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ESPECIAL FIM DE GESTÃO
EDITORIAL - BALANÇO DE GESTÃO
CONJUNTURA
A conjuntura histórica na qual se iniciou a gestão “APES, em Luta, Independente e Democrática”, em outubro de 2018, foi marcada pela chegada da extrema-direita ao poder no âmbito do governo federal, com uma
agenda aberta de ataques aos direitos dos Servidores Públicos. Um cenário que se agudizou com a crise sanitária, dando força à crise política
e econômica, alterando ainda profundamente as dinâmicas de trabalho,
luta e militância.
Lutas Nacionais
As principais lutas enfrentadas nacionalmente foram contra a Reforma
da Previdência e contra a Reforma Administrativa. Nas duas frentes, a
APES buscou construir unidade local.Com a Frente em Defesa da Previdência Pública de Juiz de Fora, a APES se somou aos atos nacionais
contra a reforma do governo, com panfletagens na cidade e visitas às unidades da UFJF e do IF Sudeste MG, com a presença do assessor jurídico
da entidade.
A APES participou da criação do Fórum das Entidades do Serviço Público Federal de Juiz de Fora e Região (FOSEFE), em dezembro de 2019,
entidade que tem sido fundamental na luta contra a Reforma Administrativa.
Lutas Educacionais
Ampliando o debate com a base, trabalhando em conjunto com as demais entidades representativas e atuando fortemente nas comissões institucionais da UFJF e no Consu do IF Sudeste MG, a APES enfrentou,
durante esta gestão, políticas que, de maneira geral, buscam desqualificar
instituições públicas de ensino e pesquisa, sua comunidade e suas produções, a saber:
Política de Inovação
Implementação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação de
2016, nos âmbitos locais; cortes sucessivos nas verbas destinadas às
agências nacionais de pesquisa; e combate ao projeto Future-se.
Autonomia
Tentativa de controle sobre a atividade docente, por meio da imposição
de relatórios e controle de frequência por meio eletrônico; normativas
do governo federal sobre EAD e teletrabalho; nomeação de gestores não
escolhidos pelas comunidades universitárias e escolares.
Orçamento
Bloqueios e cortes orçamentários que alteraram e ameaçaram o funcionamento das instituições de ensino em 2019. Os sucessivos cortes no orçamento são resultados da emenda constitucional do Teto de Gastos, que
aproxima a administração pública federal de um colapso de gestão por
incapacidade de financiamento.
REAÇÃO
Em resposta, durante todo ano de 2019, a APES realizou atos em defesa
da UFJF e do IF Sudeste. Os atos mesclaram diversos tipos de manifestações, como aulas públicas, performances musicais e poéticas, varais e
instalação de banners nas instituições. Participou das greves nacionais,
as “tsunamis” da educação. No mesmo ano, construiu, com a Administração Superior da UFJF, o Sintufejuf e o DCE, a “Mostra UFJF”, levando
para o centro da cidade uma grande exposição de projetos e atividades
realizadas pela UFJF.
Com a pandemia do coronavírus, as mobilizações foram para redes sociais, lives, “barulhaços”, publicações digitais de entrevistas com gestores
das IFES, artigos e notícias.
SINDICATO
Para ampliar a participação da categoria docente no sindicato, implementamos a “Conversa com a APES”, uma série de visitas às unidades da
universidade e ao Instituto Federal.
“Rodas de Conversas” foram realizadas na sede da APES e em algumas
em unidades da UFJF e do IF Sudeste MG, para debater temas relevantes
para a categoria, como adoecimento docente, assédio no ambiente universitário, liberdade de cátedra, política de inovação etc.
Durante a pandemia, estas atividades foram transferidas para o ambiente virtual, nas diversas lives realizadas pela APES em suas redes sociais,
com debates e entrevistas ao vivo.
Durante a pandemia, o Conselho de Representantes da APES foi mais
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acionado pela Diretoria, e foi fundamental na construção dos posicionamentos da entidade e como um mediador entre as demandas da categoria
e o sindicato.
Em relação ao campus de Governador Valadares, a APES realizou visitas,
campanhas de sindicalização e estabeleceu sua representação sindical:
O docente, Henrique Queiroz, atuou no debate sobre o trabalho remoto,
sobre a realização de consulta pública para direção do campus de forma
remota, entre outros temas.
Em relação ao ANDES-SN, a APES esteve presente nos principais eventos: congressos, CONADs e reuniões de setores. Conseguimos implementar localmente os GTs Ciência e Tecnologia, e de Política Educacional. E
seguimos no desafio de fortalecer estes GTs e implementar outros.
UFJF, GV e IF Sudeste MG
Um conjunto de ações de resistência foi implementado: Atos em defesa
das Liberdades democráticas. Em defesa da manutenção de um sistema
público e solidário de seguridade social. Em defesa de recursos públicos
para a educação. Reuniões com as reitorias e direções de campi. Reuniões
ampliadas sobre implementação do ensino remoto emergencial. Reuniões com a intersindical em diversos contextos. Instauração do Plantão
Jurídico da Apes no IF Sudeste MG. Contribuição com a ação do Comitê
Covid-19 do IF Sudeste MG. Participação nas comissões institucionais
da UFJF para organização do trabalho durante a pandemia. Participação
ativa no Consu da UFJF e do IF Sudeste MG.
No contexto da pandemia, destacamos o questionamento administrativo
e judicial, pela APES e pelo Sintufejuf, da legalidade da Instrução Normativa 28 (IN28), que retira grande parte dos direitos de servidores em
trabalho remoto.
A APES atuou, também, no esclarecimento e no combate dos dispositivos que alteram a carreira EBTT normatizados pela portaria 983/2020
do MEC, que altera o número mínimo de horas aulas, propõe a equivalência entre ensino a distância e presencial e instaura o controle de ponto
para as atividades ligados ao ensino.
Outra luta relevante, refere-se à exigência de adiamento do ENEM e do
PISM, realizada em conjunto com Sintufejuf e entidades estudantis.
Houve muitas outras ações realizadas junto aos principais movimentos
e organizações sociais da cidade, com destaque para atos conjuntos com
o coletivo 8M. Outras atividades administrativas, judiciais e do setor de
Comunicação foram realizadas durante esta gestão, visando responder às
demandas de nossa base e nos aproximarmos cada vez mais da categoria.
Dentro das questões da assessoria jurídica, as ações com o intuito de
lutar contra os ataques promovidos pelo Governo às entidades sindicais e
à liberdade de sindicalização dos docentes, além de levar a cabo diversas
demandas de defesa de direitos individuais e coletivos da categoria, com
destaque para aquelas relacionadas à questão previdenciária e ao implemento do trabalho remoto diante pandemia.
Dificilmente seria possível esgotar aqui o significado destes mais de dois
anos de gestão, ampliados devido à pandemia, e todo o conjunto de ações
cotidianas realizadas pela APES.
Importante expressar nosso agradecimento a todos que contribuíram
para o sucesso da gestão, em especial aos funcionários da APES, pela dedicação, empenho e competência em contribuir para a realização da luta
que o sindicato implementou.
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RESISTIR, SOBREVIVER E ABRIR CAMINHOS
Professora Marina Barbosa, Presidente da APES no biênio 2018-2020, avalia
cenário político, os desafios colocados pela pandemia e os aprendizados
adquiridos durante a gestão “APES, em Luta, Independente e Democrática”

