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insistência por permanecer no mapa é o que marca o povo de Bacurau, ci-
dade nordestina do filme homônimo dirigido por Kleber Mendonça Filho 
e Juliano Dornelles, lançado no último mês de agosto.

O prefeito do lugar, em conluio com criminosos brasileiros e estran-
geiros, queria destruir a cidade em favor do lucro. Eis que uma revolução 

insurgiu, referenciada  na ancestralidade dos moradores e moradoras, filhos e filhas, 
netos e netas de poderosos/as combatentes do sertão de Pernambuco.

É certo que a narrativa fílmica em questão é distópica, aludindo a tempo e espaço 
imprecisos, a uma realidade de contínuo presente, na qual os/as envolvidos/a se ocu-
pam de solucionar problemas da ordem do imediato. E isso não é impedimento para 
que compreendamos Bacurau como exemplo de resistência de um povo.

Esta edição do Linha de Frente é publicada em um contexto pavoroso para aque-
les e aquelas que lutam em defesa dos direitos da população brasileira. A nossa Ama-
zônia está sendo queimada com o aval do presidente da república, que reduz o seu 
discurso ambiental às acusações sem provas que faz às organizações não-governa-
mentais. O setor econômico não apresenta sinais de melhora: o desemprego cres-
ce, a indústria recua, os preços sobem e o poder de compra diminui. A Reforma da 
Previdência, legislação que pretende exterminar a aposentadoria pública, caminha 
para a sua aprovação no Senado Federal. A Universidade Pública é, cotidianamente, 
atacada, desacreditada e deslegitimada por Bolsonaro e sua equipe, que não cessam 
de propor cortes e programas como o Future-se, que pretendem escancarar as uni-
versidades para o poderio econômico, desrespeitando a autonomia universitária ga-
rantida pela Constituição Cidadã.

A edição denuncia esta “presidência curupira”, que possui pés ao inverso, miran-
do o futuro, mas caminhando para trás, em direção às visões tolas, anti-científicas 
e autoritárias. Presidência que quer armar a população, que deveria ter como armas 
as palavras e as ideias. Presidência que quer a privatização da educação pública su-
perior, que dá respostas aos cruéis ataques, indo às ruas em cinco grandes atos ocor-
ridos no decorrer de quatro meses de 2019. 

Presidência que será sufocada, muito em breve, pela força dos que lutam, resis-
tem e vencem. Boa leitura!

EDITORIAL
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urupira: ente fantástico 
das matas brasileiras, 
um anão com cabeleira 
vermelha, longas ore-
lhas, pés ao inverso, cal-

canhares para frente e imenso pênis. Senhor 
dos animais, protetor das árvores e gosta de 
fumo e pinga. Curupira é a representação 
de pensamentos, idéias por elemento sim-
bólico que ilustra uma narrativa do que 
seja o Brasil moderno e agarrado a velhas 
tradições. “Pés ao inverso”: Brasil do futuro 
democrático e desenvolvido rumo à quarta 
revolução industrial, mas que anda para o 
passado escravista, religioso, segregacionis-
ta, intolerante, pobre e amargurado.

“Pés ao inverso” têm a Presidência 
curupira desse capitão presidente: é ma-
terialização saída das urnas do projeto de 
extrema direita para conduzir com vio-
lência, em todos os sentidos, a sociedade 
civil e as instituições democráticas, nasci-
das com a Constituição Federal de 1988, 
às velhas tradições do nosso passado es-
cravista. Projeto sinistro de retrocesso 
legitimado pelas eleições presidenciais: 
“Brasil acima de tudo” com as mentiras: 
“país harmônico e sem conflitos sociais 
e raciais”; “brasileiro avesso à qualquer 
hierarquia”; “não existe no Brasil ódios de 
religião e de gênero”; e “nossa natureza 
é abençoada por Deus brasileiro”. Brasil 
em retrocesso sistemático, encinerando 
conquistas sociais e barrando o desenvol-
vimento econômico. Ano que vem todas 
essas desgraças do Brasil serão creditadas 
como resultado das escolhas e ações desse 
capitão-presidente e não mais às esquer-
da petistas, tucanas e seus satélites. Pre-
sidência curupira: naturalização da desi-
gualdade; negação do preconceito racial, 
patriarcalismo; mandonismo; violência; 
e intolerância se alastrando socialmente. 
Por que somos assim? Ler livro: Lilia Mo-
ritz Schwarcz, “Sobre o Autoritarismo Brasilei-
ro”, São Paulo: Cia das Letras, 2019.

Presidência curupira é desastrada à 
granel. São anacrônicas as ideologias que, 
por geração espontânea, só existem na ca-
beça do capitão-presidente, sem vincula-
ção alguma com a história social e política 

do Brasil. Com mentiras vai tentando reescrever o que é “Ser” brasileiro no Brasil da sua 
cabeça doente. Legislativo, Executivo e Judiciário, num bate cabeça sem fim, cujas incom-
petências crescentes, em suas funções constitucionais, alimentam os projetos sinistros 
desse capitão-presidente, para êxtase dos bolsonaristas ba-
baovos do seu líder supremo por graça divina, pós-facada. 
Patrimonialismo brasileiro pariu esse capitão-presiden-
te. É a dominação política do Estado, não existindo divi-
sões nítidas, no funcionamento das 
suas instituições democráticas, 
entre as esferas dos interesses 
públicos dos interesses priva-
dos. A interação complexa en-
tre o Estado e a sociedade civil, 
por meio das instituições estatais, 
nos três entes da Federação: União, es-
tado e municípios são resultantes do padrão 
patrimonialista de governação do Brasil. 
Burocracias: tanto pública, quanto 
privada, numa simbiose lucra-
tiva com os agentes políticos, 
são predadores, sem limites, 
dos recursos públicos pa-
drão lava-jato, em processo 
de evolução em suas compe-
tências de sugadores dos recursos 
públicos escassos, impedimento sis-
temático do Brasil ter seu futuro 
de Nação pertencente ao res-
trito grupo dos países ricos e 
socialmente igualitários do 
mundo. Enquanto esse futu-
ro maravilhoso para o Brasil não 
chega, perdem-se tempo e recurso 
preciosos com esse capitão-presi-
dente em campanha para reeleição 
em 2022, cuja quizila ridícula com governador de São Paulo em disputa com Rio de Janeiro 
por corridas da Fórmula 1 dos países ricos, exemplo grotesco da indigência administrati-
va desse capitão-presidente que emenda uma campanha eleitoral 2018 a outra 2022, cujos 
absurdos de sua gestão se acumulam, como as recentes besteiras com os decretos sobre 
armas “anula-não anula”, no Japão, em comitiva esvaziada, sem Guedes e Araújo.

Presidência curupira
João Batista Domingues
Professor Aposentado do Instituto de
Ciências Sociais (INCIS) da UFU

Nossa estrutura política sempre teve no ápice, a casta patrimonialista atualmente 
em Brasília, formada por gente que não se peja em auferir remunerações 30 a 40 

vezes superiores ao salário mínimo e mais uma série de penduricalhos de duvidosa 
morosidade; e na base, uma massa informe, assentada, primeiro, na escravidão 

e, agora, nas imensas aglomerações urbanas que dominam nosso cenário social. 
Temos a democracia porque não temos opção e porque seria suicídio considerar 

outra opção. Uma democracia incapaz, até onde a vista alcança, de impulsionar o 
crescimento econômico em bases sustentáveis.

BOLIVAR LAMOUNIER, O ESTADO DE S. PAULO, 23/06/2019/A2    
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A lgumas questões relativas à docência, às 
universidades, às conjunturas políticas 
brasileiras e às transformações no capi-
talismo têm perpassado nosso cotidiano. 
Houve, sem dúvida, uma grande expansão 

de cursos universitários no Brasil recente, novos campi, novos 
e mais cursos de pós-graduação, etc. Muitos desafios ainda nos 
espreitam, inclusive a partir da retração e asfixia que ora vive-
mos, com os cortes das verbas, o não investimento, etc. Novos 
graduados, mestres e doutores são inseridos periodicamente no 
“mercado”. Mas, o que temos feito para lutar para que a profis-
são de professor seja suficientemente atraente e valha a pena? 
Como estimular os alunos, futuros professores, que vão enfren-
tar salas de aulas superlotadas, alunos desinteressados, pouco 
reconhecimento social, recebendo salários persistentemente 
aviltantes?  A pesquisa “Políticas Eficientes para Professores”, 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) indica que a baixa atratividade da carreira docente 
deve-se ao desprestígio social e aos baixos salários1. Agora, com-
plementando esse triste quadro, acrescenta-se o despropósito e 
uma verdadeira “caça às bruxas” no estilo medieval, provocado 
pela disseminação do ideário de uma impossível “escola sem 
partido”, com a vigilância e cerceamento de docentes.

