrevistas em rádio nesse ano de
2013 dizendo que o Consu tem
essa tradição, que referendaria
o resultado, infelizmente não
fez o debate durante 2011, não
organizou nenhuma discussão
em 2012, e em 2013 levou
para o Consu pela primeira
vez o assunto depois de todo o
cenário de caos construído, do

contingenciamento de verbas,
que nunca foi provado. Levou
a discussão para o Consu
depois de uma determinação
da reitoria de fechar diversos
serviços do hospital, para fosse
decidido em uma semana. Foi
como a gente disse na época da
votação, colocar os conselheiros com a faca no pescoço para
votar. Então esse debate veio
muito tarde.
Bezerra: Eu acho que o
argumento conservador vai
dizer: não foi anti-democrático
porque foi decidido no Conselho Superior, mas a gente sabe
que o processo que levou a essa
decisão foi anti-democrático, feriu a tradição democrática que
sempre marcou a universidade.
Primeiro por conta disso: em
nenhum momento na universidade, se não fosse pela ação
dos três segmentos, colocou-se
a EBSERH em questão, em
debate para a gente participar,
poder se informar. Nós tivemos
no conselho superior vários diretores que estavam ali votando
sem informação. Uma coisa
que vinha se construindo desde
2011. Nós tivemos praticamente dois anos e meio para discutir isso e não discutimos. Então
isso é romper com a tradição
democrática dentro da universidade quando não referendou
uma consulta pública. Outra
coisa que também fere essa
tradição democrática, essa prática de se ouvir a comunidade
acadêmica, é que no momento

em que isso vai ser debatido no
Conselho Superior tinha sido
antecedido por varias ações de
fechamento de serviços, onde
o Consu nunca foi chamado
a debater. Votamos forçados
a decidir sobre uma questão
para a qual a nós não tínhamos sido chamados a discutir
antes. Eu até fiz essa fala no
Conselho Superior: “até então
eu imaginava que a pior coisa
dentro de uma universidade
era você decidir uma coisa no
conselho superior sem que isso
tivesse sido discutido dentro da
universidade, agora eu descobri
que tem coisa pior, se os três
segmentos se esforçam para fazer um debate, se esforçam para
fazer uma consulta, e isso não é
reconhecido dentro do conselho
superior”. Eu acho que essa é
uma conta que a gente vai ter
de acertar com a história da

“Depois de todo esse
cenário de caos construído, ele chama o Consu
para, como a gente disse
na época da votação,
colocar os conselheiros
com a faca no pescoço
para votar”.
UFJF. Na minha opinião, é um
momento muito sério.
Sereno: E, completando, aconteceu uma coisa interessante
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também que foi para nós a
única surpresa dentro do Consu. Que havia orientação da
reitoria para votar pela adesão
nós conseguimos identificar por
fatos ocorridos antes. Mas o
que foi surpreendente no conselho também foi que a votação
foi 29 a 22, a diferença de apenas 7 votos, e o reitor orientou
o seus cinco pró-reitores a votar
pela adesão, a fazer discurso
nas reuniões pela adesão, o seu
vice reitor também a votar pela
adesão, e ele mesmo, no final,
em uma atitude que eu poderia
interpretar como uma grande
demagogia, votou “Não”, no
final, depois que a conta já
estava feita. Se seus cinco pro
reitores e seu vice reitor tivessem votado pelo Não, seriam 6
votos a menos no 29, que iria
para 23, e 6 votos a mais no
22, que iria para 28, e a adesão
não teria se consolidado.
Então ele fez um jogo de cena
extremamente demagógico
no final para se colocar como
quem está do lado do servidor,
quando na verdade orientou e
orquestrou uma coisa que está
sendo, como o próprio informe
da APES bem qualificou, um
ataque brutal à categoria dos
Técnicos-Administrativos.
Bezerra: Ou se esperava que
todos votassem não, ou que todos votassem sim, que é o que
mostra uma coerência... mas
não. Foi uma coisa realmente
vergonhosa para nossa história.
Foto Danniel Goulart

