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ESPECIAL RETROSPECTIVA

Nesse TRAVESSIA RETROSPECTIVA, trazemos os fatos que fizeram parte do dia a dia da luta do
ANDES-SN e da APES em 2020.
Os ataques constantes do governo às Instituições Federais de Ensino, à sua democracia e autonomia; a pandemia, que afetou radicalmente todo o mundo e consequentemente a luta de professores e professoras em
defesa de seus direitos, condições de trabalho e da educação pública; o esforço para que o Ensino Remoto
Emergencial pudesse ser realmente debatido em relação a suas consequências para a saúde de professores e
professoras, para as condições de trabalho e para a qualidade da educação; o ano de embates das entidades
sindicais no país; a luta contra a reforma administrativa; a necessidade de um debate responsável sobre a volta presencial das aulas; uma análise das eleições em 2020 e uma entrevista com a nova presidente do ANDES
-SN, professora Rivânia Lúcia Moura de Assis, sobre os desafios do Sindicato Nacional para o ano que entra.
Boa leitura!
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EDITORIAL
Produzimos narrativas para dar um sentido humano aos
acontecimentos. Narramos para ultrapassar o fugaz instante
e fundar, no implacável destino, uma memória, como signo
da ultrapassagem, sobrepor ininterrupto de esquecimentos.
Fazer lembrar, para não esquecer o que nos convocará no espaço presente das disputas e das ações políticas do nosso presente.
2020 está por terminar. Ano marcado por decisões equivocadas, expressando a face mais dura e cruel de um governo
que despreza a vida humana, o meio ambiente, a educação, a
ciência, o conjunto de direitos sociais. E no limite, pretende
destruir uma das construções mais significativas da modernidade: o Estado. Instrumento que pretende garantir as condições para a emancipação dos sujeitos, quando da articulação
entre esferas e noções da justiça, da igualdade, garantidas por
participação democrática dos cidadãos, como forma de dar
sentido outro para a luta desigual entre os interesses do capital e aqueles do trabalho. Sob a hegemonia desse conjunto de
valores, propõe construir uma sociabilidade onde todos possam, à luz de direitos, almejar o seu desenvolvimento como
expressão e conquista das suas reais diferenças.
O resultado do desgoverno Bolsonaro apresenta-se na morte
de mais de 180 mil brasileiras e brasileiros; na infecção, reconhecida, de mais de 6,9 milhões de pessoas; em níveis crescentes de desmatamento do nosso território; na mortandade
de milhares de espécies da flora e da fauna; no crescimento
do número de desempregados e com um ataque consistente
aos órgãos promotores da educação, da produção de ciências
e tecnologias presentes às universidades e aos institutos federais. Por agora, edita portaria que eleva o número de aulas
para os professores da carreira EBTT, colocando em risco as
condições para a efetuação das relações criativas entre as esferas da pesquisa, do ensino e da extensão para docentes dos
institutos federais.
Em meio ao desprezo com a vida no desgoverno Bolsonaro,
as nossas instituições em 2020 implementaram o ERE. Desde
o início, para além de todos os problemas, apresentava-se o
risco de destruir a garantia da oferta de ensino de qualidade
para todos, além de ampliar o severo quadro de desigualdades, tornando ainda mais desniveladas as oportunidades entre os nossos estudantes.
Por agora, percebermos os limites do ensino emergencial,
pois sua qualidade é visivelmente controversa além dos seus
efeitos deletérios sobre as condições de trabalho e saúde da
nossa categoria. O quadro de adoecimento já se faz presente
em meio aos lares docentes, nos quais se apresentam os excessos de jornada de trabalho e outras mazelas próprias ao
ensino remoto emergencial.
Porém, como reivindicação da necessidade de lembrar, viceja os mortos por complicações da covid-19. Em sua grande
maioria, pardos e pretos. Seus corpos mortos, enterrados em
quase solidão, revelam o quadro estrutural de desigualdade,
sinalizando o racismo estrutural que temos que enfrentar.
Assim, nos despedimos de 2020, com a certeza de que as
nossas escolhas e decisões políticas podem agravar demasiadamente o quadro de dor, desespero e morte da nossa população.
Mas também na compreensão de que as nossas conquistas
e/ou derrotas nascerão da capacidade de reivindicar outro
presente como forma de fazer lembrar e superar o destino
dos homens e mulheres neste planeta denominado de Terra. Aquela, que no seu genuíno amor, sustenta e faz variar as
diversas formas de vida dispersas neste seu imenso, tenso e
infinito azul.
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2020 O ANO DO VÍRUS, 2021 O ANO DA VACINA?
Enfrentamento da pandemia, avanços nas pesquisas e distribuição de imunizantes pelo mundo
Como se sabe, SARS-Cov-2, ou o novo coronavírus, surgiu em Wuhan, na China, ao final de 2019, quando foi
tratado como “pneumonia com causa desconhecida”. Desde então o vírus se espalhou por todo o mundo. Em fevereiro, a Covid-19 já tinha 150 casos, em mais de 20 países. No mesmo mês, o Brasil apresentava 16 casos suspeitos. Até
dezembro de 2020, foram mais de 69 milhões de casos e mais de 1,5 milhão de mortos no mundo .
A pandemia vem evidenciando, desde março, no Brasil, a necessidade de uma revisão de valores, tanto ecológicos quanto políticos. Ela foi capaz de demonstrar a inexistência de políticas públicas que protejam aqueles e aquelas que sofrem diariamente com os custos das desigualdades sociais, intensificadas no período atual. As diferentes
formas de gestão da crise de saúde evidenciaram o aspecto político, humano e cultural em jogo quando o assunto é
escolher como e quais vidas queremos salvar.
BRASIL
Em outubro, o Brasil era o
quarto país com maior número de mortos, por 100 mil habitantes, do mundo, atrás apenas de Peru, Bélgica e Bolívia.
Aqui, poucos foram os estados
que promoveram o fechamento total de suas atividades com
manutenção apenas dos serviços essenciais.
Além disso, o presidente Jair
Bolsonaro, em 8 meses de pandemia, vem dando declarações
que desqualificam as pesquisas
de enfrentamento ao novo coronavírus, apoiou a adoção da
hidroxicloroquina como agente
de tratamento da doença, comprovadamente ineficaz para
este caso, além das três trocas
de responsáveis pelo Ministério da Saúde, durante o período de pandemia, considerando
os mais de três meses em que o
cargo foi liderado interinamente pelo atual ministro Eduardo
Pazuello
Para Helder Antônio da Silva,
Professor do Instituto Federal
de Educação – Campus Barbacena, “o Governo, ao fazer várias trocas de Ministros da Saúde, e negligenciar a imprensa,
deixou a população confusa. O
próprio presidente se comportou totalmente alheio à grave
situação em diversas ocasiões,
com discursos negacionistas e
defendendo os seus próprios
interesses eleitoreiros. Deixou
para os governadores a responsabilidade de tomar as decisões

MUNDO
sem que tivessem uma diretriz
específica para o enfrentamento da crise”. Para o professor
Helder, por parte dos governadores, no início da pandemia
houve acertos, mas também
houve erros. “O grande problema foi a resistência dos governos locais em tomar medidas
mais restritivas, como a decretação de lockdown, tendo como
argumento a crise econômica
que poderia se agravar e obviamente, pensando nas eleições
municipais.”
Enquanto isso, as pesquisas
não tiveram pausa por aqui. O
sequenciamento genético do
vírus foi realizado no Brasil,
em apenas 48h depois do primeiro caso da América Latina
ser detectado, em São Paulo,
por pesquisadores da USP e de
Oxford. Além disso, universidades se empenharam na produção de EPI’s e insumos para
o auxílio do setor de saúde, em
todo país.
Como sugestão de providência pela prevenção da proliferação do novo coronavírus no
Brasil, Rodrigo Daniel de Souza - Médico Infectologista e
Chefe do Setor de Vigilância em
Saúde e Segurança do Paciente
do HU/UFJF - considera que
“as medidas de locomoção, distanciamento social, devem ser
medidas muito drásticas, principalmente em um momento
onde há um aumento da incidência.”

Apesar de todos os estudos
que envolvem o enfrentamento
da Covid no país, o Brasil, diferente dos países da Europa,
que estão na segunda onda de
casos da doença, nem saiu da
primeira.
Houve uma diminuição no
número de casos e mortes e,
consequentemente, uma estagnação destes, o que faz com que
os aumentos nestas taxas, que
aconteceram no último mês,
não sejam consideradas uma
segunda onda por aqui, e sim
uma continuação da primeira.
A diminuição do avanço da
Covid na Europa só foi possível por suas medidas rigorosas, prezando pelo isolamento
social, forma mais eficaz de
garantir que a contaminação
não ocorra. Entretanto, com a
chegada do verão, a queda no
número de casos fez com que as
medidas de prevenção fossem
relaxadas, abrindo caminho
para um novo avanço do vírus
no continente.
Os Estados Unidos vêm batendo recordes no número de
contaminados, com números
superiores a 250 mil casos diários até o fechamento dessa
edição.
Já na Ásia, continente onde
surgiu o novo coronavírus, viveu uma segunda onda em julho e retomou as medidas de
prevenção e tendo a China,
hoje, como uma das principais
produtoras da vacina, em últi-

ma fase de testes.
Já na África, a Organização
Mundial da Saúde previa que o
novo coronavírus seria uma catástrofe para o continente, com
números possivelmente exorbitantes. Entretanto, o cenário
não é bem este.
O continente com aproximadamente 1,2 bilhão de habitantes, apresentava, em maio,
cerca de 55 mil casos. Isso se
explica porque, apesar de algumas exceções, a maioria dos
países africanos tomou medidas de forma mais ágil do que
o resto do mundo, tendo Ruanda como um dos primeiros a
implementar o confinamento e
fechar as fronteiras.
Atualmente, o continente
apresenta 1.671.539 casos confirmados, além de 36.842 mortes
Assim, o novo coronavírus,
além de deixar o planeta paralisado, apresentou um cenário
que demonstra, tanto no Brasil, como no Mundo, a importância e a necessidade de que
o Estado intervenha, criando
e adotando políticas públicas,
que priorizem e protejam todas
as vidas, coordenando medidas
sanitárias centralizadas e ágeis
que contenham a proliferação
do vírus, e que combata o negacionismo como mecanismo de
reação a uma pandemia mortal.
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A CORRIDA PELA VACINA
A pandemia foi o grande marco
do ano de 2020. Ao que quase
tudo indica, 2021 será o ano da
vacinação. Semelhante à “Corrida Espacial” de 1955 a 1975, o
descobrimento de uma vacina
realmente eficaz no combate ao
novo coronavírus tem se mostrado como motor de grande
parte das pesquisas, na área de
saúde, em todo o mundo. Atualmente são 48 experimentais
em fase de testes clínicos em
humanos, enquanto 11 destas
estão na última fase antes da
homologação pelas autoridades, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Entretanto, informações publicadas na Technology Review,
a busca pelo imunizante visa
prioritariamente minimizar as
questões que vêm acometendo
o sistema econômico mundial,
e não a neutralização da Covid-19. Com a vacinação, as
populações não mais temeriam
a contaminação e recuperariam
suas vidas, possibilitando que a
economia volte a circular.
Por isso, há nos Estados Unidos o anseio em apressar a vacinação de seus cidadãos, com o
intuito de tranquilizar, de certa
forma, os principais detentores
do capital mundial. Enquanto
isso, Organização Mundial da
Saúde e os demais países produtores das possíveis vacinas
creem que a distribuição democrática da vacina seja a melhor
opção. Entretanto, é preciso
considerar que, possivelmente,
países da África e América do
Sul, por exemplo, sejam prejudicados na partilha do imunizante.
O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar o imunizante
da Pfizer, em conjunto com a
BioNtech. A imunização começou em 08 de dezembro por
lá, tendo como objetivo aplicar cerca de 800 mil doses da
vacina em sua primeira etapa,

em 50 hospitais britânicos. Os
primeiros a receberem as doses
são: idosos, médicos, enfermeiros e trabalhadores de casas de
repouso. Em 07 de dezembro,
o Ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, divulgou nota afirmando que deve comprar cerca
de 70 milhões do imunizante,
projetando que o fornecimento,
para o Brasil, se inicie em 2021.
DESORDEM
Na contramão do mundo, a
busca pelo fim do novo coronavírus, no Brasil, se resume
à despreparo, desrespeito com
a população, negacionismo e
guerra política, quando se trata
da vacina, por parte do governo
federal. Quatro vacinas estão
em fase de testes no Brasil, uma
delas a CoronaVac, produzida
pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. No Brasil, os testes
foram barrados em novembro,
quando um dos voluntários teria morrido por suicídio, não
sendo vítima da vacina. O presidente, Jair Bolsonaro, comemorou a pausa nos testes, já que
esse é um imunizante chinês,
país alvo frequente de xenofobia, por parte dos governantes
e aliados.
Além disso, a CoronaVac teve
sua aprovação travada, pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em meados de novembro. Foi liberada no início
de dezembro, demonstrando a
necessidade do uso da Lei n°
14.006/de 28 de maio de 2020,
apelidada por “Lei Covid”, criada no início da pandemia, com
o objetivo de agilizar a aprovação do imunizante, permitindo
o uso da vacina no Brasil caso
este tenha o aval de uma agência sanitária no exterior, sem
depender de uma aprovação
nacional.
Segundo o ministro da Saúde,
a vacinação no Brasil terá iní-