Todavia, longe da ideia de um passado idílico, em que a 

profissão teria seus anos áureos, esse “desprestígio” de pro-
fessores (e outros profissionais) sempre acompanhou o mun-
do capitalista, desde a sua constituição, como assinalou Eric 
Hobsbawm, ao tratar do “mundo burguês” na Era do Capital: 

Era geralmente reconhecido que a busca exclusiva de 
coisas mais elevadas era não remunerada, exceto no 
que toca a algumas artes mais vendáveis, mas mes-
mo assim a prosperidade era para ser alcançada nos 
anos maduros: o estudante pobre ou o jovem artista, 
na qualidade de professor particular ou de convidado 
para o jantar de domingo, eram reconhecidamente 
uma parte subalterna da família burguesa, e segura-
mente naquelas partes do mundo onde a cultura fos-
se altamente respeitada. Mas a conclusão definitiva 
era de que não havia uma contribuição entre a busca 
do sucesso material e espiritual, mas que um era a 
base necessária do outro. Como o romancista E. M. 
Forster colocou no período áureo da burguesia: “En-
travam os dividendos, elevavam-se grandiosos pen-
samentos”. O destino mais certo para um filósofo era 
o de nascer filho de banqueiros, como George Lukacs. 
A glória do ensino alemão, o Privatgelehrter (professor 
particular), era depender de renda própria. Era cor-
reto que o pobre professor judeu casasse com a filha 
do comerciante local mais rico, já que era impensável 
que uma comunidade com ensino respeitável remu-
nerasse seus luminares apenas com elogios.3

Talvez, o senso comum construído em torno da profissão 
docente, mais vista como uma “missão”, em sentido quase re-
ligioso, altruísta ao extremo, seres predestinados ao ensino, 
muito tenha a ver com essa dualidade entre reconhecimento e 
remuneração ou entre “sucesso material” e “espiritual”. O que 
vemos, atualmente, é uma agudização do processo. O consu-
mismo e o presentismo também têm nos colocado na berlin-
da: somos desnecessários se não tornamos o ensino tecnica-
mente atraente; se não escrevemos em linguagem jornalística 
e se não lidamos com as curiosidades e amenidades da histó-
ria.  Tudo isso para “prender” a atenção do aluno e dos leitores. 

São mudanças profundas também em termos de comuni-
cações, cognições e linguagens, com a verdadeira “explosão” 
do mundo cibernético, das tecnologias de informação, das 
redes sociais, do hipertexto, etc. Assim, nesse mundo em mu-
tação, ministrar aulas significa um desafio imenso para pro-
fissionais na área de Humanas, que privilegiam a “palavra” e o 

Palavras e ideias:
nossas armas

Não há proa que possa cortar 
uma nuvem de ideias. Uma 
ideia enérgica, acesa na hora 
certa neste mundo, detém, 
como a bandeira mística do 
juízo final, um esquadrão 
de couraçados. Os povos que 
não se conhecem devem ter 
pressa em se conhecer, como 
aqueles que vão lutar juntos. 
(JOSÉ MARTÍ. NOSSA AMÉRICA.
SÃO PAULO: HUCITEC, 1983, p.194).

Dilma Andrade de Paula
Instituto de História (INHIS)
Universidade Federal de Uberlândia
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“texto”, buscando uma formação huma-
na integral. Se antes, até mais ou menos 
uma década atrás, a inovação passava 
por trabalhar, vez por outra, com recur-
sos audiovisuais, atualmente é a lingua-
gem por excelência de várias “tribos” 
de jovens e a leitura extensa, de textos 
complexos, encontra-se em desuso. Fa-
cilmente obtêm-se na web sínteses de 
textos clássicos e contemporâneos, ví-
deos explicativos, animações, etc. 

O individualismo, o relativismo, a 
falta de utopias também são fortes bar-
reiras enfrentadas, sobretudo para par-
ticipantes de gerações, como a minha, 
que nasceu e cresceu durante a ditadu-
ra e que, por isso, mesmo, forjou-se na 
luta contra seus resquícios e práticas 
autoritárias, em tempos de Guerra Fria, 
com fortes polarizações ideológicas e 
projetos sociais alternativos em dispu-
tas. Crescemos almejando ambiente de-
mocrático e mais justo socialmente.

Ultrapassar as barreiras do ime-
diatismo, do presentismo, da falta de 
hábito com leituras extensas, etc., têm 
sido desafios constantes e colossais. 
Evidentemente, novos desafios são im-
portantes e nos renovam, renovando 
as práticas. Nossos hábitos de estudos, 
pesquisas, redação de textos também 
foram muito modificados com a ex-
pansão da informática e da internet. 
Da redação de teses manuscritas ou 
datilografadas em máquinas de escre-
ver mecânicas, com inúmeros rascu-
nhos passamos, hoje, para o mundo dos 
computadores e arquivos eletrônicos, 
mudando radicalmente a forma da or-
ganização dos textos, com os editores e 
também com a necessidade da pesquisa 
em tempo real, via internet. 

Por outro lado, a “revolução informa-
cional” trouxe mais trabalho burocráti-
co ao professor: lançar notas e organi-
zar diários também online, responder 
e-mails de alunos e das instâncias bu-
rocráticas, quando não mensagens 
instantâneas, confeccionar materiais 
didáticos audiovisuais e toda a trami-
tação burocrática, desde planos de cur-
sos, portarias, relatos de comissões, até 
progressões e promoções na carreira, 
etc. Portanto, o espaço da invenção, da 
criatividade, da interatividade presen-
cial tem sido progressivamente reduzi-
do e, cada vez mais, os docentes assu-
mem tarefas de cunho administrativo. 
Está em curso uma brutal redução de 
recursos humanos, em todos os níveis e 

campos profissionais. Redução de pessoal e concentração de atividades para os que 
permanecem nos postos de trabalho.

 Em debate ocorrido em 11 de março de 1977, no Instituto Nacional de Pesqui-
sa Agronômica (INRA-Paris), Pierre Bourdieu, como de costume, colocava alguns 
desafios à “comunidade científica”, instada, por ele, a se unir e lutar por demandas 
específicas do campo e somente a partir daí “intervir em princípios universais de sua 
existência”, 

O que eu desejaria muito é que isso que se chama comunidade científica – 
que, aliás, não é uma comunidade, mas um campo com concorrências etc., 
– numa palavra, que os eruditos, os artistas, os escritores se constituíssem 
pouco a pouco em instância coletiva capaz de intervir como uma força polí-
tica para dar opinião sobre problemas que são de sua competência. Um dos 
obstáculos a tais iniciativas são os hábitos mentais. Quando defendem tais 
interesses, os intelectuais, artistas, eruditos, etc. têm sempre a impressão 
de que se sacrificam ao corporativismo. Só se sentem universais quando 
defendem interesses que não são os seus e quando se fazem porta-vozes de 
uma “demanda social”, ou melhor, de uma “causa” universal. Ora, penso que 
deveriam começar por afirmar sua autonomia, por defender seus interesses 
específicos, isto é, para os eruditos, as condições de cientificidade etc. e, so-
bre essa base, intervir em nome de princípios universais de sua existência e 
em nome das conquistas de seu trabalho. 3

Para Bourdieu, “(...) os conflitos intelectuais são também sempre, de algum modo, 
conflitos de poder”4. A Universidade é parte da sociedade e reflete suas demandas e 
seus conflitos sociais, em variados níveis. Portanto, o profissional também terá suas 
“afinidades” com o mundo circundante: pode ser conformista, indiferente ou trans-
formador. Pode, direta ou indiretamente, contribuir na legitimação e reprodução 
do status quo ou ser uma molécula a atuar na transformação social. Há marcadas 
divisões de trabalho e de status na vida acadêmica dependendo do acesso dos pro-
fissionais a esferas mais “respeitadas” do campo, dependendo de onde publica, com 
quem se relaciona e se usufrui de financiamentos. Daí, temos um campo que tem se 
sobressaído mais pelas fraturas e disputas do que pela solidariedade.