MARINA BARBOSA
Professora
aposentada da
Faculdade de
Serviço Social da
UFJF termina um
período de 4 anos,
fazendo parte da
direção da APES

Jornal Travessia - A gestão
APES em Luta, Independente e
Democrática chegou à direção
da APES, em 2018, com um
cenário político dramático.
Como a chegada da extremadireita na presidência impactou a luta sindical?
Marina Barbosa - O que podemos registrar é que o governo
Bolsonaro avança fortemente
numa ofensiva neoliberal, ultraliberal e neofascista. A gente
já vinha num processo de crise
econômica, marcada por elementos mundiais e elementos
nacionais bastante graves. E a
burguesia brasileira, associada a
esse governo, acaba por avançar
enormemente em vários projetos que desconstroem conquistas e direitos, como a adoção da
terceirização como eixo organizador de trabalho em várias áreas, a reforma trabalhista e a reforma da previdência – de fato
contrarreformas. Então, no quadro mais geral, há um avanço
brutal sobre a frágil democracia
brasileira e, fundamentalmente,
se fortalecem os ataques diretos
à classe trabalhadora e ao servi-

ço público, no sentido de gerar
mais rentabilidade, barateando a
força de trabalho para o capital
e liberando áreas para comercialização de atendimento à demandas e direitos da população
que necessita do serviço público
para sua reprodução material e
social. Ou seja, tudo aquilo que
pode significar menos custo
para o capital e mais lucratividade, o governo vai buscar avançar, e avançou bastante.
Para as instituições de ensino
superior públicas, para o projeto
de educação, o que a gente verifica é um desdobramento dessa
política mais estratégica, com
um ataque direto ao princípio
da autonomia e a democracia
interna por meio do desrespeito
à decisão democrática das instituições sobre seus dirigentes;
o corte de gastos; além de uma
busca de desmoralizar as instituições no âmbito da sociedade
com, por exemplo, a famosa afirmativa de que o que nós fazemos
é balbúrdia. Nos institutos federais, por exemplo, há uma política muito explícita de fortalecer
a suposta autonomia financeira,
que na verdade é a porta para
a privatização. O projeto Future-se é a síntese de tudo isso,
que conseguimos, de certa forma, fazer com que ele não fosse
adiante naquele momento. Mas
ele está muito associado a exigências que o governo tem feito,
e várias administrações têm admitido e realizado internamente. Por exemplo: adaptar suas
ações no âmbito da inovação, da
produção do conhecimento, da
área tecnológica, para o Marco
de Ciência e Tecnologia. O que
se verifica é uma diversificação
da fonte de financiamento, uma