Arte SindoIF

cio no fim de fevereiro, ou em
caráter emergencial em dezembro ou janeiro. O imunizante
escolhido é o desenvolvido pela
Universidade de Oxford, também produzida pela fundação
Oswaldo Cruz. A vacinação
será gratuita, distribuída pelo
SUS e vai imunizar, primeiramente idosos com 75 anos ou
mais, profissionais de saúde e
indígenas.
Apesar disso, o Ministério da
Saúde vem sendo comandado, desde maio, por Eduardo
Pazuello, interinamente por
mais de 60 dias. Após afirmar
estar conhecendo o Sistema
Único de Saúde apenas neste
momento da vida, como Ministro, demonstra seu despreparo,
mais uma vez, com a ausência
dos insumos necessários para
a distribuição da vacina, como
seringas, freezer e algodão.
Pazuello, ao ser questionado
por João Dória, governador de

São Paulo, se o Governo Federal compraria ou não a CoronaVac, respondeu que compraria,
se houvesse demanda, demonstrando que as quase 180 mil
mortes no país não demonstram essa necessidade, na sua
visão.
O descaso é marca registrada
do posicionamento do Governo Bolsonaro durante o
período de pandemia. Desde
o início, quando o presidente
afirmou que essa doença seria
apenas uma “gripezinha”, ou
mesmo quando se utilizou do
direito à liberdade individual,
mascarando-a por um discurso antivacina, afirmando que
“'Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”. Além
disso, é evidente que a vida dos
brasileiros não faz parte da lista
de prioridades do governo, já
que este, em plena pandemia,
se dedica a ironizar e negar as
vidas perdidas pelo país.
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IFE MOSTRAM PAPEL SOCIAL, MAS ATAQUES NÃO PARAM
Ataques à democracia, à autonomia, cortes orçamentários fizeram um 2020 difícil para as Instituições
Universidades e Institutos federais saem na frente contra o Coronavírus. Este foi o mote de uma das primeiras
campanhas virtuais criadas pela APES em março de 2020. Mês marcado pela primeira transmissão interna do coronavírus no Brasil, e também marco da classificação, pela Organização Mundial da Saúde, da situação como “pandemia”.
Desde aquele momento, instituições federais de ensino de todo o país tomaram decisões difíceis, porém, necessárias
para tentar conter a disseminação de um vírus ainda pouco conhecido; proteger a comunidade acadêmica e escolar;
e voltar suas potencialidades para o enfrentamento deste desafio imposto a todos os setores do mundo inteiro.
Além da suspensão de atividades presenciais, a maioria das
instituições federais de ensino
do Brasil estabeleceram comitês locais, interdisciplinares,
que realizaram acompanhamentos e análises da situação
sanitária municipal e regional.
Tais estudos têm auxiliado as
gestões das instituições a tomarem decisões sobre as condições de manutenção de determinadas atividades. Mas não
apenas: também produziram
informações para a sociedade e
para as administrações públicas
locais, realizando uma importante parceria entre instituições
de ensino, prefeituras e secretarias de estado em prol da população. Parceria, porém, que
se mostrou limitada pelos interesses capitalistas, e pelos vieses
ideológicos dos atores políticos
que dirigem a gestão pública da
crise de saúde, embasados no
discurso economicista e anticiência. “O Brasil não pode parar”, ou “Minas Consciente”, são
projetos colocados em prática
pelos governos e que, na realidade, distanciaram os interesses políticos das preocupações
sociais que caracterizam as instituições de ensino.
Apesar dos ataques, as instituições continuaram a exercer seu
papel social, retornando sua
produção enraizada no tripé
ensino, pesquisa e extensão, à
sociedade. Laboratórios foram
transformados e adaptados, e
docentes, técnico-administrativos e discentes voltaram seus
conhecimentos e força de tra-

Campanha da APES de valorização do ensino, pesquisa e extensão nas IFE
balho para produzi álcool gel
para hospitais universitários, desenvolver e produzir EPIs para
profissionais de saúde, confeccionar e distribuir máscaras para
populações vulneráveis, realizar
testes para detecção do coronavírus. Pesquisas científicas de
diversas áreas de conhecimento
foram produzidas para contribuir em todas as dimensões da
pandemia: na produção de vacinas, na busca por formas de tratar os sintomas da Covid-19, na
descoberta e indicação das formas de diminuição do risco, no
estudo dos impactos desiguais
que a infecção provoca entre os
diversos grupos sociais afetados.
Ainda é difícil centralizar e contabilizar todas as atividades realizadas pelas instituições federais
de ensino de todo o país durante
este contexto. Um painel específico criado dentro do portal do

MEC informa que existem 1685
ações de enfrentamento realizadas pela rede federal de ensino, atendendo 24,7 milhões de
pessoas. Algumas dessas ações,
divulgadas pela APES, também
podem ser consultadas no site
da Andifes (www.andifes.org.
br).
Em entrevista publicada na
edição de Julho do Travessia, a
professora Elizabeth Barbosa,
dirigente da Aduff-Ssind e então
2ª vice-presidente da Regional
Rio de Janeiro do ANDES-SN,
sinalizava sobre esta capacidade, demonstrada por diversas
universidades e institutos, de
fazerem “um giro”, ou seja, de se
transformarem, se reinventarem
para pensar ações para enfrentar
este momento.
Naquele momento, Elizabeth
Barbosa apontava para a necessidade de resistir a um retorno

à sala de aula virtual, que, como
sabemos, ocorreu sob o nome
de Ensino Remoto Emergencial: “Esse momento é de pensar
a universidade nas suas ações,
atividades, pesquisas, voltarem
para o combate. É o momento
de pensar a educação de uma
outra forma. Mas que a gente
não ofereça disciplinas online.
Que a gente reinvente esse momento da universidade até conseguirmos retornar à disciplina em sala de aula, presencial.
Não podemos abrir mão disso.
Se abrirmos mão disso, incorremos no erro que é: o que hoje
é uma excepcionalidade, virar
uma normalidade. E a gente se
perder dessa universidade que
a gente defende, que a gente
acredita, dessa educação que é
emancipadora, que é transformadora.”
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ERE E O ACESSO DESIGUAL À EDUCAÇÃO
Com as instituições suspendendo as atividades presenciais,
a partir das evidências científicas de que o distanciamento social era uma das medidas eficazes para conter a disseminação
pelo coronavírus, medidas de
controle sobre estas atividades
começaram a partir do governo
federal. Além disso, a pressão
pela adoção do ensino a distância já começava.
Instruções Normativas relativas aos servidores públicos e
vindas do Ministério da Economia também mostravam-se
problemáticas.
Em uma delas, por exemplo,
havia a autorização do regime
de teletrabalho a apenas um dos
pais de filhos que estejam com
atividades escolares suspensas.
E autorizava a eventual adoção

de jornada em turnos alternados. Tais autorizações, como
também apontava a AJN, colocavam servidores e suas famílias
em risco de contaminação.
Outra Instrução Normativa do
Ministério da Economia, a IN28,
recomendou que servidores em
atividade remota ou afastados
do trabalho presencial sofressem cortes de auxílio-transporte, do adicional noturno e dos
adicionais ocupacionais – o que
levou as entidades representativas locais e nacionais a adotarem medidas administrativas e
judiciais contra tais cortes.
Neste mesmo contexto, um Ofício do Ministério da Economia
solicitava aos Dirigentes de Gestão de Pessoas dos órgãos públicos o levantamento do quantitativo de servidores não presentes

fisicamente em local de trabalho
diante da pandemia.
A Assessoria Jurídica Nacional
alertava que a produção de relatórios gerenciais não deve servir
como medidas de controle indevido e de penalização sobre os
servidores públicos.
Também alertava para o fato de
que instituições que já começavam a produzir coletas de informações da comunidade acadêmica e escolar com interesses de
retomar as atividades de forma
remota. Tais pesquisas permitiam a identificação pormenorizada de docentes ou discentes,
sem deixar claras suas motivações, objetivos e limitação do
uso de tais informações.
Ainda em março, a Portaria
343 do MEC autorizava o Ensino a Distância nas instituições

de ensino superior, permitindo
a substituição das disciplinas
presenciais em andamento por
aulas que utilizassem meios e
tecnologias de informação e comunicação (TICs).
Naquele momento, a AJN do
ANDES-SN apontava que tal
portaria fere o Princípio da Legalidade, pois vai de encontro à
lei que prevê a frequência obrigatória de alunos e professores
no ensino superior, salvo nos
cursos a distância.
Além disso, a nota alertava que
a implementação da Educação
a Distância poderia trazer “prejuízos à igualdade de condições
como forma de assegurar o acesso ao direito fundamental básico
à educação”.

GOVERNO SEGUIU ATACANDO DEMOCRACIA NAS INSTITUIÇÕES
Mesmo em meio a pandemia,
continuaram as intervenções
do governo federal na escolha
de reitores/as de universidades
e institutos – algo que se tornou
comum desde o início do governo Bolsonaro. Atualmente, o
ANDES-SN reforçou a Campanha “Reitor/a eleito/a é reitor/a
empossado”. Conforme dados
do sindicato nacional, 19 IFES
estão sob intervenção, seja com
interventores diretos ou com
2º/3º nomeados/as das listas
tríplices. Confira o mapa. Além
de publicar materiais visuais
que expõem a gravidade da situação, o ANDES iniciou uma
série de entrevistas com reitores/as eleitos/as pelas comunidades das instituições, mas não
empossados/as pelo presidente,
para denunciar este ataque à
autonomia das instituições e à
escolha democrática e legítima
de gestores/as pela comunidade
acadêmica e escolar.
A eleição de reitores está em
discussão também no STF. Em
votação da Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI 6565),
que questiona excesso de poder
de Jair Bolsonaro nas últimas
nomeações para a reitoria das
universidades e institutos federais, 4 ministros foram favoráveis à autonomia universitária:
o relator do processo, Edson
Fachin, e os ministros Celso de
Mello, Carmen Lúcia e Marco
Aurélio Mello. Entretanto, um
fato que pode comprometer a
celeridade do julgamento é um
pedido de destaque do ministro
Gilmar Mendes, que retira a ação
da pauta do plenário virtual da
Corte. Como comentou o professor Antonio Gonçalves, que
estava na presidência do ANDES-SN em outubro de 2020,
quando o julgamento começou
a ser realizado, “esta é uma decisão provisória e com repercussão parcial, porque não retroativa, mas que, se confirmada
em definitivo, representará um
avanço na conquista da autonomia das IES públicas na escolha
de seus gestores. Cabe ressaltar a escolha se dê por voto direto re no âmbito das instituições”,
a política que defendemos: que universal ou paritário e se encer- afirmou Gonçalves.
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PORTARIAS TAMBÉM DESRESPEITARAM AUTONOMIA DAS IFE
Além dessas intervenções, outros ataques à autonomia universitária comprometem as
instituições federais de ensino e
exigirão atenção e mobilização
em 2021.
Na Portaria 983 publicada em
novembro, o Ministério da Educação estabelece um aumento
da carga horária mínima a ser
cumprido pelos docentes EBTT
e institui o controle de frequência por meio do ponto eletrônico. Em análise preliminar, o
assessor jurídico da APES, Leonardo de Castro, afirma que tal
portaria constitui uma “tentativa de ingerência em uma área na
qual os institutos detêm plena
gestão”. É uma inobservância da
autonomia administrativa, garantida pela Lei de criação dos
Institutos Federais e pela Cons-

tituição Federal. Além disso, o
ponto eletrônico é regulamentado no serviço público federal em decretos de 1995 e 1996
isentando, porém, entre outras
carreiras, a do Magistério Superior. A medida fere, portanto, a
isonomia entre as carreiras.
Além desta medida, o Ministério da Educação ainda publicou
a Portaria 1030, que determina
o retorno das atividades letivas
presenciais das instituições federais de ensino a partir do dia
4 de janeiro de 2021. Depois da
reação massiva das instituições
e entidades contra a medida, e
de declarações contraditórias
do atual Ministro da Educação Milton Ribeiro à imprensa,
esta medida foi substituída pela
Portaria 1038, em vigor. Ela determina que atividades letivas

deverão ocorrer de forma presencial a partir de 1º de março
de 2021. Entretanto, esta nova
portaria abre a possibilidade de
manutenção integral do ensino
remoto em duas hipóteses: em
caso de determinação das autoridades locais e enquanto as
condições sanitárias trouxerem
riscos à saúde da comunidade

acadêmica.
Como avalia o assessor jurídico
da APES, Leonardo de Castro,
aqui, esta portaria deixa uma
cláusula em aberto, onde a autonomia das instituições será
exercida, balizando sua decisão
conforme a situação de cada localidade.

