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presentamos mais um número do Linha de Frente. 
Uma publicação da ADUFU - Seção Sindical, voltada 
aos temas que consideramos de maior relevância para 
a categoria docente da Universidade Federal de Uber-
lândia. Aqui, em nossas páginas, os enfrentamentos 

aos que desejam retirar nossos direitos e precarizar nosso traba-
lho ganham a força da reflexão, do pensamento crítico e o reforço 
necessário às lutas, que não cessam.

Setembro veio marcado pelas injustiças e violência contra 
a dignidade humana. Nossa professora Gercina Novais, ex-se-
cretária municipal de educação, profissional aposentada da 
ESEBA e ex-diretora de Extensão, foi arbitrariamente presa por 
uma operação que investiga denúncias de desvio de recursos na 
área de educação em Uberlândia. Quem conhece a sua trajetória 
de luta pela educação de qualidade, sabe o quanto há de despo-
tismo e abuso de autoridade nesta ação. Sobretudo em um ano 
eleitoral bastante atípico. Gercina Novais, que felizmente agora 
encontra-se livre, não foi caso isolado. O ataque que sofreu pode 
ser localizado na mesma trilha das campanhas sistemáticas de 
desmoralização da universidade pública e de seus e suas profis-
sionais, como ocorreu com a Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), esta última 
sendo criminalizada pelo incêndio do Museu Nacional, ocorri-
do no dia 2 de setembro. Atacam nossa ciência, nossa educação, 
nossa cultura, nosso patrimônio e nossa dignidade.

São inúmeras as ameaças que precisamos enfrentar com 
compromisso e o apoio da nossa categoria. Recentemente foi 
encaminhado ao CONDIR uma proposta reformulada para o 
documento que pretende regulamentar o regime de trabalho 
voluntário na Universidade Federal de Uberlândia. A ADUFU-
-SS se coloca frontalmente em oposição a este absurdo, consi-
derando-o uma vergonha e um risco para a dignidade de nossa 
profissão. Somente uma ideologia neoliberal, a lá mentalida-
de escravista brasileira, seria capaz de criar esta subcategoria 
profissional. A ADUFU-SS vê tal proposta como mais uma das 
tantas produzidas no âmbito do Estado de exceção que se ins-
talou no país, desde o golpe jurídico-midiático-parlamentar 
de 2016. Enfrentamos, ainda, no início do semestre, a possi-
bilidade de um corte, nunca visto neste país, nem na época 
dos delírios mais liberais de FHC, nas bolsas de iniciação à do-
cência, programas de cooperação internacional e a ameaça de 

sepultamento dos programas de bolsas de pós-graduação no 
país. A ADUFU-SS, mais uma vez, publicou em seus canais de 
comunicação, nota de repúdio a esta política da CAPES e cha-
mou a categoria para o dia 10 de agosto, o Dia do Basta! e Dia 
Nacional de Lutas em Defesa do Serviço Público de Qualida-
de. O ato ocorreu no coração da cidade de Uberlândia, na Av. 
João Pessoa, em frente ao Terminal Central, onde se reuniram 
várias centrais sindicais e outros coletivos de trabalhadores e 
trabalhadoras, igualmente atingidos e atingidas pelas perdas 
impostas por esse governo ilegítimo.

A manifestação voltou-se também para combater outros ata-
ques, como as contrarreformas, a Emenda Constitucional 95, a ter-
ceirização dos serviços públicos, a Portaria 193 de realocação dos 
servidores, o Escola Sem Partido e a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), que sinaliza reajuste zero para o conjunto dos servido-
res públicos. São muitas as lutas, é imprescindível a resistência!

E de um ano eleitoral, o que esperar? O cenário político das 
eleições reflete claramente de um lado as mazelas do estado 
de exceção ao qual nos referimos, assim como, a polarização 
de ideias, leituras e visões sobre as políticas que atingem a 
população brasileira. A diretoria da Seção Sindical já se ma-
nifestou em várias oportunidades em defesa da democracia 
e das dimensões sociais que a materializam, sendo, no caso 
do sistema político brasileiro, as eleições uma delas. Portanto, 
não poderíamos deixar de destacar que a subtração artificial 
de um candidato do processo eleitoral, sem a efetiva condena-
ção transitada em julgado, é sim uma afronta aos nossos prin-
cípios constitucionais. A diretoria da ADUFU-SS, portanto, 
continua atenta às várias formas e facetas do golpe em curso 
e reafirma sua defesa suprapartidária e principiológica pela 
nossa democracia que está ameaçada. Por isso, nossas refle-
xões e análises críticas que permearão cada lauda do “Linha de 
Frente” não desconsideram a conjuntura política das eleições 
que, não perfeita, mas efetivamente, é uma das formas que 
materializam a democracia representativa em nosso país.

Por fim, a segunda edição do Linha de Frente representa a 
continuidade de mais uma conquista no campo da comunica-
ção política e do fortalecimento do nosso sindicato. Seguimos 
“em Frente”, com os cuidados e coragem necessários diante da 
dificuldade de representar a diversidade de nossa categoria, 
mas sem medo de errar e muita esperança...

Diretoria “Resistir e Lutar”
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Linha de Frente Jornal da ADUFU - Seção Sindical do ANDES

ABase Nacional Comum Curricular (BNCC) foi elaborada em três ver-
sões, de 2015 a 2017 e, no ano de 2018, está aprovada para o ensino 
infantil e fundamental e em fase de implementação e, em fase de vo-
tação, para o ensino médio. A BNCC precisa ser analisada na interface 
das políticas públicas educacionais, considerando o contexto atual da 

sociedade e o projeto de educação em questão.
A primeira versão no formato Base Nacional Comum, apenas não continha ainda o 

termo Curricular, tinha como proposta definir componentes curriculares básicos para 
todos/as brasileiros/as como direito à aprendizagem norteando seus objetivos. Esse 
primeiro documento foi apresentado e colocado em discussão por diversas instâncias 
da educação. Os debates foram intensos, especialistas em educação fizeram questio-
namentos e sugestões e uma outra versão após a reelaboração foi apresentada em 2016. 

A proposta de 2016 expressava debates de diferentes vozes, por exemplo trazendo à tona 
a necessidade de assegurar-se conquistas importantes como a educação inclusiva, ques-
tões etnicorraciais, de gênero, sexualidade, diversidade que já constavam nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). Ou seja, compreende-se que nessas versões haviam vozes de 
diferentes instituições, associações científicas e outros grupos especialistas em educação 
que participaram do debate, embora havendo também críticas ao documento, principal-
mente, quanto aos denominados objetivos de aprendizagem no que se refere às contradi-
ções existentes na definição de competências como eixo da organização curricular.

Em meio às discussões sobre a Base Nacional Comum, acontece o impeachment 
da Presidenta Dilma Roussef e, então, há uma reorganização do Conselho Nacional 
de Educação, por meio da nomeação de novos conselheiros. Ou seja, aqueles con-
selheiros que, até então acompanhavam a discussão da Base foram substituídos e 
uma terceira versão foi elaborada por uma comissão, um documento diferente dos 
apresentados até então, bem sucinto e descritivo. O uso do termo Curricular foi 
incorporado e apresentada em alguns meses a terceira versão, denominada Base 
Nacional Comum Curricular.

A BNCC do ensino infantil e fundamental estão em fase de implementação, com 
forte movimento de resistência e rejeição, e a BNCC do ensino médio ainda está em 
discussão. O que configura uma cisão na educação básica, ao separar o ensino médio 
do restante da educação básica, indicando inclusive uma terminalidade que deveria 
estar presente somente ao final da educação básica.

