
VOZ DOCENTE
JORNAL DA ADUFPel . SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN .  PELOTAS . EDIÇÃO 01/2022

LEIA TAMBÉM

PÁGINA 8

Militarização do ensino: 
história e consequência

Projetos auxiliam iniciativas
de economia solidária no RS

JORNAL DA ADUFPel . SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN .  PELOTAS . EDIÇÃO 02/2022

PÁGINA 11

Congresso do ANDES-SN 
marca encontro de forças 

para lutas coletivas
PÁGINA 5



Jornal VOZ DOCENTE / Publicação da Associação dos Docentes 
da UFPel - Seção Sindical do ANDES-SN (ADUFPel) . Tiragem: 
Digital (excepcionalmente durante a pandemia de COVID-19) 

Redação: Gabriela Venzke (MTB 0016368/RS) e Andriolli Costa 
(MTB 896/MS) - Diagramação: Andriolli Costa. Capa: Andriolli Costa.

adufpel.org.br 

Presidenta: Regiana Blank Wille
Primeiro Vice-Presidente: Luiz Henrique Schuch 
Segunda Vice-Presidente: Valdelaine da Rosa Mendes 
Secretária Geral: Celeste dos Santos Pereira
Primeira Secretária: Elaine da Silva Neves
Segundo Secretário: Diogo Franco Rios 
Primeiro Tesoureiro: Henrique Andrade Furtado de Mendonça 
Segunda Tesoureira: Beatriz Fanchini  
Terceiro Tesoureiro:  Júlio César Emboava Spanó 

Contato: secretaria@adufpel.org.br / (53) 98405-3726
Colaborações e sugestões para o jornal: imprensa@adufpel.org.br    

Endereço: Major Cícero de Góes Monteiro, 101 - Centro - Pelotas . Cep: 
96015-190 . 

ATENDIMENTO EXTERNO: suspenso durante pandemia de CO-
VID-19. Procure a ADUFPel-SSind por meios digitais das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

2 ADUFPel - Seção Sindical do ANDES-SN

EDITORIAL

Apesar do ambiente re-
pleto de incertezas, a base 
docente de todo o país esteve 
reunida presencialmente em 
Porto Alegre durante o 40º 
Congresso do ANDES-SN 
para apontar caminho na 
luta diária contra um gover-
no protofascista em ano elei-
toral, contra o desmonte dos 
serviços públicos e em defesa 
dos direitos da categoria.

Está em curso a fórmula 
perversa que esgarça a trans-
ferência da pequena parcela 
do valor restante nas mãos 
dos trabalhadores e traba-
lhadoras para o restrito gru-
po detentor dos oligopólios, 
especialmente do capital fi-
nanceiro. O resultado é o au-
mento acelerado da miséria 
e da fome, combinado com 
a destruição do ambiente na-
tural e a retirada de direitos 
sociais. Tudo isso cercado de 
uma construção ideológica 
que busca transferir a culpa 
para as vítimas ou produzir 

uma espécie de constrangi-
mento ante a distinção sala-
rial, embaraçando a disposi-
ção de luta coletiva.

Ao longo da história, sem-
pre que se repete esse estra-
tagema ardiloso de impor 
como padrão de referência 
os trabalhadores com me-
nos direitos,  o resultado foi 
a perda de todos - inclusive 
dos mais precarizados. A luta 
capaz de produzir a ascensão 
dos movimentos sociais, ao 
contrário, deve buscar am-
pliar os direitos e estender 
aqueles já conquistados por 
algumas categorias para to-
dos os trabalhadores.

O conteúdo da PEC 32 
deixa claro que o principal 
alvo, agora, são as institui-
ções públicas responsáveis 
pela execução das políticas 
sociais e, principalmente, os 
servidores que nelas atuam. 
O congelamento salarial com 
a inflação em alta, por si, já 
é eloquente, mas os ataques 

Jornada de lutas amplia caráter
 classista das articulações

não param por aí. O confisco 
representado pelo aumento 
da parcela previdenciária, a 
retirada dos aposentados de 
suas instituições de origem, 
os cortes de pessoal e dos or-
çamentos das universidades, 
do SUS, dos órgãos assisten-
ciais e encarregados da defesa 
do meio ambiente estão no li-
mite de inviabilizar o funcio-
namento institucional.

Nós, docentes da UFPel, 
continuamos em Assembleia 
Geral Permanente, com in-
dicativo de greve nacional 
articulada no âmbito do Fó-
rum Nacional de Servidores 
Públicos Federais, em cam-
panha salarial, defesa das 
condições de trabalho e dos 
serviços públicos.