O Técnico Administrativo Flávio Sereno e a Profª Cristina Bezerra
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Precarização, expansão sem qualidade e assédio moral
Confira entrevista com Marinalva Oliveira, Presidente do ANDES-SN, sobre aumento nos casos de assédio nas IFE
TRAVESSIA - O que é o assédio moral? Em que casos o
docente pode se identificar
como alvo dessa prática?
Marinalva - Assédio moral
se caracteriza pela exposição
do indivíduo as situações
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, que desestabilizam
as vítimas. No local de
trabalho, o AM ocorre tanto
vertical quanto horizontalmente. Neste último caso, o
AM ocorre entre indivíduos
que ocupam cargos equivalentes. Verticalmente ocorre
entre indivíduos em cargos
distintos, como o chefe que
assedia os subordinados, mas
estes também podem atacar
aquele.
A ocorrência de
AM, em geral, resulta em
problemas de saúde físicos
ou psicológicos. Para se identificar como alvo, o docente
precisa observar a recorrência de atos hostis, perceber
que as agressões são focadas
nele e não distribuídas entre
todos os funcionários, e que
as ações são deliberadas.
Exemplos de AM podem
ser vistos em ameaças de
demissão para aqueles que
estão em estágio probatório,
caso não assumam grande número de disciplinas.
Comentários maldosos sobre
reduzido número de artigos
publicados e de recursos obtidos via editais, ridicularizando o docente que se encontra
nessa condição. Escárnios
com relação à expulsão do
docente de programas de
pós-graduação. Não ofertar
condições de trabalho a um
professor, intencionalmente,
para depois chamá-lo de
incompetente. Quando o
assediado não percebe que
estas ações são deliberadas
e intencionais, começa a
se martirizar, achando que
realmente faz jus àquelas
acusações ou que não é um
bom profissional e começa a
adoecer.
TRAVESSIA - Como explicar o crescimento dos casos
de assédio moral dentro

das instituições Federais de
Ensino?
Marinalva - As IFE expandiram-se em base orçamentárias insuficientes e sem
autonomia através de um
modelo de educação comercial e controlada pelo
Estado. Esse modelo conduz
ao processo de mercantilização do conhecimento
e privatização do ensino,
comprometendo a autonomia intelectual dos docentes
e gerando mudanças também no mundo do trabalho
docente. Como resultado,
temos a precarização das
condições de trabalho, materializada na falta de docentes
e técnicos administrativos, de
infraestrutura adequada para
a aplicação do tripé ensino,
pesquisa e extensão. Essas
mudanças consequenciam
em maior controle e regulação externa, com intensificação, precarização e crescente
exploração e alienação da
atividade profissional. Isso
conduz ao Assedio Moral e
suas consequências funestas
para o trabalhador.
Neste novo mundo
do trabalho docente, há a
cobrança pelo produtivismo
e a disputa fratricida entre os
pares pelos financiamentos
externos. Isso gera concorrência e o que leva a um
maior assédio horizontal (entre iguais) como uma forma
de se destacar e conseguir
melhor situação dentro da
instituição.
Mas há também o
assédio moral que ocorre de
forma vertical, quando os
hierarquicamente superiores
cobram produtividade, com
estratégias humilhantes ou
exigem que os recém-contratados assumam um número
de disciplinas acima da sua
carga horária obrigatória sem
que sejam oferecidas condições. Isso tudo ocorre sem
nenhuma condição material
e financeira para o professor
trabalhar. Com o tempo, há
sofrimento por parte do docente pelo excesso de trabalho, mas também por sentir
que não faz com qualidade

Foto ANDES-SN

o seu trabalho. Isso acarreta
em doenças físicas e psicológicas.
TRAVESSIA - Quais as
consequências desse quadro de assédio moral para
a saúde de professores e
professoras nas IFE?
O declínio da saúde
física e psicológica dos
professores. Aumento das
ausências e licenças médicas,
aversão ao local de trabalho,
depressão, uso de drogas,
ideias e tentativas de suicídio, entre outras patologias.
O adoecimento tem a ver
com estar em lugares onde
não há as condições de trabalho adequadas, em locais
diferentes do seu de origem,
onde estavam adaptados.
A doença dolorosa
externa e visível é trocada
por uma dor dentro da gente,
invisível como hérnia de
disco, solidão, depressão,
raiva contida. O sonho do
professor é trabalhar numa
sociedade emancipada e
que o trabalho fosse livre,
criador, o contrário disso traz
sofrimento.
TRAVESSIA - A precarização das condições de
trabalho tem contribuído
para o agravamento dessas
questões?
Marinalva - Sim, claro. O
governo implementa nas
IFE um processo de expansão sem qualidade e com
precarização do trabalho
docente. A ampliação tem
se dado através de um canto
de sereia. O governo apresentou o REUNI, como uma
panaceia aos problemas das
IFE, mas disponibilizou um
volume exíguo de recursos
com data certa para acabar
e voltados principalmente
para infraestrutura. Assim,
temos um número maior de
prédios, cursos e alunos sem
aumento de orçamento. Se
já tínhamos dificuldades de
funcionar antes, o quadro
fica pior depois do REUNI.
Como a expansão de cursos
e vagas para alunos não é
suprida pelas novas vagas