Essa base não foi construída de modo democrático, não houve discussão entre 
a comunidade científica, especialistas em educação e diversos representantes da 
educação brasileira. Ela vai, além de nortear o currículo comum considerando os 
direitos de aprendizagem, trazer um projeto de educação comprometido com os in-
teresses internacionais pautados no modelo habilidades, competências e atitudes. 

Nessa última versão, as ciências humanas perdem espaço nos currículos de modo 
geral, as questões de gênero, sexualidade e diversidade, bem como a área de Artes. A 
formação técnica é supervalorizada e a proposta pretende se estender para a reorgani-
zação do ENEM, dos mecanismos de avaliação das escolas e, também do ensino supe-
rior. A internacionalização da política educacional é clara, desvalorizando o acúmulo 
de estudos e propostas até então discutidas, as vozes dos especialistas e setores da edu-
cação brasileira, bem como as diferenças regionais e locais e, portanto, da diversidade. 
A Sociedade Brasileira para o desenvolvimento da Ciência (SBPC), a Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e a Associação Nacional de 
Formação de Professores (ANFoP) repudiaram a Base. A Emenda Constitucional (EC) 
C 95 inviabiliza a aplicação da própria Base pois descumpre o PNE que vem tendo suas 
metas ignoradas. A Base é uma volta ao passado pois usa termos já ultrapassados como 
“competências” e “habilidades” no lugar dos direitos de aprendizagem. 

Combater a Reforma do Ensino Médio é, portanto, um movimento de combater um 
projeto de Educação e uma Política Educacional contrária aos interesses da classe tra-

balhadora. O ANDES-SN, juntamente 
com suas seções locais em todo o Brasil, 
tem feito uma série de notas, denún-
cias e discussões no intuito de defender 
uma educação pública gratuita, de qua-
lidade, laica e socialmente referenciada, 
como destacamos no trecho de uma das 
notas a seguir:

Em 2016 por meio de Nota o AN-
DES-SN se manifestou: 

O ANDES-SN é contrário à BNCC por en-
tender que a ela está vinculada uma proposta 
de centralização da seleção de conteúdos e sua 
uniformização, baseada no argumento de 
autoridade dos especialistas das disciplinas. 
Isto desconsidera as diferenças de significado 
que se podem atribuir a conteúdos em varia-
dos contextos (sociais, econômicos e culturais) 
cuja expressão possui espaço garantido nos 
projetos político-pedagógicos das escolas, con-
forme estabelecido na LDB.

A LUTA DO GRUPO DE TRABA-
LHO EM POLÍTICAS EDUCACIO-
NAIS (GTPE) DA ADUFU

A professora Marina Antunes (FAEFI/
UFU), filiada ao sindicato e membra do 
GTPE, conta que os debates sobre a BNCC 
e a Reforma do Ensino Médio ocorrem 
entre o grupo e a categoria desde 2013. Se-
gundo ela, a BNCC sempre foi discutida a 
partir das três versões apresentadas pelo 
Ministério da Educação (MEC). “No iní-
cio, a intenção do MEC era a de garantir 
um mínimo curricular para todo e toda 
estudante brasileiro/a, mas depois apre-
sentou uma BNCC mercadológica, de ge-
renciamento, tudo o que nós refutamos 
com o aprofundamento do debate”.

Antunes conta que a educação que o 
GTPE e a ADUFU desejam seria aquela 
na qual a desigualdade não ganhasse 
protagonismo: “O protagonismo não 
pode ser daqueles e daquelas que sem-
pre tiveram facilidades, precisa atin-
gir os pobres, os marginalizados e as 
marginalizadas. Os pobres não podem 
continuar apenas sendo preparados e 
preparadas para o mercado de trabalho 
e as elites para ocuparem os espaços de 
poder. Essa cisão entre ricos e pobres 
precisa acabar também na educação”

Materiais sobre a BNCC podem ser 
acessados no site do ANDES (portal.an-
des.org.br).

Contra a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)
e por uma educação pautada
na superação das desigualdades

Cláudia Costa
Diretora da gestão “Resistir e Lutar”. 
UFU Campus Pontal
Grupo de Trabalho de Políticas 
Educacionais (GTPE) da ADUFU - SS
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o início do primeiro 
semestre letivo de 
2018, o Ministério 
da Educação (MEC) 
anunciou que acio-

naria a Advocacia-Geral da União (AGU), 
o Tribunal de Contas da União (TCU), a 
Controladoria-Geral da União (CGU) e 
o Ministério Público Federal (MPF) para 
que fosse apurada “improbidade admi-
nistrativa” por parte dos responsáveis 
pela criação da disciplina “O Golpe de 
2016 e o Futuro da Democracia no Brasil” 
na Universidade de Brasília (UnB).

O professor responsável, Luís Felipe 
Miguel, titular do Instituto de Ciência 
Política, defendeu a criação do curso por 
meio de seu perfil em uma rede social e 
recebeu demonstrações de solidariedade 
de centenas de professoras e professores 
de diversas instituições de ensino supe-
rior. Miguel postou que as(os) colegas, 
muitos dos quais sequer o conheciam, se 
levantaram para dividir com ele o ônus 
das pressões e das perseguições.

Essa tentativa de censura no ambien-
te acadêmico motivou a “proliferação” 
em diversas universidades brasileiras da 
disciplina que foi criada, de acordo com 
a ementa, com o objetivo de analisar o 
golpe sofrido pela presidenta Dilma Rou-
sseff, assim como a agenda de retrocessos 
nos direitos e a restrição às liberdades do 
governo Michel Temer. Havia ainda a in-
tenção de perscrutar as possibilidades de 
reforço da resistência popular e de rees-
tabelecimento do Estado de direito e da 
democracia política no Brasil.

Em um balanço da disciplina Miguel 
afirmou que o então ocupante do MEC, 
Mendonça Filho, recuou de seus propó-
sitos persecutórios. E a UnB só recebeu 
um pedido de esclarecimento pro for-
ma do TCU. “A proliferação de cursos 
sobre o golpe indicou uma magnífica 
determinação da universidade brasilei-
ra para lutar pela preservação da sua au-
tonomia, que é a condição básica para 
que possamos fazer bem nosso trabalho 
como docentes e pesquisadores e para 
que possamos devolver à sociedade, em 

forma de conhecimento e diálogo, aquilo que ela nos dá. Os cursos sobre o golpe reu-
niram um verdadeiro dream team das ciências humanas no Brasil”, escreveu Miguel.

O material das aulas do curso da UnB está disponível em: https://bit.ly/2sNnLTx.
 

NA UFU
Em Uberlândia, no Campus Santa Mônica, e em Ituiutaba, no Campus Pontal, dois 

cursos de extensão homônimos “O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Bra-
sil” foram ofertados para a comunidade em apoio ao pioneiro da UnB. As aulas foram 
ministradas por docentes de diversos institutos e faculdades: Instituto de História, 
Instituto de Economia e Relações internacionais, Instituto de Ciências Humanas, Fa-
culdade de Educação, Faculdade de Direito, Instituto de Ciências Sociais, Instituto 
de Filosofia, Faculdade de Medicina, instituto de Biologia, Escola de Educação Básica 
(ESEBA/UFU) e, também, técnicos administrativos e convidados externos.

