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A
gestão Construção Coletiva das Lutas assumiu a 
direção da ADUFU - Seção Sindical no findar de 
2019. Com inúmeros planos, sonhos e desejo de 
defender a categoria docente dos ataques recor-
rentes do governo Bolsonaro, fomos afetados 

pela pandemia do coronavírus. A pandemia apresentou-
-nos um desafio: como fazer política sem o corpo-a-corpo, 
sem os encontros, sem os eventos, sem a sede cheia de pro-
fessores e professoras dispostos/as a lutar?

Não foi fácil imaginar a luta de maneira remota, mas 
imaginamos. Imaginamos e desenvolvemos uma série de 
importantes projetos para a seção sindical. No que se re-
fere às questões administrativas, executamos adaptações 
no espaço físico da sede para melhor atender filiados e fi-
liadas. Criamos um novo setor, que intitulamos “Plano de 
Saúde” e contratamos uma nova funcionária com a única 
incumbência de ligar os/as conveniados/as ao plano. O 
setor da Tesouraria passou por um complexo processo de 
reorganização e digitalizações em seus processos, o que 
facilitou respostas às demandas da base sindical. O se-
tor da Comunicação, por sua vez, recebeu investimentos 
por meio da compra de equipamentos que darão maior  
e melhor visibilidade às lutas da categoria. Uma Direção 
Colegiada foi eleita e os Grupos de Trabalho foram re-
compostos.

Além disso, a gestão Construção Coletiva das Lutas 
travou inúmeras lutas pandêmicas: pensando na pro-
teção individual de docentes, distribuiu gratuitamente 
máscaras de proteção; em parceria com o Instituto de 
Química da UFU, produziu e distribuiu álcool em gel e 
glicerinado para instituições necessitadas; participou 
ativamente dos debates e se posicionou acerca do ensi-

no remoto proposto de forma atabalhoada como solução 
para o isolamento social imposto pelo contexto (A ADU-
FU avisou...); organizou uma campanha informativa e de 
sensibilização sobre a importância da vacinação, único 
caminho possível para a imunização da população (#Va-
cinaPraGeral) e comandou uma expressiva campanha de 
arrecadação de alimentos para as cozinhas comunitárias 
que matam a fome de muita gente (é comida no prato e 
vacina no braço!).  

A ADUFU mudou e nós também mudamos. Hoje, a 
casa está organizada. E nós já estamos em luta, não mais 
remota, mas presencialmente, tomando todos os devidos 
cuidados para a não contaminação. Organizamos três 
grandiosos atos por meio da composição na frente regio-
nal Fora Bolsonaro, nos dias 29 de maio, 19 de junho e 
03 de julho. Os escândalos de corrupção no processo de 
negociação e compra de vacinas que envolvem Bolsonaro 
e o seu governo são mais perigosos que o vírus e, por isso 
mesmo, convidamos a população a ir às ruas clamando 
por vacinação massiva, contra os cortes de orçamento 
das universidades, por uma renda emergencial munici-
pal e contra o genocídio da população negra e pobre.

A casa está em ordem e pronta para abrigar as lutas 
que virão com o lento retorno das atividades presenciais. 
E nós, que erguemos cotidianamente as lutas que edi-
ficam essa construção material e simbólica, desejamos 
uma excelente leitura deste número do jornal impresso 
Linha de Frente, que busca apresentar temas que con-
sideramos importantes para a categoria docente neste 
contexto pandêmico.

Gestão Construção Coletiva das Lutas (2019-2021)

EDITORIAL
ORGANIZANDO A CASA
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LIVES ADUFU EM CASA
Entre os dias 14 de maio e 08 de junho de 2020 a 

ADUFU - Seção Sindical promoveu lives em sua pági-
na da rede social Instagram. As convidadas e os convi-
dados que participaram são docentes da Universidade 
Federal de Uberlândia que desenvolvem atividades de 
enfrentamento à Covid-19 ou que são especialistas em 
temas pertinentes ao contexto pandêmico. A Diretoria 
Executiva da ADUFU fez a mediação das transmissões 
ao vivo.

A primeira live contou com a participação de Alexan-
dre Zuquete Guarato, engenheiro mecânico e professor 

da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFU. Hoje, 
atua principalmente com projeto de máquinas e impres-
são 3D. Ele desenvolveu um projeto que doou face-shields 
produzidos através da impressão 3D para profissionais 
da saúde de Uberlândia.

Na segunda live, o convidado foi o professor Helvé-
cio Damis de Oliveira Cunha, doutor em Educação com 
a área de concentração em políticas públicas, mestre em 
Direito das Relações Sociais e professor de Direito Penal 
da Faculdade de Direito da UFU. O tema abordado na ati-
vidade virtual foi o esmorecimento do Estado Democrá-
tico de Direito em tempos de pandemia.