sino contribuindo no combate
à pandemia e com escolas às
vésperas de um retorno presencial, Saúde e Educação seguem com cortes no orçamento.
Das quatro áreas que mais necessitam de recursos públicos,

as duas que terão redução da
verba discricionária em 2021
serão Saúde (-12,13%) e Educação (-8,61%). A comparação
é feita com o projeto enviado
pelo governo ao Congresso em
2019, com valores para 2020.

O CORTE NO ORÇAMENTO....
A PEC do Teto dos Gastos, somada a uma intenção explícita
de desmontar a educação pública, atacar a ciência e perseguir
docentes, reflete no orçamento
previsto para as Ifes em 2021,
e na educação como um todo.
Inicialmente, o governo anunciava um Projeto de Lei Orçamentária que previa que o
orçamento do MEC fosse menor do que o das Forças Armadas. A PLOA previa um corte
na Educação de R$ 4,2 bilhões
para 2021. O impacto dessa
redução orçamentária nas universidades, institutos federais
e Cefet, seria de R$ 1 bilhão e
atingiria as despesas discricionárias que englobam, por exemplo, as contas de água e luz, serviços de limpeza, entre outros.
Entidades, instituições e especialistas reagiram à proposta, e segundo a versão final
da proposta orçamentária,
em 2021, serão destinados R$
144,538 bilhões à Educação,

e R$ 116,127 bilhões à Defesa.
Considerando apenas os gastos discricionários, valor passa, para o MEC, de R$ 19,679
bilhões para R$ 19,955 bilhões.
Entretanto, em plena crise sanitária, com instituições de en-
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APES e ANDES-SN E A CRÍTICA AO ERE
Desde o início do processo de implementação do Ensino Remoto Emergencial a APES, em alinhamento com o ANDES-SN, manifestou uma posição crítica em relação à nova modalidade de ensino. As entidades levam em conta a
natureza do trabalho docente, em conjunto com uma preocupação geral com as mudanças que esse processo pode
causar na forma de organização do trabalho nas universidades públicas.
Nesse sentido, a APES tem trabalhado, durante este primeiro
semestre remoto, no acompanhamento de sua operacionalização, com base nas discussões
feitas nas comissões de implementação do ERE, e também
acompanhadas pelo sindicato,
observando as mudanças que
esse processo viriam a acarretar
no desenvolvimento dos trabalhos nas instituições de ensino.
Uma das ações desenvolvidas
pelo sindicato nesse período
foi a realização de uma pesquisa por meio de questionário digital que tem a intenção
de coletar dados a respeito do
desenvolvimento do trabalho
docente por meio remoto. Os
dados servirão de base para a
construção de uma pauta docente específica para este contexto.
O questionário ainda está disponível no site apesjf.org.br,
mas alguns dados coletados até
o momento já nos permitem
compreender como têm sido
realizados os trabalhos das e
dos professores durante o semestre remoto.
Nos dados coletados até o momento, identifica-se que mais
de 50% dos docentes ouvidos
possui criança em idade escolar
(55,6%) e/ou se responsabilizam por cuidados com idosos
em suas residências (51,9%), o
que em conjunto com o dado
de que 90% do total de docentes ouvidos também desempenha tarefas do lar, demonstrando já um aumento da carga de
trabalho doméstico em geral,
fundamental para a execução
do trabalho profissional.
Outro dado importante se encontra no número de atividades
profissionais desempenhadas

pelos docentes. Mais de 80%
desenvolve trabalho de orientação e pesquisa, e uma boa parte
também desenvolve atividades
administrativas (69%).
O tempo para o desenvolvimento do trabalho docente também
diminuiu, visto que mais de 90%
das e dos professores também

agregou outros tipos de atividades às suas rotinas tradicionais
de trabalho. Mais de 97% dos
docentes precisou reformular
conteúdos e métodos de trabalho para as plataformas do ensino remoto emergencial.
Frente ao quadro apresentado
em pesquisa preliminar, se faz