O curso de Uberlândia teve mais de 500 inscritos e cerca de 350 participantes. Foi 
realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Política (NEPHISPO) e 
INHIS; promovido por um grupo de docentes de diversas unidades da UFU e apoia-
do pela UFU, Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), ADUFU, Sindicato dos 
Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Supe-
rior de Uberlândia (SINTET-UFU) e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 
Educação Básica, Profissional e Tecnológica  (SINASEFE). Foi dividido em doze en-
contros que ocorreram nas manhãs de sábado, entre os dias 7 de abril e 14 de julho, 
totalizando uma carga horária de 48 horas. Abordou temas como a economia política 
do golpe; o papel do judiciário no golpe e os seus aspectos jurídico-penais; a constru-
ção midiática do golpe; o golpe na Saúde Pública e no SUS, entre outros.

A professora do INHIS, Mara Nascimento, coordenadora do curso afirma que o 
objetivo foi promover o debate e o pensamento crítico acerca do atual contexto na-
cional. “Buscamos proporcionar uma análise histórica rigorosa através de uma abor-
dagem interdisciplinar”, explica Nascimento.

Mara conta, também, que houve uma maior preocupação com a segurança duran-
te as aulas e que, felizmente, todos os encontros ocorreram com total tranquilidade.

Vídeos de todas as aulas do curso de Uberlândia estão disponíveis no Youtube. 
Os links, as ementas e as bibliografias básicas de cada dia podem ser acessados em: 
www.nephispo.inhis.ufu.br/node/167

O curso em Ituiutaba teve 150 participantes. Foi realizado pelo Curso de História 
do Pontal ICHPO com apoio da UFU, PROEX e ADUFU. Com carga horária de 40 
horas, foi dividido em 10 encontros que aconteceram nas tardes de sábado entre os 
dias 07 de junho e 01 de setembro. Abordou temas como o desmonte da Legislação 
Trabalhista; a conjuntura Internacional do Golpe; o desmonte das políticas públicas 
educacionais no pós-golpe entre outros.

A professora do ICHPO,  Ângela Teles, coordenadora do curso conta que o objetivo foi 
debater os desdobramentos do Golpe de 2016, os riscos à nossa jovem democracia, bem 
como os possíveis desdobramentos desse processo. “As aulas também buscaram promo-
ver a reflexão sobre os acontecimentos recentes em nossa história, bem como reafirmar 
o espaço da universidade como espaço livre do debate democrático”, explica Teles.

Os resumos dos encontros do curso de Ituiutaba e sugestões de leituras sobre os te-
mas abordados podem ser acessados em: golpe2016-cursoich.blogspot.com

resistência e de luta
Docentes estabelecem manifestações espontâneas de
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Letícia França
Jornalista da
ADUFU



Linha de Frente Jornal da ADUFU - Seção Sindical do ANDES

E m meio às discussões acerca dos reflexos futuros 
da Emenda Constitucional 95, ganha relevo, no 
corrente ano, as discussões em torno da negocia-
ção salarial dos profissionais do ensino superior, 
que deverá ocupar espaço nas entidades de repre-

sentação da classe dos docentes ao longo dos próximos meses.
O último acordo de reajustes salariais dos docentes do ensino 

superior, fechado em 2015 e tornado lei em julho de 2016, estabele-
ceu adequação nas tabelas remuneratórias com reajustes salariais 
via reposição inflacionária, com validade de 2 anos. A proposta ga-
rantiu aumento de 5,5% em agosto de 2016 e 5% em agosto de 2017, 
totalizando um acumulado de 10,8%. Além dos referidos aumen-
tos, garantiu-se via negociação a reestruturação das carreiras do 
Magistério Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com 
etapas a serem implementadas nos meses de agosto de 2017, 2018 
e 2019, garantindo ganhos adicionais médios de 8,2%.

O grande problema se estabelece ao verificarmos não apenas 
que aos aumentos negociados no último acordo não garantem 
ganhos uniformes para todas as classes e níveis, mas também 
que, em alguns casos, foram incapazes de se sobrepor à inflação 
do período, resultando em perdas de salário real. Ademais, em 
setembro deste ano, o Governo Federal publicou no Diário Ofi-
cial a Medida Provisória 849  adiando o reajuste dos servidores 
públicos federais de 2019 para 2020 e rompendo o acordo trans-
formado em lei em 2016. A tabela 1 ilustra este ponto, mostrando 
que nos últimos quatro anos ocorreram perdas anuais de poder 
de compra para as três classes da carreira docente. Isso significa 
que, apesar do incremento no valor nominal do salário, este si-
tuou-se abaixo da inflação observada. 

Variação real dos salários dos docentes do Magistério Superior 
Federal (deflacionados pelo IPC). Fonte: Elaboração própria com 
base na Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais

As informações do gráfico abaixo permitem observar que, to-
mando como ano base o ano de 2008 e considerando a inflação 
acumulada para o período, para a classe dos professores adjun-
tos, em pelo menos três anos (2009, 2011 e 2012), as remunerações 
de todos os níveis apresentam perdas reais de poder de compra. 
No acumulado do período, a classe dos professores adjuntos, em 
média, mantem em 2018 seu poder de compra igual ao que apre-
sentara no ano de 2008. Formalmente, apenas para os anos de 
2010 e 2014 é que se pode apontar que a classe dos adjuntos apre-
sentou ganhos reais de salários; nos demais anos, o aumento dos 
salários apenas permitiu a manutenção do poder de compra. 

Salário deflacionado das classes e níveis do magistério superior 
federal (deflacionado pelo IPCA acumulado – ano base: 2008 = 
100). Fonte: Elaboração própria com base na Tabela de Remunera-

ção dos Servidores Públicos Federais

Nas demais classes houve aumento real do poder de compra, 
porém pouco significativo. A variação anual dos salários reais 
dos professores associados e titulares entre 2008 e 2018 ficou 
entre 1,3% e 1,4%. 

Desse modo, fica claro que existiram diferenças oriun-
das dos reflexos das últimas negociações sobre os diferen-
tes níveis de carreira, com benefícios para os níveis que 
apresentam maior faixa de remuneração, ampliando a dis-
crepância salarial entre trabalhadores que, supostamente, 
são contratados para o desempenho das mesmas funções 
dentro da universidade pública. Além disso, há de se desta-
car o fato de que ocorreram perdas reais para todas as clas-
ses da carreira docente desde 2015. Tais são os elementos 
que apontamos como relevantes a serem considerados nas 
futuras negociações.

Salários dos/das docentes
do magistério superior federal

e poder de compra
Marcelo Loural
Instituto de Economia e 
Relações Internacionais 
(IERI) da UFU

Pedro Henrique 
Evangelista Duarte
Instituto de Economia e 
Relações Internacionais 
(IERI) da UFU
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to em sua homenagem, em frente a Faculdade de Direito (FADIR), onde ela foi estudante. 
O busto de Ismene Mendes foi feito pelo professor e artista plástico, Afonso Lana, 

com o patrocínio da ADUFU e do SINTET-UFU e o apoio da Faculdade de Direito “Jacy 
de Assis”, da Subcomissão da Verdade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e, ainda, 
da UFU. O professor Lana que durante a ditadura, foi perseguido, preso, torturado 
e exilado afirma que fez esse trabalho com grande orgulho por se tratar de uma re-
presentação de uma vítima desse período. “Eu acho que a história repete muitas coi-
sas. Então, essa lembrança pesada, difícil do que a gente viveu, quando é relembrada 
mostra às novas gerações o que ocorreu e o que pode acontecer. Porque muitas vezes 
as pessoas não dão por conta do que significa um regime totalitário. O artista pode 
colaborar no sentido de mostrar uma realidade que muitas vezes não está presente 
na grande mídia, por exemplo. Ele trabalha em cima do elemento emocional, mas ele 
pode atingir o mais profundo do íntimo da pessoa”, comenta Lana.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A inauguração do busto foi antecedida por uma audiência pública para implemen-

tação das recomendações da Subcomissão da Verdade. A atividade ocorreu no Campus 
Santa Mônica, e foi realizada pelo Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFU (ESA-
JUP/UFU) em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) em Uberlândia. O evento 
contou com a participação de representantes de sindicatos, movimentos sociais, organi-
zações ligadas aos direitos humanos, professores/as, advogados/as e estudantes da UFU.