mudança no caráter e no perfil
público dessas instituições. Este
é o projeto estratégico que já
vem avançando, não é de hoje,
não é só com esse governo, mas
esse governo toma medidas mais
duras. O ataque aos direitos conquistados é bem consistente.
Do ponto de vista dessa chegada
ao poder, que não é só no Brasil,
é uma inflexão mundial, há uma
repercussão muito direta para a
luta sindical. Esse ataque mais
frontal aos direitos, o desrespeito
ao processo organizativo de luta,
um processo de enfrentamento
e criminalização que defende,
na verdade, a morte do diferente e de quem luta. Defende uma
política de dar fim a tudo o que
não é igual ao que o núcleo central do governo pensa. Inclusive
desconsiderando as instituições
da organização societária burguesa. Instituições essas que já
são frágeis, mas que, no âmbito
da democracia capitalista, de algum modo, é campo de disputa
da classe para preservação de
suas conquistas históricas e da
luta pela democracia na sociedade. A mim, parece que esse
momento brasileiro acabou por
forjar algumas possibilidades,
ainda que aquém do que é preciso. Algumas possibilidades de
ações unitárias entre as Centrais
Sindicais, ações unitárias entre determinados segmentos da
classe trabalhadora construindo
ações de luta, de rua e de enfrentamentos. Mas o impacto maior
é que o cenário reforça nossa
condição defensiva. Na verdade,
fazem-se as lutas para defender
o que temos, para tentar não
perder mais. Faz a luta para não
perder conquistas, direitos e liberdades democráticas. Mesmo

não nos esquecendo de que houve reação, de que as ações contra a Reforma da Previdência, o
Tsunami da Educação, algumas
greves fundamentais, elas existiram, foram importantes nesses
dois anos de governo. Modalidades de resistência, de luta e de
enfrentamento que se seguiram
no âmbito judiciário, no âmbito
do parlamento, e no âmbito das
ruas quando foi possível, nos
colocaram em uma situação de
disputar mentes, consciências,
corações, fortalecer nossos lugares de classe e nossas trincheiras.
Mas é muito importante ressaltar que a dinâmica da realidade
indica a tendência a seguir nesse
quadro defensivo no próximo
período. A pandemia agrava
todo esse processo, principalmente pela dificuldade de fazer
a luta mais ampla a partir dos
métodos históricos de luta da
classe: mobilização de rua, ação
direta, disputas, negociações,
isto está sendo mais dificultado
neste momento. Ainda que haja
desgaste e crise política. Os movimentos sindical e social, junto
ao da juventude, realizaram reações que foram fundamentais
– já lembrei algumas e vale lembrar também os atos antirracistas, greves de metroviários, de
rodoviários, dos entregadores de
aplicativos – trabalhadores estes
que trouxeram para nós um cenário diferente de exploração
e luta na pandemia. É possível
verificar importante apoio popular às manifestações, setores
diferentes que vão se mobilizando contra o fascismo, como
as torcidas organizadas de times
de futebol. Movimentos estudantis que se mantiveram nesse
enfrentamento, os próprios sin-
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dicatos, e Centrais. Mas é muito
importante perceber que há uma
tendência econômica a uma forte recessão, à manutenção do desemprego e do subemprego em
índices altos, o crescimento da
miséria. A insatisfação popular
cresce com a política genocida,
mas ainda há apoio ao governo.
Então, nossa saída é seguir disputando as ideias na sociedade,
nas nossas categorias, para que
esse impacto possa ser revertido. E, também, construir uma
unidade maior com base em um
programa mínimo de resistência
e de defesa da democracia e dos
direitos da juventude, da população trabalhadora, para que se
possa, de fato, fazer a defesa da
vida, que é o necessário neste
momento, e garantir os direitos
para que a mesma possa ser vivida.
JT- Como a APES buscou se articular em meio aos retrocessos
em relação aos direitos humanos e trabalhistas, e aos ataques
às liberdades democráticas?
MB - A trajetória de existência
da APES foi sempre marcada
pela busca permanente de estar
junto com outros segmentos. Na
luta por direito e democracia.
Tanto no âmbito das instituições
que são da nossa base, junto
com estudantes e técnico-administrativos, tanto no IF Sudeste
MG quanto na UFJF, quanto na
região e na cidade, ampliando a
nossa ação para repercutir com
maior força a luta e as ações conjuntas. Também por entender
que o princípio de unidade dos
setores da classe trabalhadora é
uma condição para que a gente
possa conquistar mais em defesa
dos nossos direitos e das conquistas já existentes. No momento de avanço do neoliberalismo,
ou do ultra neoliberalismo, e do
neofascismo, essa unidade se
torna condição de vida, condição única de forjar possibilidades de resistência com vitória.
Condição e possibilidade de se-

guir vivendo enquanto sujeito,
indivíduo, e mais do que isso,
como sujeito coletivo e político
de ação na sociedade e nos lugares onde estamos fincando nossos pés como trabalhadores e
trabalhadoras. As iniciativas que
nossa gestão tomou, na esteira
do que já vinha sendo a prática
do sindicato, foi fundamental
para que pudéssemos contribuir para a existência de espaços
organizativos que deram voz,
vez e vida real a lutadores e lutadoras nas ruas da cidade, em
momento das lutas contra a re-

dades, movimentos, associações,
tanto no âmbito sindical, popular, estudantil, para que pudéssemos, de fato, levar os milhares
que levamos às ruas naquele enfrentamento. É muito importante registrar também que o esforço de unidade se dá no interior
da nossa categoria. Na Intersindical, construída com o Sinasefe,
o Sintufejuf, no âmbito do IF Sudeste MG, tem contribuído para
unificar as ações e construir as
estratégias e táticas para resistir
aos ataques e à situação que hoje
a categoria vivencia no âmbito