necessária também uma análise
de como o semestre remoto já
finalizado se materializou, avaliando as maiores dificuldades
das e dos docentes no desenvolvimento do trabalho de ensino,
bem como o impacto das plataformas de ensino em suas diferentes modalidades.
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CONFIRA ALGUMAS EXPERIÊNCIAS COM O ERE
Para entender como está se dando o Ensino Remoto Emergencial, no dia a dia, o TRAVESSIA conversou com docentes da UFJF e do IF Sudeste MG.
Acompanhe:
HELEN BARRA DE MOURA
PROFESSORA DE MÚSICA NO IF SUDESTE MG
1- Como você avalia o impacto do trabalho remoto no processo de ensino-aprendizagem?
Eu tenho tentado fazer uns powerpoints com pouca informação, mas cada um mais atrativo que o outro, bastante ilustrado, com vídeos de música dando o exemplo. Então assim, são várias coisas que eu tento fazer. E outra, todo meu trabalho anterior, eu não
pude aproveitar, tive que refazer praticamente tudo. Muita coisa era prática: eu tinha o
repertório, por exemplo. E eu tenho muita experiência com a prática, então se eu percebo
que alguma coisa não está legal, eu consigo colocar a minha proposta ali na hora, e isso
acontece no fazer, na oficina. No caso da aula virtual, esse conteúdo precisa estar todo
mastigado, imaginando a possibilidade de qualquer aluno conseguir entender, e mesmo
assim eu peguei alunos que não conseguiram entender. E a gente prepara esse material
todo, é muito mais coisa que a gente tem que produzir.
Então nessas circunstâncias eu sinto que a situação é muito difícil pra gente. Eu devo ter
feito uns 8 cursos pra lidar com essa questão de vídeo, de edição de vídeo, de como lidar com essas plataformas virtuais, porque é uma
realidade que não nos pertencia. Então, teve um desgaste inicial muito grande.
2 - Como as plataformas disponibilizadas pela sua instituição e as ferramentas digitais influenciaram no trabalho docente?
A nossa plataforma é o SIGAA. E a questão do SIGAA eu acho que é um grande problema. Ele nos dá uma insegurança muito grande.
Já tiveram vários problemas de sumir nota de professor, tem hora que os conteúdos que a gente lança não funcionam, tem hora que ele
fecha. É um sistema que parece que não foi preparado para esse movimento todo que está tendo. E tem outras limitações, por exemplo,
eu preciso que os meninos me enviem material, mas vai me enviar como? Tem que usar outras alternativas. Pra mim então, ficou simplesmente postar conteúdos e sugestões de leituras, de vídeos, de músicas, e não podemos fazer mais nada, limitou muito o nosso trabalho.
Eu não tenho informações técnicas sobre essa plataforma, mas tem hora que eu sinto que gostaria que tivessem outras coisas. O chat não
é usado, o visual é um pouco confuso para os alunos.
3 - Alguns membros da comunidade acadêmica e escolar avaliariam que a implementação do ensino remoto se deu de forma tardia;
outros consideram que tal implementação se deu de maneira atropelada. Como você avalia este processo? E como isso se refletiu na
qualidade do ensino e nas condições de trabalho?
Como nós nunca passamos por isso, não sabemos como deveria ser, mas a sensação que eu tenho é que foi muito tarde realmente o início
do processo do ERE, as escolas particulares já tinham começado. Às vezes o processo democrático também é muito demorado, por isso
que eu não recrimino, porque até fazer a pesquisa com todo mundo, não sei até que ponto isso iria retardar mais ainda o processo, eu não
sei avaliar isso. Mas eu senti que realmente demorou para começar, e quando começou foi aquele bloco na sua cabeça. Poderia ter demorado mais se fosse acompanhado de uma consulta aos docentes, nós ficamos parados até alguma coisa acontecer. Isso realmente foi ruim.
Poderiam, os professores que quisessem, participassem de algumas conversas, e quem não quiser participar aceita o que for resolvido,
mas isso não foi colocado. Acho que teve até uma desinformação, um desconhecimento mesmo de como estava a pandemia, eu acho que
o Brasil foi mais tardio, então a gente poderia ter previsto muitas coisas que não foram previstas.
E o impacto disso é uma sobrecarga de trabalho em pouco tempo, sobrecarga de trabalho para os alunos, pois estamos compensando
um ano letivo inteiro em muito menos tempo, então é uma diminuição do tempo com uma carga horária grande com muito conteúdo. E
acontece que algumas coisas não poderão ser aprofundadas, porque de outra forma não vai dar para entender. Teve uma perda no aprofundamento do conteúdo, na qualidade desse conteúdo, teve um aumento na demanda de trabalho e no tempo de dedicação ao instituto,
e isso afetou no todo, não só pra gente como para os alunos.
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PATRÍCIA FERREIRA DUARTE
PROFESSORA NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS DO C.A. JOÃO XXIII
1 - Como você avalia o impacto do trabalho remoto no processo de ensino-aprendizagem?
Primeiramente, preciso dizer do lugar que respondo a esta pergunta: sou professora dos anos iniciais do
Colégio de Aplicação João XXIII. Isso exige levar em conta inúmeras especificidades no que se refere à
relação professor-aluno e o desafio de estabelecer contato com a família do conjunto dos estudantes das
turmas em que atuo no 1º Segmento do Ensino Fundamental.
O Colégio de Aplicação tem lançado mão de diferentes estratégias para promover o estabelecimento dessas relações como: atividades síncronas e assíncronas via plataforma Moodle, atividades impressas em
alguns casos e chegamos a trabalhar com o whatsapp para enviar e receber as atividades.
A partir desse movimento, percebo com angústia que, mesmo havendo um esforço hercúleo por parte das
professoras e professores, a condição socioeconômica de cada estudante afeta diretamente nas condições
em que se pretende constituir este processo de ensino-aprendizagem. Se o estudante tiver o acompanhamento de um adulto no desenvolvimento das atividades o desenvolvimento da criança será de uma
maneira. Se o estudante não tem esse acompanhamento o processo se torna muito pouco provável de
se efetivar. Se a criança possui uma boa internet, equipamentos adequados, espaço de estudo, direito à
alimentação, o processo já é difícil. Mas para as dezenas de crianças que não vivem esta realidade tenho,
sinceramente, dificuldade em falar em desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem. Esta
questão é, sem dúvida alguma, alinhada à minha concepção de educação, de ensino e aprendizagem.
Particularmente, tenho muita dificuldade em defender a possibilidade do desenvolvimento do trabalho educativo, especialmente na Educação Básica, sem
olho no olho, sem dialogia, sem haver uma mediação intencional e direta. A professora e pesquisadora Olinda Evangelista tem mobilizado uma reflexão
com a qual me identifico muito: “Se é ensino, não é remoto. Se é remoto, não é ensino”. Em suma, o conjunto dos determinantes que se apresentam no que
vem sendo chamado de Ensino Remoto, aprofundam a desigualdade de acesso ao conhecimento entre as diferentes realidades que co-habitam a escola e
a universidade pública. Não dá pra pensar em ensino sem antes conseguirmos concretizar condições iguais de acesso. E para além do acesso, acredito que
na prática, a mediação necessária para que ocorra o desenvolvimento dos estudantes, vem sendo transferida para os pais e responsáveis que não possuem
formação pedagógica para cumprir este papel, sobretudo na faixa etária em que atuo.
2 - Como as plataformas disponibilizadas pela sua instituição e as ferramentas digitais influenciaram no trabalho docente?
Este é um tema que avalio com bastante preocupação. Nós, enquanto educadores de uma instituição pública, temos necessidade de defender a coisa pública
para que sobrevivamos, para que tenhamos liberdade de cátedra, para que nosso trabalho em prol do ensino e nossas pesquisas sejam socialmente referenciadas. O trabalho remoto escamoteia as fronteiras entre o público e o privado na medida em que apresenta à comunidade acadêmica as plataformas
públicas (Moodle, BBB) e privadas (Meet, Google Classroom....) como alternativas similares. À primeira vista, o fato dos aplicativos e plataformas privadas
se demonstrarem mais intuitivos, menos instáveis, podem parecer argumentos bastantes para sua utilização se partirmos da premissa que “vale tudo pela
educação”. Entretanto, o próprio Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora (CER) aponta a educação como a “mina de ouro“ para Edtechs
Startups. Veículos de comunicação como a revista “Você S/A” e “Pequenas Empresas Grandes Negócios” estampam em edições de 2018 e 2020 a educação
como “uma oportunidade de negócio sustentável e escalável”. Este movimento, assim como o consenso que se busca construir em torno de “uma educação
do futuro” o modelo do ensino híbrido, precisa chamar nossa atenção pois é o pano de fundo em que estas sedutoras “soluções educacionais” se apresentam aos diferentes níveis de ensino, afinal, nada melhor do que mais uma oportunidade de colocar a mão no fundo público, não é mesmo? Atentos a este
panorama, o impacto sobre o trabalho docente é consequência de um movimento maior de construção do consenso em torno do ideal de “escola empresa”.
Uma combinação de intensificação do trabalho, responsabilização docente, vigilância, prazos e metas. Avolumam-se as demandas, os formulários a serem
preenchidos, as frentes de trabalho, os links de reuniões, em meio às tarefas domésticas, cuidado com os filhos, compras de novos equipamentos, pacotes
de internet e tudo isto intensificado quando falamos das mulheres em trabalho remoto. Um sem número de novas estratégias precisaram ser apreendidas
num estalar de dedos pelo conjunto das professoras e professores, como se vivêssemos o tão adorado conto do “novo normal”.
3 - Alguns membros da comunidade acadêmica e escolar avaliariam que a implementação do ensino remoto se deu de forma tardia; outros consideram que tal implementação se deu de maneira atropelada. Como você avalia este processo? E como isso se refletiu na qualidade do ensino e nas
condições de trabalho?
Eu diria que ambos os lados tem seu ponto de razão. Demoramos enquanto instituição para dar uma resposta ao conjunto da comunidade que se angustiava vendo a suspensão das aulas se estenderem por um, dois, três, quatro meses. Acho que falhamos ao não externalizar de imediato à comunidade que
a universidade esteve todo esse tempo “a todo vapor”. As produções acadêmicas não pararam, as defesas de dissertações e teses seguiram seu cronograma.
Tivemos inúmeras e densas discussões em nossa unidade, por exemplo, estudamos para formular estratégias de efetivação, e por que não pensar que isso
poderia ter sido feito de “portas abertas”? O Colégio Pedro II, por exemplo, mobilizou diversas reuniões com a comunidade escolar para dialogar sobre
tudo o que estava acontecendo. Por outro lado, educação não se faz com improviso, ainda mais a nível institucional e em uma conjuntura em que na prática,
não temos Ministério de Educação. É um enorme desafio que apenas o planejamento e o debate democrático (que possui uma dinâmica menos imediata)
poderia dar cabo, e mesmo assim com muitas limitações. Qualidade, ainda que seja um termo relativo, não se atinge com espontaneísmo. Por isso, acredito
que esta seja proporcional à organização intencional, ao planejamento do que se pretende em cada unidade da instituição. Mesmo que uma parte não tenha
acordo com o tempo necessário para que decisões fossem tomadas e se concretizasse como políticas da universidade, acho que a grande questão não foi o
tempo, mas a forma com que se deu o processo. Por outro lado, a delonga não significa que concluímos o exercício de refletir sobre elementos cruciais para
a efetivação do trabalho que vem sendo desenvolvido: temos muito a avançar para garantir a segurança dos profissionais em trabalho remoto (tivemos casos
de interferência durante os atendimentos síncronos/ aulas online), é preciso garantir melhores condições de trabalho para os profissionais do CEAD, que
se depararam com uma abrupta expansão de suas demandas de trabalho, bem como há a necessidade de expansão das iniciativas que garantam o acesso do
conjunto dos estudantes bem como a permanência.
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MARCO ANTÔNIO ESCHER
PROFESSOR DO DEPTO DE MATEMÁTICA DA UFJF
1 - Como você avalia o impacto do trabalho remoto no processo de ensino-aprendizagem?
Infelizmente negativo. Muito embora me considere adepto à utilização das novas tecnologias computacionais, tanto no processo de ensino, trazendo novas possibilidades para o
professor em sala de aula, assim como no auxílio do processo de aprendizagem, permitindo ao aluno novas maneiras de estabelecer o contato com o conteúdo, considero primordial o contato dialógico que há em sala de aula. Além disso, considero que o processo de
ensino-aprendizagem vai além da relação professor-aluno, e que os estudantes perderam
muito com o trabalho remoto, ao deixarem de interagir, seja dentro ou fora de sala de aula.
2 - Como as plataformas disponibilizadas pela sua instituição e as ferramentas digitais
influenciaram no trabalho docente?
Elas modificaram totalmente o trabalho docente, embora não tenham sido as únicas responsáveis por isso. O quadro pandêmico alterou o modus operandi de todos. Ao substituir
nossas práticas habituais de trabalho docente (aulas, reuniões, pesquisas e atividades de
extensão) pela mediação da relação tecnológica, deixamos de ter o contato primordial da
relação humana, face a face, do diálogo contínuo, substituído agora pela atividade assíncrona, ou, na melhor das opções, dos diálogos
“quebrados” pelas limitações tecnológicas ainda existentes. Tudo isso fez com que as relações fossem alteradas, e a comunicação, antes
priorizada nos espaços de trabalho, fossem transportadas para o sinal de internet, e com isso os horários fossem totalmente desrespeitados. A velha frase “eu mandei a mensagem às 2 da manhã, mas ele não é obrigado a ler” se concretizou na prática daqueles que se viam
necessitados em se livrar de algo que o incomodava e transportar para a responsabilidade do outro. Creio que esse foi a maior influência
negativa nesse processo.
3 - Alguns membros da comunidade acadêmica e escolar avaliariam que a implementação do ensino remoto se deu de forma tardia;
outros consideram que tal implementação se deu de maneira atropelada. Como você avalia este processo? E como isso se refletiu na
qualidade do ensino e nas condições de trabalho?
Durante o processo de discussão e implementação do ensino remoto pude ouvir e ter contato com várias opiniões. Desde as mais apressadas, que desconsideravam o grave quadro em que todos estavam inseridos e que criticavam a demora pelo início das atividades, como
se alunos e professores estivessem com todos os meios técnicos e condições de saúde para substituir suas práticas acadêmicas tradicionais
pelo ensino a distância, até aquelas em que se mostravam cautelosas por completo. Considero que a universidade tomou, inicialmente,
bons caminhos, criando comissões, estabelecendo calendários iniciais e ouvindo a comunidade. Porém enfrentou pressões e críticas que
parte da sociedade normalmente já faz ao trabalho acadêmico em geral, e que se acentuaram depois da eleição de um governo negacionista em relação à pandemia e à ciência de um modo geral. Reconheço que tentou estabelecer condições mínimas, porém o início das
atividades nos mostrou o quanto a maioria dos professores, professoras, alunos, alunas e TAES não estava preparada para enfrentar a nova
dinâmica das atividades. Acompanhei diversos grupos de e-mails em que várias mensagens revelavam que grande parte dos professores
pareciam perdidos em uma sala escura.
Com certeza essa situação trouxe reflexos negativos na qualidade de ensino. Eu mesmo precisei de praticamente um mês para entender
o que realmente estava acontecendo e me acostumar com a nova realidade informatizada. Parece que sempre ficava uma questão: como
saber se o que falo estava sendo bem recebido, se não tenho mais as “caras e bocas” comuns no ambiente da sala de aula, as questões levantadas pelos alunos, pequenas interjeições, e até o famoso “prof, não entendi nada...”, ou “pode explicar novamente”? Embora eu tenha escolhido por não gravar antecipadamente as aulas, poucos dos 70 alunos da sala se arriscavam em curtas questões, ou ainda em responder
alguma pergunta feita por mim e deixada literalmente...no ar. (esclareço que deixei todas as aulas gravadas para aqueles que não tiveram
chance ou condição de estar em modo síncrono aos encontros).
Como disse anteriormente, me considero adepto à inserção das novas tecnologias nesse processo, e com relativa desenvoltura na utilização destas, e fiquei imaginando e me solidarizando com outros professores e professoras que estavam enfrentando essas situações.
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POR CONDIÇÕES DE TRABALHO E PELA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Acompanhando a operacionalização do Ensino Remoto
Emergencial na UFJF, IF Sudeste e Colégio de Aplicação João
XXIII, a APES, e na mesma medida o ANDES-SN, vêm realizando um trabalho político de
observância às demandas imediatas das e dos docentes, bem
como uma atuação no âmbito
institucional, dialogando a respeito das demandas observadas
com a administração superior
da universidade, do IF Sudeste
e, em igual medida, dialogando
com a diretoria do Colégio de
Aplicação João XXIII.
Na UFJF e Colégio de Aplicação João XXIII, ainda no processo de implementação da
modalidade, em atuação constante nas comissões que moldaram o novo formato de ensino
e pesquisa, os representantes da
APES buscavam defender com
firmeza a manutenção da qualidade do ensino ofertado, bem
como seu acesso universal e as
condições de biossegurança de
docentes, TAE’s e alunos. Deliberadas no dia 2 de junho em
reunião do Conselho Superior,
as comissões se dividiram em
temas como as diretrizes de segurança que deveriam ser adotadas nas instituições, passando
por comissões reguladoras das
formas de trabalho na educação básica bem como no ensino
superior.
O trabalho dos representantes
da APES no interior das comissões, sempre orientado pelas
resoluções das reuniões dos setores das IFES e das IEES/IMES
do ANDES-SN, foi sempre
feito em conjunto com as reuniões com a diretoria da APES
onde se discutia cada ponto das
proposições apresentadas, bem
como se fizeram em meio a
constantes repasses para a base
docente das sínteses elaboradas. Avaliamos como fundamental o papel cumprido pela

representação
sindical em respeito às suas diretrizes básicas de
atuação.
Já no âmbito do
Instituto Federal
de Educação, o
trabalho da APES
se deu dentro
das limitações da
própria discussão
que desencadeou
a aprovação do
ERE. Discutimos
ponto a ponto a
resolução apresentada no conselho superior,
apontando os entraves que a modalidade acarreta
no processo de
ensino e aprendizagem, se atendo
aos princípios básicos defendidos
pelo sindicato, alguns manifestos em nota técnica e apontamentos críticos elaborados pela
assessoria jurídica da APES.
Já no início do processo de implementação da nova forma de
ensino, alguns problemas mostram sua fragilidade, com destaque para a falta de inclusão
do nome social de pessoas trans
nos registros da UFJF, registrado
em nota conjunta das entidades
da instituição.
Para além disso, uma série de
apontamentos críticos com relação ao processo são feitos tanto
em relação à UFJF quanto em
relação ao IF Sudeste, antecipando questões que posteriormente
seriam abordadas em avaliações
por parte dos próprios docentes,
como a queda na qualidade de
ensino e a precarização do trabalho docente.
Outra questão imediata para
além do que já vinha sendo observado se deu no âmbito dos
direitos autorais, questiona-