A Subcomissão da Verdade foi criada em 2014 por professores/as e estudantes das faculdades 
de Direito e de História da UFU, como um braço da Comissão da Verdade em Minas Gerais, com 
o objetivo de esclarecer os fatos de casos graves onde houve violações aos direitos fundamentais. 

De acordo com Neiva Flávia, durante mais de dois anos de trabalho a Subcomissão 
fez dois relatórios resultantes da investigação de várias questões regionais. O primeiro 
é mais focado nas vítimas, em especial, a vida de Ismene Mendes. O segundo relatório, 
é focado em um dos grandes algozes, que foi Rondon Pacheco, também da região, um 
dos responsáveis pelo AI-5 e também por impor trabalhos forçados, tortura, remoção 
compulsória e desagregação social contra o povo indígena Krenak. 

A Subcomissão enviou ao MPF, junto com os relatórios 15 recomendações relacionadas 
ao tema. “A proposta aqui é que a sociedade conheça essas recomendações, conheça esse 
período e saiba que a gente não deve repetir porque esse período foi terrível, de muita tor-
tura com ausência completa de liberdades. Então a gente quer também agradecer muito a 
ADUFU e o SINTET porque sem eles esse evento não aconteceria e não haveria o busto de 
Ismene Mendes que é um marco de verdade, memória e justiça na cidade de Uberlândia e 
na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”, explica Oliveira. 

O procurador da República, Leonardo Andrade Macedo, contou que desde que o MP re-
cebeu os dois relatórios, tem expedido ofícios, encaminhado recomendações a vários órgãos 
públicos e pessoas que tem relação com o tema para que participem desse processo de efeti-
vação das recomendações da comissão da verdade. O procurador esclarece ainda que as fina-
lidades dessa audiência são: prestar contas do trabalho que o MP vem fazendo sobre tema; 
relatar o que já foi feito e quais são as perspectivas daqui pra frente; e marcar esse momen-
to de comemoração dos 50 anos dos movimentos e das manifestações de 1968. “É também 
uma oportunidade de receber contribuições que subsidiem o trabalho do Ministério Público 
Federal sobre como atuar daqui pra frente. Além disso, nós vamos aproveitar essa oportu-
nidade para fomentar e trazer a proposta de criação de um observatório local de direitos 
humanos. Essa é uma das 15 recomendações da Comissão da Verdade e ela é fundamental 
para que a gente possa disseminar a verdade e disseminar a memória”, afirma Leonardo.

Os dois relatórios da comissão estão disponíveis no site da EDUFU e podem ser acessa-
dos aqui: - Relatório I https://goo.gl/iX5jTd; - Relatório II (as 15 recomendações constam do 
relatório II) https://goo.gl/isfJzK.

ano era 1985, final da 
Ditadura Civil-Mili-
tar no Brasil. A cidade 
era Patrocínio – MG. 
A Mulher era Ismene 

Mendes, que foi estudante de direito 
na UFU e, depois, vereadora, advoga-
da defensora dos movimentos sociais 
e funcionária do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais. Seu empenho com as 
causas dos mais vulneráveis junto com 
a coragem de questionar a desigualda-
de social e a repressão política foram as 
causas do seu assassinato.  

A vítima, desacreditada e difamada, foi 
mandada para casa, onde morreu no mes-
mo dia. O motivo declarado no atestado de 
óbito foi suicídio. Mas das cinco cartas de 
“despedida” encontradas pela família da 
jovem, nenhuma foi escrita com a sua letra. 

Após um dia normal de trabalho, com 
ameaças de morte ao telefone e balas de 
38 que chegavam pelo correio, Ismene, a 
advogada que lutava pelos direitos de tra-
balhadores/as rurais e os/as defendia de 
injustiças a que eram submetidos/as, foi 
abordada por uma criança que pedia aju-
da para a mãe grávida que estaria passan-
do mal. A advogada de 29 anos - que apesar 
da pouca idade era chamada de “mãezi-
nha” pelos/as camponeses/as - seguiu a 
criança até um terreno baldio. Neste local, 
homens encapuzados a aguardavam. Ela 
foi espancada, estuprada e barbarizada. 
Quando tudo acabou Ismene, gravemen-
te ferida, ainda teve forças para chegar a 
delegacia. Lá não quiseram acreditar em 
seu relato, o ocorrido foi registrado como 
autoflagelação e autoestupro.  

Estamos em 2018, mais de três décadas 
nos separam desse fato. Porém, o tempo 
não apagou essa história. A crueldade e a 
morte não puderam calar a voz de Isme-
ne que ainda pode ser ouvida em espaços 
onde a verdade é defendida, por exemplo, 
na Universidade onde ela se formou. Em 15 
de maio deste ano, foi inaugurado um bus-

Justiça e reparação:
busto de Ismene Mendes ocupa lugar outrora ocupado pelo de Rondon Pacheco

Letícia França
Jornalista da
ADUFU
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S
seria de esperar que 
Auto de Resistência, de 
Natasha Neri e Lula Car-
valho, merecesse acolhi-
da mais digna por parte 

do mercado exibidor. Afinal, trata-se, em 
primeiro lugar, do documentário pre-
miado como melhor longa-metragem do 
23º Festival de Documentários É Tudo 
Verdade 2018, realizado em abril. Mas 
não, não há dignidade no tratamento 
dado a Auto de Resistência.

Ao estrear quinta-feira passada (28/6), 
em plena Copa do Mundo e às vésperas das 
férias escolares, além da época inadequa-
da, o filme foi confinado a salas e sessões 
que, em sua maioria, o condenaram por 
antecipação ao fracasso comercial. Lança-
do em quatro cinemas com cinco sessões 
diárias ao todo, no Rio, em dois cinemas 
com duas sessões diárias ao todo, em São 
Paulo, e mais sete salas em outras cidades, 
pode até aparentar que Auto de Resistência 
teria escapado do destino habitual de docu-
mentários brasileiros. Na verdade, porém, 
esses treze cinemas não oferecem grandes 
possibilidades de atrair público expressivo.

Prova disso é o resultado de bilheteria 
do primeiro fim de semana. Segundo o 
Boletim Filme B, computados o resultado 
de dez das treze salas, Auto de Resistência 
teve, de quinta-feira a domingo, 465 espec-
tadores, com renda acumulada de 7.264 re-
ais. Apenas no Rio, o filme foi visto por 207 
pessoas, o que indica resultado ainda mais 
fraco em São Paulo e nas demais cidades.