Festival em Defesa da Democracia e da Universidade Pública
forma da previdência, da terceirização, a reforma trabalhista. E
também de ações com medidas
internas das nossas instituições,
o corte na educação. Tudo isso
nos fez construir ações, atos de
rua, debates, atividades que contribuíram inclusive para ações
nacionais, a partir da inserção
da APES no ANDES-SN e nas
ações do FONASEFE. Por iniciativa nossa, junto com o Sintufejuf, construímos o FOSEFE, que
é uma reprodução desse esforço
organizativo político-nacional
das entidades do serviço público
na região. Conseguimos realizar
várias ações, denunciando os
ataques, em especial a reforma
administrativa, a ausência das
liberdades na sociedade e o ataque à população de modo geral,
dando visibilidade com outdoor,
com eventos criativos do ponto
de vista cultural. Também tivemos papel protagonista importante no Fórum que reuniu, na
luta da previdência, várias enti-

da instituição. E no âmbito da
UFJF, o esforço de manter o Fórum das Entidades que reúne o
DCE, Sintufejuf e APES no sentido de construir as melhores intervenções para aquilo que nos
é demandado no contexto mais
geral e em especial da pandemia.
Cabe aqui registrar uma atividade muito importante que foi o
Festival pela Democracia, construído a partir de uma iniciativa
nossa, em unidade com outros
segmentos, que reuniu ações
políticas e culturais, com artistas
da cidade, defendendo a democracia na sociedade brasileira e
no interior das nossas instituições. Portanto, a ação baseada
na unidade, que se concretiza
na ação direta com programas
e pautas mínimos que nos permitem caminhar juntos na defesa do que é central para nós: a
democracia, os direitos e a possibilidade de manter a vida. É assim quando estamos juntos nas
carreatas durante a pandemia,
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nas lives, que nos permitem de
fato ter uma aproximação maior
com essa ação de resistência. E
creio ser esse o sentido fundamental da luta sindical, que a
APES preserva, preza e procura
cotidianamente
implementar
nas suas ações.
JT- Nas lutas educacionais, a
atual gestão da APES assistiu
a um Ministério da Educação
que, apesar de seus 3 diferentes
ocupantes, manteve o eixo de
desmantelar o financiamento
público da pesquisa e da educação e de deslegitimar docentes e instituições. Quais foram
os avanços e os desafios enfrentados neste sentido?
MB - O governo Bolsonaro tem
um projeto privatista, que busca
implantar no país uma política
e uma economia voltadas diretamente para os interesses do
grande capital e para a subserviência do país aos países centrais.
É importante destacar um projeto claro de destruição do serviço
público, que está diretamente
relacionado à crise do capital e
à ampliação de espaços para a
lucratividade. Privatizar setores,
para além dos que já são privatizados, direta ou indiretamente, é
fundamental para que a política
do capital possa se consolidar e
avançar. E em meio a pandemia,
a política negacionista e obscurantista desse governo, que parte
da população acaba por embarcar, está diretamente relacionada a uma subserviência do que
se pode chamar de “mercado
científico”. A Medida Provisória
em relação à Anvisa, por exemplo, retrocede, com todos os limites e críticas que temos sobre
o papel da Anvisa, em passos
importantes que foram dados no
âmbito dessa agência no Brasil.
É muito importante que a gente, mesmo tendo as críticas ao
que estruturava a sua ação, reconheça que essa Medida Provisória e os ataques do governo vão
abrindo portas cada vez maiores
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para a subserviência do país ao
chamado mercado científico,
à defesa incondicional das patentes, e por extensão, a não da
quebra das patentes, como condição fundamental para enfrentar a pandemia no nosso país.
Fundamentalmente prevalecerá
a subserviência aos países que
podem, de fato, fazer o comércio nesse momento. Na verdade,
o momento da pandemia desnuda uma prática e um projeto
em curso. Que repercute para as
instituições de pesquisa no país
e nossas instituições, na medida
em que a ameaça é restringir sua
ação de produtora de conhecimento.
Nas lutas educacionais, esse ataque aparece, quando falamos de
pandemia, na tentativa de destruir aquilo que pode significar
alternativas reais ao quadro do
país. Foi durante a pandemia
que o papel social e a capacidade
científica do país se evidenciaram fortemente para a sociedade a partir das medidas, dos
projetos, das ações concretas de
enfrentamento à pandemia, que
se deram dentro dos muros dessas instituições e se colocaram a
serviço da população.
É importante também perceber que os projetos em disputa seguem. O que partilhamos,
a defesa da educação pública
como lugar estratégico para o
desenvolvimento do país, para
a construção de uma perspectiva emancipatória e crítica dos
sujeitos quando se formam em
uma determinada profissão, e,
uma educação que pode, de fato,
estar a serviço de contribuir
para a solução da maioria dos
problemas do país. Mas durante
a pandemia é forçoso reconhecer que as condições objetivas
para o outro projeto, que altera o
papel social dessas instituições,
as privatiza e altera o etos profissional docente, vai ganhando
força. Porque a pandemia nos
colocou numa condição diferenciada quanto ao exercício do trabalho e ao exercício do papel das