 Essas e outras questões atravessam nosso cotidiano profissional (e existen-
cial). Não há, apenas, mudanças entre discentes, mas profundas mudanças de prá-
ticas pedagógicas, políticas e nas experiências de vida de docentes. E, como bem E. 
P. Thompson identificou na Inglaterra pré e pós industrial, sobre os novos hábitos 
de trabalho e nova disciplina de tempo: “(...) os valores resistem a ser perdidos bem 
como a ser ganhos”. Estamos diante de transições significativas. E, o estranhamento 
evidenciado em sala de aula perpassa também o coletivo do modus operandi da pró-
pria universidade, sujeita a todos os tipos de concorrência inerente ao campo cien-
tífico. É um processo em curso. Resta-nos lutar com as armas aprendidas pela classe 
trabalhadora nesses séculos de capitalismo, para manter e ampliar o ensino público 
e gratuito em todos os níveis, buscando (re)democratizá-lo.

Texto extraído, com modificações, de Memorial Acadêmico para a promoção de 
Dilma Andrade de Paula como Professora Titular do Instituto de História/UFU, em 
22 de agosto de 2008.

Referências bibliográficas: 
1 PALHARES, Isabela. Só 2,4% dos jovens querem ser professor. Estadão conteúdo, 
24/6/2018. Reproduzido em UOL Educação. Disponível em: https://educacao.uol.com.
br/noticias/agencia-estado/2018/06/24/so-24-dos-jovens-brasileiros-querem-ser-professor.htm. 
Acesso em 28 jun. 2018.
2 HOBSBAWM, Eric. A Era do Capital, 1848-1875. 3ª ed. Trad. Luciano Costa Neto. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 243.
3 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência. Por uma sociologia clínica do cam-
po científico. Tradução de Denice Barbara Catani. São Paulo: Editora Unesp, 2004, p. 
74/75.
4 Idem, Ibidem, p. 41.
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É
notório que qualquer política públi-
ca precisa de mecanismos de acom-
panhamento e por esta razão são 
mobilizados mecanismos de pes-
quisa de órgãos gestores ou de uni-

versidades para munir a administração 
pública e a sociedade das informações 
sobre a evolução do público alvo. É nesta 
condição que se encontram as Pesquisas 
Nacionais de Perfil dos Graduandos das 
Instituições Federais de Ensino Supe-
rior, realizadas pelo Fórum Nacional de 
Pró-reitores de Assistência Estudantil 
órgão assessor da ANDIFES. Já foram 
realizadas cinco versões da pesquisa, 
sendo que a última teve parte de seus 
resultados publicados em abril de 2019. 
De uma população de mais de 1,2 milhão 
de estudantes, a V Pesquisa validou pou-
co mais de 424 mil questionários, supe-
rando o tamanho amostral inicialmente 
idealizado de 167.462 entrevistados.

Deste amplo conjunto de dados, dois 
são os grandes achados da pesquisa.

Primeiramente, o crescimento do 
número de estudantes que correspon-
dem ao público-alvo do Programa Na-
cional de Assistência Estudantil (PNA-
ES): estudantes de cursos de graduação 
presenciais com origem em escola pú-
blica ou com renda mensal familiar per 
capita de “Até 1 e meio SM”. Foi atingido 
o patamar inédito de 70,2% de discentes 
com este perfil. Este patamar é o maior 
da série histórica, saltando de 44,3%, em 
1996, para 66,2% em 2014, alcançando 
agora 70,2%.

Em um país marcado por profundas 
desigualdades sociais e educacionais, é 
fato que o (a) estudante universitário 
(a) médio (a) não faz parte da camada 
mais pobre da população, já que os seto-
res mais pobres e miseráveis nem mes-
mo chegam a concluir o Ensino Médio, 
principal fator de exclusão ao Ensino 
Superior. Para usar um parâmetro na-
cional, deve-se considerar que o IBGE 

reconhece como linha da miséria uma 
renda per capita de até US$ 1,9 dia, ou 
seja R$ 140/mês, bem como linha da po-
breza uma renda per capita de até US$ 
5,5/dia ou R$ 406/mês, em valores de 
2018. A V Pesquisa registra que 26,6% 
dos discentes possuem renda familiar 
mensal per capita (RCFM) de meio salá-
rio mínimo (R$ 477,00), valores próxi-
mos da linha da pobreza. Constatou-se 
também que 26,9% possui RCFM entre 
meio e um salário mínimo e 16,6% entre 
um e um salário mínimo e meio. 

Apesar do crescimento da deman-
da por políticas de proteção social nas 
IFES, hoje a assistência estudantil não 
cobre a metade do público que ingres-
sou pelas cotas. As razões que justifi-
cam esta insuficiência seguramente 
residem na questão orçamentária, mas 
não só. Sabe-se, ao analisar a II Pesqui-
sa de Perfil Institucional das IFES (AN-
DIFES, 2018), que o quadro de pessoal 
para a assistência estudantil não é su-
ficiente nem pela dimensão numérica, 
nem pela de ofício. Faltam servidores e 
equipes de referência para que a presta-
ção do serviço possa cumprir os objeti-
vos da assistência estudantil.

O segundo grande achado é o per-
centual de estudantes autodeclara-
dos (as)  negros (as). Pela primeira 
vez, desde que as pesquisas de Per-
fil da ANDIFES foram realizadas, a 
maioria absoluta é negra, alcançan-
do 51,2% do universo.

É igualmente importante destacar 
que o percentual de estudantes oriun-
dos de escolas públicas de ensino mé-
dio é de 64,7%.

A população do sexo feminino con-
tinua crescendo. Em 1996, este público 
representava 51,4% do universo estu-
dantil das IFES. Em 2018, representa 
54,6% do total.

O percentual de estudantes cotistas 
é crescente. Entraram pelo sistema de 

cotas, no ano de 2013, 31,7% do total de 
ingressantes. Em 2017, do total de gra-
duandos (as) das IFES brasileiras 49,4% 
ingressaram por meio de cotas e, em 
2018, 48,3%. 

Aumentou também o número de 
estudantes que ingressa via ENEM/
SISU. Em 2018, 67,1% dos (as) estudan-
tes ingressaram via ENEM/SISU, um 
aumento de 18,1 p.p. em relação à 2014.

A universidade brasileira hoje é ex-
pressão dos esforços para sua real de-
mocratização. Este é um importante 
passo para o cumprimento do papel so-
cial do ensino superior público. 

Por sua vez, também se permitiu a 
fruição do direito a este ensino, já con-
sagrado no Estatuto da Juventude, a 
um número cada vez maior de pessoas 
que tradicionalmente eram excluídas 
da vida universitária. Suas famílias, 
suas visões de mundo, suas rendas, 
sua inserção no mercado de trabalho, 
sua leitura da realidade jamais serão as 
mesmas. E o país, vendo multiplicar as 
oportunidades acadêmicas a um núme-
ro maior e mais diverso de pessoas, po-
derá colher os frutos da ampliação em 
seu desenvolvimento. 

Neste sentido, as conclusões apon-
tam para o impacto das políticas de ex-
pansão, de acesso unificado, de reserva 
de vagas e de permanência. 

Mas também desafios se presentam: 
1) ampliar ainda mais a democratização 
do acesso, para que os percentuais de 
jovens matriculados no ensino superior 
atinjam as metas do Plano Nacional de 
Educação; e 2) garantir que todos (as) 
os (as) estudantes tenham dentro das 
IFES iguais condições de permanência, 
tal como reza a Constituição Brasileira 
de 1988, nossa carta magna, e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Am-
bos desafios implicam a consolidação e 
ampliação das políticas a quem se deve 
creditar os resultados apontados.

Uma universidade cada vez
mais popular e democrática?

Leonardo Barbosa e Silva 
Instituto de Ciências Sociais (INCIS)
Universidade Federal de Uberlândia

Patrícia Trópia 
Instituto de Ciências Sociais (INCIS)
Universidade Federal de Uberlândia
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m 2016 estudantes secundaristas compreen-
deram a gravidade da PEC 241 (que estabe-
leceu congelamento dos recursos da saúde e 
educação por 20 anos) e fizeram um importan-
te movimento em defesa da educação pública 

e contra o governo Michel Temer. Muita gente que não sabia 
o que era um projeto de emenda à constituição passou a com-
preender o seu significado. O que estudantes anunciaram em 
2016 está ocorrendo: faltam verbas para a educação pública, 
do ensino básico ao ensino superior e pós-graduação. Estava 
ruim e piorou. Com o Future-se, Bolsonaro, o golpe “com o su-
premo e com tudo”, o objetivo agora é destruir a universidade 
pública. A tática parece ser antiga: primeiro asfixia, precariza, 
retira recursos. Aí apresenta a solução: privatização. Criar um 
fundo privado para gerir o público. Como se o problema fosse 
gestão, como se a saída fosse o mercado, como se não fosse 
projeto tirar o caráter público das universidades brasileiras.