O prêmio de melhor filme no É Tudo 
Verdade seria resultado de uma decisão 
excêntrica dos jurados da competição 
brasileira, sem correspondência com a 
receptividade de críticos e formadores 
de opinião? Nada indica que esse seja o 
caso. Na declaração lida na noite da pre-
miação, os integrantes do júri – a cineas-
ta Betse de Paulo e os cineastas Fernan-
do Grostein Andrade e Tyrell Spencer 
– fundamentaram sua decisão na cora-
gem da diretora e do diretor de Auto de 
Resistência que arriscaram “suas vidas, 
junto com seus personagens inspirado-

res, para revelar o lado mais assassino do Estado brasileiro […] e quão precária ainda é 
nossa justiça e tão dependente de trapalhadas ou descuidos de alguns agentes públicos 
despreparados para que a justiça seja garantida – base sólida do Estado de direito e de 
uma sociedade moderna, num país em que a verdade parece uma obra de ficção”.

No dia da estreia, o premiado filme foi saudado no Globo com aplausos de pé no 
Segundo Caderno e um artigo entusiasmado na página de opinião: “Trata-se de um 
excelente documentário”, escreve Ascânio Seleme, “que mostra com clareza assom-
brosa casos de homicídios por descuido, despreparo, arrogância ou simples instinto 
assassino de policiais que acabam de maneira fraudulenta recebendo o selo de auto de 
resistência.” Selo este que serve de justificativa para a alegação de que os assassinatos 
foram cometidos em legítima defesa, base jurídica da impunidade dos assassinos.

Ao tratar Auto de Resistência de modo impróprio, o mercado nada mais faz do que 
ratificar sua já consolidada especialização no entretenimento de massa. Discrimina, 
desse modo, filmes que têm outros propósitos como, por exemplo, retratar a tragédia 
social do país. Distribuidores e exibidores colaboram, assim fazendo, mesmo sem 
terem essa intenção explícita, para encobrir os crimes e a impunidade que o filme 
denuncia. Silenciar Auto de Resistência, tolhendo seu alcance, nada mais é do que 
ser conivente com a perpetuação dos assassinatos de jovens cometidos pela polícia.

Mesmo em um mercado ocupado por Homem-Formiga e a Vespa, Os Incríveis 
2 e Jurassic World: Reino Ameaçado, é inaceitável não haver espaço para oferecer 
a Auto de Resistência um maior número de salas, sessões e horários que dessem ao 
filme a possibilidade de alcançar público mais amplo, romper a barreira do silêncio 
da sociedade e tornar mais visível e audível sua justa indignação.

Com Auto de Resistência, Natasha Neri e Lula Carvalho demonstram ainda haver 
alguns resistentes indo contracorrente da adesão generalizada do cinema brasileiro, 
incentivada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), tanto aos filmes de consumo 
fácil, moldados pelo padrão televisivo, quanto aos personalistas e autocomplacentes, 
supostamente de vanguarda. Auto de Resistência não é o único a se diferenciar dessas 
tendências dominantes, é apenas um dos mais contundentes.

Auto de Resistência adere de forma incondicional à revolta das mães dos jovens assassina-
dos, o que é compreensível. O desamparo dessas mulheres e a oportunidade que o filme lhes 
oferece de se manifestarem diante da câmera, pode explicar o fato de prevalecer esse tom 
emotivo. Fica a dúvida se interação mais próxima com as personagens, e certa isenção por 
parte de Natasha Neri e Lula Carvalho, não tornariam Auto de Resistência mais esclarecedor.

Se não cabe ao histo-
riador ser promotor, nem 
advogado de defesa, o 
mesmo deve valer para 
o documentarista. Não é 
sua função acusar ou de-
fender. Seu compromisso 
básico é tentar entender 
e compartilhar essa busca 
de compreensão da me-
lhor forma que for capaz. Nesse sentido, a catarse emotiva de Auto de Resistência não parece 
ser boa conselheira. Ela é capaz de galvanizar críticos e espectadores, mas tem efeito fugaz.

Reunindo gravações de diversas procedências, além daquelas gravadas especialmen-
te para o filme, Auto de Resistência tem aparência visual heterogênea, semelhante a uma 
colcha de retalhos feita com tecidos variados, de formato, tamanho e cores diferentes. 
Esse aspecto, inevitável em documentários que recorrem a imagens de arquivo de baixa 
qualidade técnica, não parece ter preocupado os diretores e a montadora, Marília Mora-
es. Além do tom emotivo, eles deram ao filme um aspecto rústico, sem polimento, des-
tituído de unidade formal, na tentativa talvez de refletir a brutalidade do tema tratado. 
Nisso, também foram muito bem-sucedidos.
*Texto originalmente publicado na revista Piauí, no mês de julho de 2018, e cedido pelo veículo e pelo autor.

Auto de resistência
Eduardo Escorel
Cineasta, diretor de 
Imagens do Estado 
Novo 1937-45

Longa vencedor do 23º Festival de Documentários É Tudo Verdade 2018 revela o lado mais assassino do Estado brasileiro

Arte crua para vida bruta
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QUANDO A 
EDUCAÇÃO 
NÃO É
LIBERTADORA,
O SONHO DO
OPRIMIDO
É SER 
OPRESSOR.

Paulo Freire

“

QUANDO A 
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leição presidencial que se 
aproxima deveria servir à 
retomada da normalida-
de política, alvo de golpe 
de Estado em 2016 ao des-

tituir da função a escolhida pelas urnas. 
Deveria. Mas o cenário não é promissor, 
pois é flagrante a desobediência a pressu-
postos básicos, tais como a liberdade para 
o registro de candidatos, a participação 
nos debates, a exposição de projetos 
políticos, a liberdade de realização 
das campanhas eleitorais e a garantia 
de idêntico espaço de cobertura midi-
ática.

A restrição das liberdades é típica 
de Estados de exceção, que hoje se 
apresenta sob vestes inauditas e en-
torpece a percepção popular. Cons-
tituído por magistrados de modesta 
formação e com pretensões jurisdi-
cionais universais e redentoras assim 
é alimentado o Estado de exceção. O 
golpe de Estado implementou o do-
mínio cru, mas precisa disfarçá-lo, e 
não por pudor, mas porque o custo de 
manter a funcionalidade do sistema é 
mais baixo. O atual processo eleitoral 
está balizado por esta lógica, e para 
vencê-lo é preciso compreendê-lo.

Isolado nas pesquisas eleitorais, 
hoje Lula é o mais expressivo político 
brasileiro, cujo projeto encarna a so-
berania nacional, e por isto continua 
a ser alvo da persecução incessante 
do poder togado, imperceptível tute-
lador dos grandes interesses da oli-
garquia. Contudo, considerável parte 
da população já descrê dos termos da 
condenação de Lula e o expressa nas 

pesquisas eleitorais. O eleitorado per-
cebeu que a celeridade do processo ju-
dicial que condenou e aprisionou Lula 
foi mera estratégia para impedir sua 
participação no processo eleitoral, 
mas eis que a sua ausência nos deba-
tes surtiu efeito contrário, aguçando 
a percepção popular sobre o golpe.

Trancafiado em cela Lula cresce, e 
vigorosamente, sem custos financei-
ros, enquanto outros gastam milhões 
obtendo pífios resultados. Falso en-
tusiasmo, a candidatura da caserna 
tocou teto e permanece estacionada à 
espera de que em segundo turno re-
ceba o apoio do tucanato (entusiasta 
ultra-direita), os militaristas extre-
mistas, os maníacos violentos de todo 
gênero, os apologistas da tortura bem 
como dos órfãos do dono de abarro-
tados helicópteros brancos empoei-
rados que decolam de fronteiras des-
conhecidas e aterrissam em ermas 
terras brasileiras.