nossas instituições. Se nós estivéssemos já sob a égide de uma
adaptação da política de inovação no interior das nossas duas
instituições, nós provavelmente
não teríamos feito o conjunto
de ações que fizemos para o enfrentamento da pandemia, porque já estaríamos vinculados de
modo mais direto às empresas
no mercado. A defesa do caráter
público se torna forte neste momento por sua trajetória histórica, mas principalmente porque
a pandemia nos mostrou que
é pelo público que as soluções
para a maioria da população
pode se dar. SUS, universidades,
institutos federais pesquisando,
conhecendo, fazendo álcool, fazendo máscara, intervindo diretamente no enfrentamento, nas
ações, frente a assistência aos
doentes, frente às instituições de
saúde, junto com os profissionais do SUS. O corte de gastos,
a mudança no processo de trabalho, tudo isso vai no sentido
de quebrar o pressuposto público, de trazer obstáculos para
que nosso projeto se estabeleça.
Nosso desafio é fortalecer nosso
projeto. É fundamental recuperar essa concepção e esse projeto
estratégico, entender que a pandemia traz problemas, desafios,
mas que nós precisamos manter
a nossa relação de trabalho e a
nossa relação com a sociedade,
de modo que o papel social das
nossas instituições não se perca.
E que se possa, a partir daí, junto
com isso, fazer a defesa incondicional da democracia interna,
do recurso público para as instituições públicas, e para isso teremos que dar alguns passos que
sejam mais desafiadores nesse
sentido.
JT- Em meio a esta gestão, como
a pandemia alterou a dinâmica
de trabalho da categoria e de
militância do sindicato?
MB - A pandemia alterou o
mundo, a vida, a sociabilidade
humana, a ação do capital, a mi-
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séria (ampliando-a), a desigualdade, porque desnudou processos e fez com que a realidade nos
mostrasse claramente as divisões
entre os diferentes segmentos e
categorias que compõem a nossa
classe. As desigualdades se tornaram mais intensas, porque a
pandemia tem raça, tem cor, tem
território. Então, pensar a alteração da dinâmica do trabalho
e da militância pressupõe entender que a vida está mudada. A
gente não tem mais offline; estamos o tempo todo online. Estamos num contexto de negacionismo da razão, da ciência e do
humanismo. Portanto, reafirmar
nosso lugar docente e o papel
das instituições como produtoras de conhecimento, formadora
de trabalhadores e trabalhadoras, produtoras de alternativas
para a sociedade, é na verdade
defender a vida, a cultura, a democracia, defender para além
dos nossos direitos e condições
de trabalho, o direito a viver e
aprender e ensinar para um projeto futuro de sociedade distinto
desse. A educação pública vem
sendo atacada há muito tempo,
porque é nesse lugar onde se
gesta possibilidade de contestação, de conflito, de sínteses, de
racionalidade, de reafirmação
do humano. Isso é absolutamente evidente. O governo precisa
de um outro projeto para nossas
instituições. Não é só privatizar.
É contra a ciência. Precisa de
uma outra universidade, de um
outro instituto federal, portanto
de um outro docente, de um outro TAE, de um outro discente.
Não é só mais uma perspectiva
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Ato: Eu Defendo o IF
de uma educação terciária. É
um retrocesso na concepção de
educação. Por isso precisa reorganizar o processo de trabalho,
redefinir o papel social das IES
públicas, e com isso precarizar e
“uberizar” o trabalho docente é
fundamental. Ainda que tenha
sido a pandemia que alavancou
algo que já estava latente nos
donos e senhores do mundo (capitalistas), como projeto educacional para a América Latina, é
necessário construir passos no
sentido da resistência, e por isso
nossa atenção tem que ser maior.
É fundamental compreender
que a alteração que se dá com o
ensino remoto, que precisa verdadeiramente ser emergencial,
traz sofrimento e adoecimento
ao docente, menos qualidade no
ensino, impossibilidade de acionar os cinco sentidos humanos
como centrais para o processo
pedagógico, formação e desenvolvimento educacional – seja
em qualquer nível que a gente
esteja – e acaba por mimetizar
uma presença física. Mas é muito importante reconhecer e atuar para que seja um processo de
transição. Mas que em momento nenhum podemos entender
como transposição, nem no sentido pedagógico, nem no sentido
de processo de trabalho. A nova
forma de ensinar e ser docente,
o novo processo de trabalho, as
novas demandas, professores
e professoras arcando com os
custos do trabalho, exige debater e disputar concepção e projeto de educação, de instituição
e de trabalho docente. Porque a
grande a alternativa que pode se
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estabelecer no interior das nossas instituições é, por exemplo,
adotar o ensino híbrido como
uma alternativa em diálogo com
a sociedade e favorecimento do
projeto privatista e de alteração
do papel social das IES Públicas,
mas principalmente para enfrentar os problemas internos, e
dar vazão a um projeto que existe no âmbito das instituições.
Porque dentro da universidade
nós temos setores que defendem privatismo, que defendem
inclusive perspectivas fascistas.
Do ponto de vista das administrações, nosso papel é enfrentar
qualquer possibilidade que venha nos trazer alternativas para
um novo momento da vida e do
trabalho que possa fortalecer o
projeto que discordamos. Que
possa inclusive descaracterizar
o etos profissional, o que nos
faz sermos docentes do ensino
superior com nosso processo de
trabalho e modo de ser como
trabalhadores e trabalhadoras
que somos. Sim, a pandemia altera a dinâmica de trabalho, porque pode nos empurrar para que
o instrumento utilizado para
exercer o trabalho, na prática,
se transforme no resultado do
trabalho. E na prática, esse é um
processo pelo qual nós podemos
nos desfazer enquanto docentes. Somos trabalhadores que
precisam de um caráter artesanal no seu trabalho, do diálogo
com o outro, fazer com que as
ideias se decantem, trocar com
os colegas, trocar com os alunos,
tanto no âmbito formal da sala
de aula quanto no corredor, no
laboratório. E nós não podemos
ameaçar a vida para isso, nem
utilizar esse momento como
uma catapulta para um projeto
que pode destronar a educação
como um pressuposto fundamental da interação humana, do
crescimento humano, e do que
reforça nossa condição humana,
de pensar, sentir, planejar, agir
e utilizar os recursos a serviço
de projeto e resultado estratégi-

