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Alunos de 57 das 59 universida-
des federais enfrentaram nes-
te ano uma longa greve de pro-
fessores. A paralisação, por
reajuste salarial, plano de car-
reira e melhores condições de
trabalho, começou em 17 de
maio e foi ganhando, aos pou-
cos, novas adesões. Ao longo
da greve, o governo fez duas
propostas. A primeira, apre-
sentada em 13 de julho, foi ne-

gada por todos. A mais recente
– com a oferta de um aumento
entre 25% e 40% até 2015 e um
plano de carreira com 13 ní-
veis, em vez dos 17 inicialmen-
te sugeridos – mostrou um ra-
cha entre os sindicatos. O An-
des e o Sinasefe foram contrá-
rios e o Proifes aceitou. Em
seguida, o governo informou
que as negociações estavam
encerradas.
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MEC defende projeto em
que investiu R$ 9 bilhões

RIO

O Sindicato Nacional dos Docen-
tes das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes) está preparando
um relatório sobre as dificulda-
des enfrentadas em universida-
des federais após o Reuni. O do-
cumento contém relatos de pro-
fessores e fotografias, como a de
um laboratório improvisado
dentro de um banheiro, na Uni-
versidade Federal do Pampa.

“O Reuni chegou a uma univer-
sidade que já enfrentava proble-
mas, como a falta de professores
e laboratórios sucateados. Essas
questões foram aprofundadas.
O Reuni vem com ideia de rees-
truturar a universidade, mas, na
verdade, só ampliou o número

de alunos e tornou mais precário
o trabalho docente”, diz Marinal-
va Oliveira, presidente da Andes.

O relatório também critica o
câmpus de Arapiraca da Univer-
sidade Federal de Alagoas, que
fica ao lado de um presídio. Um
prédio de hotel desativado foi
alugado pela Universidade Fede-
ral do Oeste do Pará, para abri-
gar os alunos do câmpus de San-
tarém. “É um hotel abandonado,
sem condições de abrigar cursos
universitários”, diz Marinalva.

A professora Kátia Lima, da Es-
cola de Serviço Social e Progra-
ma de Pós-graduação em Educa-
ção da Universidade Federal Flu-
minense, defendeu tese de dou-
torado sobre o impacto do Reu-
ni. “A explosão do número de va-
gas discentes nas universidades
federais sem a necessária amplia-
ção das vagas docentes é um da-
do alarmante”, diz.

Ela cita algumas instituições,
como a Universidade Federal
Tecnológica do Paraná, que am-
pliou em 601% o número de va-

gas, a Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (313%) e a
Universidade Federal do Recôn-
cavo Baiano (277%).

Defesa. O decano de Ensino e
Graduação da UnB, José Améri-
co Saad Garcia, defende o progra-
ma do governo federal. “O Reu-
ni, para nós, foi uma maravilha.
Passamos vários anos sem ter
condição de contratar profes-

sor, de ter sala decente. Estava
um caos. Não posso questionar,
muito menos reclamar. O Reuni
foi nossa salvação.” / C.T.

Veja. Vídeo capta chuva de
meteoros no País de Gales
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Dossiê de sindicato
dos professores
retrata precariedade
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Lançado pelo governo federal
em 2007 com a missão de rees-
truturar universidades e am-
pliar o acesso dos brasileiros
ao ensino público superior, o
Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais
(Reuni) cumpriu a segunda
parte das promessas.

O número de vagas oferecidas
anualmente aumentou 63%, pas-
sando de 148.796, em 2006, para
242.893, em 2010 – dado mais re-
cente do Ministério da Educa-
ção (MEC). Os investimentos
em infraestrutura, porém, não
chegaram junto com os alunos.
As primeiras turmas dessa ex-
pansão estão deixando as univer-
sidades depois de atravessarem
o curso com bibliotecas desabas-
tecidas, sem aulas em laborató-
rios, salas superlotadas e profes-
sores assoberbados. O MEC ad-
mite problemas, mas alega que
eles ocorrem por causa do pio-
neirismo do Reuni, “um dos pro-
gramas de maior sucesso da his-
tória da educação do País” (mais
informações nesta pág.).

Os problemas se multiplicam
pelo País. São aulas em contêine-
res, em porões, laboratórios im-
provisados em banheiros, falta
de restaurantes universitários. A
estudante de terapia ocupacio-
nal, Larissa Reis, de 19 anos, con-
ta que está no terceiro semestre
da faculdade e tem aulas em labo-
ratório a cada 15 dias.

“É muita gente e o professor
divide a turma em duas. Ele dá a
mesma aula duas vezes”, conta.
Larissa é estudante do câmpus
de Ceilândia da Universidade de
Brasília (UnB), que funciona pro-
visoriamente em 13 salas de uma
escola de ensino médio. O baru-
lho dos adolescentes atrapalha
as aulas. “Não é o que eu espera-
va. É tudo muito precário.”

O câmpus de Ceilândia é volta-
do para cursos de saúde. “Tinha
um mini laboratório com três mi-
croscópios. Três estudantes uti-
lizavam os instrumentos e insta-
laram um telão do lado de fora e
uns viam os que outros estavam
fazendo, mas não tinham a práti-
ca”, diz Lucas Brito, de 21 anos,
aluno de Serviço Social.