A ADUFU e suas lutas pandêmicas
A gestão Construção Coletiva das Lutas (2019-2021) foi atravessada pela pandemia e tornou o 

desafio combustível para novas possibilidades de luta em defesa da categoria docente

Isley Borges
Jornalista da ADUFU-SS
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Nas ruas, porém protegidos contra o vírus
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Já a terceira live tratou dos aspectos sociais e políticos 
da crise gerada pelo coronavírus e trouxe como convida-
do o professor Leonardo Barbosa, do Instituto de Ciên-
cias Sociais da UFU. 

A professora Diva Silva foi a convidada para a quarta 
live, que tratou da educação à distância em tempos pan-
dêmicos. Ela é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Tecnologias, Comunicação e Educação - GTECOM 
e traçou um panorama das problemáticas em torno do 
ensino remoto e da educação à distância no Brasil e na 
UFU.

A quinta live ocorreu com a participação da profes-
sora Marisa Amaral. O tema da transmissão ao vivo foi 
“Aspectos econômicos do coronavírus: vida, empregos e 
desaceleração”. Marisa Amaral é docente do Instituto de 
Economia e Relações Internacionais da UFU e diretora 
da sociedade brasileira de economia política.

Gianni Fresu foi o convidado para a sexta live da ADU-
FU. Ele é professor do Instituto de Filosofia da UFU e de-
bateu a questão da repaginação do autoritarismo no go-
verno Bolsonaro e em tempos de pandemia.

A sétima e última live trouxe a professora Leila Bitar, 
médica e professora da Faculdade de Medicina da UFU, 
para abordar a importância da valorização do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em meio à crise sanitária provoca-
da pela pandemia do coronavírus.

As lives ADUFU Em Casa ocorreram no início da pan-
demia e foi a maneira encontrada pela gestão Construção 
Coletiva das Lutas para discutir virtualmente pautas im-
portantes para a categoria docente.7

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
Assim que especialistas da área da saúde recomenda-

ram o uso de máscara de proteção contra o coronavírus e 
a Câmara dos Deputados aprovou o seu uso obrigatório 
em espaços públicos, a gestão Construção Coletiva das 
Lutas iniciou a produção de máscaras artesanais para 
distribuição gratuita entre os/as sindicalizados/as. 

Além de artesanais e eficientes, as máscaras são lin-
das e confeccionadas com muito afeto e cuidado por 
membros da própria diretoria do sindicato. Os docentes 
puderam solicitar a entrega das máscaras por telefone ou 
por formulário digital e receberam as mesmas no confor-
to de suas casas. 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL

EM GEL E GLICERINADO
A gestão Construção Coletiva das Lutas firmou par-

ceria com o Instituto de Química (IQ) da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), mais especificamente com 
o professor Dr. Marcos Pivatto, que desempenha ações 
da mesma natureza desde o início da pandemia. Obser-
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Máscaras de proteção confeccionadas pela diretora 
Edilamar e entregue gratuitamente aos docentes



5Linha de Frente Jornal da ADUFU - Seção Sindical do ANDES

vando que o Hospital de Clínicas da universidade estava 
passando por dificuldades devido à falta de insumos, o 
docente, a partir de um diálogo com o Pró-reitor de Ex-
tensão e Cultura, decidiu produzir álcool glicerinado 
com foco nas necessidades do hospital.

Assim que a seção sindical tomou conhecimento des-
sa produção, entendeu que poderia ir além dos muros da 
universidade e adentrar espaços desassistidos da socie-
dade, como assentamentos, asilos, orfanatos e outras ins-
tituições que necessitam da doação, uma vez que o álcool, 
no contexto da pandemia, teve o seu preço inflacionado.

“Foram preparados 500 litros de álcool glicerinado, 
em parceria com a ADUFU. Essa produção envolveu 
aproximadamente 15 pessoas, dentre alunos, técnicos e 
docentes, todos voluntários. Tudo o que temos consegui-
do para a ação foi através de doações de instituições, usi-
nas, empresas e sociedade. Foi através deste contexto de 
doações que temos sustentado as ações desde o início, e 
elas têm se mantido”, afirma Pivatto.

De acordo com o professor Sidiney Ruocco, presi-
dente da seção sindical, as doações auxiliam significati-
vamente a não propagação do vírus, já que cumpriram 
com uma  importante função profiláctica, impedindo a 
contaminação ou disseminação do vírus, ou seja, a assep-
sia. “As ações da ADUFU neste contexto de pandemia do 
coronavírus são concentradas em oferecer a quem pre-
cisa, condições básicas e fundamentais para dignidade 
humana, como alimentação, higiene pessoal e proteção”, 
conta Ruocco.

A Diretoria Executiva da ADUFU entregou frascos 
de álcool em gel e glicerinado para os movimentos, en-
tidades e associações necessitadas, prezando por todos 
os cuidados recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

A ADUFU AVISOU…
Desde meados do mês de maio de 2020, quando o 

debate sobre o ensino remoto como solução para o iso-
lamento social provocado pela pandemia se iniciou, a 
ADUFU - Seção Sindical posicionou-se incansavelmente 
por meio de todos os seus canais de comunicação, indi-
cando que a implementação apressada da modalidade de 
ensino em questão poderia representar sérias ameaças à 
qualidade da educação pública.

As Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais 
(AARE) tiveram início na UFU em agosto de 2020. Pouco 
tempo de experiência evidenciou dificuldades para efe-
tivação de matrículas, ausência de planos de trabalhos 
com metodologias detalhadas que observem as minú-
cias do espaço virtual, descontentamento de docentes e 
discentes quanto à eficácia do aprendizado, enfim, (des)
compassos de uma nova realidade universitária, molda-
da com o objetivo de atender a burocracia e o tempo do 
mercado. 

Bem que a ADUFU avisou que o ensino remoto apro-
fundaria o processo de precarização da educação e da 
carreira docente…

Neste sentido, a seção sindical lançou uma sondagem 
intitulada pelo seguinte questionamento: “Como o ensi-
no remoto está afetando a sua vida”. A partir do formulá-
rio de questões foram coletadas significativas respostas 
de docentes, que expuseram os problemas causados pelo 
ensino remoto em tempos de pandemia.

Além disso, a gestão Construção Coletiva das Lutas 
elaborou uma cartilha, antes da aprovação do ensino re-
moto na UFU, em julho de 2020, a fim de colaborar com 
o debate e com as sínteses que foram realizadas pela  co-
munidade acadêmica. 

#VACINAPRAGERAL
No contexto da pandemia do novo coronavírus e com 

o eminente debate sobre a vacinação contra o vírus, aflo-
raram os pensamentos negacionistas que questionam a 
origem e a eficácia das vacinas. 

Parte da população mostrou-se resistente à vacinação 
por conta das fake news propagadas pelos conservadores e 
anti-ciência: a vacina contra o coronavírus alteraria o DNA 
humano, provocaria uma mutação do gênero da pessoa, 
inseriria um microchip de controle no corpo do vacinado, 
conteria em sua composição células de fetos abortados, te-
riam morrido voluntários que se disponibilizaram a com-
por o grupo de testes das vacinas, dentre outros absurdos. 
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Professor Pivatto organiza frascos de álcool em 
seu laboratório, no Instituto de Química da UFU
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A importância da vacinação em massa para imuniza-
ção da população contra doenças é inquestionável e res-
paldada por especialistas, pela ciência e pelas universida-
des. Neste contexto, a ADUFU - Seção Sindical reafirmou 
a sua luta por direitos e o seu compromisso com a ciên-
cia, exigindo do poder público vacina para geral, já!

A campanha virtual #VacinaPraGeral contou com pu-
blicações diárias nos canais de comunicação da ADUFU 
e com entrevista especial cedida pela professora e médi-
ca Leila Bitar, sobre a importância da vacinação. A ação 
ocorreu nos meses de fevereiro de março de 2021 e con-
tribuiu para a disseminação de informações úteis e res-
paldadas cientificamente para o público virtual da seção 
sindical.

COMIDA NO PRATO, VACINA NO BRAÇO!
Desde o início da pandemia do coronavírus muitas 

pessoas estão sem condições de se alimentar. As cozinhas 
comunitárias emergem neste contexto com o objetivo de 
matar a fome de pessoas necessitadas: quem tem fome 
tem pressa! Bem sabemos que os atuais governos - muni-

cipal, estadual e federal - não conseguiram dar respostas 
plausíveis aos problemas da população.

A ADUFU - Seção Sindical colabora, mensalmente, 
com as cozinhas comunitárias, por meio de doações de 
R$1.500,00 de proteína de origem animal, garantindo 
aos/às necessitados/as uma refeição equilibrada. Tais do-
ações são direcionadas à Central de Movimentos Popula-
res (CMP), que organiza a distribuição para as cozinhas.

A campanha “Comida no prato, vacina no braço”, por-
tanto, é mais uma iniciativa da seção sindical no sentido 
de colaborar com as cozinhas e combater a fome daque-
les/as que não possuem recursos para se alimentarem.

A campanha contou com o apoio de importantes artis-
tas, como Mart’nália, Tom Zé, Leonardo Boff e Ceumar, 
que gravaram vídeos em apoio à ação que arrecadou cerca 
de 1 tonelada de alimentos não perecíveis. Os professores 
da área de Arte da Eseba também foram parceiros e desen-
volveram embalagens personalizadas para as marmitas.

Desde o dia 03 de maio de 2021 a sede da ADUFU está 
aberta para receber as doações. Ainda há tempo para 
participar!
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Professores da área de Arte da Eseba contribuindo 
com a campanha de arrecadação de alimentos
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CARREATAS E ATOS PELO FORA BOLSONARO
A ADUFU compõe, desde que deliberado pela Assem-

bleia Geral, a Frente Fora Bolsonaro Uberlândia. O gru-
po realiza atividades desde o mês de janeiro de 2021 e 
a seção sindical participa ativamente de todas as lutas. 
Foram organizadas três carreatas em 23 de janeiro, 31 de 
janeiro e 1º de maio e três atos/passeatas na Praça Ismene 

Mendes, em 29 de maio, 19 de junho e 03 de julho. As pas-
seatas contaram com aproximadamente 4.000 pessoas.