Está em funcionamento a 
Comissão Local de Mobiliza-
ção, criada na última assem-
bleia, que atua em conjunto 
com o Grupo de Trabalho 
de Política Educacional da 
ADUFPel, no detalhamen-

to da pauta local sobre con-
dições de trabalho, com um 
olhar de conjunto sobre o 
funcionamento das unidades 
acadêmicas, no sentido da 
responsabilidade institucio-
nal e coletiva para evitar um 
“salve-se quem puder” indi-
vidual.  Além disso, a Comis-
são atua para ampliar a di-
vulgação dos bons materiais 
que têm sido produzidos e 
para manter articulação com 
as direções das entidades dos 
TAs, estudantes e demais re-
presentações de movimentos 
sociais.

Nesse grave momento, é 
imprescindível a participa-
ção de toda a comunidade 
acadêmica da UFPel, atu-
ando na mobilização que se 
insere em campanha de to-
das as Instituições Federais 
de Ensino do país. Os danos 
iminentes à educação públi-
ca dificilmente poderão ser 
revertidos depois.

A luta é agora.
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A greve unificada dos 
Servidores Públicos Federais 
(SPF), proposta pelo Fórum 
das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) e pelo ANDES-
-Sindicato Nacional, per-
manece em construção e o 
indicativo, já aprovado por 
algumas seções sindicais do 
ANDES-SN, inclusive pela 
ADUFPel, nas Assembleias 
de base, está mantido até 
nova definição de data para 
a deflagração. 

Seguir por esse caminho 
foi uma decisão tomada em 
reunião do Setor das Insti-
tuições Federais de Ensino 
Superior (IFES) do Sindicato 
Nacional no dia 21 de mar-
ço. Nela, representantes de 
40 Seções Sindicais, reuni-
dos remotamente, avaliaram 
que a situação não demons-
trava, ainda, condições ob-
jetivas para a deflagração, e 
que o momento seria de for-
talecimento da luta. 

A partir do debate pro-
movido entre as seções sin-
dicais presentes, a avaliação 
geral foi de que, mesmo vá-
rias assembleias de base ten-
do aprovado a deflagração 
no dia 23, o indicativo de 
data para a greve nacional 
permaneceria em aberto. 

“O quadro geral não mos-
trou segurança de que as 
condições objetivas entre vá-
rias categorias dos servido-
res públicos estão dadas nes-
te momento, e foi aprovado 
um novo calendário de cons-
trução da greve, com ações 
locais e nacionais”, destacou 
a diretora da ADUFPel, Ce-

leste Pereira, que esteve pre-
sente na reunião virtual. 

Conforme Pereira, algu-
mas questões adversas foram 
determinantes para que esse 
caminho fosse escolhido, 
como calendários distintos 
nas IFES, devido ao trabalho 
remoto desenvolvido duran-
te a pandemia. 

Decisões da base
O indicativo de greve foi 

aprovado, por unanimidade, 
em Assembleia Geral (AG) 
Permanente da ADUFPel no 
dia 10 de fevereiro, dentro do 
prazo estipulado pelo Setor 
para que a questão fosse dis-
cutida. A necessidade de re-
forçar a mobilização surgiu 
diante da atual conjuntura de 
ataques do governo federal 
ao funcionamento das Insti-
tuições de Ensino Superior, 
aos trabalhadores das IFES e 
a demais categorias dos ser-
viços públicos. 

Na AG, docentes trata-
ram, exclusivamente, da 
construção da greve, vin-
culada à pauta da reposição 
salarial (índice definido no 
Fonasefe, de 19,99%); a con-
dições de trabalho; à revoga-
ção da Emenda Constitucio-
nal (EC) 95 - Teto dos Gastos; 
à luta contra a aprovação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 32 - Contrar-
reforma Administrativa; e à 
construção de uma agenda 
específica da educação, com 
as demais entidades que atu-
am nas Instituições de Fede-
rais de Ensino Superior.

A greve voltou a ser deba-
tida em nova Assembleia, em 

18 de março, quando foi for-
mada uma Comissão de Mo-
bilização e reafirmada a po-
sição favorável ao indicativo 
pelos docentes, levada, pos-
teriormente, para a reunião 
do Setor, que decidiu manter 
a deflagração do movimento 
paredista em aberto, refor-
çada pela última Assembleia 
da ADUFPel que pautou o 
tema, em 23 de março. 

Os docentes delibera-
ram, então, por reafirmar a 
construção da mobilização, 
fortalecendo a agenda de 
lutas apontada pelo Fonase-
fe. Confira mais detalhes na 
Contracapa desta edição. 

Efeitos da mobilização
Desde o dia 18 de janeiro, 

data em que foi protocolada 
a pauta de reivindicações no 
Ministério da Economia, a 
perspectiva de greve e a or-
ganização das categorias de 
servidores, que vêm promo-
vendo uma série de ações, 
principalmente no Distrito 
Federal, resultou no primei-
ro encontro com represen-
tantes da pasta no dia 22 de 
março, com as entidades que 
compõem o Fonasefe. 

