“Dia dos(as) Professores(as) em Defesa da Educação e da Ciência no Brasil”
Felicitamos todos os professores e todas as professoras do Brasil pelo seu dia.
De forma mais específica, saudamos os(as) docentes e pesquisadores(as) da pósgraduação em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins, membros(as) tão
ativos(as) e engajados(as) da nossa comunidade. É com o espírito de absoluta dedicação
e exercício do pensamento crítico que temos formado gerações de profissionais, docentes
e pesquisadores(as) de excelência, muitos(as) dos(as) quais vemos ingressar em nosso
campo, colaborar com ele e fortalecê-lo.
Contudo, neste momento, mais do que nunca, não podemos nos furtar de
também ressaltar as nossas condições de trabalho. Porque elas revelam não só o nosso
engajamento, mas também os constantes esforços empreendidos por nós docentes e
pesquisadores(as) no Brasil.
Nossas atividades, tão demandantes de grande entrega, foram submetidas a
desafios ainda maiores no último ano e meio. A pandemia nos impôs a urgência de
aprender a transferir nossas tarefas para plataformas virtuais. Mais do que realizar uma
apropriação tecnológica, tivemos de nos adaptar a novas pedagogias, métodos e
sociabilidades. Precisamos nos reinventar, não apenas por meio do desenvolvimento de
habilidades técnicas, mas, talvez sobretudo, pela busca por equilíbrio emocional. Além
disso, o trabalho remoto imposto pela crise sanitária fez com que docentes e estudantes
tivessem que assumir custos de infraestrutura relativos ao ensino e à pesquisa.
Tudo isso aconteceu em meio a um cenário já de grande dificuldade para a
pesquisa e a educação em nível de pós-graduação no Brasil. Com cortes orçamentários
crescentes desde 2015, a ciência brasileira, que demonstrou avanços exponenciais nos
últimos vinte anos, viu-se com o desafio de sobreviver com verbas cada vez mais exíguas
e com o consequente sucateamento da infraestrutura e dos equipamentos, bem como
com a escassez de bolsas e a defasagem em seus valores, congelados desde 2013.
Mas eis que a ciência brasileira foi golpeada ainda mais fortemente na última
semana, com a indicação de um corte superior a 90% dos já insuficientes recursos para
a pesquisa. Se levada a cabo, essa ação do Ministério da Economia pode praticamente
congelar a pesquisa no país e colocar em risco a formação de estudantes da pósgraduação. Várias entidades relacionadas ao ensino e pesquisa estão se mobilizando
país afora para reverter este quadro, ação que conta com o nosso total e irrestrito apoio.
Neste 15 de outubro, comemoramos o Dia dos Professores e das Professoras,
que tanto contribuem para a formação de profissionais competentes e éticos(as) e para
o desenvolvimento social, cultural e econômico do país. Nesta ocasião, conclamamos o
governo, as instituições e a sociedade pela valorização da educação e da ciência, bases
de prosperidade de qualquer nação.
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