Na UFU, universidade na qual trabalho, o pesadelo chegou. 
Ainda não é o Future-se, mas é da família. Veio por meio do 
Documento SEI nº 1473771, que detalha os cortes em vários 
serviços e programas de bolsas. No último sábado (17/08) esse 
documento circulou nas redes sociais e retirou a energia de 
grande parte da comunidade universitária. Eu me incluo nes-
te grupo. Por mais que possamos nos colocar no grupo que 
lutou contra tudo que está aí, que poderíamos inclusive dizer: 
eu avisei, para uma comunidade que, em grande medida, foi 
insensível aos apelos dos/as estudantes e movimento sindical, 
está difícil segurar mais esse rojão.

 O documento, assinado pelo pró-reitor de planejamento e 
administração, nas palavras iniciais busca amenizar o drama: 
“ajuste nas despesas discricionárias da UFU para fazer fren-
te ao bloqueio orçamentário definido pelo Governo Federal”. 
Não diz: são cortes sobre os cortes. Um mesmo pró-reitor que 
já defendeu esse governo em conselho, uma mesma adminis-
tração que homenageou deputado que votou na PEC 241.

 Se na introdução as palavras são brandas, a sequência é 
taxativa e a aplicação é imediata. São dez medidas. De cada 
dez trabalhadores/as terceirizados/as, cinco ficarão imedia-
tamente sem emprego. Muitos serviços interrompidos como 

chaveiro, pintura, vidraçaria etc. Grande prejuízo para os 
campi que não ficam na chamada “sede”. Não haverá trans-
porte intercampi. Cortes nos transportes trarão grande preju-
ízo para os trabalhos de campo, de uma verba já tão restrita.

 Os grandes atingidos são os/as estudantes. Aqueles mesmos 
que em 2016 estavam no Ensino Médio e hoje estão nas univer-
sidades e que pediram socorro para não deixar a PEC ser apro-
vada. Muitos dependem de Assistência Estudantil, que tem sua 
política desmontada desde os últimos três anos. Vejo a fila no 
Restaurante Universitário crescer à medida que a crise aperta.

 Aqui na UFU a medida imposta, sem debate com a comu-
nidade universitária, atingirá mais os estudantes: 60% das 
bolsas de estágio serão cortadas a partir de setembro. São 400 
reais mensais, muito pouco, não é? Mas é com esse dinheiro 
que muito estudante paga comida, material didático, mora-
dia. É com esse dinheiro que muita gente sobrevive. Bolsas 
do Programa de Graduação, previstas para setembro não se-
rão implementadas. Bolsas de iniciação científica, relativas à 
contrapartida da UFU para com a FAPEMIG não serão imple-
mentadas. Você estudou, investiu no seu currículo, aprovou 
seu projeto segundo regras muito duras e não terá uma bolsa 
prevista para o próximo mês “implementada”.

Frente a tudo isso não dá para esperar. É preciso organizar o 
movimento dos “Sem Bolsa” frente a esse duro ataque. Teremos 
que aprender com os sem terra e sem teto como sobreviver a 
tudo isso. Onde esses estudantes vão morar? O que vão comer? 
Seremos mais uma vez insensíveis aos seus pedidos de socor-
ro? Proponho uma aliança solidária de todos os movimentos 
em defesa do direito de estudar. Uma rede de cooperação. Es-
tudantes, não deixem seus cursos! Não vamos deixar esvaziar a 
universidade do povo negro, pobre, das mulheres, de LGTQI+, 
das pessoas com deficiência. Foi muito duro para chegarmos 
até aqui.  Não aceitemos que essas medidas se transformem em 
estatísticas e sejam vividas apenas como dramas individuais. O 
ataque é político. É na dimensão coletiva que temos que enfren-
tá-lo. Vamos somar mais corpos nessa luta. Talvez seja hora de 
mais ocupações, como diz a palavra de ordem “enquanto morar 
for privilégio, ocupar é um direito”. Ocupemos tudo. Contra os 
Cortes, Contra o Future-se: Estudante-se!

Sobre os ataques às universidades
e os cortes de recursos na UFU

Jorgetânia Ferreira
Instituto de História (INHIS)
Universidade Federal de Uberlândia

Estudante-se!
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FUTURE-SE
DO MEC
REPRESENTA O
FIM

Ministério da Educação (MEC), em 17 de 
julho de 2019, apresentou o Programa “Fu-
ture-se” de forma autoritária e sem nenhum 
diálogo com as entidades de educação públi-
ca federal.

No mesmo momento, abriu uma consulta pública da minuta 
do Projeto Lei (PL) que institui o Programa Institutos e Univer-
sidades Empreendedoras e Inovadoras – FUTURE-SE e lançou 
uma intensa divulgação pelas mídias sociais e televisivas.

Por meio de um pronunciamento, o Secretário de Educa-
ção Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Junior, afir-
mou que o governo “quer exportar uma indústria de conhe-
cimento” e que “a educação pública brasileira pode ser um 
produto de exportação”. O programa trata de conceitos como 
empreendedorismo, produtividade, criação de startups e con-
tratação de Organizações Sociais. No decorrer da transmissão 
ao vivo do pronunciamento do Secretário, internautas mani-
festaram a sua indignação com o novo programa. “O progra-
ma deveria se chamar Fature-se”, disse um deles.

Apresentamos aqui alguns pontos que possam fortalecer 
a luta contra este programa.

8

Comissão de Estudos da ADUFU sobre o Future-se:
Helvécio Damis (Faculdade de Direito - FADIR)
Mara Regina do Nascimento (Instituto de História - INHIS)
Natália Scartezini (Instituto de Ciências Sociais - INCIS)
Olenir Mendes (Faculdade de Educação - FACED)
Valéria Resende (Faculdade de Educação - FACED)
Cleber Couto (Assessor Político da ADUFU)
Comunicação ADUFU
Jurídico ADUFU
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O FUTURE-SE NÃO FORTALECE 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E 
ABRE ESPAÇO PARA PRÁTICAS 
DE CORRUPÇÃO:

Pois transfere para a iniciativa pri-
vada a gestão do patrimônio público 
e dos recursos financeiros e humanos 
das instituições federais. Atribui às 
IFES, por meio de parcerias com or-
ganizações sociais (OS), a captação 
de recursos financeiros, desrespon-
sabilizando o governo com o finan-
ciamento das IFES e abrindo espaços 
para práticas de desvirtuamento dos 
bens públicos.

COM O FUTURE-SE AS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE ENSINO FICARÃO
REFÉNS DAS OS

Pois a Organização Social (OS) é 
uma instituição de interesse e direi-
to privado que gerenciará a execução 
das atividades das IFES, suplantando 
todas Instâncias deliberativas e repre-
sentativas das IFES. Isto fere frontal-
mente a autonomia universitária!

TODO O NOSSO PATRIMÔNIO 
FICARÁ EM UM FUNDO DE IN-
VESTIMENTO NO MERCADO 
FINANCEIRO

Todos os imóveis e recursos finan-
ceiros existentes e que vierem a existir 
das IFES serão entregues às OS para 
compor um fundo de investimento de 
natureza privada, que ficará a mercê 
das variações e especulação do mercado 
financeiro.

COM O FUTURE-SE, AS IFES 
FICARÃO À MERCÊ DOS 
INTERESSES DO SETOR 
PRIVADO E DA  INSTABILIDADE 
ECONÔMICA

Pois o governo ao cortar verbas de 
custeio e de financiamento das IFES, 
induzirá as instituições a submeter aos 
interesses privados que são orientados 
pelo mercado econômico.

O FUTURE-SE ACABA COM OS 
CONCURSOS PÚBLICOS PARA 
DOCENTES E TÉCNICOS (AS)

As OS poderão contratar, sem con-
curso, profissionais para atuarem 
dentro das IFES, de acordo com seus 
interesses. Poderão também impor mo-
delos de gestão que levarão a precariza-
ção do serviço público.

OS CURSOS PRECISARÃO  DISPUTAR NO MERCADO OS RECURSOS 
PARA SE  MANTEREM

O Future-se induz, por meio dos 3 eixos, o sucateamento e até a extinção de mui-
tos cursos que não atendem os interesses lucrativos do mercado.