mento geral que recebeu esclarecimento em nota técnica do
ANDES-SN que procurou evidenciar as particularidades jurídicas em trânsito no processo.
Nesse sentido, foram criados,
pela APES, canais de comunicação com a base que objetivam a
construção de uma pauta a partir das demandas imediatas das
e dos professores: a criação de
um formulário para apreender
os aspectos básicos do trabalho
docente, já abordado na parte
inicial da matéria, e um canal
direto de comunicação através
do Whatsapp.
Alguns resultados das informações colhidas pelos canais de
comunicação, conjugados com
outras ações coletivas do sindicato no sentido de discutir sobre as particularidades do ERE,
como as assembleias e os informes periódicos preparados pelo
sindicato, já puderam resultar
em ações concretas no âmbito
institucional.
Em reunião entre diretoria e

conselheiros da APES junto à diretoria do ensino do IF Sudeste
no campus de Juiz de Fora, realizada no dia 17 de novembro,
algumas das principais demandas da base com relação à precarização do trabalho docente
puderam ser apresentadas, resultando em um compromisso
na melhoria da qualidade das
condições de trabalho por parte
da instituição.
Já na UFJF, em reunião com a
administração superior no dia
8 de dezembro, a diretoria da
APES, para além de apresentar
as demandas imediatas dos docentes recolhidas pelo formulário no que tange principalmente à qualidade do ensino e do
trabalho profissional, sugeriu à
reitoria um levantamento sobre
a situação dos docentes e dos
discentes, com o objetivo de melhor formular ações que amenizem a carga de trabalho e estudo
observadas no primeiro semestre do ensino remoto.
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EDUCAÇÃO PRESENCIAL

ENTIDADES LUTAM PARA GARANTIR RETORNO EM SEGURANÇA
Escolas do mundo inteiro foram rapidamente fechadas no início da pandemia, e assim se mantiveram, quando
mais informações sobre as formas e capacidade de transmissão do vírus foram descobertas.
A partir daí, as instituições de
ensino passaram a viver sob um
novo conflito. O fechamento
das atividades presenciais protege a comunidade acadêmica
e escolar. Por outro lado, pesquisas desenvolvidas nas instituições foram prejudicadas; e
o processo de formação de estudantes, interrompido. Além
disso, trabalhadores e trabalhadoras de todo o país voltaram
rapidamente aos seus locais de
trabalho, e em muitos casos sequer tiveram suas atividades laborais interrompidas, levando
em conta que, no Brasil, não foi
adotado um fechamento rígido
das atividades produtivas e de
serviços – um lockdown. Assim, muitas famílias não tiveram com quem deixar os filhos
e filhas em idade escolar. No
país, pouco a pouco, as instituições optaram pela manutenção de atividades essenciais no
meio acadêmico e pelo ensino
remoto nas instituições de ensino básico, técnico, tecnológico
e superior. O que também se
mostrou como uma alterativa
problemática.
O desamparo de inúmeras famílias no cuidado com crianças
e as grandes dificuldades reveladas pela adoção do ensino remoto – como desigualdade de
condições de acesso e prejuízos
aos processos de ensino-aprendizado – colocaram o setor da
Educação em uma situação
dramática. Além disso, a pressão do mercado, com grandes
instituições particulares alegando prejuízos financeiros, e
pequenas instituições ameaçadas de falência, aumentaram
o coro para forçar um retorno
presencial a qualquer custo.
Em algumas cidades, no setor
privado, este retorno já está

sendo feito de forma híbrida,
com parte dos estudantes frequentando escolas de acordo
com a decisão e demanda familiares. No setor público, 218
cidades mineiras que estão na
onda verde do programa Minas Consciente, onde o risco de

contágio pelo novo coronavírus
é considerado de menor potencial, autorizaram o retorno em
outubro.
Na cidade de São Paulo, escolas
municipais, estaduais e privadas
puderam retomar aulas regulares presenciais do ensino médio

a partir de 3 de novembro. A
maioria dos governos de estado, porém, anunciam o retorno presencial para fevereiro de
2021 - ainda que não tenhamos
qualquer possibilidade de que a
vacinação contra o coronavírus
seja efetivada até lá.
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GREVE SANITÁRIA ESTÁ NA PAUTA DO ANDES-SN PARA
O INÍCIO DE 2020
O MEC, depois de idas e vindas, editou a portaria 1038, que
determina retorno das atividades presenciais nas Instituições
Federais de Ensino a partir de
1º de março de 2021.
A manutenção integral do ensino remoto fica condicionado
a duas possibilidades: em caso
de determinação das autoridades locais e enquanto as condições sanitárias trouxerem
riscos à saúde da comunidade
acadêmica.
O ANDES-SN tem criticado
a imposição: “A diretoria do
ANDES-SN considera que a

portaria reafirma a postura negacionista do governo federal,
que durante todo o ano de 2020
trabalhou em favor do vírus e
contra a saúde de todo(a)S o(a)
s brasileiro(a)s. Um governo que
nega a ciência e desarma todos
os esforços para mitigar a disseminação do vírus em nossa sociedade”, afirmou em nota.
A diretoria do Sindicato Nacional aponta, ainda, que a portaria
é mais um ataque do governo à
autonomia universitária e conclama os Conselhos universitários “a desconsiderar o teor da
portaria e planejarem as ativida-

des do próximo semestre obedecendo as recomendações da ciência e orientados pelo objetivo
de manter a comunidade acadêmica em total segurança”.
Além disso, a entidade alerta
para a possibilidade de Greve
Sanitária, caso o governo insista
em retorno presencial.
Para isso, na Reunião de Setores
do ANDES, realizada de forma
virtual em dezembro, docentes
encaminharam uma rodada de
assembleias gerais nas bases até
o dia cinco de fevereiro, para
que as seções sindicais se posicionem sobre a greve sanitária

em defesa da vida, contra o retorno presencial das atividades
de ensino.
A rodada de assembleias proposta pela reunião dos setores
do Sindicato Nacional atende à
deliberação do 9º CONAD Extraordinário: “Que o ANDES
-SN, via seções sindicais, lute
contra o retorno às atividades
presenciais sem a garantia das
devidas condições sanitárias
para tal, construindo com as
demais categorias do Setor da
Educação uma greve sanitária
em defesa da vida.”
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“VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA É CRIME”
Para compreender a situação da Educação pública no estado de Minas Gerais e no município de Juiz de Fora, entrevistamos Alessandro Furtado, do SindUte, e Maria Leopoldina Pereira (Dina), do Sinpro. Os dois participaram, em agosto
desse ano, da live organizada pela APES com o tema “Volta das aulas presenciais na pandemia é crime”. Nesta conversa,
Alessandro e Dina falam sobre as condições para o retorno presencial e a situação do ensino remoto nas escolas estaduais e municipais. Confira.