A foto de helicóptero lotado pou-
sado na relva deu início ao ocaso do 
sonho dourado da elite brasileira, 
derrotada em seu ódio profundo, le-
vada a abandonar a sua vexatória po-
sição predatória para agora dispor-se 
à pura entrega do país, escravizando 
concidadãos em proveito de potências 
estrangeiras. Este é o projeto político 
apresentado pela elite encarnada em 
Alckmin, Paulo Guedes (e seu ajudan-
te de ordens), Meireles, Álvaro Dias 
ou Amoedo, dispostos a assistir como 
perecem cerca de 106 milhões de pes-
soas, lutadores pela sobrevivência sob 
os severíssimos limites impostos pela 
quantia máxima de um salário míni-
mo mensal. Miseráveis os patrocina-
dores desta carnificina que apenas al-
mejam ampliar. O campo progressista 
é a única séria esperança popular de 
reversão deste quadro.

A análise do processo eleitoral bra-
sileiro implica considerar o papel da 
grande mídia, aliada às demais ins-
tâncias golpistas, togadas, armadas e 
financeiras, franqueadoras da passa-

Eleição presidencial

SOB ESTADO DE EXCEÇÃO?
Roberto Bueno
Faculdade de Direito 
(FADIR) da UFU
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gem das citadas candidaturas, adotando tons pretensa-
mente ameno-ambientalistas-moralizantes em obscuras 
candidaturas. O roteiro tende a deparar com a polariza-
ção com o descerebrado da caserna. Sem razão ou ampa-
ro, tem como um único e seguro guia o conhecido posto de 
gasolina cujo proprietário é o financiador de sua campa-
nha. Anuncia sem pudor e de forma inaudita ao eleitorado 
que terceirizará o exercício de seu impensável mandato 
presidencial, que verdadeiramente será conduzido por 
um economista herdeiro dosChicago Boys, disposto a ven-
der o país, cultor do modelo ditatorial de Pinochet. Gue-
des é o cérebro de um dublê de candidato, marionete sem 
dotes arregimentada pelo mundo das finanças. O embuste 
crescerá exponencialmente nesta eleição, pois o golpismo 
ativará qualquer opção a aceitar a retomada da soberania 
pelo povo, que lhe causa repulsa.

Rigorosamente, a elite nunca compreendeu ou aceitou 
a profundidade com que Lula penetrou em milhões de co-
rações, a ponto de não ser alcançado pela poderosíssima 
máquina midiática uti-
lizada em escala mas-
siva incessante voltada 
adesconstrução de sua 
imagem e sua crimina-
lização. Resultado in-
verso, o povo responde 
ao golpe com a impará-
vel ascensão de Lula nas 
pesquisas eleitorais em 
oposição aos competido-
res, que derretem a cada 
aparição pública, que 
evidencia a percepção 
popular de que Lula é 
alvo de cruel e incessan-
te perseguição. O golpe 
perdeu, o problema é en-
terrá-lo.

O campo progressista 
foi interditado pela mí-
dia conduzida pela Rede 
Globo, falida enquanto 
império de comunicação social e que especula no mercado 
financeiro para manter-se. Luta à morte para impedir que 
as forças populares reinstalem a democracia, pois será o 
primeiro alvo, em tardia homenagem à Brizola. Age ar-
ticulada com o poder togado para prender o maior líder 
político brasileiro na masmorra curitibana sob a incom-
petente espada do magistrado conducente de vil guarda 
pretoriana. Sem embargo, mesmo encarcerado cresce o 
homem em tamanho ainda mais que o candidato, prova 
sobrada do descrédito reservado ao seu togado carcereiro.

A compreensão do cenário eleitoral deve levar a sério 
a lógica operativa do Estado de exceção sob o qual vive-
mos. Toda sorte de violações imagináveis já foram pra-
ticadas, virtualmente todos os altos cargos da República 
estão comprometidos com o Estado de exceção. Alcançado 
o ponto de não retorno, o golpe não hesitará em praticar 
outras tantas transgressões quantas sejam necessárias, 

pois longo e tortuoso é o caminho percorrido desde a des-
coberta de grampos contra a Presidente Dilma dentro do 
Palácio do Planalto, até que hoje esteja em causa despre-
zar determinação liminar do Comitê de Direitos Huma-
nos da ONU em favor da participação de Lula no processo 
eleitoral. O poder togado decidirá sobre a aplicabilidade 
desta decisão da ONU, mas o fará em apoio ao Estado de 
exceção. O golpe não retrocederá.

Alijar Lula do processo eleitoral assestará o definitivo 
golpe contra a chance 
de vencer o Estado de 
exceção, confirmando 
outros longos 4 anos de 
instabilidade em face de 
Presidente destituído de 
legitimidade, marcado 
por fraqueza que fran-
queará a continuidade 
do saque. Lula é o único 
político com capital para 
reverter o processo de 
apropriação internacio-
nal do petróleo, riqueza 
estimada em várias de-
zenas de trilhões de re-
ais, que seria colocada 
em risco pela retomada 
da rotina democrática 
e realização de eleições 
livres. A fraude eleitoral 
precisa ser concretizada 
para assegurar as condi-

ções necessárias para a rapinagem.
O Estado de exceção sustentará a fraude eleitoral, im-

pedirá a realização do pleito ou, perdido, patrocinará 
novo golpe, quer “sequestrando” o candidato vencedor ou 
cumprindo a previsão do grão-tucano octogenário de que 
o próximo governo não será concluído, vale dizer, sofrerá 
um novo golpe. Não haverá alternativa para a retomada 
da soberania e das riquezas nacionais senão através da 
condução popular do processo político. A ação política de 
massas é o instrumento eficiente para conter o ânimo dos 
saqueadores, que são o que são, rudes e nus em sua vile-
za sem par. Estamos pendentes de que o povo recobre a 
lucidez e reaja, antes da eleição para garanti-la, e depois 
dela para defender o projeto popular e o seu representan-
te, pois não arrefecerá o ímpeto imperial disposto a novas 
tentativas de golpe, pois a ele aproveita o Estado de exce-
ção e o distanciamento do povo das alavancas do poder.

Toda sorte de violações 
imagináveis já foram 
praticadas, virtualmente todos 
os altos cargos da República 
estão comprometidos com o 
Estado de exceção. Alcançado 
o ponto de não retorno, o golpe 
não hesitará em praticar 
outras tantas transgressões 
quantas sejam necessárias (...)
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ntes do regime militar, as campanhas elei-
torais no Brasil eram feitas na bala de revól-
ver, na intimidação política ou na ponta da 
faca. Em 4 de dezembro de 1963, o senador 
Arnon de Mello (PDC-AL), pai de Fernando 

Collor, atirou contra Silvestre Péricles (PTB-AL). O segundo dis-
paro acertou o abdome do senador José Kairala (PSD-AC), um 
comerciante de Brasiléia, que morreria horas depois no Hospital 
Distrital de Brasília.

Quase dez anos antes, em agosto de 1954, o então candidato 
a deputado federal, Carlos Lacerda, sofreu um atentado à bala, 
que acabaria por matar o major-aviador Rubens Florentino 
Vaz, que o acompanhava. Lacerda fez deste atentado a ponta 
de lança para destruir o governo de Getúlio Vargas, isolando-o 
a tal ponto que levou ao suicídio do Presidente da República, 
dezenove dias depois. 