O FUTURE-SE FERE OS  PRINCÍPIOS DA GESTÃO  PÚBLICA
O programa prevê que os contratos não precisarão ser feitos mediante licitação 

pública e que a prestação de contas dos serviços e dos gastos realizados poderão ser 
realizadas de forma simplificada. Tais medidas são portas abertas para propinas, 
corrupção e fraudes.

O FUTURE-SE PREVÊ QUE O ESTADO BRASILEIRO FINANCIE 
EMPRESAS E  INTERESSES ESTRANGEIROS

Isso servirá apenas para fortalecer o ambiente empresarial, do mercado e do lu-
cro, mas não as pesquisas de interesse público nacional. Que nacionalismo é esse? 
Isso é “Brasil acima de todos”?

É O FIM DO SUS!
De acordo com o Future-se, os Hospitais Universitários poderão aceitar convê-

nios de planos privados de assistência à saúde. Significa que o cidadão encontrará 
duas filas: uma para o atendimento público e outra para quem paga plano de saúde. 
E pela lei de Mercado da saúde: o paciente do plano será atendido primeiro. Além da 
precarização e extinção do atendimento público de saúde, o programa abre as portas 
da utilização dos equipamentos e bens públicos de saúde pela iniciativa privada.

Devemos ficar atentos pois as instituições federais de ensino superior estão 
sob fortes ataques do atual governo que vão dos cortes de verbas, na proposição 
do Future-se passando pela difamação e desvalorização dos docentes até à des-
qualificação da produção intelectual e científica das IFES. Por isso, vamos à luta 
em defesa da autonomia da universidade pública, gratuita e de qualidade.

Audiência Pública sobre o Future-se na UFU
Em 27 de agosto, a administração superior da UFU, organizou Audiência Pública 

sobre o Future-se e acerca dos cortes orçamentários impostos pelo atual governo. O 
auditório do bloco 3Q, no campus Santa Mônica, ficou completamente lotado. A mesa 
da Audiência foi composta por membros/as da administração superior, que convida-
ram ADUFU, SINTET, Diretório Central dos Estudantes (DCE), Associação de Pós-
-Graduandos (APG) e órgãos e comissões ligados ao judiciário e legislativo da cidade. 

Todos e todas as falas apontaram para o fato de que o projeto apresenta inúmeras 
lacunas e incertezas, sendo preocupante a sua implementação, que poderia contribuir 
para um cenário de privatização e desmonte da educação pública federal. Na ocasião, 
a administração superior apresentou a sua análise preliminar, que concluiu problemas 
e fragilidades na proposta do governo: 

“Sobre a minuta do Projeto de Lei do Future-se, a Administração Superior da UFU 
verificou que os eixos apresentados não constituem inovação no âmbito da Instituição 
e são desenvolvidos com regulamentações específicas dadas pelos Conselhos Superio-
res e em conformidade com o Estatuto da UFU e seu Regimento, bem como o Plano 
Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE)” (Nota Oficial da Reitoria, em 
24/08/2019).

Conselho Universitário da UFU rejeita o Future-se
Em 13 de setembro ocorreu o Conselho Universitário (CONSUN) extraordinário 

que decidiu pelo posicionamento contrário em relação ao programa “Future-se”, 
por 114 votos contrários e dois votos favoráveis. De acordo com o Portal Comunica 
UFU, na avaliação do reitor da UFU, professor Valder Steffen Jr, “a posição do Con-
selho Universitário expressa claramente aspectos importantes, tais como a falta 
de clareza e omissões do Future-se, quanto à autonomia universitária, à garantia 
de financiamento público das universidades e institutos federais, dentre outros 
aspectos, e demonstra que a UFU sempre esteve aberta ao diálogo, principalmente 
quanto a programas estruturantes e que promovam o crescimento e o desenvolvi-
mento da universidade pública”.
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 “Destruir a 
universidade 
brasileira é 
destruir o 
Brasil. 
Temos que 
defendê-la!”

U ma referência para a esquerda internacional, James Green, é um 
renomado historiador especializado em estudos latino-america-
nos, brasilianista e ativista dos direitos LGBT norte-americano. 
Ele publicou sete livros sobre o movimento LGBT, sendo cinco 
em português, morou no Brasil na década de 70 quando fundou o 

SOMOS - Grupo de Afirmação Homossexual. Green atualmente é professor da Uni-
versidade Brown, onde leciona história da América Latina. 

James Green esteve em Uberlândia no dia 24 de junho, a convite do Programa de 
Pós-graduação em História da UFU, onde ministrou a palestra “não podemos ficar ca-
lados”: uma história sobre a solidariedade norte-americana com as lutas pela democra-
cia no Brasil nos últimos 50 anos. Aproveitamos a oportunidade da visita para fazer a 
entrevista opinativa, cujos principais trechos compartilhamos agora com vocês.

BRASIL - EUA E AS LUTAS DEMOCRÁTICAS
“Basicamente existe no Brasil uma noção de que como o governo norte-ame-

ricano apoiou o golpe de 64, o público americano ficou calado e apoiou essa polí-
tica do governo do presidente Johnson e dos outros presidentes depois dele. Na 
verdade, existia já em 69, 70 um grupo de clérigos formado por alguns brasileiros 
exilados, mas basicamente por norte-americanos e pessoas que tinham laços com 
Brasil que organizaram vários tipos de solidariedade com o País. A primeira cam-
panha era contra a tortura e foi muito importante porque eles levaram denúncias 
de brasileiros para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA. Foi 
a primeira vez que houve esse tipo de denúncia sobre tortura na América Latina. 

Fizeram uma série de campanhas  no congresso e dentro das universidades nor-
te-americanas tentando influenciar opinião pública até que eles conseguiram, já 
em 71, que o New York Times e o Washington Post denunciassem a tortura no 
Brasil e criticassem o apoio do governo norte-americano ao governo brasileiro. 
Depois, quando começou o processo da democratização nos anos 70 e 80, houve 

muito trabalho com os sindicatos norte-a-
mericanos em defesa de Lula quando ele 
foi preso. Mobilizaram-se muitos sindica-
tos e dirigentes sindicais para dar solida-
riedade pela sua libertação. Em outro mo-
mento havia muito trabalho sobre a selva 
amazônica. Preocupação com o desmata-
mento e a defesa dos indígenas. E depois, 
quando Lula foi eleito em 2002 nós orga-
nizamos uma rede para defender as medi-
das progressistas no novo governo. 

REDE NACIONAL PELA 
DEMOCRACIA NO BRASIL

Mas eu acho que o mais importante 
é sobre o que está acontecendo hoje. De-
pois da eleição de Bolsonaro, nós funda-
mos nos Estados Unidos, em 1° de dezem-
bro na Universidade de Columbia, a Rede 
Nacional pela Democracia no Brasil. É 
uma rede de brasileiros e americanos que 
estão envolvidos em fazer solidariedade 
em defesa da democracia no Brasil. Nós 
temos 40 grupos afiliados à Rede Nacio-
nal, pessoas em 30 cidades, 1500 pessoas 
trabalhando conosco e contatos em 234 
universidades e faculdades.”

“Nós organizamos 50 eventos em 
homenagem a Marielle no aniversário 
da morte dela, por todo o país.  Depois 
quando, pela Câmara de Comércio Bra-
sil-Estados Unidos, Bolsonaro ia rece-
ber uma homenagem, grupos em Nova 
York e no resto do país se mobilizaram 
contra a ida dele, pressionaram muito, 
tanto que o prefeito de Nova York se re-
cusou a recebê-lo. Várias companhias 
que patrocinavam historicamente o 
evento retiraram o seu apoio como a 
Aérea Delta e o Financial Times. Bolso-
naro não foi para Nova York por medo 
dos protestos. Depois ele resolveu ir 
para Dallas, mas mesmo sem nenhum 
brasileiro ativista nessa cidade, conse-
guimos mobilizar pessoas da esquer-
da local para organizar eventos para 
enfrentá-lo. Em Dallas, atualmente, 
estamos organizando uma campanha 
onde queremos influenciar o congres-
so norte-americano para passar uma 
resolução denunciando todas as medi-
das antipopulares, anti-sindicais, anti-
-LGBT, anti-mulher e anti-indígena do 
governo Bolsonaro. Achamos que va-
mos conseguir que mais de 150 depu-
tados assinem esse abaixo-assinado, 
mas vamos fazer uma campanha na-
cional para conscientizar, pelo menos, 
os políticos e outras autoridades.