ALESSANDRO FURTADO (SindUte)
Qual é a situação estadual neste momento, em relação ao debate sobre um retorno presencial das escolas municipais?
A tentativa do governador do Estado de Minas [Romeu Zema-Novo], o tempo inteiro, é
que ele quer, de fato, que as aulas retornem. Só que está havendo muita resistência nossa, os
sindicatos têm tido algumas atitudes que têm demonstrado essa resistência. Ele publicou, bem
no início da pandemia, um memorando que previa o retorno de profissionais, tudo com uma
ideia de que as aulas presenciais retornassem. Professores que não tinham aparato tecnológico
em casa teriam que vir para as escolas. E isso tudo a gente foi combatendo, mesmo de forma
distante, virtual, a direção do SindUTE esteve presente em algumas reuniões e a gente conseguiu combater alguns tipos de ataque que ele tem feito. Agora, mais para o final do ano, com a
pressão mesmo das escolas particulares, ficou mais nítida a intenção de fazer voltar as aulas
presenciais. Porque sabemos que Romeu Zema é um dos grandes aliados dos empresários da
educação. Nós estamos fazendo esse debate constante, então existe uma pressão muito grande
nossa também, existe uma resistência muito grande nossa para impedir que esse tipo de trabalho presencial seja desenvolvido. Porque
sabemos que as escolas não têm a mínima condição de oferecer segurança para os profissionais e para as crianças, a gente não tem. A
gente tem escola que não tem água, para vocês terem uma ideia. Tem escola super mal instalada, inclusive aqui em Juiz de Fora, tem
uma escola no Bairro Benfica que as instalações são precárias. E isso tudo vai fazer com que o vírus seja cada vez mais disseminado. Sem
falar materiais de prevenção como álcool, jamais existiria isso em escolas. Por volta de setembro ou outubro os professores receberam
um checklist, que foi um documento enviado às escolas para que elas se enquadrassem naquele padrão. Salas de aulas com carteiras com
distância de 1,5m entre cada aluno, uma condição completamente impossível de se desenvolver em uma escola estadual nos modelos que
nós temos hoje em Minas Gerais. Então nossa atuação vai ser sempre combater e impedir que retorne aulas enquanto não houver vacina.
Com a vacinação sendo possível, aí a gente já vai mudar o nosso debate.
Em que condições está se dando o ensino remoto no estado?
Péssimas condições. Por mais que a gente ouça a Secretaria de Educação, e as superintendências regionais de ensino, trazendo informações como se tudo estivesse ocorrendo às mil maravilhas, as condições são extremamente horrorosas, precárias. Não está acontecendo
absolutamente nada, não está havendo ensino, não está havendo aprendizagem. A gente começou desde o início do ano a divulgar matérias, não me lembro nem qual era a fonte, mas a gente teve jornais estaduais que disseram que 1/3 dos alunos estão fora de todo o aparato tecnológico do estado, não têm condições de acessar os canais da TV estatal e não têm também planos de internet etc. Bom, o que está
acontecendo: os alunos não chegam nem a 1/3. Sou professor aqui em uma escola do bairro Santa Luzia, e de 40 alunos em cada sala, eu
recebo o material de 3 ou 4. Então, as vezes, nem 10% de fato está entregando. Porque alguns desses materiais demandam pacotes de dados, alguns têm vídeos, e os alunos, alguns têm celulares, é uma minoria talvez essa porcentagem, 10, no máximo 15%. Mas na verdade
essa grande maioria não tem o aparelho tecnológico para desenvolver todo esse material que o estado tem enviado. Algumas apostilas,
que eles chamam de plano de ensino tutorado, e também vídeo-aulas que são veiculadas na TV estatal. Na minha casa por exemplo, que
eu moro em um bairro perto do centro, não pega. Não consigo assistir essa TV estatal. Vários dos nossos alunos também terão essa dificuldade. Esse planejamento foi completamente precário, se desenvolveu de uma forma improvisada, os docentes não tiveram qualquer
tipo de orientação, não houve nenhum treinamento, nem que fosse treinamento mesmo em plataforma digital, para que a gente pudesse
manusear todos esses meios, isso não foi possibilitado em momento algum, todo o material foi jogado em cima da gente para que a gente
desenvolvesse um trabalho, da noite para o dia, e ainda somos chantageados. O sindicato tem debatido o tempo inteiro isso, de que não
se pode sofrer qualquer tipo de penalidade se não tiver condições de desenvolver essas tarefas que estão sendo importas. Esse material
que os alunos recebem impresso é o material que foi feito pela própria Secretaria de Educação, sem qualquer tipo de contato com os
professores. Então, é um material completamente enrijecido, não traz aberturas para diálogos, para que se façam debates mais amplos.
Estamos diante de um cenário bem difícil e fechado, impossibilitando de conseguir fazer diálogos maiores. O que nós queremos – e
existe um debate entre o sindicato e já foi feita uma reunião com o Ministério Público estadual – de que o ano de 2020 seja condensado
com 2021, e que o Conselho Nacional de Educação tenha uma estratégia para pensar de que maneira a gente pode trazer de volta esses
conteúdos, uma vez que tudo que está sendo lançado, e que foi imposto de fato, não está trazendo uma aprendizagem efetiva.
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MARIA LEOPOLDINA PEREIRA – DINA (SINPRO)
Qual é a situação municipal neste momento, em relação ao debate sobre um retorno
presencial das escolas municipais?
Neste momento, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora segue as indicações determinadas
pelos órgãos estaduais e seguimos na “Onda Amarela”, ainda que as notícias sejam de um
crescimento grande do número de casos. No caso de retorno presencial das escolas municipais, a atual administração continua firma no seu propósito de seguir rigorosamente os
protocolos determinados pelos especialistas. Claro que, no momento, é uma administração
que está terminando, e o Sinpro está aguardando uma reunião com a nova administração
para discutir diversas demandas do Magistério Municipal, inclusive esta. Mas o sindicato
reitera sua decisão de seguir todos os protocolos científicos para garantir a saúde dos trabalhadores e também dos discentes. Nossos parâmetros têm sido baseados sempre pelas recomendações previstas pela Fiocruz e demais órgãos científicos. E para o sindicato, somente
com a garantia de segurança para TODOS os envolvidos no processo, é possível discutir o
retorno às atividades presenciais.
Em que condições está se dando o ensino remoto no município?
O ensino remoto no município, na avaliação do Sinpro, demorou muito a ser implementado, o que de fato só aconteceu em agosto. A
Secretaria de Educação criou o “Projeto Cadinho de Prosa” que de acordo com a própria, “apresenta conteúdos de texto e audiovisuais
que têm como base cultura, arte, conhecimentos, saberes e criações humanas que compõem repertórios que podem ser vivenciados
em diferentes contextos da vida social”. As escolas tem se valido de várias ferramentas para chegar às famílias: redes sociais, Whatsapp,
telefonemas e muitas vezes atividades impressas que são entregues de acordo com as normas de segurança. Esbarramos na falta de dados
móveis por parte das famílias, na existência de somente um aparelho celular por domicílio, no número de estudantes por família, o que
dificulta o acesso, da ausência e ou dificuldades de adultos que possam mediar o contato das crianças com o conteúdo disponibilizado,
na precariedade do espaço doméstico para que as crianças possam se dedicar aos estudos e claro, em todas as mazelas decorrentes da
fragilidade social e econômica das famílias que na pandemia se tornaram ainda mais complexas.
A SE também firmou parceria com a Câmara Municipal para exibição de programas de conteúdo didático dentro da grade de programação da TV Câmara. Tal iniciativa apresenta vários problemas: desde a dificuldade de acesso ao sinal da TV Câmara que é digital e,
por exemplo, não chega às crianças da Zona Rural, a dificuldade das escolas e seus profissionais em “encaixar” os conteúdos dentro dos
seus planos de trabalho, mas principalmente na avaliação do Sinpro e da categoria, a parceria público-privada com a Fundação Lemann,
que é quem efetivamente produz os programas disponibilizados na TV Câmara. Tal iniciativa é repudiada e rechaçada pelo Sinpro e pela
categoria. Nesse sentido o Sinpro tem se debruçado em estudos e realizado contatos com grupos da Faced/UFJF no intuito de construir
com a categoria do magistério municipal alternativa própria de ações pedagógicas que sejam próprias da rede, a partir da realidade e das
características próprias desta rede.
Consideramos que o impacto na vida dos discentes é real e muito grave. Para minorar esses impactos será necessária uma ação radical
do poder público, das escolas e educadores do município, no sentido não só de recuperar aprendizagens que ficaram a desejar em virtude
de toda a situação causada pela pandemia, mas também de pensar o acolhimento aos alunos e suas famílias que perderam entes queridos, foram submetidos a situações de violência e outras questões. É um desafio grande que se junta aos vários que a Rede Municipal já
tem “colecionado” nos últimos anos e que, esperamos, esteja na pauta mais emergencial da próxima administração municipal.
No aspecto que se refere aos docentes, é preciso ressaltar o comprometimento destes. A Rede Municipal, mesmo com a precariedade dos
contratos de trabalho, visto que estamos sem concurso há mais de 10 anos, tem um quadro muito capacitado e que tem se desdobrado
para atender da melhor forma seus alunos. Da Educação Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental, temos assistido diuturnamente o esforço, inclusive pessoal, desses profissionais. Demandas como equipamento, acesso à internet, professores que nunca tiveram
maiores contatos com as tecnologias se “virando” para dar conta de postagens, filmagens, aulas diferenciadas, e que ainda deem conta
do currículo previsto. Tudo isso gera um stress imenso. Nunca se trabalhou tanto como agora, visto que não há uma separação entre o
espaço doméstico e o espaço laboral. Se pensarmos que somos uma rede em sua maioria, feminina, acrescentamos a isso as exigências de
muitas dessas profissionais serem mães, donas de casa, responsáveis por pais mais idosos, entre tantas outras demandas, E isso sem nos
esquecermos das próprias demandas da pandemia: o isolamento social, a preocupação com a própria saúde e dos seus entes queridos, as
perdas de amigos, colegas de trabalho. Enfim, é um quadro muito preocupante que tem demandado muito trabalho não só desses profissionais, mas também do Sinpro, que afinal, tem sua direção também formada de educadores, mulheres e homens que também estão na
linha de frente para que a educação na rede municipal garanta efetivamente os direitos de todos, docentes, discentes, famílias, dentro dos
princípios de uma educação laica, pública e de qualidade.
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GOVERNO TRATA SERVIÇO PÚBLICO COMO DESPESA
Tramitando no Congresso, a
Reforma Administrativa é mais
um retrocesso que o Governo
Bolsonaro busca emplacar. Esta
tem por objetivo a retirada de
direitos fundamentais dos Servidores Públicos, do Legislativo, Executivo e Judiciário, das
três esferas da federação, sugerindo que estes são os responsáveis pelos maiores gastos do
Brasil.
O site da Câmara dos Deputados disponibilizou, em 2 de
dezembro, uma petição pública
sobre a Reforma. Com 180 mil
votos, 92% discordam completamente da proposta, 6% discordam na maior parte e apenas

2% concordam com o projeto, o
que demonstra não ser essa a solução preferida dos cidadãos.
Dentre as propostas da Reforma Administrativa, está o fim
da estabilidade dos servidores,
sendo restrita aos integrantes
das Carreiras Típicas de Estado,
a serem definidas em uma lei
complementar federal, prevista
no programa da Reforma. Ou
seja, os demais funcionários públicos estarão sujeitos a distintas
maneiras de desligamento.
Segundo o projeto, o fim da estabilidade não atingirá aqueles(as)
que já possuem o direito adquirido, por prestarem concursos
anteriormente à aprovação de

qualquer proposta que vise seu
corte.
Neste caso, existem algumas
questões, uma delas é a vulnerabilidade a qual está exposta a
atuação do Servidor. Quem não
possui estabilidade não vê a possibilidade de se manifestar contrariamente a atitudes que julgar
inadequadas, dentro de seu local
de trabalho, já que está desamparado pela lei, podendo ser
desligado a qualquer momento
de sua instituição. Considerando que nem todos estarão abarcados pela ausência de estabilidade, em um mesmo ambiente é
possível que se tenha servidores
com e sem a possibilidade de se

mostrar contrários a determinadas situações.
Há também a retirada de benefícios como o fim da aposentadoria compulsória, como forma
de punição, além do impedimento de promoções ou progressões na carreira de um funcionário público e a proibição de
mais de 30 dias de férias por ano.
É também objetivo do Governo
Federal a diminuição dos salários iniciais dos futuros servidores, caso seja aprovada. Outro
projeto é a aprovação de uma espécie de período de experiência
para o funcionário, estando este
exposto a uma avaliação possivelmente subjetiva.

O DESMONTE DO SERVIÇO PÚBLICO
Com a Reforma Administrativa o
Governo pretende unificar cargos,
objetivando a redução no número de carreiras no serviço público. Estas não constam na PEC da
Reforma, gerando dúvida sobre
quais seriam extintas, considerando a possibilidade de desfalques
no Serviço Público que essa decisão pode gerar.
O Projeto de Emenda Constitucional da Reforma, apresentado
pelo Ministério da Economia em
setembro, exclui de suas novas

determinações militares, juízes,
promotores e demais membros do
poder, demonstrando que esta tem
por objetivo prejudicar uma parcela específica dos servidores brasileiros.
A ideia de que o funcionário público é o principal culpado pelos gastos do estado, vem sendo disseminada desde o período de campanha
de Jair Bolsonaro, quando alegava
ter o objetivo de pôr fim à “mamata” quando se dirigia à esses. Com a
Reforma Administrativa o governo

afirma que será capaz de economizar R$300 bilhões em dez anos.
Entretanto, outras reformas que
poderiam ser priorizadas, quando se trata de recuperação da economia nacional, como é o caso da
Reforma Tributária, ou até mesmo
a cobrança dos grandes devedores
da União, com a soma da dívida em
mais de R$ 1 trilhão.
Em 2020, entidades se uniram em
luta para barrar mais esse retrocesso do então governo. O Fórum
das Entidades Nacionais dos Servi-

dores Públicos Federais, Fonasefe,
permaneceu em luta com mobilizações presenciais, quando possível, e
virtuais, ao longo do ano, marcado
pelo isolamento social e pela pandemia. Rivânia Moura, presidente
eleita do ANDES-SN vê a Reforma
Administrativa como um dos inúmeros desafios que necessitam de
engajamento e esforços, já que tem
por objetivo precarizar direitos trabalhistas e desmontar as universidades públicas do país.
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MOVIMENTO SINDICAL | RETROSPECTIVA

UM ANO DE LUTAS ADAPTADAS À PANDEMIA
Das ruas para as redes sociais, resistência, lives e manifestações virtuais
O ano de 2020, atípico como
poucos, seguiu sendo de luta e
resistência para trabalhadores
e trabalhadoras, independente da crise sanitária imposta.
Mesmo com o governo aparentemente batendo cabeça em
sua articulação política e nos
conflitos internos, a agenda de
ataques a direitos e conquistas
manteve sua trajetória, seguida da pronta reação dos movimentos sindicais. O início do
ano parecia mostrar um acréscimo de forças das entidades de
trabalhadores e trabalhadoras
dispostas a ir às ruas com peso
e consistência, não fosse um
detalhe: uma pandemia mortal.
O ano de 2020 se iniciava prometendo a guerra: com perspectivas de ataques advindos
da Reforma Administrativa,
Reforma Sindical, da carteira
verde e amarela e a MP-905,
mas também de um movimento de resistência disposto ao
enfrentamento.
O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos
Federais (Fonasefe), em reunião realizada já no início de
janeiro, indicou uma agenda de

mobilização, antecedendo o dia
de nacional de lutas.
As Centrais Sindicais se reuniram no final de janeiro na
sede do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos),
em São Paulo, para discutir as
ações de 2020 de resistência
aos ataques. O objetivo inicial
era a mobilização para o Dia
Nacional de Lutas, com paralisações, manifestações, protestos e greves, marcado para 18
de março.
O Fonasefe realizou no dia 10
de fevereiro, uma Reunião Ampliada entre as diversas categorias de servidores; e, no dia
12 de fevereiro, fez um ato das
Centrais Sindicais e entidades
sindicais na Câmara dos Deputados, seguido do lançamento
da Campanha 2020.
Em 14 de fevereiro, trabalhadores se concentraram em
frente às agências do INSS para
um ato contra a militarização
do setor e em defesa das aposentadorias.
Ainda em fevereiro, o ANDES
-SN realizou seu 39º Congresso
com o tema “Por liberdades de-

mocráticas, autonomia universitária e em defesa da educação
pública e gratuita”. No total,
foram 654 os participantes dessa edição do Congresso, sendo
452 delegados e 202 observadores.
O mês de março parecia dar
o tom desse acúmulo para um
ano de grandes mobilizações de
trabalhadores e sindicatos com
um calendário de lutas movimentado.
Ainda no dia 03, houve a
reunião dos partidos e organizações da sociedade civil em
defesa do Estado Democrático
de Direito e das instituições
republicanas no Congresso Nacional. No dia 08, atos em defesa dos direitos das mulheres
(Dia internacional da mulher);
no dia 14, atos em memória
da luta da vereadora Marielle
Franco (RJ).
Pouco antes do fechamento
do país, ANDES-SN, FASUBRA
e SINASEFE haviam lançado
o Comando Nacional de Greve
e Mobilizações, na expectativa
de que trabalhadores e trabalhadoras entrariam em um necessário e desafiador crescente

de lutas. Neste momento a pandemia e a necessidade de isolamento forçam uma mudança
drástica no cenário, jogando
para o virtual algo que teria as
ruas como cenário principal.
O dia 18 de março marcou a
greve nacional da educação e
Dia de Lutas, Protestos e Paralisações em defesa dos serviços
públicos, do emprego, direitos
e democracia, mas assinalou o
freio das manifestações de rua
por conta da crise, com o isolamento social sendo colocado a
todos como ato de preservação
da vida.
Neste momento, muitos atos
presenciais, que fariam parte
do dia 18, tiveram que ser desmarcados por conta da crise
sanitária, levando a mobilização para as redes sociais. Ainda assim houve paralisações
em muitos setores e panelaços
durante a fala do presidente na
TV.
A data marcou a união de
centrais sindicais em torno da
manifestação: CSP-Conlutas,
CUT, Força Sindical, UGT,
CTB, Nova Central, CGTB, CSB
e Intersindical.
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MOVIMENTO SINDICAL