As pautas das carreatas e atos pediam vacinação massi-
va, retorno às aulas presenciais apenas com todos/as vaci-
nados/as, renda emergencial municipal, auxílio emergen-
cial para necessitados/as, contra o genocídio da população 
negra e pobre e a saída do presidente Bolsonaro.
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Ato pelo Fora Bolsonaro em Uberlândia no dia 19/06/2021
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“No dia D, na hora H”: 
negligência e despreparo responsabilizam governo Bolsonaro 
pelas mortes por coronavírus
Em entrevista especial para a ADUFU - Seção Sindical, a professora e médica Leila Bitar
(Famed/UFU) fala sobre vacinas, negacionismo e despreparo

Isley Borges
Jornalista da ADUFU-SS

E
stamos em meados de 2021. Cerca de quinhentos 
mil mortos pelo coronavírus. A maioria dos  bra-
sileiros ainda não foi vacinada. Aguardam o dia D 
e a hora H.

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito foi 
instaurada no dia 13 de abril de 2021 e os seus trabalhos 
revelam, dia após dia, os planos do governo genocida: 
imunização coletiva através da disseminação do vírus, 
tratamento precoce sem eficácia comprovada cientifica-
mente, previsão de morte de um milhão e quatrocentas 
mil pessoas e atraso para a compra de vacinas.

Mesmo com um Programa Nacional de Imunizações 
que existe desde 1973 e é referência internacional, o presi-
dente da república optou por propagandear o tratamento 
precoce sem eficácia comprovada  e ignorar a importância 
da vacinação. O Ministério da Saúde ignorou e-mails, de-
morou para analisar documentos e não encaminhou com 
agilidade a compra de vacinas, deixando laboratórios sem 
respostas e os brasileiros expostos à contaminação.

O presidente Jair Bolsonaro sempre deixou muito níti-
do que o seu governo não trataria a vacinação com zelo e 
prioridade: questionou a eficácia das vacinas e a credibili-
dade da ciência, rivalizou politicamente com governado-
res e não negociou a quantidade de vacinas que deveria.

Em Uberlândia, assim como em todo Brasil, a vacina-
ção segue a lentos passos, percorrendo caminhos compli-
cados que passam pela morte constante de pessoas, pela 
ocupação total de UTI’s, pelo abre e fecha do comércio, 
pela falta de rigor do governo municipal em constranger 
aglomerações.

Leila Bitar, médica e professora aposentada da Faculda-
de de Medicina da UFU aponta que os nossos problemas são 
a  má gestão e os péssimos exemplos e posturas do governo.

I - Leila, como você avalia a postura do governo Bolsona-
ro no que se refere à imunização da população contra o coro-
navírus?

L - Nós tivemos quatro ministros. Foram quatro ges-
tões pouco sérias. Não tivemos por parte do governo 
nenhum tipo de publicidade ou estímulo à vacinação. O 
governo não se prontificou a buscar as vacinas em tempo 
hábil e colaborou diretamente para a morte de pessoas e 
para o colapso do sistema de saúde. Preferiram a forma 
mais incorreta de imunização, a partir da disseminação 
do vírus e, não, da vacinação. 

I - O Programa Nacional de Imunizações é, sem dúvida, 
referência mundial. Por que não estamos conseguindo vaci-
nar com eficiência?

L - Nós éramos um exemplo para o mundo quando o 
assunto era imunização. Mas o governo Bolsonaro não 
negociou a vacina em tempo hábil e não acreditou na va-
cina. Afirmaram que morreriam poucas pessoas. Menos-
prezaram o poder letal do vírus. E, hoje, quem está mor-
rendo são os pobres, aqueles que não possuem acesso ao 
atendimento médico. O governo diz que politizaram a 
pandemia, mas a pandemia é política, possui um aspecto 
político fundamental porque envolve relações entre pes-
soas, relações entre países, produção econômica, enfim. 
Colocaram de um lado a vida das pessoas e, de outro, a 
economia. Isso não existe. Não se trata de extremos, nem 
de opostos. Nós vivemos tempos, no início do século pas-
sado, até 1973, poucas pessoas tinham acesso à imuniza-
ção. A partir da informatização do Programa, no início 
dos anos 2000, passamos a ter dados importantes sobre 
cobertura vacinal, o que propiciou um planejamento es-
tratégico. Portanto, nós construímos um sistema público 



9Linha de Frente Jornal da ADUFU - Seção Sindical do ANDES

de saúde, o SUS, e, consequentemente, um programa de 
imunização que tem a nossa cara e é universal. Lamenta-
velmente, essa construção está ruindo.

I - Sobre o negacionismo do governo Bolsonaro, como 
você compreende estas atitudes de negação da ciência?

L - A nossa história sobre a imunização no Brasil mos-
tra que estivemos no caminho certo.  Contudo, o gover-
no Temer e, com mais intensidade, o governo Bolsonaro 
propiciou um desmonte da equipe que trabalhava com 
esse tema. Tal desmonte, junto com o negacionismo, nos 
trouxe para o cenário dos dias de hoje. A vontade política 
mudou, a experiência acumulada foi ignorada. O negacio-
nismo, sem dúvida, é uma estratégia, Isley. É a escolha de 
negar a realidade como maneira de escapar de uma reali-
dade desconfortável: esta é a definição. Esta é uma estraté-
gia antiga para minar os conceitos científicos. Como o go-
verno não possui competência para lidar com a pandemia, 
opta por negar os fatos e ignorar a seriedade dos aconte-
cimentos. Geralmente, esta estratégia vem acompanhada 
por interesses econômicos, o que é muito grave. 