co. E isso repercute na militância, porque chegar ao professor,
chegar à professora, tem sido
difícil e delicado, temos que utilizar instrumentos distintos de
comunicação. Mas é certo que
precisamos seguir desnudando
esse processo. Penso que demos
passos importantes nesse sentido, para conseguir responder,
com construções a partir das
assembleias, do conselho de representantes, de comissões de
trabalho, a nossa intervenção
diante dessa realidade. Mas é
fundamental reconhecer que o
papel do sindicato é reafirmar o
projeto de educação como pressuposto “humanizatório”. A ação
sindical vai estar a serviço de
fortalecer esse projeto e defender a categoria do que hoje pode
se estabelecer como uma grande
destruição de cada um individualmente e da condição do exercício docente como exercemos
até agora, a qual nos fez chegar
à condição de pesquisadores,
extensionistas,
universidades
e institutos com capacidade de
produzir conhecimento, interagir internacionalmente, formar
profissionais, realizar ações nos
territórios onde estamos inseridos e cumprir seu papel no diálogo das diferentes áreas de conhecimento.
JT- O que aprendemos com estes mais de dois anos de gestão?
MB - Tenho uma grande pessoa
na vida, uma referência, apesar
de um convívio não muito permanente, que é o Paulo Curvelo,
que diz que a vida se faz em re-

lação. E isso exige interação. E a
interação requer reconhecer no
outro a possibilidade de troca. E
troca é necessariamente aprender. Portanto, o aprendizado se
dá nos diferentes níveis quando
se escolhe estar em um sindicato. Seja na equipe central, que
toca a direção do sindicato; na
relação com os funcionários; no
conselho de representantes; no
trabalho de base, que exige conhecer a categoria, o tanto que
ela mudou, a dinâmica que ela
está vivendo; as assembleias, o
debate das ideias diferentes... As
contradições da sociedade se reproduzem na universidade e nos
institutos federais. Ver as pessoas defendendo e avaliando como
positivo o retrocesso na democracia, a defesa de perspectivas
fascistas, é assustador e entristecedor. Mas isso nos exige maior
dedicação à disputa de ideias, à
solidificação de nosso projeto
de instituição, de sociedade, de
sindicato, de educação. Mas não
nos enganemos. Pois nossas diferenças não estão só com aqueles que estão claramente na outra trincheira. Temos diferenças
na nossa trincheira. Temos diferenças de como devemos agir no
cotidiano para fortalecer nossas
instituições, para fortalecer a
luta sindical. Essas diferenças
precisam ser tratadas com muita democracia entre nós, com
muito respeito. E esse tem sido o
comportamento da APES. Afere
a posição da categoria, dialoga
com ela nas instâncias deliberativas, decide com ela em que
espaços a APES se fará presente
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e o que a APES levará para esses
espaços. E é assim que a gente
aprende. Aprende fortalecendo
o método democrático, fortalecendo a ampliação da participação, ouvindo as críticas,
ampliando as possibilidades de
acertos. Acho que reforçamos o
aprendizado de que a democracia não pode ser “meia boca”. Ou
ela é, ou ela não é. Ouvir, debater, ganhar e perder é parte. O
grande aprendizado é estar nos
espaços apoiados na militância,
nas decisões da base, na disputa
de posições dentro das instituições, na luta. E seguir com construções de companheirismo,
solidariedade, franqueza nos
embates, e se possível, afetos.
O desafio maior que está posto
hoje é sobreviver, e é também o
grande aprendizado que nós tivemos nesse momento tão duro
da vida, de uma política genocida, de uma estratificação da
morte a partir da pobreza, da
questão racial ou da opressão, da
questão de onde se está no lugar
das cidades. Sobreviver à pandemia significa lutar pelo público,
lutar pela vacinação para todos
indiscriminadamente e rapidamente, seguir construindo as
ações coletivas, sem abrir mão
dos nossos direitos, duramente
conquistados pela luta da nossa
classe e sem abrir mão do que
nos faz humanos. Portanto, sem
abrir mão da relação com o outro, da possibilidade de projetar
caminhos conjuntos. E enfrentar o obscurantismo e o comportamento anti-ciência como
condição desse novo momento.
E eu tenho certeza que a trajetória da APES nos permite esses
aprendizados e estes se fortaleceram nesses últimos dois anos.
E seguirá entre nós todos que
defendemos a educação pública,
defendemos o sindicalismo autônomo, combativo, o sindicalismo democrático, fortalecendo
as nossas ações para seguirmos
adiante. Presente na vida, em
defesa dela, com a construção de
um novo porvir.
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CONFIRA RETROSPECTIVA DAS AÇÕES DA GESTÃO AUTONOMIA, UNIDADE E LUTA - BIÊNIO 2018-2020

OUTUBRO/2018: Cerimônia de posse da APES, gestão Autonomia, Unidade e Luta- biênio 2018-2020

OUTUBRO/2018

OUTUBRO/2018

OUTUBRO/2018

OUTUBRO/2018

Criação do Comitê Universitário em Defesa da Democracia.

