
A UFPA em 2020 – Docentes em estado de vigília  

 

CARTA DE INTENÇÕES 

 

Colegas Docentes do Campus de Castanhal, 

No dia 1º de dezembro de 2020 ocorrerá a escolha da/do representante docente do Campus de 
Castanhal e de sua/seu suplente no Conselho Superior (CONSUN) e no Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), para o biênio 2020-2022. Agradecemos aos nossos 
representantes, professores Paulo Lucas e Tássio Carvalho, que colocaram em evidência as 
nossas demandas, por dois anos, junto às instâncias colegiadas superiores da UFPA. 

É no contexto de um governo retrógrado e marcado por uma incontestável postura de “auto 
verdade”, que questiona até a ciência e a produção do conhecimento, quando estas não 
atendem as  suas vontades particulares, que sentimos, no interior das universidades públicas de 
nosso país, muitos reflexos das pressões nefastas contra a ciência e contra a autonomia 
universitária, em diversos atos governamentais, que afrontam a legislação e o bom senso, em 
plena pandemia.  

Assistimos, perplexos, cortes nos orçamentos das universidades públicas e os já anunciados 
cortes na previsão orçamentária de 2021, escândalos envolvendo ministros da educação, 
reitores escolhidos por suas comunidades serem desprezados em várias nomeações, atos 
diretos da Presidência da República/MEC. Em universidades públicas da região Nordeste, como 
UFC e UNILAB, ou aqui mesmo, no Pará, na UNIFESSPA, além das nomeações de interventores, 
se difundiu a prática da perseguição política, por processos administrativos sem bases legais, 
como ações de retaliação e cassação das liberdades. A autonomia das universidades públicas, 
garantida constitucionalmente, foi ferida, ameaçada e está sendo alvejada, pela truculência do 
governo atual.  

Parte desse contexto, destaca-se aqui a atuação de entidades criadas para fragmentar a base 
sindical docente, que, orientada para dividir e enfraquecer o movimento docente, coadunou 
com práticas nocivas desde governos anteriores, ao agir como duplicação da representação da 
categoria, colaborou para a destruição de direitos trabalhistas e para a fragilização das lutas da 
classe trabalhadora. A segmentação no movimento sindical ameaça a categoria docente, que 
precisa estar solidária, atenta e forte, pois é criminalizada, vigiada e cerceada no seu legítimo 
exercício profissional. São tempos quase “inexplicáveis”, em que a Universidade é apresentada 
pelo governo federal e seus pares como “inimiga do estado” e professores (inclusive da 
educação básica e técnica) como “inimigos da família e da sociedade”. 

Na UFPA, com muita luta e organização das três categorias, articulada a uma coalisão de 
entidades externas solidárias, resistimos aos desmandos do poder central e tivemos o reitor 
eleito democraticamente, empossado, após longa espera, pelo governo. Precisamos seguir 
atentas e atentos aos próximos movimentos, tais como a reforma administrativa, além das 
pequenas reformas, que criam formas de intensificação das jornadas de trabalho, intimidação 
de servidores e retiradas de direitos (como aposentadoria), atingindo em cheio, inclusive, a 
nossa liberdade de cátedra.  



Eu, professora Ivana de Oliveira Gomes e Silva, possuo graduação em Pedagogia pela 
Universidade Federal do Pará (2003), mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do 
Pará (PPGCSA-2007-2009), sou Doutora em Geografia pela UNESP- Presidente Prudente (2013-
2017). Realizo atividades em projetos de pesquisa, ensino e extensão em Geografia do Trabalho, 
Educação Ambiental, Práticas de Ensino e Alfabetização/Letramento. Atualmente sou 
pesquisadora e professora adjunta da Universidade Federal do Pará, lotada na Faculdade de 
Pedagogia, do Campus Universitário de Castanhal. Sindicalizada, atuei como Diretora de 
interiorização na Adufpa, na defesa da Universidade pública, gratuita e de qualidade e sou 
militante em movimentos indigenistas e socioambientais na Amazônia. 

Meu companheiro de chapa, é o Professor Doutor Marcelo “Russo” Ferreira, docente da 
Faculdade de Educação Física do Campus Castanhal desde 2008. É formado em Educação Física 
pela ESSE/UPE (Universidade de Pernambuco), Doutor em Educação pela FACED/UFBA e 
atualmente desenvolve projetos de pesquisa e extensão no campo dos estudos ontológicos e na 
formação do professor-pesquisador no marco materialista histórico dialético, além de atuar 
como membro pesquisador pela Rede LEPEL/Pará (Núcleo UFPA/Castanhal) e pelo 
MTE/FACED/UFBA. Atualmente é representando docente da Faculdade de Educação Física no 
Conselho do Campus, filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e sindicalizado na ADUFPA 
(base do ANDES/SN), tendo uma atuação presente, constante e participativa no Campus 
Castanhal, principalmente nas atividades em defesa da Universidade Publica. 

A organização nas nossas bases é fundamental. Precisamos acompanhar de perto as decisões 
que nos atingem e que ameaçam a educação pública, gratuita e de qualidade em nosso país e 
no interior da nossa instituição.  

É nesse sentido que nos apresentamos à categoria, como representação docente comprometida 
em dialogar, informar e defender a categoria e a Universidade pública, gratuita, laica e 
referenciada nas demandas da classe trabalhadora, para que possamos seguir trabalhando, na 
direção de uma realidade social diferente, transformada a partir de seus sujeitos, desde a base.  

Nesse espírito, oferecemos a candidatura de nossa Chapa, formada por mim, Ivana de Oliveira 
e pelo camarada Marcelo “Russo”. AVANTE! 

 

 