I - As vacinas para o Covid-19 são seguras e eficazes?
L - O processo de desenvolvimento de vacinas evoluiu 

e ainda evoluiu consideravelmente. O Brasil praticamen-

te não produzia vacinas, hoje tudo mudou e já não somos 
tão dependentes de exportação. O processo de evolução da 
vacina para a Covid-19 foi rápido e nós chegamos a vacinas 
eficazes e seguras. Para o desenvolvimento delas, passa-se 
por muitas fases, muitos testes, até chegarmos em uma va-
cina que controle a gravidade da doença. Nós sabemos que 
a vacina não cura nenhuma doença, mas diminui signifi-
cativamente as mortes e as internações. O maior entrave 
para que as pessoas acreditem na vacina e na sua eficácia é 
o governo Bolsonaro. 

Nós éramos um exemplo para 
o mundo quando o assunto era 
imunização. Mas o governo 
Bolsonaro não negociou a vacina 
em tempo hábil e não acreditou 
na vacina. Afirmaram que 
morreriam poucas pessoas. 
Menosprezaram o poder letal do 
vírus.
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Professora e médica Leila Bitar
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A ADUFU avisou e estava certa:
as problemáticas em torno do ensino remoto um ano depois

Letícia França
Jornalista da ADUFU-SS

EE
ntre abril e maio de 2020, o ensino remo-
to emergencial passou a ser apresentado 
como solução para a Educação durante o 
período da pandemia. A ADUFU posicio-
nou-se contra a modalidade não presen-

cial, desde o início, por meio de declarações em 
todos os seus canais de comunicação e em falas 
de seus/suas representantes em diversas ativida-

10
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des acadêmicas. A Seção Sindical sempre esclareceu que 
o ensino remoto representa graves ameaças à qualidade 
da Educação Pública e contribui para o processo de pre-
carização da carreira docente. Assim como sempre de-
fendeu, que o retorno às aulas presenciais só será possí-
vel com a efetivação de uma imunização nacional voltada 
para todos/as os/as trabalhadores/as que, de forma direta 
ou indireta, estão ligados/as às escolas e universidades. 

A ADUFU quis saber como o ensino remoto passou 
a afetar os professores e as professoras da UFU. E como 
primeiros passos para a sondagem, foi elaborado um 
questionário intitulado: “Como o ensino remoto está 
afetando a sua vida?”. As respostas coletadas expuseram 
problemas como a sobrecarga de trabalho, desafios e li-
mites enfrentados na realização dos afazeres virtuais.

A Diretoria Executiva da ADUFU evidenciou, em di-
versas ocasiões, o modo apressado pelo qual o ensino 
remoto seria implementado na Universidade Federal de 
Uberlândia. O tema não foi debatido com profundidade 
nas Unidades Acadêmicas e os Conselhos de Graduação 
e de Pesquisa e Pós-Graduação foram convocados de ma-
neira açodada. Neste sentido, a entidade preparou a car-
tilha intitulada: “Por Que Ser Contra a Implementação 
Apressada do Ensino Remoto Emergencial na UFU?” (leia 
na íntegra: www.rebrand.ly/adufu). O material explicati-
vo reuniu o acúmulo de discussões sobre o ensino remoto 
feitas pela equipe da seção sindical. 

Apesar dos avisos, as Atividades Acadêmicas Remotas 
Emergenciais (AARE) começaram na UFU no dia 10 de 
agosto de 2020. Desde o início, relatos de docentes, téc-
nicos/as e discentes explicitaram inúmeros problemas, 
dificuldades, descompassos e descontentamentos com a 
nova realidade universitária. 

Agora, um ano depois, as condições sanitárias não 
mudaram. E os/as educadores/as têm desempenhado pa-
péis muito além dos pedagógicos. Eles/as se veem obri-
gados/as a oferecer estratégias de interação, supervisão e 
estímulo à presença; lidar com elevadas taxas de abando-
no; gastar mais tempo planejando as próprias aulas; sen-
tir frustração pela falta de conexão, literal e metafórica, 
com os/as estudantes; tratar de aprender, sozinho/a, ha-
bilidades para produção audiovisual e sobre TICs; trans-
formar suas casas em verdadeiros estúdios de gravação; 
compartilhar espaços de trabalho, equipamentos e recur-
sos tecnológicos com outros membros da família com 
atividades remotas em simultâneo; arcar com gastos, in-
flacionados pela pandemia, para modernizar ou adquirir 

novas tecnologias e ferramentas de trabalho remoto; pas-
sar mais tempo em afazeres domésticos e ajudando os/as 
próprios/as filhos/as com suas tarefas escolares. 