Ato em defesa da democracia,
IF Sudeste.

Festival em defesa da democracia e da universidade pública, Campus UFJF.

Conversa sobre o PIT/RIT, Sede
da APES.
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OUTUBRO/2018

NOVEMBRO/2018

NOVEMBRO/2018

NOVEMBRO/2018

Bloco Feminista: Mulheres contra o Fascismo.

Dia da Consciência Negra: Café
com Debate – com Adenilde
Petrina. Ação conjunta APES e
Sintufejuf

Roda de Conversa Assédio no
ambiente universitário. Com
professora Joana Machado.

Conversa sobre liberdade de
cátedra, IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora.

DEZEMBRO/2018

DEZEMBRO/2018

DEZEMBRO/2018

JANEIRO/2019

Encontro de Aposentados e
Aposentadas: Cultura e Política. Sede da APES

Dias de Luta em Defesa da
Educação Pública, Ato em defesa da educação.

Seminário Democracia e os 30
anos da Constituição Brasileira.
Ação conjunta APES, Sintufejuf
e UFJF.

Seminário Preparatório para
Congresso do ANDES.

JANEIRO/2019

FEVEREIRO/2019

MARÇO/2019

MARÇO/2019

38º Congresso do ANDES, realizado em Belém-PA.

Assembleia Nacional da Classe
Trabalhadora, na Praça da
Sé - SP, contra a Reforma da
Previdência

Greve Internacional de Mulheres. Café da manhã na Praça da
Estação

1 ano sem respostas: Marielle
Vive, Calçadão da Rua Halfeld.

MARÇO/2019

MARÇO/2019

MARÇO/2019

Paralisação e ato em defesa da
aposentadoria.

Café Coletivo pelo Dia Nacional em defesa da educação
pública e contra a Reforma da
Previdência.

Roda de Conversa Pela liberdade de ensinar e pelo direito de
se aposentar, com Eblin Farage
e Leonardo Castro

ABRIL/2019
80 tiros: ato unificado contra
genocídio da população negra
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ABRIL/2019

ABRIL/2019

ABRIL/2019

ABRIL/2019

Conversa com a APES na Faculdade de Educação Física.

Conversa com a APES na Faculdade de Fisioterapia

Varal de Luta: ato das entidades em defesa dos direitos, da
educação pública e da liberdade de ensinar.

Ato e panfletagem organizados pela Frente em Defesa da
Previdência Pública
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ABRIL/2019

ABRIL/2019

MAIO/2019

MAIO/2019

Conversa com a APES na Faculdade de Educação.

Conversa com a APES na Faculdade de Enfermagem.

Dia dos trabalhadores e das
trabalhadoras.

Conversa com a APES no Colégio de Aplicação João XXIII.

MAIO/2019

MAIO/2019

MAIO/2019

MAIO/2019

Conversa com a APES no ICB

Ato Eu Defendo o IF Educação
Sem Cortes, IF Sudeste MG

1º Dia Nacional de Lutas em
Defesa da Educação Pública

Conversa com a APES na Faculdade de Comunicação.

MAIO/2019

MAIO/2019

MAIO/2019

MAIO/2019

Reforma da Previdência: o que
está em jogo?

Conversa com a APES, Faculdade de Geografia, UFJF

Roda de Conversa: Crise de
Financiamento e Lei 13243/16
Lançamento do GTC&T da
APES

Conversa com a APES no ICH.

ESPECIAL FIM DE GESTÃO

www.apesjf.org.br 10

MAIO/2019

MAIO/2019

JUNHO/2019

JUNHO/2019

Ato em defesa da UFJF.

30M, 2º Dia Nacional de Lutas
em Defesa da Educação Pública

Greve Geral contra Reforma da
Previdência, Juiz de Fora.

Conversa com a APES no Colégio de Aplicação João XXIII.

JUNHO/2019

JUNHO/2019

JUNHO/2019

JULHO/2019

Greve Geral contra Reforma
da Previdência, Governador
Valadares.

Roda de conversa: Adoecimento e violência contra a mulher
no ambiente universitário

UFJF na Praça, entre os dias 25
e 28.

Reunião das entidades com
Direção IF Sudeste MG sobre
cortes na assistência estudantil

JULHO/2019

JULHO/2019

JULHO/2019

AGOSTO/2019

Conversa sobre Regulamentação do Marco Legal de Ciência,
Tecnologia e Inovação na UFJF

Dia Nacional de Luta contra a
Reforma da Previdência. Café
da manhã para trabalhadores e
trabalhadoras.

Reunião Ampliada. Pauta:
Pacote do Governo; Greve da
Educação.