Letícia França
Jornalista da ADUFU
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O primeiro abaixo-assinado foi “Ele 
Não” e depois fizemos outros abaixo-
-assinados em defesa da universidade 
brasileira. Primeiro quando houve uma 
pressão contra o professor Luis Felipe 
Miguel em Brasília, quando ele deu um 
curso sobre o golpe, então fizemos ou-
tras atividades para dar solidariedade.” 

CORTES ORÇAMENTÁRIOS
NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

“Estamos muito preocupados com 
essas medidas novas do governo como 
o corte de 30% no orçamento universitá-
rio, especialmente porque afeta as pes-
soas bolsistas que têm a possibilidade 
de estudar. Isso é uma coisa nova nesse 
país, ter uma diversidade na universi-
dade que historicamente era para classe 
média e classe média alta. Sabemos que 
nos últimos 14 anos, com políticas do go-
verno Lula e Dilma, ampliou-se muito a 
participação de pessoas afrodescenden-
tes indígenas e pessoas de baixa renda. 

Então essas pessoas agora não têm 
bolsas nem possibilidade de estudar e 
vão largar a universidade. É uma ma-
neira de eliminar essa transformação 

que houve nas universidades brasi-
leiras. Nós de fora que trabalhamos 
com universidades brasileiras estamos 
muito preocupados, dando muita so-
lidariedade, incentivando intercâm-
bios, incentivando a visita de pessoas, 
estando alerta à situação e dando o 
nosso apoio na medida do possível.

Destruir a universidade brasileira é 
destruir o Brasil. Temos que defendê-la. 
É uma grande conquista dos últimos 
anos porque é uma universidade cada 
vez mais diversa e mais inclusiva.”

“A gente está correndo uma marato-
na e não uma corrida de 200 metros. 
Vão ser anos de luta para derrubar não 
somente esse governo, mas o que que 
vai vir depois. Até que uma grande 
frente da esquerda consiga acumular 
forças para voltar a seguir fazendo as 
atividades que fizeram durante os go-
vernos de Lula e Dilma.”

MOVIMENTOS POLÍTICOS 
CONTEMPORÂNEOS

 “É fundamental lutar pela democra-
cia, e lutar pela democracia não para 
alguns, mas para todo mundo. A de-

mocracia implica o direito pleno para 
os gays, as lésbicas e as travestis terem 
igualdade na sociedade, então por isso 
nós organizamos o nosso movimen-
to independente. É fundamental lu-
tar pelo direito ao aborto para mulher, 
que tem todo direito de controlar o seu 
corpo. Então tem que enfrentar as re-
ligiões que estiverem contra essa ideia 
de libertação da mulher e do direito 
do corpo dela. Também das questões 
que o movimento negro está levantan-
do neste momento de não voltar atrás 
nas conquistas dos últimos anos para 
melhorar a situação da participação 
do afrodescendente e do indígena nas 
universidades e nas escolas e realmente 
igualar as possibilidades na sociedade 
altamente hierarquizada.

Mas também existe um debate, hoje 
em dia, de alguns setores que estão di-
zendo que nós perdemos base dentro 
das igrejas evangélicas. Então nós temos 
que alargar um pouco as questões iden-
titárias para poder recuperar essa base 
evangélica que votou no Lula, porque 
gostava dos programas que ele oferecia 
às pessoas mais carentes no país.

Eu não acho que a esquerda que 
foi derrotada nestes últimos anos vai 
conseguir formar uma nova unidade 
se não entender que a unidade exi-
ge a participação de todo mundo. Se 
têm pessoas dentro da esquerda que 
são atrasadas, que não entendem essa 
questão é nossa tarefa educá-los, con-
vencê-los que eles estão vivendo no sé-
culo 19, mas nós estamos no século 21. 
Acorda amor, o mundo mudou e você 
tem que mudar com isso!”
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A Educação Pública no Brasil vem sendo atacada a duros golpes pelo 
próprio Governo Federal que deveria defendê-la, cuidá-la e trabalhar 
para que ela prosperasse. O mandatário da república, Jair Bolsonaro, 
designou, no dia 08 de abril, como ministro da educação o economis-
ta e executivo do mercado financeiro Abraham Weintraub. E em pou-

co mais de um mês à frente da pasta do MEC ele anunciou cortes de 30% no orçamento das 
Universidades Federais.

Para tentar justificar os cortes, Weintraub disse em entrevista para o jornal Estado de 
São Paulo: “Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, 
estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. A lição de casa precisa estar feita: 
publicação científica, avaliações em dia, estar bem no ranking”.

Em resposta aos cortes e ao posicionamento ultrajante do ministro, membros de comu-
nidades acadêmicas de todo Brasil, organizados em entidades ou não, levaram às praças e a 
outros espaços públicos de suas cidades pôsteres e resumos de trabalhos acadêmicos para 
apresentar suas pesquisas para pessoas que não costumam frequentar eventos acadêmicos. 
Esses banners se somaram aos cartazes e faixas de protesto de trabalhadores/as da área do 
ensino e membros da comunidade em geral e ganharam as ruas em defesa da educação. 

Em Uberlândia, no dia 09 de maio, durante o “Ato em defesa da Educação, Ciência e Tec-
nologia” centenas de pessoas das comunidades acadêmicas da UFU e do IFTM ocuparam 
a Praça Ismene Mendes para protestar contra os cortes no orçamento da educação, que só 
na UFU chegaram a 42 milhões. Na praça, apresentaram trabalhos sobre os mais variados 
temas e levaram para a população os seguintes questionamentos: “Você se preocupa com a 
educação e a produção de conhecimento do seu país? Sabe que as universidades públicas pro-
duzem ciência e tecnologia de alta qualidade? Imagina o impacto que cortes orçamentários 
podem causar no desenvolvimento de pesquisas importantes das mais diversas áreas? ” 

Desde então, outras quatro grandes mobilizações nacionais em defesa da edu-
cação tiveram adesão em Uberlândia e levaram milhares de pessoas para as ruas do 
município. A pauta dividiu espaço com a luta contra a Reforma da Previdência que 
retira direitos dos e das trabalhadoras do Brasil. 

Servidoras, servidores e estudantes da Educação da rede municipal, estadual, par-
ticular e federal de Uberlândia aderiram à Greve Nacional da Educação e paralisaram 
suas atividades no dia 15 de maio. Em pelo menos 75 escolas, além da UFU e do IFTM, 
não houve aulas nessa data. A praça Ismene Mendes ficou lotada de manifestantes que 
levaram livros, cartazes, faixas, bandeiras e banners acadêmicos. Mais de cem pessoas 
participaram da intervenção artística “BalbUdia” organizada pela professora Luciana 
Arslan, do IARTE/UFU em parceria com a ADUFU-SS. A passeata deste dia foi histó-
rica, mais de 20 000 pessoas caminharam pelas ruas do centro de Uberlândia em luta 
pela Educação Pública e contra a Reforma da Previdência. Também houve protestos 
nos campi da UFU localizados nas cidades de Ituiutaba e Monte Carmelo.

Em 30 de maio houve mais resistência. Neste dia Nacional de Luta pela Educação e con-
tra a Reforma da Previdência as atividades começaram cedo. Na Tenda da Resistência que 
foi montada no Campus Santa Mônica da UFU, houve panfletagem, oficinas de cartazes 

e ensaio do grupo de percussão. Atividades 
de concentração para o ato principal tam-
bém aconteceram no Campus Umuarama. 
No meio da tarde, uma passeata vibran-
te com cerca de 5 000 pessoas de todas as 
idades, partiu da Tenda da Resistência e 
impactou 4 km de ruas e avenidas com a 
leveza de milhares de balões coloridos e a 
inspiração das músicas de protesto das e 
palavras de ordem. 

O enfrentamento nas ruas foi retomado 
em 14 de junho. Em Uberlândia, dezenas de 
escolas municipais pararam as atividades. 
Integrantes de movimento sociais interdi-
taram uma das principais rodovias da re-
gião. As Instituições Federais de Ensino da 
cidade também paralisaram com grande 
adesão de todas as categorias. O esvazia-
mento da UFU, por exemplo, ficou explícito 
na reportagem do jornal G1 sobre a parali-
sação:  “O G1 entrou em contato com a as-
sessoria (de comunicação da Universidade) 
para saber sobre a movimentação na UFU, 
mas as ligações não foram atendidas já que 
a categoria também paralisou.”