Tudo isso enquanto planejam as atividades; prepa-
ram e gravam videoaulas; realizam a leitura e a sele-
ção de textos; orientam trabalhos; corrigem avaliações 
e exercícios; preenchem listas de presença e planilhas 
de notas; são membros de grupos de trabalho e de co-
missões; se desdobram em trabalhos administrativos e 
burocráticos; participam de cursos de aperfeiçoamento; 
coordenam eventos acadêmicos, projetos de iniciação 
científica e de extensão; publicam seus textos científi-
cos; dentre outras atividades. 

As novas exigências educacionais são experiências di-
fíceis e negativas. Elas somam à precarização da docên-
cia o aumento da carga horária online involuntária e sem 
remuneração. A conjuntura impacta as dimensões finan-
ceiras, afetivas e motivacionais. O estresse pela pande-
mia, repercute no medo da própria morte e da morte de 
familiares e amigos/as. 

O professor Sidiney Ruocco, presidente da ADUFU, 
explica que precipitar o retorno ao ensino presencial é 
propiciar risco de vida. Ele conta que o ensino remoto não 
é uma alternativa viável, mas sim uma grande armadilha. 
“Ensino remoto é um lixo educacional, ele compromete 
de maneira definitiva o processo de ensino-aprendiza-
gem. Então, docentes não podem ser obrigados a defen-
der um tipo de ensino que compromete a qualidade. A 
nossa Seção Sindical tem como missão, como lema a de-
fesa da Universidade Pública, gratuita de qualidade. En-
tão, nós não podemos defender ensino remoto. Portanto, 
eu diria que nós temos que defender que sem vacina ou 
sem o fim da pandemia nem presencial apressado, nem 
remoto. Nós somos contra as duas possibilidades. Os fins 
não podem justificar os meios. Não podemos ser obriga-
dos a discutir qual veneno nós vamos tomar porque am-
bos são deletérios ao processo de ensino-aprendizagem e 
um deles à própria vida”.

Enquanto professores/as se esforçam para não serem 
levados/as à depressão; à ansiedade; ao transtorno de 
adaptação e à síndrome do esgotamento profissional, o 
Ministério da Educação promove a precarização e o des-
monte por meio de cortes orçamentários substanciais 
para as Universidades públicas. E o Governo Federal, por 
sua vez, fomenta uma campanha negativa para influen-
ciar a opinião pública a pensar que professores/as estão 
recebendo sem trabalhar e devem ser demitidos por isso. 
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Militarização das escolas públicas 
em Uberlândia é projeto ditatorial
e contraria LDB
Conheça as ações da ADUFU e do seu Grupo de Trabalho em Políticas Educa-

cionais (GTPE) acerca do tema

Letícia França
Jornalista da ADUFU-SS

E
m março deste ano, o governo Odelmo Leão co-
meçou a implementar, em escolas municipais 
de Uberlândia, um novo formato de gestão nas 
áreas educacional, pedagógica e administrativa. 
Trata-se do Programa Nacional das Escolas Cívi-

co-Militares, PL 4.938 de 2019, criado pelo Ministério da 
Educação, em parceria com o Ministério da Defesa. A pri-
meira instituição de ensino da cidade a adotar o progra-
ma foi a Escola Municipal Hilda Leão Carneiro, no bairro 
Morumbi.

O Grupo de Trabalho de Política Educacional da ADU-
FU (GTPE) expôs, para a diretoria executiva da Seção 
Sindical, fatos que evidenciam a inconstitucionalidade 
do Programa de Escolas Cívico-Militares. O tema foi de-

batido em Assembleia Geral da categoria e partir de en-
tão, a entidade empreende, junto a diversas entidades e 
movimentos progressistas democráticos, a luta contra a 
militarização e contra a transferência da gestão de esco-
las para militares.

A professora Marina Antunes, representante do GTPE/
ADUFU, conta que esse processo de transferência de es-
cola pública para escola cívico-militar tem acontecido no 
Brasil desde a década de 70, mas ganhou ênfase em 2019, a 
partir da aprovação do projeto de lei PECIM. O GTPE aler-
ta que esse processo é a materialização de um retrocesso 
na luta em defesa de uma Educação Pública, gratuita, lai-
ca, de qualidade e socialmente referenciada nos interesses 
da classe trabalhadora. O programa fere aquilo que está 
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Escola Municipal Hilda Leão Carneiro
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preconizado na Constituição Federal no artigo 206, princi-
palmente em relação ao pluralismo de ideias e de concep-
ções pedagógicas e na gestão democrática do ensino.

Marina explica que a gestão das escolas tem sido 
transferida para militares que estão na reserva, que já 
se aposentaram. “Para nós essa ocupação de militares 
na função administrativa é uma terrível afronta a nossa 
conquista histórica, definida na Constituição Federal, 
que garante a valorização dos/as profissionais em educa-
ção mediante o ingresso exclusivo por meio de concurso 
público. Esse processo, a gente identifica também, que 
é um modo de privatização das escolas porque elas têm 
cobrado, em algumas das escolas que aderiram a esse 
projeto, taxas mensais para os/as estudantes. Aqui em 
Uberlândia esse projeto foi implementado sem uma am-
pla discussão com a comunidade e com as pessoas que 
pensam a educação nessa cidade.”