Há vinte anos, a América Latina não presenciava um aten-
tado contra um candidato à Presidência da República. 

É verdade que nossa política recente foi permeada por atos 
violentos e trágicos, como a morte de Tancredo Neves ou de 
Eduardo Campos. Nenhuma das duas teve, contudo, confir-
mação de qualquer arranjo político que teria levado às mortes. 
Contudo, tivemos recentemente um atentado contra a carava-
na de ex-presidente Lula (no Paraná) e o assassinato da verea-
dora Marielle Franco. 

A novidade do momento é, sem dúvida, a tentativa de assassi-
nato do candidato Jair Bolsonaro. Altera todo panorama eleitoral 
e realinha a percepção de um país em total desordem, como ocor-
ria nos anos 1950. O incêndio que destruiu o Museu Nacional, no 
Rio de Janeiro, ilustra o país desgovernado e desalentado. 

Esta percepção leva a duas resultantes em termos de sentimen-
to nacional: a primeira, de forte necessidade de alterar a realidade 
política, alterando radicalmente os rumos da gestão pública fede-
ral; a segunda, a revolta contra a escalada de violência no país. 

Como é possível perceber, as duas resultantes fortalecem o 
discurso messiânico da salvação nacional e a mão firme para 
conter a barbárie em curso. 

É plausível sugerir que a campanha de Jair Bolsonaro se for-
taleceu, garantindo sua presença no segundo turno das eleições 
presidenciais. Pouco acima de 20% do total de intenções de 
voto, somente a ofensiva de Geraldo Alckmin, para reconquis-
tar os votos que um dia foram cravados no PSDB como voto an-
ti-lulista (projeto ao redor de 40% da intenção de voto atual de 
Bolsonaro) poderia abalar este patamar atingido há algum tem-
po. Contudo, com uma semana de programa de televisão não 
houve sequer um arranhão na imagem de Bolsonaro. Com este 
fato espetacular e trágico envolvendo o candidato de extrema-

-direita, a candidatura de Alckmin parece fadada ao fracasso. 
Restaria esperar a disputa entre o candidato que disputará 

com Jair Bolsonaro o segundo turno. Há expectativa da coorde-
nação de campanha do PSL que Bolsonaro possa fechar fatura 
ainda no primeiro turno. Entretanto, sendo portador do mais alto 
índice de rejeição (acima de 40% do total de eleitores), com alta 
rejeição entre o público feminino e nordestino, assim como elei-
tores de baixa instrução escolar, dificilmente conseguirá angariar 
a quantidade necessário de eleitores para alcançar este objetivo. 

Na pesquisa XP/Ipespe, divulgada durante o feriado de 7 de 
setembro, Fernando Haddad apresentava a melhor perspecti-
va de passar para o segundo turno. Ciro Gomes aparecia logo 
atrás, fora da margem de erro (de 2,2 pontos percentuais), com 
10% de intenção de votos (Haddad aparecia com 14%).

A situação de Haddad é potencialmente mais favorável que 
a de Ciro Gomes porque possui mais tempo de propaganda 
eleitoral gratuita, mais estrutura partidária e apoio político do 
mais popular político do país, Lula. Como pontos negativos, 
possui alta rejeição (acima de 20%) e foi derrotado no primei-
ro turno quando disputa a reeleição como prefeito de São Pau-
lo nas últimas eleições municipais. 

As próximas semanas serão marcadas por disputas de vida 
ou morte. Não sabemos se a campanha de Bolsonaro estará 
satisfeita em manter seu patamar de intenção de voto, ga-
rantindo o lugar no segundo turno, ou se ousará ampliar seu 
eleitorado atual. Se tentar, poderá se arriscar a alimentar a 
polarização ideológica e o voto útil em seu oponente poten-
cialmente mais forte. A rejeição do voto feminino poderá ser 
provocada por seu oponente. Se administrar o atual patamar, 
poderá eliminar as chances de todos candidatos do campo de 
centro-direita. Geraldo Alckmin, candidato de um dos três 
partidos mais organizados do país, procurará reagir sob pena 
de amargar uma derrota catastrófica para o PSDB. 

Já Haddad e Ciro Gomes disputarão a segunda vaga na se-
gunda rodada eleitoral. Tendo, ainda, a tutela permanente do 
judiciário como poder moderador desta eleição. 

A campanha ganhará contornos dramáticos. Numa eleição 
de tiro curto, será o viés de entrada dos dois candidatos no se-
gundo turno (se em viés de crescimento ou de queda) poderá 
selar o resultado final desta eleição, das mais conturbadas da 
história da democracia brasileira. 

Conjuntura eleitoral: 
retornamos à década de 1950

Rudá Ricci
Cientista político,
presidente do Instituto Cultiva
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xperiência incrível aquela que 
nos movimenta para terrenos 
ainda não pisados. Narrativas 
de modos de vida de pessoas 
que desconhecia.

Mobilizações.
Assim foi meu encontro com Charô 

Nunes e Larissa Santiago que coorde-
nam o @blogueirasnegras e promovem 
debates sobre o feminismo negro por 
meio da valorização de autoria das mu-
lheres que se associam a essa comuni-
dade de discussão. 

Formamos pequenos grupos, recebe-
mos um desafio e ao pé do ouvido a des-
crição de uma persona que deveríamos 
encarnar nas nossas argumentações.

Como chegar a um consenso sobre 
a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 181/2015, proposta de emenda à 
Constituição para que o aborto seja proi-
bido em todos os casos, inclusive os já 
previstos hoje na legislação, tendo um 
grupo decisório eclético? 

Éramos quatro em missão perfor-
mática: uma mulher trans negra ati-
vista pelos direitos das mulheres, um 
homem hetero conservador pastor 
evangélico, uma mulher negra de peri-
feria evangélica e uma mulher branca 
de classe média universitária.

Não chegamos, mas a vivência foi ex-
tremamente potente.

Ao receber minha persona, a negra de 
periferia e evangélica, fiz aliança com as 
negras, de periferia e evangélicas que co-
nheço. E que defendem o direito à vida e 

que defendem o direito das mulheres. 
Não encarnei o padrão esperado e sim 
essas mulheres de luta, que reconhecem 
a igreja como local de acolhimento e de 
resistências. 

Com meu corpo branco, distante das 
batalhas enfrentadas por essas mulheres 
pobres,  estive com elas em pensamento 
para atuar na discussão. Para não cair na 
vala do imaginário tão sistematizador e 
etiquetador de pessoas e comportamen-
tos procurei nessas mulheres que conhe-
ço, a força para as argumentações em 
defesa da causa feminista.

Assim, beliscamos a interseccionalidade. 
Colocamos em pauta diversas opres-

sões de gênero, etnia e classe social, sob 
o desafio das coalisões.

Saímos com a noção de que é urgente 
desviar dos estereótipos, das generaliza-
ções e da superficialidade. E que para se 
colocar em uma relação empática com o 
outro, a ponto de poder discutir sobre os 
direitos desse outro, é imprescindível co-
nhece-lo. Saber de suas dores, angustias, 
limitações e enfrentamentos cotidianos 
que se estabelecem como barreiras nos 
espaços de poder. 

Reconhecer no outro a base dessas 
opressões.

