
Porto Alegre, 12 de agosto de 2015. 

Cara comunidade escolar do CAp: 

 

Este texto é longo, mas sua leitura se justifica: ele é uma retomada do movimento de greve dos 
professores do CAp das suas causas e do ponto em que nos encontramos. 

Quando nós, professores, decidimos entrar em greve, foi por duas razões muito fortes. Uma delas é o 
que chamamos de 'pauta nacional', que está ligada aos cortes de verbas para a Educação, que têm-se 
refletido terrivelmente na estrutura das universidades e institutos federais. Para vocês terem uma ideia, 
o curso que forma, entre outros profissionais, professores de Ciências, na UFRGS, teve cortes que 
estão se refletindo nas saídas a campo. Isso quer dizer que quem administra o dinheiro acha que não é 
fundamental que um professor de Ciências em formação possa visitar lugares e ver animais (bichos) e 
plantas sobre os quais vai ter de dar aula, acompanhado de seus professores. Então, daqui a alguns 
anos, teremos professores de Ciências formados na UFRGS que não visitaram os lugares dos quais 
falam e que, apesar de terem passado em um vestibular muito (super) concorrido e de terem tido 
excelentes professores, não ganharam a oportunidade de ter a formação correta, a qual tinham direito, 
porque o Ministério do Planejamento achou que as universidades precisavam de menos verba, e a 
Reitoria e o Ministério da Educação aceitaram. 

A outra razão é a 'pauta local', que é muito séria, e uma ligada à outra. Por exemplo: o fato de não 
termos merenda adequada no CAp prejudica a todos. A EJA (Educação  para Jovens e Adultos) que já 
teve jantas completas, saborosas e muito importantes para quem trabalha o dia todo e, ainda, estuda à 
noite. Quando se fala do almoço, não ter merenda adequada resulta nos alunos terem como única 
opção trazer de casa lanches e comida fria, ou pagar para comer no bar. Muitos alunos vão ao RU, 
onde há filas enormes (o que provoca atrasos), fazendo com que menores de idade, não 
acompanhados por seus responsáveis, convivam com os adultos da Graduação e com todos aqueles 
que estejam circulando pelas matas e estradas do Campus do Vale. Ou seja: o problema começa com a 
falta de merenda adequada e termina na falta de segurança. Uma coisa são os pais autorizarem seus 
filhos a irem ao RU; outra coisa é quem não tem dinheiro ou condições de pagar o bar ser obrigado a 
fazer isso, por falta de opção dentro de uma escola pública. Esse é apenas um exemplo. Vocês sabem 
muito bem das necessidades que temos e das dificuldades do dia a dia. 

Construímos (professores, funcionários, técnicos, estudantes e familiares que puderam) um dossiê que 
trata dessas questões locais, o entregamos ao Reitor e à Direção e pedimos um cronograma de 
resolução dos graves problemas que apontamos ali. Como se passaram semanas e não houve 
resposta oficial, fizemos um abaixo-assinado e o protocolamos, reforçando o pedido de cronograma. 
Nós nos mobilizamos e entramos em greve como último recurso para tentar dar visibilidade à gravidade 
dos problemas, e precisamos de previsões concretas, para termos uma noção de quando as demandas  
serão atendidas. 

Pedimos de novo esse cronograma na sexta-feira passada, 7 de agosto, e ele ainda não foi 
apresentado formalmente. Esperamos que hoje, na reunião de pais, esse cronograma seja mostrado, 
como havíamos dito a vocês que seria, naquele comunicado anterior. Temos algumas informações, 
mas não temos datas firmadas em documentos oficiais. Nosso entendimento é de que, mesmo que o 
prazo seja longo para solução de alguma demanda, que ele seja informado, porque, assim, a 
comunidade escolar poderá se tranquilizar e acompanhar o andamento das 
coisas. 

Esperamos sinceramente que tenhamos avanços, e logo. 

Atenciosamente, 

Comunidade Mobilizada do CAp/UFRGS. 

 