Segundo ele, neste semestre

está se formando uma turma de
Fisioterapia que não teve aula
prática, só teórica, por meio de
slides. “As pessoas vão se formar
sem a mínima segurança de que
possam atender”, afirma.

Risco. Professores da Universi-
dade Federal Rural do Rio de Ja-
neiro elaboraram um dossiê com
fotografias e o encaminharam ao
Sindicato Nacional dos Docen-
tes das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes). As imagens mos-
tram salas de prédios recém-
construídos com rachaduras, ór-
gãos de animais cobertos por lar-
vas, por causa da falta de formol,
e a fachada do câmpus principal
deteriorada – a reitoria informa
que as rachaduras não oferecem
risco e a obra no prédios antigos

estão para ser licitadas.
O professor de anatomia ani-

mal da Rural Luciano Alonso diz
que os alunos são obrigados a li-

dar com peças de animais apo-
drecidas, por falta de material pa-
ra conservação. “Técnicos, alu-
nos e professores se expõem a

pegar infecção por manusear pe-
ças sem condições. O material
para manutenção não chega, por-
que o sistema de compras é fa-
lho, a solução usada no preparo
das peças perde o poder de con-
servação. As peças exalam mau
cheiro, têm larvas de mosca. Des-
cartamos quando chega no limi-
te”, conta. “A reitoria abriu espa-
ço para discutirmos os proble-
mas. A questão é que o governo
impõe metas às universidades,
que não têm condições de seguir
aquele cronograma.”

A falta de estrutura e de profes-
sores levou alunos do curso de
Medicina da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro a decreta-
rem greve em abril, no câmpus
de Macaé, norte fluminense. “So-
mos a primeira turma. O curso

está sendo construído com a gen-
te. Até a metade do primeiro pe-
ríodo, só tínhamos um profes-
sor, de bioquímica. Todo perío-
do começa com atraso porque a
universidade não contratou pro-
fessores”, conta Larissa Costa,
aluna do sexto período.

Até agora, os estudantes não
tiveram aula em laboratório de
anatomia com cadáveres nem
em hospital de referência. “A es-
sa altura, nós precisávamos es-
tar inseridos no atendimento
hospitalar”, lamenta.

Os alunos do 5.º e 6.º períodos
foram transferidos para o Rio e
não se sabe se vão concluir o cur-
so no câmpus sede. A reitoria in-
formou que o laboratório de ana-
tomia em Macaé ficará pronto
em três meses.
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O Ministério da Educação
(MEC) vai elaborar um estudo
para avaliar a situação dos profis-
sionais egressos das instituições
federais, que se formaram nas
primeiras turmas da expansão
universitária promovida pelo go-
verno federal. O secretário de
Educação Superior, Amaro Lins,
disse que não acredita que esses
primeiros formados serão preju-
dicados pela falta de estrutura
que enfrentaram ao longo do cur-
so. “Não são profissionais que
precisam de recall”, afirmou.

Lins reconhece que as primei-
ras turmas enfrentaram maior di-
ficuldade, mas defende o Reuni
como um dos projetos “de maior
sucesso da história da educação
do País”. Desde 2006, foram in-
vestidos mais de R$ 9 bilhões no
programa. Quatorze novas uni-

versidades foram criadas, 126
câmpus construídos e 1.128 no-
vos cursos abertos.

Lins afirma que, ao longo da
história, “os pioneiros tiveram
reconhecimento pelo que fize-
ram e enfrentaram dificuldades
maiores por estarem inauguran-
do um processo”. A mesma coi-
sa, afirma, ocorreu com a expan-
são das universidade: alguns en-
frentaram maiores dificuldades.
“Mas mesmo que tenhamos tido
dificuldade com infraestrutura,
a qualidade oferecida nos novos
câmpus, por conta da tradição
das universidades federais, é
muito acima da média do que é
oferecido no País”, disse.

Lins acredita que a estratégia
do Reuni – expandir, mesmo an-
tes de a infraestrutura estar pron-
ta – foi acertada. “Sete anos atrás
a universidade brasileira estava
completamente desprovida de
infraestrutura. A verba de cus-
teio não dava para pagar conta
de energia. Não tinha pessoal, o
quadro estava defasado. Hoje es-
taríamos pagando um preço alto
se esses jovens não tivessem ti-
do acesso à universidade”, afir-
mou. / C.T.
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Governo aumenta vagas nas federais,
mas falta infraestrutura nos câmpus

Portal. Veja outras imagens do
dossiê feito pelos professores

www.estadao.com.br/e/laboratorios

Secretário exalta
pioneirismo do Reuni e
diz que alunos não
serão prejudicados pela
falta de estrutura

Caos. Laboratório funciona em banheiro na Unipampa

No documento há relatos
de docentes e fotografias
que mostram laboratório
improvisado em banheiro
e salas de aula em hotel

Precariedade. Larissa Reis, aluna de Terapia Ocupacional da Universidade de Brasília (UnB), estuda em salas provisórias, em uma escola de ensino médio
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Educação. Lançado em 2007 para reestruturar as universidades e ampliar o acesso ao ensino superior, o Reuni fez crescer em
63% o número de vagas entre 2006 e 2010; no entanto, deixou em todo o País instituições sem bibliotecas, laboratórios e salas de aula
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