ANDES-SN DEFENDEU O CANCELAMENTO DO ANO LETIVO
A partir da crise sanitária, o
ANDES-SN defendeu o cancelamento do ano letivo das
Instituições Federais de Ensino, ao mesmo tempo em que
evidenciava e ressaltava uma
importante bandeira histórica:
a necessidade do investimento
público em ciência e tecnologia, como fator preponderante
e vital para a democratização
da produção do conhecimento,
de remédios e vacinas.
Utilizando a palavra “Balbúrdia”, empregada pelo próprio
ministro da educação ao se referir às IFE, o Sindicato Nacio-

nal lançou a campanha “o que
alguns chamam de balbúrdia
nós chamamos de produção de
conhecimento público”, em que
ressaltava a importância prática e direta do tripé ensino, pesquisa e extensão para o bem de
todos e todas.
Abril foi marcado pela adaptação de representações sindicais
às tecnologias de reuniões on
line para manter o isolamento
e a luta.
Numa dessas, o Fonasefe se
reuniu no final do mês para
debater o 1º de Maio, em que
muitas das representações pre-

sentes, incluindo a CSP Conlutas, informaram que não participariam do ato unificado do
dia do trabalhador, convocado
por centrais sindicais, por conta da presença de políticos estranhos à causa.
A indicação seria a participação em atos alternativos organizados nos estados. No dia 01,
a CSP Conlutas organizou protestos virtuais e um panelaço.
O cenário de agravação da
pandemia do novo coronavírus, de ausência de uma política coerente de combate à doença e assistência à população, o

aprofundamento da crise social
e econômica, com sucessivos
ataques aos direitos dos trabalhadores, movimentou sindicatos e trabalhadores e, em julho,
centrais sindicais, movimentos
sociais, organizações da sociedade civil e partidos políticos
decidiram realizar uma jornada
nacional pelo “Fora Bolsonaro;
Impeachment já”.
A mobilização teve um dia nacional de lutas no dia 10, uma
Plenária Nacional Popular online no dia 11 e apoio às manifestações de rua previstas para
12 de julho.

CAMPANHA PELA VIDA PEDIU “FORA BOLSONARO”
O descaso do governo com o
combate à pandemia seguiu firme em agosto provocando reações em sindicatos e representações. No dia 7 de agosto, em
todo o país, realizou-se mais
uma etapa da Campanha pela
Vida e pelo Fora Bolsonaro e
Mourão, bandeiras das diversas centrais de trabalhadores
no Brasil ante as milhares de
mortes pela Covid19 e a falta
de combate do governo à pandemia. O ato também reivindicava o apoio do governo ao
Sistema Único de Saúde como
forma de proteger a população,
confrontada com um número
absurdo de mortes pela Covid.
No dia 12 de agosto, o Fonasefe
organizou o Seminário em defesa dos Serviços Públicos e do
Estado democrático brasileiro,
de maneira virtual e com a presença do ANDES-SN.
Em setembro, o ANDES-SN
realizou seu 9º CONAD Extraordinário. Os 226 docentes de
70 seções sindicais de todo o
país reuniram-se virtualmente, debateram o ensino remoto
entre outras importantes questões da luta do Sindicato Nacional. Deliberaram também

por realizar eleições para nova
diretoria do Sindicato Nacional, por meio de um processo
eleitoral telepresencial
No dia 26 de setembro a CSP
Conlutas realizou, de maneira virtual, sua plenária LGBT
da CSP-Conlutas visando organizar as lutas das LGBTs da
classe trabalhadora. No dia 30,
entidades ligadas ao Fonasefe
participaram do dia nacional
de Lutas, mobilizações, paralisações e greves em defesa do
serviço público, das estatais e
contra a reforma administrativa nas três esferas do serviço
público.
Em outubro, as entidades
sindicais do serviço público
aumentaram a carga contra a
reforma administrativa, Proposta de Emenda Constitucional 32/2020, que havia chegado ao Congresso no início de
setembro.
Já estava em curso uma ampla campanha nas redes sociais, elaborada pelo Fonasefe.
Atos locais foram organizados,
respeitando o distanciamento e
demais medidas de segurança
sanitária. Foram montados outdoors e campanhas nas redes

sociais, em rádios, com pressão
junto aos parlamentares, realização de lives e debates.
No dia 24, a Plenária Nacional do Fonasefe, com cerca de
400 participantes, teve como
objetivo reforçar a luta dos servidores públicos contra o governo Bolsonaro e fortalecer as
mobilizações marcadas para o
dia 28, dia do servidor público.
Antes, entre 12 e 15 de outubro,
a CSP - Conlutas realizava seu
3º Congresso Nacional.
O ANDES-SN realizou suas
primeiras eleições telepresen-

ciais, entre 3 e 6 de novembro
– e contratou uma empresa
especializada para executar as
eleições. A Chapa 1 Unidade na
Luta saiu vencedora, tomando
posse no 10º Conad Extraordinário realizado em 01 de dezembro.
Dezembro também ficou marcado pelos protestos de professores e professoras com agenda
de mobilização em defesa da
autonomia universitária e contrarreforma
Administrativa,
nos dias 08, 09, e 10 com atos
virtuais e presenciais.

PALAVRA SINDICAL
Um dos desafios centrais para 2021 é fortalecer as lutas
unitárias, ampliar o arco de alianças que podem mobilizar
a classe trabalhadora para nas ruas, tão logo seja possível,
enfrentar o governo anticiência e obscurantista. Defender
as Universidades públicas, compreendendo que nossas
instituições fazem parte da conquista histórica da classe
trabalhadora por direitos sociais e assim barrar a reforma
administrativa e os cortes de verbas.
Nossa capacidade de mobilização e de construção de unidade de ação vão ser decisivos para o período próximo, para
a defesa das liberdades democráticas e para a luta contra a
retirada de direitos.
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Principal| desafios da luta

PRESIDENTE DO ANDES-SN FALA AO TRAVESSIA
Nova diretoria eleita de maneira telepresencial renova a resistência
Foto - Sandro Araújo - IMPRENSA ANDES

A professora Rivânia Lúcia Moura de Assis é Graduada
em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará;
Mestra em Serviço Social pela Universidade Federal da
Paraíba e Professora da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Foi recentemente eleita para a presidência do ANDES- Sindicato Nacional à frente da Chapa 1 “Em defesa da educação pública e das liberdades
democráticas”, para o biênio 2020/2022.
Na entrevista ao TRAVESSIA, ela fala dos desafios que
o ANDES-SN deve enfrentar para o próximo período,
sobre o momento político atual, da reforma administrativa proposta pelo governo federal e da necessidade da
manutenção do diálogo com a categoria.
Jornal Travessia – Quais
os principais desafios colocados para a gestão que se
inicia, frente a um governo
hostil aos serviços públicos e
inimigo declarado da educação?
Rivânia - Nós temos inúmeros desafios nesse contexto
que temos vivenciado, e desafios enormes em especial para
a educação. Desde o início do
Governo Bolsonaro, a educação
pública tem enfrentado muitos
ataques. Isso faz parte do projeto do governo, que é negacionista, que nega a ciência, que
nega a educação pública, porque tem um projeto aliado com
capital e de expansão da educação mercadoria, de expansão
desse mercado para os empresários da educação. Então o
governo tem feito um ataque
ferrenho, na retirada de recursos da educação, como já está
prevista para o próximo ano.
Não é um contingenciamento
de um corte, mas é na própria
formação do orçamento, já
previsto para 2021, a diminuição de recursos para educação.
Então isso impõe o desafio que
é o desafio do funcionamento
das nossas instituições públicas de ensino, as Universida-

des e institutos CEFET e se
impõe o desafio de manter o
tripé: ensino, pesquisa e extensão. O desafio da assistência
estudantil, para a manutenção
dos estudantes, a permanência
dos estudantes na educação.
Então esse é um dos ataques,
mas a gente tem inúmeros.
Quero destacar o ataque, por
exemplo, à autonomia e à democracia nas Instituições Fe-

Derrotar essa
Reforma Administrativa,
nesse momento, é imprescindível
é fundamental.

derais de Ensino, esse ataque
tem provocado, inclusive, várias intervenções do Governo
Federal nas universidades,
institutos e CEFET. Elas vêm
acompanhadas de um processo amplo de cerceamento das
liberdades democráticas, vêm
acompanhadas de perseguições políticas, de perseguições
de processos administrativos,
de processos criminais, contra os professores, estudantes,
técnicos, então faz parte desse
projeto do governo de silenciamento das vozes que se colocam contrárias a esse governo, das vozes que não se calam
frente a todo esse desmonte
que o Governo Bolsonaro tem
provocado na educação pública no nosso país. Então essa

é uma situação, também, que
impõe o desafio da organização política com as entidades
da educação, com as entidades
sindicais, com as entidades do
movimento estudantil, com as
nossas seções sindicais, para
que a gente possa enfrentar
mais esse ataque que a educação tem vivenciado, que está
dentro dessa proposta, como eu
já falei, do Governo Bolsonaro.
Nós temos o desafio a ser enfrentado, também, com a Reforma Administrativa, que a
gente entende que é uma pauta
muito urgente, que precisa ser
combatida, que precisa ser enfrentada, que precisa ser derrotada. Então, construir também unidade com as centrais
sindicais, com os movimentos
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sociais, com movimento estudantil, com os demais sindicatos, com as organizações de
trabalhadores, com os movimentos populares, para a gente
derrotar essa Reforma Administrativa, nesse momento, é
imprescindível é fundamental,
porque ela provoca uma destruição dos serviços públicos, é
uma destruição do que nós ainda temos de estado social garantido, com a Constituição de
88, tendo em vista todas as outras contrarreformas que nós
tivemos anteriormente a essa,
como a contrarreforma da previdência, trabalhistas, ampliação das parcerias público-privadas. Então nós temos um
cenário muito difícil, porque
nós estamos convivendo com
um governo de extrema-direita, nós estamos convivendo
com um governo e não respeita, que não valoriza e não acredita na educação pública. En-

tão, nós estamos convivendo
com um governo que tem um
projeto de destruição da educação, que a gente tem ajudado a construir no país, durante
muitos anos. Então vai contra
tudo que a gente acredita pensa, sonha e constrói, no que
diz respeito à educação pública nesse país. Então nós temos
inúmeros desafios: desafios da
construção da unidade, com
as entidades de educação,
mas para além dela, desafio
da construção da unidade com
a nossa categoria, para que a
gente entenda que os ataques
são enormes, atingem a todos,
e que, portanto, nós precisamos, nesse momento, passar
por cima de algumas diferenças, inclusive enfrentar de forma unificada esses ataques,
para que a gente possa impor
derrotas ao Governo Bolsonaro. É fundamental que a gente imponha derrotas a esse
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governo, é fundamental que
a gente acredite na nossa luta
na nossa organização no nosso poder na nossa resistência.
Jornal Travessia - Eleições
em diversos países da América Latina, e até nos Estados
Unidos, parecem indicar um
momento de recuo de governantes ligados à extrema direita. Quais são as repercussões disso nas grandes lutas
dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, visando uma
ação mais voltada para a defesa de direitos e conquistas?
Como isso repercute dentro da
luta da categoria docente e as
ações do Sindicato Nacional?
Rivânia - A gente avalia que
isso demonstra que o Governo
Bolsonaro não tem crescido e
não tem tanta força, como se
pensava no início desse governo, mas também não podemos
considerar o fato do Bolsonaro

não ter eleito muitos prefeitos,
isso não significa de fato uma
vitória nossa, a gente tem que
pensar nesse processo de um
modo mais ampliado. É importante perceber que o governo
não teve tanta força é influência nessas eleições municipais,
mas também isso não sinaliza
derrota, nem aponta para as
eleições presidenciais em 2022,
nem significa vitória do nosso
campo, vitória dos trabalhadores. O que a gente precisa, de
fato, e pensar em um processo
profundo de reorganização da
classe, de reorganização das
lutas, olhar para o Chile, para
a América Latina, para tantos
movimentos que têm acontecido, para vitórias que têm acontecido em outros países, para
que a gente possa pensar para
além desse processo eleitoral,
nessa conjugação de forças que
surgem, que nos animam que
nos dão esperança e que a genFoto Fred Irias - ASDUERJ