Neste dia a concentração para o ato 
foi na praça Clarimundo Carneiro, houve 
apresentações musicais e intervenções 
artísticas seguidas por uma passeata.

“Sejam bem-vindos calouros, mas a 
UFU pode não terminar o semestre.” Essa 
e outras frases, escritas em faixas nas en-
tradas dos campi da UFU recepcionaram 
a comunidade acadêmica no início do se-
gundo semestre letivo de 2019. E foi por 
essa preocupação com a sobrevivência de 
Educação Pública e em oposição à Refor-
ma da Previdência, que o Tsunami da Edu-
cação, levou no dia 13 de agosto 1,5 milhão 
de manifestantes às ruas de 205 cidades 
do País. Em Uberlândia professores/as, 
estudantes, técnicos/as e demais trabalha-
dores/as fizeram parte desse Tsunami que 
“inundou” a praça Ismene Mendes e as 
avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto. 

Cinco grandes atos 
em quatro meses:
acompanhe o andamento das lutas em Uberlândia 

15 DE MAIO 30 DE MAIO 14 DE JUNHO 13 DE AGOSTO

Letícia França
Jornalista da ADUFU
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alco montado, lonas postas, estrutura pronta: sinais que indicam o resultado do 
empenho e trabalho de professores e professoras em torno do reencantamento.

O encantamento pressupõe um deslumbre, uma admiração, um grande pra-
zer pela qualidade do que se percebe. Em tempos de retirada de direitos e governo 
autoritário e despreparado fica difícil se encantar. Fica distante atingir o sublime.

Quando falta o remédio no posto de saúde, quando as universidades cortam bolsas, 
quando reitores eleitos democraticamente não são empossados, quando a aposenta-
doria é ameaçada, quando a Amazônia queima, quando o Ministério da Cultura é fe-
chado, quando ícones autoritários da ditadura são enaltecidos, quando os preços não 
param de subir e os empregos desaparecem, quando…

Quando é triste, quando tudo é escárnio com a luta histórica de um povo, resta-nos 
reencantar. Redescobrir os prazeres. Escolher as companhias. Ouvir música. Ler poe-
sia. Encarar de frente as artes. (Re)encantar um cotidiano ausente de sentidos.

31 de maio, por volta de 10 horas, quem saúda Mart’nália quando chega em Uber-
lândia é a energia da abundância. No hotel, uma gamela de frutas estava à sua espera, 
representativa de sua conexão com a divindade para a qual é iniciada, o orixá Oxóssi. 

O nome Oxóssi quer dizer “caçador do povo”, segundo a tradição africana iorubá. Con-
tam os mais antigos que o caçador fora o único capaz de matar com uma flecha só um pás-
saro maligno que prometia acabar com o seu clã. Com o auxílio de sua mãe, que possuía a 
capacidade de se comunicar com as grandes mães ancestrais, exterminou a ave. 

Lutou para defender os seus e as suas. Assim como os grupos de resistência envolvidos na 
energia de 31 de maio: um sindicato, uma mulher negra e artista, um grupo teatral questiona-
dor e um Terno de Congado que emociona pela tradição que carrega. Coletivos que orquestra-
ram lutas e resistências e obtiveram vitórias importantes para a democracia nos últimos anos.

BRASIL RALÉ
O coletivo Brasil Ralé é uma iniciati-

va independente, um movimento de re-
sistência cultural que abraça dezenas de 
cursos da UFU e membros da sociedade. E 
quem duvida que a juventude é revolução?

Esse coletivo diz o seguinte: “Amado-
res e amadoras que somos, não possuí-

mos técnica alguma, tampouco poderíamos ser chamados de atores e atrizes. Ao fim 
do próximo ato, vocês verão que são simplesmente provocadores e provocadoras, ins-
trumentos de uma mensagem nada simples.” 

O que é a opinião pública? Quem é o Mercado? Qual é o mito? Quantos “Brasis” 
cabem dentro dessa nação? Numa realidade em que os direitos humanos e a sustenta-
bilidade se tornaram polêmica, eles se necessários.

Passando por temas como autoritarismo, fascismo, cotas, desigualdade, feminis-
mo, dentre outros, o grupo fez o público questionar os absurdos dos tempos atuais.

TERNO DE CONGADA
A Congada tem um papel significati-

vo nas vidas das mulheres e homens ne-
gros da região. É uma festa de devoção 
católica, preparada durante alguns me-
ses do ano. Suas primeiras manifesta-
ções datam dos tempos de escravização 
das populações negras no Brasil colonial.

O Terno Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário faz parte desse cenário conga-
deiro em Uberlândia desde 1929. Foi fundado pela família Nascimento, que também 
é fundadora da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Uberlândia, sendo o Sr. 
Elias Nascimento fundador e primeiro presidente da Irmandade e primeiro Capitão do 

Terno Marinheiro de Nossa Senhora do Ro-
sário. Nos meados dos anos de 1980, a Srª. 
Maria Aparecida Martins, conhecida como 
Dona Dolores, assumiu a coordenação do 
Terno tornando uma das primeiras capitãs 
de congado de Uberlândia. Desde então, a 
coordenação do terno passa a ser feminina. 
Após a morte de Dona Dolores, em 2007, 
sua filha Antônia Aparecida Rosa assume 
o papel de Capitã e coordenadora do terno.

A celebração refletiu a memória da es-
cravização, o racismo, as dificuldades coti-
dianas, a segregação socioespacial da negri-
tude, mas também, a fé, as superações, os 
laços étnicos, a esperança e as conquistas.

MART’NÁLIA CANTANDO
MUITO MAIS QUE VINÍCIUS

Dias antes de desembarcar em Uber-
lândia, Mart’nália concedeu entrevista à 
jornalista Adreana Oliveira, do Diário de 
Uberlândia. Questionada sobre a situação 
pela qual passa o Brasil, a artista respondeu: 
“Nossa cultura, nossa educação e nossa 
saúde são primordiais. Não vou a palanque 
nem tenho a voz ativa porque não sei e não 
gosto mesmo de discutir! É vergonhoso 
esse retrocesso. É lamentável! Estamos to-
dos sofrendo, todos se mexendo de algum 
jeito para ter sentido. Ficar em cima do 
muro nunca, podemos fazer e dizer coisas 
cada um do seu jeito. O meu, por exemplo, 
foi gravar o Vinicius, falar de amor... Exaltar 
a mulher dentro dessa visão de feminicídio 
que estamos passando”.

Em sua apresentação na UFU, Mart’ná-
lia disse do seu jeito e comoveu a todos e 
todas. Cantou o amor de Vinícius, fazendo 
deste sentimento um ato revolucionário. 
Mais que isso, fez uma espécie de “segundo 
show” após repertório de Moraes, embar-
cando o público em seus grandes sucessos 
que fizeram emergir memórias.

Reencantar a política com a cultura

Isley Borges
Jornalista da ADUFU

ADUFU marca celebração de seus 40 anos com show de Mat’nália, teatro do grupo Brasil 

Ralé e apresentação do Terno de Congado Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário

Letícia França
Jornalista da ADUFU
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A
ideia de melhoramento do homem, chamada de euge-
nia, sempre fez parte dos projetos políticos de estados 
nacionais, de movimentos totalitários e de sociedades 
científicas que abraçaram e defenderam teses sobre a 
superioridade da “raça” branca. As teses sobre a supe-

rioridade das “raças” brancas sempre estiveram aliadas a ideia de 
progresso da nação. Enquanto o negro e o mestiço sempre foram 
vistos como obstáculos ao desenvolvimento. Portanto é de suma 
importância reconhecermos que ideias e práticas eugênicas ain-
da persistem no território nacional. Discursos de caráter evolu-
cionista alicerçados na lógica do branqueamento e as tentativas 
de demonização e eliminação das manifestações culturais de ma-
trizes africanas confirmam que no Brasil o racismo, a segregação 
e a discriminação fazem parte das relações sociais, estando pre-
sentes em discursos religiosos, nas políticas públicas da área de 
segurança e no funcionamento das diversas instituições públicas 
e privadas. Sendo assim, não é equívoco dizer que os partidários 
da eugenia, que ainda existem e estão entre nós, acreditam que 
existe uma “raça superior” e que essa é a branca. Cabe ressaltar 
que o termo eugenia não circula livremente em nossa sociedade, 
mas as práticas que ele nos remete estão bem vivas.