Café contra a Reforma da Previdência

AGOSTO/2019

AGOSTO/2019

AGOSTO/2019

AGOSTO/2019

Temos futuro? Evento de abertura do semestre na UFJF.

13ª – Greve Nacional da Educação (3º Tsunami da Educação).

Instaurada a Comissão Organizadora da Consulta Pública
2019 (COCP).

Conversa com a APES. A
Reforma da Previdência, IF Sudeste, Campus Santos Dumont
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SETEMBRO/2019

SETEMBRO/2019

SETEMBRO/2019

SETEMBRO/2019

Consu da UFJF rejeita o Future-se.

Grito dos Excluídos: Divulgação e Participação da APES.

Primeiro debate da Consulta
Pública para reitoria.

Conversa com a APES em Governador Valadares. Conjuntura, Representação, Reforma da
Previdência.

SETEMBRO/2019

OUTUBRO/2019

Reunião ampliada do Fórum
das Entidades.

Greve Nacional da Educação
(48h).

Comemoração do Dia dos Professores. Conversa “Contra os
tempos brutos: a docência”

NOVEMBRO/2019

NOVEMBRO/2019

NOVEMBRO/2019

NOVEMBRO/2019

Ato Quem mandou Matar?Ato
Justiça por Marielle.

Faixa da campanha do mês
consciência negra na Sede da
APES.

Feijoada, oficina e apresentação cultural no dia da Consciência Negra. Ação conunta
APES e Sintufejuf.

Grupo de Estudos sobre a Reforma Administrativa e as demais propostas do governo de
mudanças no serviço público.

DEZEMBRO/2019

DEZEMBRO/2019

DEZEMBRO/2019

JANEIRO/2020

Lançamento do FOSEFE. Fórum das entidades do serviço
público federal de Juiz de Fora
e Região.

Vivas nos queremos. Ato em
repúdio à violência contra as
mulheres e LGBTQI+.

Conversa com a APES. Política
de Inovação do IF Sudeste MG.

39º Congresso do ANDES-SN

OUTUBRO/2019

OUTUBRO/2019
Apes participa do Encontro
Sudeste dos Estudantes em
Ensino Técnico - ESEET 2019
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FEVEREIRO/2020

FEVEREIRO/2020

MARÇO/2020

MARÇO/2019

Ato DEFENDA O IF: Abertura
do Semestre Letivo

Debate “A Reforma Administrativa e o Impacto sobre
as Universidades e Carreira
EBTT”, João XXIII.

8M Unificado: Debates na UFJF.

Abertura de Semestre. Conversa com cartunista Carlos
Latuff, UFJF e IF Sudeste. Ação
conjunta APES e Sintufejuf.

MARÇO/2020

MARÇO/2020

MARÇO/2020

ABRIL/2020

Barulhaço greve nacional contra a reforma administrativa.

Barulhaço Memória, verdade e
justiça. Ditadura nunca mais!

Barulhaço Memória, verdade e
justiça. Ditadura nunca mais!

Barulhaço Dia Mundial da Saúde, “Salva de palmas e barulhaço em defesa do SUS”.

ABRIL/2020

MAIO/2020

MAIO/2020

MAIO/2020

Live APES: Covid-19 - uma
questão de sáude pública”.-

Live APES: debate do dia do
trabalhador com o tema “Trabalho na atualidade”.

Live APES: A economia frente
à pandemia da Covid-19.

Barulhaço em favor da educação, da pesquisa e da ciência.

MAIO/2020

MAIO/2020

MAIO/2020

MAIO/2020

Entrevista ao vivo: Racismo,
necropolítica e desigualdades
em tempos de pandemia, com
Carolina Bezerra.

#AdiaEnem
Campanha virtual AdiaEnem
com produção de cards, em
conjunto com Sintufejuf e DCE.

Live APES: Covid-19 pandemia
e saúde mental.

Live APES: Ciência e Tecnologia, crise do capital e a Pandemia da Covid-19.
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JUNHO/2020

JUNHO/2020

A APES, se manifesta em defesa da vida e contra o genocídio
e abandono da população.

Live APES: Comunicação:
papel social e fake news na
pandemia.
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JULHO/2020

AGOSTO/2020

APES completa 42 anos em
2020.

Live APES : “volta das aulas
presenciais na pandemia é
crime”.
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AGOSTO/2020

AGOSTO/2020

SETEMBRO/2020

SETEMBRO/2020

Live APES : Vacinas contra a
Covid-19: perspectivas, avanços e expectativas.

Seminário da Classe Trabalhadora.

Live APES : Arte e cultura em
tempos de pandemia.

Dia Nacional contra Reforma
Administrativa e em defesa dos
serviços e servidores públicos.

OUTUBRO/2020

JANEIRO /2021

JANEIRO /2021

JANEIRO /2021

Conversa entre as candidatas
às Elições do ANDES Rivânia
Moura e Celli Taffarel.

Campanha de filiação online da
APES.

Carreata em defesa da Vacina,
em Juiz de Fora.

APES, Sintufejuf e DCE denunciam falta de abertura da administração da UFJF para diálogo
sobre adiamento do PISM.

FEVEREIRO /2021

FEVEREIRO /2021

Dia nacional de luta pela
vacina para todos, pela reforma Administrativa e contra as
privatizações.

APES realiza eleições telepresenciais.