Marinalva Oliveira é presidente do ANDES-SN

de docentes e técnicos, essa
expansão tem significado
queda na qualidade de vida e
casos de adoecimento físico
e psicológico dos trabalhadores. Isso tem sido gerado pelo
assedio moral tanto vertical
quanto horizontal. Além do
mais, os professores são assediados para suprir a falta de
pessoal nas IFE. Em muitas
instituições, temos professores ministrando mais de
6 disciplinas, além de fazer
pesquisa e extensão.
Outra forma de
assedio moral presente é
quando os professores novos
tentam resistir a essa precarização e são assediados
por seus chefes, que criminalizam qualquer forma de
resistência e luta. Durante a
greve de 2012, tivemos vários
relatos de professores em
estágio probatório que eram
assediados em suas IFE para
não aderirem à greve, com
ameaças de que estavam em
estágio probatório, portanto,
em avaliação, e seriam avaliados negativamente, o que
poderia gerar demissão.
TRAVESSIA - O que o Movimento Docente tem feito
para se contrapor a toda
essa pressão?
Marinalva - O ANDES-SN
está nas lutas por finan-

ciamento público estável e
suficiente para que haja a
universalização do acesso ao
ensino superior por meio de
IES que ofereçam educação
pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade
para todos, como direito
social e dever do estado.
Obviamente, isso significa
lutar por condições adequadas de trabalho docente, o
que envolve ampliação de
vagas docentes, capacitação,
seguridade, política salarial
e carreira. Temos posicionamento sobre como contrapor
ao assedio moral nas IFE
aprovados em Congressos do
ANDES-SN, e, aliada a essa
política, temos a luta nas
seções sindicais com debates
para caracterizar o que é o
AM, como detectá-lo e o que
fazer para combatê-lo. 		
Nesse sentido, orientamos o acompanhamento
político e jurídico dos casos
que têm sido detectados e
a denúncia ao Ministério
Público e às Delegacias do
Trabalho, além de fazer parte
de nossa pauta de reivindicação junto ao governo federal.
Quando reivindicamos uma
carreira estruturada e melhores condições de trabalho,
estamos lutando por um
ambiente de trabalho com
qualidade para o docente.

APESJF

Poesia alimentada
com as tensões
entre realidades distintas
Desde a quarta série, quando o menino foi apresentado por uma professora a alguns poemas de Manuel Bandeira,
a poesia tem-lhe sido uma companheira gênerosa, seja como
autor, seja como leitor. “O encanto que experimentei veio da
instigante combinação da linguagem do poeta com a ilustração, que a tornava mais viva. Nesse encontro palavra-imagem,
percebi o quanto era possível dizer sobre o mundo e as
pessoas”, explica Edmilson de Almeida Pereira, professor da
Faculdade de Letras da UFJF e apontado como grande poeta
brasileiro.
De uma maneira geral, seu trabalho é marcado pela
mistura de sentimentos ancestrais negros, sua religiosidade
com o mundo intelectual em seu fazer poético. Ele afirma,
no entanto, não haver dicotomia nesses aspectos. “A cultura, como resultado de construções sociais ideologicamente
fundamentadas, muitas vezes, nos situa diante de realidades
nas quais o diálogo soa como uma impossibilidade. Todavia,
se vivenciamos criticamente a cultura, apreendendo suas
contradições e perspectivas de diálogo, verificamos que é na
tensão de seus valores que, de fato, nos realizamos como indivíduos e como sujeitos de um grupo abrangente. Dentro do
que acredito ser possível, minha poética se nutre das tensões
entre as diferentes realidades nas quais estou mergulhado, à
maneira de meus semelhantes”, aponta.
No momento, o professor poeta se dedica a concluir
uma série de três livros de poesia. “Estou também em vias de
concluir um artigo sobre a relação entre poesia e tempos de
exceção, no Brasil; e outro sobre os desdobramentos estéticos
da mitologia iorubá em alguns setores da poesia brasileira”.
Na área de literatura infanto-juvenil, está finalizando um livro
de limeriques, poemas que abordam, por meio de um humor
crítico, situações reais ou imaginárias. E ainda tem a expectativa de concluir, este ano, um pequeno livro sobre poéticas
populares afrodescendentes.
Com relação a ser poeta no Brasil, Edimilson garante
que faz tempo deixou de reiterar que o desinteresse das editoras, a frágil formação de um público leitor e os embates entre
os próprios autores se tornaram, dentre outros, obstáculos para
quem deseja se afirmar como poeta. “Faz tempo preferi considerar essas questões como aspectos da própria experiência
de ser poeta e se aí estão, mais do que reiterá-las, nos cabe encontrar meios para solucioná-las”. Para ele, ser poeta continua
sendo uma escolha radical que permite fazer o necessário com
o pouco existente, ou seja, encontrar sentido para ações humanas, sobretudo quando esse sentido que as funda é ameaçado.
Edimilson considera gratificante o fato de ser poeta e
professor. “Porque nela se encontraram minhas aptidões pessoais e a possibilidade de partilhá-la como prática relevante
para a sociedade. Em ambas as funções pode-se buscar a compreensão das realidades em que vivemos, bem como projetar
outras em que poderemos viver. O professor e o artista são
sujeitos da aprendizagem e, ao mesmo tempo, da proposição
de modos críticos de percepção do mundo. Ou seja, se há
algo que ensinam é porque no seu modo de ensinar se enraíza
o desejo de partilhar, antes de tudo”.
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Os operários na olaria.
A resignação entontece.
E o trabalho das moscas
sobre as consciências.
Elucidação é a sede.
Também o amor se revolta
e atira tochas ao telhado.
As moscas nos baralhos.
2/ IMPRENSA
Sei o que escrevo,
não o escrito –
cápsula de possíveis corcéis.
As leituras esquecem
o cenho quebrado
após a escrita.
Penso com a armadura
dos signos.
Sei o que escrevo: o escrito.
3/ COMUNIDADE
Sinto a legalidade
do crime: os culpados
ocupam cargos importantes.
Mentem os amigos
ainda que me estrague.
Esqueço o dia da morte.
Anjo nenhum desceu nas ruas.
Impossível dormir
como se o mundo não gestasse
a separação do arco-íris.
Poema “Diário”, incluído
no livro Rebojo,
editado em 1995