No Brasil os antigos defensores da eugenia não apenas acre-
ditavam na purificação e melhoria racial como condição para o 
progresso da nação, como defenderam políticas públicas que co-
locassem essa ideia em prática. E, para efetivar suas crenças, os 
partidários da eugenia apoiavam o branqueamento da população, 
o controle dos matrimônios, a criminalização das manifestações 
culturais de matrizes africanas e a higienização moral e sanitá-
ria da população brasileira. Entre nós, os maiores defensores da 
eugenia da nossa sociedade foram o médico Renato Kehl (1889-
1974), o intelectual Edgard Roquete-Pinto (1884-1954) e o escritor 
Monteiro Lobato (1882-1948). Intelectuais que divulgaram a ideia 
de que o progresso da sociedade brasileira só seria possível com 
seu melhoramento e este só seria atingido com o branqueamento 
da nação. Se na História a eugenia simbolizou branqueamento, 
aperfeiçoamento da nação e embelezamento da raça, ela constan-
temente aparecia em discursos jornalísticos e na voz de políticos, 
como forma de instituir uma mentalidade racista. Esta ideia ain-
da tem seguidores e, é fato que ela não está soterrada, pois a tese 
do embelezamento e melhoria da raça reapareceu no discurso de 
um General, que vive entre nós e fez sua estreia na vida política, 
exaltando a beleza de seu neto. Este militar disse que seu neto é 
belo, porque é resultado do branqueamento da raça. Ideia antiga, 
mas que infelizmente não está morta. Então retomemos breve-
mente a História desse conceito nas terras tupiniquins.

No decorrer dos séculos XIX e XX, a ideia de melhoramento 
do homem conquistou centenas de adeptos no mundo e na so-
ciedade brasileira. O movimento eugênico, defensor da ideia de 
melhoria da humanidade, tanto física quanto intelectualmen-
te, tornou-se tão forte nos estados do Rio de Janeiro e São Pau-
lo que deu origem a sociedades que defenderam abertamente 
o branqueamento. E foi na capital paulista, em 1917, que nasceu 
a primeira sociedade eugênica. Esta sociedade, defendeu a tese 
da superioridade física e intelectual da “raça” branca. Teses que 
encontraram abrigo, principalmente, nas elites do estado de São h
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Paulo. Estado que foi a principal região cafeeira no período im-
perial e durante as três primeiras décadas da República e, é nessa 
região que se localiza a cidade de Ribeirão Preto, conhecida como 
a Capital do Café. Cidade emblemática ao falarmos de higieniza-
ção e branqueamento.

O movimento eugênico paulista que nasceu e cresceu no 
contexto da economia cafeeira, gerou até nomes de bairros em 
duas cidades do Estado de São Paulo. A cidade de São Paulo 
(capital) e Ribeirão Preto, no interior, possuem bairros com o 
nome Higienópolis. Bairros tradicionais onde localizavam-se 
as luxuosas residências dos ricos cafeicultores. Estes bairros 
foram os primeiros a receberem redes de esgoto e tratamento 
de água. Bairros que a população miscigenada, afro-brasileira, 
fora impedida de circular. 

Percorrer as ruas desses bairros, tanto da capital, quanto da 
cidade de Ribeirão Preto, nos possibilita imaginar a riqueza dos 
antigos produtores de café 
que marcaram profun-
damente a vida cultural, 
política e social da nossa 
sociedade. As requintadas 
e luxuosas mansões da 
elite cafeicultora localiza-
das nos bairros de nome 
Higienópolis, evidenciam 
a ideia eugênica de pro-
mover a melhoria e o pro-
gresso da sociedade bra-
sileira. Melhoria que na 
prática significou expulsar 
os afro-brasileiros e suas 
manifestações culturais 
das áreas centrais das ci-
dades brasileiras. 

O nome Higienópolis 
nos remete ao termo grego 
Polis, que significa cidade, 
mas, ao ser acrescentado 
o prefixo higiene, deu ori-
gem ao nome Higienópo-
lis, que ganha a conotação 
de “cidade da higiene”. É 
digno de nota que os bair-
ros Higienópolis da cidade 
de São Paulo e Ribeirão 
Preto, com suas respectivas ruas arborizadas das áreas centrais, 
eram habitados pela elite econômica que reproduziram, nes-
ta ex-colônia portuguesa, os costumes, o vestuário e o modo de 
vida da sociedade francesa da época. A grandiosa arquitetura e 
o luxo dos casarões onde residiam as ricas famílias cafeicultoras 
demonstram a efetivação deste projeto de vida. 

Mas, para reproduzir os costumes franceses da época, numa 
sociedade marcadamente miscigenada, na qual a cultura de ma-
triz africana marcava profundamente o cenário social, religioso 
e cultural só foi possível com o silenciamento das manifestações 
culturais afro-brasileiras. E silenciar significava limpeza racial e 
higienização cultural. Evidenciando que a ideia de branqueamen-
to da população brasileira, defendida por partidários da eugenia, 
não se referia somente a cor da pele da população, mas também 
as crenças e costumes. Branquear era apagar do território nacio-

nal as manifestações culturais de matrizes africanas, silenciando 
tambores, calando terreiros e as vozes afro-brasileiras. O desejo de 
uma parte da elite intelectual, política e econômica sempre foi su-
jeitar o negro e o mestiço num determinado espaço social, enfim, 
o desejo era segregá-los e lentamente eliminá-los da paisagem so-
cial. E hoje esse desejo de calar e eliminar as vozes afro-brasileiras 
ganha força em novos discursos e práticas higienistas e racistas. 

Em várias cidades brasileiras, jovens residentes na periferia, 
que na sua maioria são pobres, negros e mestiços continuamente 
são abordados pelo polícia e por seguranças nas portas de Sho-
ppings Centers, em praças, ônibus e restaurantes. Uma prática 
que tem se tornado comum, por parte das instituições públicas 
e privadas responsáveis pela segurança, é parar ônibus que estão 
repletos de jovens negros e proibi-los de seguirem rumo às praias 
badaladas das cidades brasileiras. Jovens negros moradores da pe-
riferia são constantemente impedidos de circularem por locais fre-

quentados pela população 
branca e rica. Estas ações, 
por parte do poder públi-
co e associações civis são 
cada vez mais frequentes e 
visíveis. Em cidades como 
São Paulo e Ribeirão Preto, 
a “capital do café”, hoje co-
nhecida como a “capital da 
cultura”, localidades onde 
os rolezinhos eram fre-
quentes, a discriminação 
ganhou folego, e as ideias 
sobre a higienização moral, 
social e biológica renascem 
no imaginário com mais 
intensidade. Alerto para o 
fato de que essas ideias não 
são exclusividade dessas ci-
dades. Portanto é inegável 
que este processo discrimi-
natório está presente em 
todo território nacional e 
nesse contexto, ainda nos 
defrontamos com um ca-
pitão da reserva, que usa o 
termo “solução final” para 
se referir a comunidade da 
rocinha. Receio que esta 

ideia tenha sido acolhida nas ruas esburacadas das cidades brasi-
leiras e nos condomínios luxuosos, com suas muralhas, que se as-
semelham, arquitetonicamente, a penitenciárias. 

Não é difícil constatar que parte da nossa sociedade ainda 
deseja novas Higienópolis sociais, e que estas sejam instaladas 
nas praças, nos shoppings, nos aeroportos e praias, como par-
te da solução final. Afinal determinadas políticas públicas, que 
não são nada sociais, apontam para isso. Basta um mínimo de 
discernimento para reconhecermos que a política de segurança 
pública implantada em boa parte do território nacional é uma 
política de extermínio da população negra. Um mero “detalhe” 
dessa política é a ação do “caveirão” voador que constantemente 
faz suas peripécias mortíferas sobre as comunidades carentes 
do Rio de Janeiro. Não dá para negar que estamos presenciando 
uma caçada urbana.

[A eugenia] ainda tem 
seguidores e, é fato que ela não 
está soterrada, pois a tese do 
embelezamento e melhoria da 
raça reapareceu no discurso 
de um General, que vive entre 
nós e fez sua estreia na vida 
política, exaltando a beleza 
de seu neto. Este militar disse 
que seu neto é belo, porque é 
resultado do branqueamento 
da raça. Ideia antiga, mas que 
infelizmente não está morta. 
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Hoje a 
aula é
na rua!

otografias dos atos contra a Refor-
ma da Previdência e em defesa da 
educação pública, ocorridos em 
Uberlândia nos dias 09 de maio, 15 
de maio, 30 de maio, 14 de junho e 13 
de agosto, nos quais a ADUFU - Se-
ção Sindical esteve na construção.
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