O professor Sidiney Ruocco, presidente da ADUFU, 
entende que esse programa político pedagógico cívico-
-militar é uma aberração didática. Pois, trata-se de um 
projeto ditatorial sobre a escola primeiro porque que re-
tira da mão de profissionais da educação a oportunidade 
de gerir a escola. “Isso seria feito então por profissionais 
da área militar que não tem nenhuma afinidade, portan-
to com escola, com a educação.”

O presidente também explica que os aspectos de au-
toritarismo que seriam implantados na escola como, por 
exemplo, questões disciplinares, podem coibir ou mesmo 
trazer sofrimento para as/os estudantes. “É uma questão 
que tem inclusive problemas legais porque contraria as-
pectos da própria LDB a Lei de Diretrizes de Base Nacional 
que prevê um ambiente escolar de livre pensar então todo 
ambiente que visa tolher as liberdades de docentes e mes-
mo de estudantes de estabelecer um diálogo para que o 
processo de ensino aprendizado ocorram é algo que afron-
ta a LDB. A gente quer deixar claro que não é com mão de 
ferro que nós vamos coibir os problemas que nós sabemos 
que existem nas escolas públicas, principalmente nas de 
periferia. Escola pública precisa de investimento, profes-
sor/a precisa de bom salário e é assim que nós vamos cor-
rigir os problemas educacionais. Corrigir problema educa-
cional tentado fazer com que militares comandem escolas 
não é o melhor caminho.”

O Conselho Municipal de Educação de Uberlândia 
publicou, em 13 de abril, uma carta aberta com posiciona-
mento contrário à implementação do PECIM no âmbito 
do Município de Uberlândia.

LINK PARA A CARTA ABERTA DO CME: 
https://bit.ly/3so9JBr

No dia 28 de maio O conselho universitário da UFU 
decidiu, por esmagadora maioria, apoiar o abaixo-assina-
do contra a militarização de escolas. Sobre o fato Ruocco 
comenta que “A UFU não se negou a assumir o seu com-
promisso histórico dizendo à população que escola não é 
lugar para militarização, escola é lugar de educação.”

ASSINE O ABAIXO-ASSINADO ONLINE:
https://bit.ly/3k9Gzp6

Para nós essa ocupação 
de militares na função 
administrativa é uma terrível 
afronta a nossa conquista 
histórica, definida na 
Constituição Federal, que 
garante a valorização dos/
as profissionais em educação 
mediante o ingresso exclusivo 
por meio de concurso público. 
Esse processo, a gente identifica 
também, que é um modo de 
privatização das escolas porque 
elas têm cobrado, em algumas 
das escolas que aderiram a esse 
projeto, taxas mensais para os/as 
estudantes. Aqui em Uberlândia 
esse projeto foi implementado 
sem uma ampla discussão com a 
comunidade e com as pessoas que 
pensam a educação nessa cidade.
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Unir e resistir:
os desafios do Movimento Docente para salvar a universidade pública

Antônio Almeida
Prof. aposentado do 
Instituto de História – UFU

H
á alguns anos, notamos com pre-
ocupação uma baixa participação 
de professores e professoras da 
UFU nas atividades programadas 
pelo Movimento Docente. Exce-

tuando-se alguns momentos de greve, de 
maneira geral, as assembleias, reuniões e 
até mesmo eleições para as diretorias da 
Adufu e do Andes, têm contado com um 
comparecimento bastante reduzido de fi-
liados(as). Tendo em vista a importância 
histórica do Movimento Docente na defesa 
da universidade pública e da nossa catego-
ria profissional, um questionamento torna-
-se inevitável: o que estaria por trás dessa 
desmotivação? 

As avaliações para se compreender essa 
situação apontam para diferentes inter-
pretações. Algumas se reportam à época 
em que não havia a obrigatoriedade de se 
cumprir as pontuações curriculares na fa-
migerada Plataforma Lattes, exigidas pela 
Capes, CNPq e demais agências de fomen-
to, o que possibilitava sobrar mais tempo 
para se dedicar às atividades implemen-
tadas pelo sindicato. Outras, reclamam da 
dinâmica adotada no interior do próprio 
Movimento Docente, com a prevalência 
de certos sectarismos que têm conduzido 
o sindicato para a burocratização, trans-
formando-o num gueto, cujos discursos, 
voltados para as pessoas “de dentro”, afu-
gentam quem não está familiarizado com 
esses procedimentos e inviabiliza uma 
participação mais ampla.  Também têm as 
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Alguns docentes que 
participaram de atividades 

virtuais realizadas pela ADUFU
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avaliações que alertam sobre os malefícios causados pela 
cultura neoliberal, que penetrou forte no meio acadêmi-
co. Para esta linha argumentativa, a lógica da produção 
quantitativista, o individualismo competitivo e a des-
valorização da ação coletiva são elementos que atentam 
contra o envolvimento nas lutas sindicais.  