Edimilson de Almeida Pereira (Juiz de Fora MG 1963) publicou seu primeiro livro de poesia, Dormundo, em 1985. Dois anos depois graduou-se em Letras, na Universidade Federal de Juiz de Fora
MG, onde posteriormente fez Mestrado em Literatura Portuguesa e Mestrado em Ciência da Religião.
Entre 1983 e 1994 foi co-autor do projeto Minas e Mineiros, levantamento e análise da cultura popular de Minas Gerais, com a professora Nubia Pereira, em Juiz de Fora. Entre 1987 e 1994 foi membro
efetivo da Comissão Mineira de Folclore e membro do Conselho Editorial do Folheto Compasso.
Publicou os livros Negras Raízes Mineiras: os Arturos, Assim se Benze em Minas Gerais e Arturos:
Ohos do Rosário, em co-autoria com a profa. Núbia Pereira, no período de 1988 a 1990. Foi professor assistente de Literatura Brasileira e Portuguesa da UFJF de 1988 a 1994. Conquistou o primeiro
lugar, em 1988, no Concurso Nacional de Literatura Editora UFMG, categoria Poesia, concedido
pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Em 1989 recebeu o prêmio Concurso Nacional
de Poesia Carlos Drummond de Andrade, concedido pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio
de Janeiro. Sua obra poética inclui O Livro de Falas ou Kalunbungu (1987), Ô Lapassi & Outros
Ritmos de Ouvido (1990) e O Homem da Orelha Furada (1995), entre outros livros. Para o crítico
Gilvan Ribeiro, Edimilson de Almeida Braga estabelece equilíbrios, em sua poesia, “entre a negritude
afetiva, ancestral, num certo sentido quase cósmica, e o mundo branco, com toda a ambígua carga de
opressão e atração, de cativeiro e libertação que contém; entre o menino pobre e negro e o intelectual
celebrado e admirado que descobriu, para citar Drummond, que ‘sua história era mais bonita que a de
Robinson Crusoé’.”

Docente
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Educação em Sexualidade:

Formação de professores/as para a escola básica
Temas de sexualidade e de gênero,
componentes de uma área aqui denominada
Educação em Sexualidade, estão presentes na escola em seus diversos ambientes,
momentos e situações. A escola interfere
na construção da sexualidade de crianças e
adolescentes, seja ao promover o contato e
a interação entre eles e elas, seja incluindo
conteúdos e prevendo estratégias de ensino a fim de problematizar representações,
crenças, mitos e tabus. A sua presença é
igualmente marcante em situações cotidianas, quando alunos e alunas se expressam
sobre o assunto, manifestam suas inquietações e dúvidas, e até mesmo quando sua
abordagem é recusada ou silenciada por
parte de professores e professoras. Também
as representações de sexualidade e gênero
estão presentes nos artefatos da mídia, fartamente consumidos pela população jovem
que frequenta as escolas da educação básica,
veiculando crenças, valores e modos de ser
e agir nesse campo, contribuindo na constituição dos sujeitos.
A Educação em Sexualidade enquanto componente curricular da escola
básica, seja em espaço curricular próprio,
seja através de uma abordagem transversal,
é reconhecida em documentos nacionais,
como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, mais recentemente, em
Resolução do Ministério da Educação que
trata das diretrizes curriculares para o ensino
fundamental de 9 anos. Em nível internacional, agências como a UNESCO e a OMS
bem como organizações civis que militam
na defesa dos direitos sexuais das pessoas
defendem a inclusão dessa temática desde
os anos iniciais de escolaridade, entendendo
tal iniciativa, antes, como um direito dos/
as estudantes para o alcance do exercício
pleno da cidadania. Apesar disso, a inserção
de conteúdos de sexualidade e gênero nos
currículos do ensino fundamental e médio
brasileiros ainda é incipiente.
Quando o ensino de temas de sexualidade e gênero ocorre na escola, geralmente
é através das disciplinas Ciências e Biologia, sendo que críticas não faltam a essa
abordagem, como a ênfase em conceitos
dessa área do conhecimento, em especial,
tópicos relativos à anatomia e fisiologia do
corpo, prevenção às doenças sexualmente

Profª Sylvia Helena dos Santos Rabello
Colégio de Aplicação “João XXIII”/UFJF

transmissíveis e à gravidez na adolescência, em detrimento de uma consideração
mais abrangente. Além disso, ao apresentar o conhecimento biológico como única
fonte de explicação sobre as questões de
sexualidade, se investido em uma ideia de
verdade incontestável, essa abordagem não
contribui para a compreensão da ciência
como conhecimento construído, precário
e falível. A Educação em Sexualidade que
defendo implica uma visão ampla e dinâmica da sexualidade e do gênero, vistos
como construções históricas e culturais que
ocorrem na dinâmica das relações sociais,
em meio às relações de poder, extrapolando
a noção estreita que associa a sexualidade à
biologia e às práticas sexuais, bem como ao
enfoque preventivista. Nessa perspectiva,
a Educação em Sexualidade implica uma
abordagem multidimensional, envolvendo
a problematização de questões para além da
Biologia, incluindo áreas como a Sociologia, a Antropologia, a História, a Filosofia, a
Educação, a Psicologia, o Direito, a Política,
entre outras.
Se Ciências e Biologia são disciplinas que não dão conta de toda a amplitude que os temas de sexualidade e gênero
demandam também as demais disciplinas do
currículo escolar não tomam para si a tarefa
de promover seu ensino na escola. De fato,
não é comum a abordagem sistemática de
tais temas através dos conteúdos de Língua
Portuguesa, História, Matemática ou Geografia, por exemplo. De maneira reiterada,
pesquisas apontam o despreparo profissional
de docentes das diferentes áreas para lidar
com o tema da sexualidade enquanto componente curricular. Por outro lado, em que
pesem as diretrizes e parâmetros educacionais brasileiros defenderem a abordagem da

sexualidade e do gênero através da transversalidade, não há no país uma cultura de
formação de professores/as para o trabalho
nessa perspectiva, fazendo com que tais temas fiquem ao encargo de projetos isolados
envolvendo professores/as interessados/as e,
uma vez mais, de professores/as de Ciências
e Biologia. Assim, os/as professores/as com
formação na área biológica são os/as que
habitualmente tratam de temas de Educação
em Sexualidade na escola, e são justamente
esses que são criticados por realizarem uma
abordagem inadequada!
Acredito que a escola precisa abordar a Educação em Sexualidade de maneira
efetiva e sistemática, em todos os níveis de
ensino, adequando os programas às faixas
etárias e conforme o interesse e demandas
dos/as alunos/as, numa perspectiva questionadora e problematizadora. Tal efetivação
merece ser discutida no âmbito do projeto
político-pedagógico de cada instituição escolar, a fim de se estabelecer a maneira mais
viável para o cumprimento desse direito
dos/as alunos/as. Para tanto, é fundamental
que os/as professores/as das diferentes áreas
recebam a formação necessária tanto nos
respectivos cursos de graduação como de
formação continuada.
No caso da formação inicial de professores/as de Ciências e Biologia, acredito
ser possível a abordagem desses temas para
além dos estágios supervisionados, em que
discussões sobre a temática já encontram-se
incorporadas. A inserção de uma disciplina específica que contemple as diferentes
dimensões da sexualidade poderia ser uma
alternativa para a preparação de professores/as a fim de se alcançar uma Educação
em Sexualidade integral e apoiada em uma
abordagem ampla, para além da biológica.
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