E dar corpo a isso. 
Falar sobre isso. 
Publicar sobre isso. 
Divulgar isso. 
Para que se amplie no coletivo e se 

torne amálgama das lutas.
Esse momento com as blogueiras ne-

gras me catapultou para as obras da fo-
tógrafa espanhola Ángela Burón @ange-
laburon, na série “O Corpo (des)umano”, 
nas quais ela mesma atua como modelo. 
Há braços no lugar das pernas. Um rosto 
tomado por uma boca gigante, sem olhos 
e nariz. Pernas no lugar dos braços. Uma 
mão onde devia estar a cabeça.

Um abdome incorporado ao peito. 
Sem cabeça. Sem braços. Sem mãos.

E se pudéssemos nos fundir ao outro 
por alguns instantes e vivenciar de for-
ma orgânica os enfrentamentos, a rejei-
ção, o julgamento, a falta, o ódio, a mi-
séria, a ignorância, a solidão, a doença, a 
fome, a indiferença, o medo, a violência, 
o abuso, a invisibilidade?

Voltaríamos ofegantes tal qual aque-
le que puxa o ar desesperadamente após 
um afogamento?

Desejaríamos a permanência nesse cor-
po que sofre de forma tão distinta do nosso?

Seríamos, após viver imerso no outro, 
mais tolerantes?

Mais empáticos?
Mais abertos à escuta?
Poderíamos nos envolver em ações 

políticas centradas na solidariedade?
Por movimentos que nos levassem a 

reconhecer nossos corpos, nossos direi-
tos, nossos desejos priorizando o coleti-
vo, na compreensão de que diversos as-
pectos de composição dos embates estão 
inter-relacionados.

Por corpos em fusão amorosa de re-
sistências e lutas.

Por uma militância empática. 

Daniela Franco 
Carvalho
Professora do Instituto de 
Biologia (INBIO) da UFU

Militância empática

13

Ba
nc

o d
e I

m
ag

en
s



O 63° CONAD do 
ANDES-SN, rea-
lizado em Forta-
leza/CE, entre os 
dias 28 de junho e 

01 de julho, foi palco de intensos debates 
em torno da categoria docente e da con-
juntura política e, mais uma vez, ficou 
demonstrado que segmentos internos 
alimentam o sectarismo e a intransigên-
cia. Entre os temas o que mais acirrou 
os ânimos de companheiros e compa-
nheiras foi a prisão ilegal do Presidente 
Lula. No Conselho a polêmica foi mate-
rializada no Texto 11, intitulado Comba-
ter o golpe, defender a universidade, a 
democracia e a liberdade de Lula: cons-
tituir comitês na IES, apresentado pelo 
coletivo Renova ANDES, a qual indicava 
ao sindicato a caracterização do Golpe 
sofrido pela Presidenta Dilma Rousse-
ff, em 2016, e a formação de Comitês de 
Luta Contra o Golpe, pela Democracia e 
Lula Livre.”

De um modo geral, os campos polí-
ticos que disputaram o debate se con-
centraram na supressão ou na manu-
tenção do texto.

Os argumentos defendidos por aqueles que sustentavam o texto são de que a de-
mocracia está sob ameaça, o judiciário tem atuado fortemente aos ataques demo-
cráticos de cidadãos e cidadãs, ataques as universidades e a autonomia docente. No 
mesmo sentido, foi argumentado que o Golpe aprofundou as ofensivas aos direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras e a precarização dos direitos sociais. Logo a prisão 
do presidente Lula simboliza esse momento de perdas de direitos e a chance de cons-
trução de uma saída pela via eleitoral não se concretizará, na medida que se afasta do 
pleito o principal candidato nas intenções de votos.

Setores que defendem a supressão do texto argumentaram que os governos Lula 
e Dilma são frutos de uma política de conciliação de classes e que os sucessivos erros 
conduziram a atual conjuntura e não há nada que indique qualquer ruptura insti-
tucional, ainda, no mesmo sentido, sustentaram que a política dos governos PT foi 
desastrosa e de supressão aos direitos da classe trabalhadora. No plano mais técnico 
também foi defendido que não caberia ao CONAD, um conselho de ADs, fazer uma 
revisão do plano de lutas da categoria ou que a proposta de construir comitês por 
Lula Livre não reproduziriam de fato os interesses da categoria. 

A negação da TR sustentada por esses setores colabora com o sectarismo e isolacio-
nismo nas lutas sociais, situação que dificulta a ampliação do debate e não assegura uma 
universidade que possa combater e enfrentar o golpe que restringe direitos sociais, per-
segue professores e professoras, alunos e alunas, criminaliza movimentos sociais. A de-
cisão se distancia ainda mais da base na medida que o debate tem sido amplamente dis-
cutido nos cursos sobre o Golpe de 2016, que se proliferam nas universidades brasileiras.

A realidade é que o golpe se aprofunda ainda mais, os cortes de verbas ameaçam a sus-
pensão de serviços e/ou o fechamento de unidades e o fim dos investimentos na expansão e 
melhoria da universidade. Infelizmente a decisão assumida pelos grupos sectários no CO-
NAD isola o ANDES no debate do golpe, nas lutas da categoria e abre espaço e permite que 
setores conservadores se apropriem da narrativa de negação do golpe e permitam que 
a saída neoliberal se apresente como a única e viável como projeto eleitoral.

CONAD 2018 PAREDE DA
Combater o golpe, defender a universidade,

a democracia e a liberdade de Lula!

Eduardo Giavara
Diretor da gestão “Resistir e Lutar”
UFU Campus Pontal
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PAREDE DA memória

#1968FAZ50
recebe o cineasta Eduardo Escorel para 
exibição e debate sobre o filme “No in-
tenso Agora”, no auditório 5S do Campus 
Santa Mônica da UFU, no dia 09 de junho.

10 DE AGOSTO: DIA DO BASTA
(de cortes na área da educação e retirada 
de direitos). Diretoria da ADUFU - Seção 
Sindical mostrando a sua indignação 
com os cortes em ato em frente ao
Terminal Central de Uberlândia.

PROFESSOR BENERVAL 
PINHEIRO SANTOS,
presidente da ADUFU, marcando 
presença no 63º Conselho do ANDES 
- Sindicato Nacional, em Fortaleza, de 
28 de junho a 01 de julho.

CATEGORIA DOCENTE SE REÚNE
na sede da ADUFU para esclarecimen-
tos sobre o fim do seguro de vida da 
UFU, na tarde do dia 21 de agosto.

MULHERES DA ADUFU
se preparam no curso “Defesa pessoal 
para mulheres contra agressões físicas 
masculinas”, com o professor Guilherme 
Amaral Luz.

SINDICALIZADAS E  SINDICA-
LIZADOS EM AULA DE YOGA
com o professor Zélo Piva, no terraço 
da sede da ADUFU.

EQUIPE ADUFU APOIANDO
O PROJETO “MÚSICA
IMPORTA”, conhecendo
Moraes Moreira no Teatro 
Municipal de Uberlândia,
em agosto.
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TARDE AFRO-BRASILEIRA,
no dia 14 de julho, ressalta a
importância da valorização da
cultura afro-brasileira com feijoada
saborosa e música da banda
Dikika, na sede da ADUFU.

MATINÊ DO PROJETO 
#1968FAZ50
recebe os/a professores/as Lu de 
Laurentis, Humberto Guido e Juliana 
Bom-Tempo para diálogo sobre o docu-
mentário “Tropicália”, na sede
da ADUFU, dia 25 de agosto.
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29 DE
SETEMBRO:
mobilização de mu-
lheres pela garantia de 
nossos direitos, contra 
a violência, o discurso 
de ódio e o avanço das 
ideias fascistas.
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