Não bastassem as inúmeras dificuldades que temos 
enfrentado, o Movimento Docente se vê, na atualidade, 
diante de dois enormes problemas, que requerem de 
nós um grande esforço para o necessário enfrentamen-
to: os estragos provocados pela Covid-19, doença cau-
sada pelo SARS-Cov2 (novo coronavírus) e a ameaça de 
destruição da universidade pública. Sobre a pandemia, 
tivemos que substituir as atividades acadêmicas pre-
senciais pela modalidade remota, de maneira improvi-
sada, sem preparo adequado e sem a infraestrutura ne-
cessária. No lugar da convivência e das trocas calorosas 
em salas de aulas, bancas e encontros científicos sobrou 
a tela fria do computador. E o pior: essa experiência, 
imposta de forma não desejada pela comunidade aca-
dêmica, pode se tornar o balão de ensaio por parte do 
governo federal para implementação definitiva dessa 
modalidade de ensino, reduzindo gastos com pessoal e 
infraestrutura. No segundo caso, as perdas acumuladas 
pela universidade pública ao longo dos anos agravaram-
-se profundamente depois do golpe que retirou Dilma 
Rousseff da presidência e a situação tornou-se insus-
tentável com as políticas nefastas adotadas pelo atual 
(des)governo. Para quem tem acompanhado os discur-
sos oficiais nada disso surpreende, pois, o próprio pre-
sidente da República e seus ministros fazem questão de 
tornar público o seu desprezo pela ciência e pelos ser-
vidores(as). As ações adotadas deliberadamente para o 
setor educacional afetam diretamente as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão e colocam em risco a pró-
pria sobrevivência da universidade pública.

A gravidade do momento que atravessamos exige de 
nós um esforço extra para recuperarmos o entusiasmo de 
atuar no Movimento Docente.  Mais do que nunca se torna 
necessário lutarmos em defesa da nossa dignidade profis-
sional e pela preservação da universidade pública. Precisa-
mos dialogar com antigos(as) militantes, trazendo-os(as) 
de volta para o Movimento e conversar com as professoras 
e professores que ingressaram na UFU nos últimos tem-
pos e ainda não tomaram a decisão de se filiar à Adufu, 
convencendo(as) a fazê-lo. Se esse esforço de unificação 
requer que repensemos alguns procedimentos da nossa 

prática sindical, que o façamos coletivamente de maneira 
fraterna, colocando na mesa as nossas divergências para 
somarmos nos pontos de convergência.

Em relação a esse último aspecto, cabe parabenizar a 
atual diretoria da Adufu pela iniciativa de revitalizar a Di-
reção Colegiada e os Grupos de Trabalho. Após um inten-
so esforço de chamamento coletivo, oito novos GTs foram 
criados, que se somaram aos outros três anteriormente em 
funcionamento. Ao todo, são cinquenta e cinco docentes 
envolvidos(as) com esse tipo de atividade. Sobre a recompo-
sição da Direção Colegiada, aos vinte e um novos membros 
eleitos pelos pares em suas respectivas Unidades, somam-
-se os representantes dos onze Grupos de Trabalho, totali-
zando trinta e dois professores e professoras atuando nessa 
importante instância do sindicato. Diante da grave situação 
por que passa a universidade pública, essa resposta dada pe-
los(as) colegas da base ao chamamento da diretoria da Adu-
fu é um alento. Trata–se de uma clara sinalização de que a 
chama da resistência e da disposição para a luta continua 
acesa entre nós, condição fundamental para nos unirmos 
em defesa da universidade pública, impedindo que a políti-
ca de desmonte do atual (des)governo federal afete de forma 
irreversível esse rico patrimônio duramente conquistado 
pela sociedade brasileira. 

Não bastassem as inúmeras 
dificuldades que temos 

enfrentado, o Movimento 
Docente se vê, na atualidade, 

diante de dois enormes 
problemas, que requerem de 
nós um grande esforço para 

o necessário enfrentamento: 
os estragos provocados pela 

Covid-19, doença causada pelo 
SARS-Cov2 (novo coronavírus) 

e a ameaça de destruição da 
universidade pública. 



Povo na rua pelo 
Fora Bolsonaro 
em Uberlândia
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ADUFU participa da “Frente Fora Bolsonaro 
Uberlândia” com dezenas de entidades e movi-
mentos sociais. Esse grande coletivo convocou 
todas e todos para ocupar as ruas de Uberlândia 
nos dias 23/01; 31/01; 01/05; 29/05; 19/06 e 03/07 

de 2021. Mesmo com medo, a população compareceu para 
lutar por vacinação; em defesa da Universidade Pública; por 
Renda Emergencial Municipal; contra o genocídio da popu-
lação negra e pobre; contra a PL490; e pelo Fora Bolsonaro!

Se um povo decide ir às ruas em protesto em 
plena pandemia, é porque o seu governo é mais 
perigoso que o próprio vírus

comunicacaoadufu@gmail.com www.adufu.org.br  R. Nelson de Oliveira, 711 - Santa Mônica, Uberlândia (MG)@adufuss