Manifestação contra a Reforma Administrativa no Rio de Janeiro
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te possa pautar isso também
na concretude das nossas lutas
aqui, que são importantes. Ter
essa referência dos movimentos que estão acontecendo aí
em países da América Latina,
é fundamental para que a gente olhe para a nossa realidade,
para a nossa necessidade de enfrentamento e para que a gente tenha certeza de que só no
enfrentamento, só na luta, só
na mobilização, só com amplo
processo de resistência, de enfrentamento, de coragem, unificando os diversos segmentos
da classe trabalhadora, é que
a gente pode pensar em vitórias, é que a gente pode pensar
em impor derrotas ao Governo
Bolsonaro e é quando a gente
pode pensar em mexer nessa
estrutura que foi montada com
esse governo é com as forças
que sustentam esse governo.
Jornal Travessia – O ANDES
-SN vem realizando a luta contra a reforma administrativa.
Quais são próximos passos que
o Sindicato Nacional precisa
dar a partir de agora para seguir
nessa luta e impedir mais essa
tentativa de retirada de direitos e de destruição do estado?
Rivânia - Com relação à Reforma Administrativa, a gente
tem construído em conjunto
com as entidades do FONASEFE, com as centrais sindicais,
com os movimentos sociais,
um Dia Nacional de Lutas, (realizado em 10 de dezembro),
com ato nacional em Brasília,
mas também com a perspectiva de construção de atos nos
estados, nesse momento em
que esse projeto de Reforma
Administrativa foi suspensa, a
tramitação, pelo Rodrigo Maia,
mas na nossa avaliação isso
não significa uma vitória, porque não foi suspensa por pressão do movimento, por pressão
dos trabalhadores, mas por um
acordo entre eles nesse momento, e certamente voltará a

tramitar em janeiro. Então é
muito importante que a gente
faça essa mobilização ainda
esse ano, e muito importante
que a gente faça um grande
ato, que a gente leve para a
população, discutir com o conjunto dos trabalhadores o que
significa essa Reforma Administrativa, e muito importante
marcar isso, durante esse período, e é importante essa construção coletiva nos estados,
essa construção coletiva nos

De uma
coisa nós temos
muita certeza: da
nossa condição
de construir o diálogo, o debate,
a unidade, sem
perder a direção
das nossas decisões coletivas
fóruns estaduais, participar
dessa organização, o Ato em
Brasília tem transmissão ao
vivo, tem uma parte presencial.
Então a nossa avaliação é que
a gente não pode recuar, que
a gente não pode dar nenhuma pausa para essa temática.
Então, é discutir com o conjunto da sociedade, explicar
o serviço público, o que e o
serviço público, o que está em
jogo, o que pode perder, o que
significa essa transformação
do estado brasileiro, o que significa de fato essa Reforma Administrativa, para que a gente
possa ter adesão mais geral
desse enfrentamento, que não
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pode ser um enfrentamento só
dos servidores públicos, embora seja muito grande, ser dos
servidores públicos, mas precisa ser para além dos servidores públicos, precisa ser com
o conjunto de trabalhadores,
porque o que está em jogo é a
transformação do estado brasileiro, uma abertura indiscriminada para o mercado, que
passa a ser protagonista, e o
estado subsidiário, como tem
no projeto da contrarreforma
administrativa, e nesse sentido, a gente precisa enfrentar de
forma muito firme, é muito importante para a gente derrotar
essa reforma administrativa.
É necessário, é imprescindível, para a nossa condição de
trabalhador, de trabalhadora, para a nossa condição de
sobrevivência, derrotar essa
Reforma Administrativa, e todos os esforços, nesse sentido, são esforços que precisam
se conjugar, que precisam se
somar, para que a gente faça
um grande enfrentamento.
Jornal Travessia - Terminado o período eleitoral, qual é
o desafio dessa gestão que se
inicia para avançar no diálogo
com o conjunto da categoria?
Rivânia - Então, passada a
eleição, iniciada nossa gestão,
dia 1º de dezembro e esse desafio de construção de unidade no conjunto da nossa
categoria. Esse também e um
desafio que precisa ser enfrentado, que a gente precisa
construir canais de diálogo.
Nós também temos um grande desafio de iniciar a gestão
nesse formato remoto, nesse
momento de avanço da pandemia, nesse limite do virtual,
da manutenção das atividades
ainda de forma virtual. Mas
esse desafio que a gente pensa construir, é chegar, mesmo,
em todas as seções sindicais,
é fazer com que a gente possa
ter um trabalho mais próximo

das seções sindicais que estão
lá no trabalho com a base, levar esses diálogos de todas as
discussões, das resoluções dos
Congressos, dos CONADs, unir
forças nesse enfrentamento
mais geral da Reforma Administrativa, desse enfrentamento da defesa da autonomia e
democracia nas nossas instituições de ensino, compreender que esses ataques atingem
o conjunto da nossa categoria e
das nossas carreiras, da nossa
questão salarial, fazer esse debate. A gente está aberto para
o debate, para o diálogo, para
construir de forma conjunta,
para que as nossas regionais
possam, também, fazer um
bom trabalho com as suas seções sindicais, e que essa máquina toda, essa engrenagem
que vem dessa estrutura do
ANDES, da sua base, das seções sindicais, das regionais,
da diretoria nacional, possam estar de forma articulada.
De uma coisa nós temos muita certeza: da nossa condição de construir o diálogo, de
construir o debate, de construir a unidade, sem perder a
direção das nossas decisões
coletivas, dos nossos espaços
deliberativos. Então, consideramos muito importante que
a nossa categoria possa estar
unida nessas lutas, nesses debates, enfrentamentos que a
gente tem para travar nesse
próximo período, que não é um
período fácil, que é uma conjuntura muito difícil, que nos
impõe vários limites, seja por
essa condição da pandemia,
por essa condição de morte
que a gente tem enfrentado no
último ano, seja por essa condição de ataque à educação.
Então, tudo isso impõe, de
certa forma, limites, mas
também nos deixa a certeza de que esse processo pode
nos fazer construir a unidade que a gente imagina com o
conjunto da nossa categoria.
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REALINHAMENTO ELEITORAL E POSSIBILIDADES DE RENOVAÇÃO POLÍTICA

FERNANDO
PERLATTO
Professor do Departamento de
Ciências Sociais
da UFJF

O que diferencia o processo
eleitoral deste
ano em relação
a 2016 e 2018 é
um movimento
de realinhamento eleitoral
As eleições municipais de
2020 tiveram a particularidade de terem sido realizadas em
meio à pandemia da Covid-19.
Analisar os resultados das urnas e construir interpretações
mais amplas é difícil, quando
se considera as particularidades
deste contexto. Apesar disso,
é possível apontar para alguns
aspectos mais centrais. Um primeiro elemento a ser destacado
é que os resultados indicam que
as direitas foram as forças políticas mais bem-sucedidas nas
urnas. Ainda que a narrativa
da grande imprensa tenda a dizer que o “Centrão” e o “centro”
foram os vitoriosos, partidos
do “Centrão” – como PP, PSD,
Republicanos e Patriotas – e do
“centro” – como o DEM – são,
na verdade, legendas associadas
ao espectro político da direita.
Mesmo partidos da direita que
perderam espaço, mantiveram
prefeituras importantes como
foi o caso do PSDB, em São Paulo.
Esse movimento é consonante com o que ocorreu nas eleições de 2016 e 2018, que tem
a ver com transformações mais
estruturais da política brasileira

marcadas por um “giro à direita”, que se acelerou a partir de
2015 e que resultou na eleição
de Bolsonaro, em 2018. Mesmo que o presidente não tenha
sido bem sucedido nas eleições
municipais, o voto à direita continua forte. O que diferencia o
processo eleitoral deste ano em
relação a 2016 e 2018 é um movimento de realinhamento eleitoral. Se nos pleitos anteriores,
o voto de direita havia se direcionado para partidos que portavam uma retórica antiestablishment e antipolítica, como
o Partido Novo e o PSL, nestas
eleições ele foi novamente direcionado para legendas mais tradicionais, como o PP e o DEM.
O desempenho eleitoral das
esquerdas nessas eleições de
2020 não pode ser também dissociado do “giro à direita” que
se iniciou a partir de 2015. Se
partirmos dessa perspectiva,
de um ciclo político recessivo,
podemos dizer que, de modo
geral, as esquerdas foram sim
derrotadas eleitoralmente, mas
conseguiram se reorganizar politicamente. Ainda que o PT não
tenha vencido nenhuma capital,
teve bons resultados em cidades médias, a exemplo de Juiz
de Fora, e elegeu um número
importante de vereadores em
grandes cidades. O PDT e o PSB,
apesar de terem diminuído o
número de prefeituras, tiveram
vitórias importantes, como Fortaleza e Recife. O PCdoB conseguiu se projetar bem em determinadas cidades, como Porto
Alegre, com Manuela D’Ávila.
O PSOL foi o partido do campo
das esquerdas que se saiu melhor politicamente, elegendo
vários vereadores, levando Guilherme Boulos para o segundo
turno em São Paulo e tendo vitórias importantes, como a de
Edmilson Rodrigues, em Belém.
No campo das esquerdas
também foi possível observar
um movimento de realinha-

mento eleitoral. A posição hegemônica que o PT desfrutou no
campo progressista desde o final
dos anos 1990 tem sido rompida por uma maior fragmentação
do campo das esquerdas. Isso,
porém, não deve ser visto como
algo negativo. É possível pensarmos em um campo progressista
mais diversificado, com partidos mais ao centro, como PSB
e PDT, mais à centro-esquerda,
como PT, e mais à esquerda,
como o PSOL – e mesmo legendas com reduzida representação
eleitoral, como PCB e PSTU –,
que, ainda que tenham disputas políticas conjunturais, possam buscar construir consensos
mais estruturais.
Para o campo progressista, o
legado mais positivo das eleições de 2020 foi a ampliação da
representação de candidaturas
de mulheres, negros e negras,
e trans, que trouxeram para o
centro do debate as agendas do
feminismo, do combate ao racismo e da LGTBfobia. Os desafios
para se avançar na democratização da representação ainda são
enormes, sobretudo no poder
executivo, mas não restam dúvidas de que essas vitórias abrem
frestas importantes, que devem
ser cada vez mais potencializadas pelas forças progressistas.
Em âmbito internacional, a
conjuntura política dá sinais de
mudança. Ainda que sem quaisquer ingenuidades em relação a
Biden, a derrota de Trump foi
fundamental para barrar o avanço da extrema-direita. Na América Latina, a eleição de Arce,
na Bolívia, a vitória das forças
progressistas no plebiscito chileno, a aprovação de agendas
progressistas no legislativo da
Argentina de Alberto Fernandes
são sopros de esperança. Que
esses ventos de renovação progressista possam chegar aqui
nos enfrentamentos ao desgoverno de Bolsonaro em 2021 e
nas eleições de 2022.