A reunião, apesar de não 
apresentar nenhum avanço, 
foi o primeiro espaço aber-
to pelo governo federal, que 
até então vinha esquivando-
-se, para o recebimento das 
demandas dos servidores, e, 
nela, foi reafirmado, pelos 
dirigentes sindicais, o posi-
cionamento pela necessida-
de de abertura de uma mesa 
de negociação permanente 
para debater a recomposição 

salarial, prioritariamente.
De acordo com a presi-

denta da ADUFPel, Regiana 
Wille, esta conversa inicial 
reforçou a necessidade de dar 
continuidade à mobilização e 
torná-la ainda mais forte. “A 
construção de um movimen-
to serve para demonstrar que 
nós não estamos parados, 
que estamos em movimento, 
porque, enquanto ficarmos 
alheios e cuidando indivi-
dualmente do nosso traba-
lho, o mercado vai tomando 
conta da educação, da saúde 
e principalmente do serviço 
público”. 

Pauta de reivindicações 
Com os salários congela-

dos desde 2017 e perdas sala-
riais de mais de 10% somente 
em 2021, os SPF acumulam 
uma defasagem de 49,28% 
em seus vencimentos. A de-
manda acordada, entretanto, 
é lutar por 19,99% de recom-
posição - referentes aos índi-
ces inflacionários do gover-
no Bolsonaro.

Apesar de alegar falta de 
recursos e contexto pandê-
mico, ainda em 2021 o go-
verno reservou R$ 1,7 bi-
lhões para reajuste salarial 
de policiais federais, policiais 
rodoviários federais e agen-
tes penitenciários. Os fins 
eleitoreiros da medida, for-
talecendo sua base, são evi-
dentes. Para as demais cate-
gorias, entretanto, Bolsonaro 
pediu "compreensão".

Docentes reforçam
 mobilização para construir

greve da categoria
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Quando dão início às fil-
magens, as relações com os 
bolivianos são estabeleci-
das de uma maneira muito 
semelhante à que ocorreu 
quando Colombo e os es-
panhóis chegaram, no final 
do século XV e nos séculos 
seguintes. Uma relação que 
objetivava a exploração da 
força de trabalho para gerar 
riqueza à Coroa espanhola. 

A gravação provoca agita-
ção entre os moradores que 
estão sendo selecionados para 
participarem do elenco, que 
se empenham em conseguir 
um papel. Um deles é Daniel, 
eleito para atuar como líder da 
resistência indígena. Esse mo-
mento expõe a carência da po-
pulação em todos os sentidos, 
que luta por atenção e por um 
direito básico: o acesso à água.

A trama, que se passa em 
2000, momento em que o 
país foi vítima das políticas 
neoliberais impostas pelos 
Estados Unidos e pelo Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), remete à história real 
da Guerra das Águas, quan-
do, em Cochabamba, eclo-
diu uma revolução popular 
contra a tentativa do gover-
no em privatizar o serviço de 
distribuição de água. 

A empresa que adquiriu 
o sistema hídrico foi respon-
sável por elevar de forma 
abusiva o preço, em 100%. 
Além disso, decidiu tapar os 

CULTURA

Em uma conjuntura em 
que as privatizações avan-
çam no Brasil e caminham 
para a redução do Estado, 
apontando um futuro nada 
promissor, a exemplo de ou-
tros países que vivenciam as 
consequências das escolhas 
políticas neoliberais, indi-
camos, nesta edição do Voz 
Docente, o filme “También 
la Lluvia” - O Conflito das 
Águas. 

A produção, que mistura 
drama e ficção histórica, di-
rigida por Icíar Bollaín, ape-
sar de ser de 2010, não perde 
a atualidade. Ao utilizar-se 
da metalinguagem, a trama 
aborda a luta vitoriosa do 
povo boliviano contra a pri-
vatização da água. O enredo 
trata, de forma geral, da gra-
vação de um longa-metra-
gem que se passa na Bolívia, 
em 2000, sobre a visão críti-
ca da colonização espanhola 
na América.

O diretor ambicioso do 
filme, Sebastián, interpreta-
do por Gael García Bernal, e 
sua equipe de produção vão 
até o país gravar um longa 
de época a respeito da che-
gada de Cristóvão Colombo 
à América (1492). Naquele 
momento, a população de 
Cochabamba, terceira maior 
cidade boliviana, passava 
pelo processo de tentativa de 
privatização de todo o siste-
ma hídrico, fato real. 

poços, fazendo com que os 
moradores tivessem de cavar 
buracos para guardar a água 
da chuva. A cidade transfor-
mou-se, então, em uma pra-
ça de guerra, 

A pressão foi tão grande 
que levou o governo a anular 
o acordo com a transnacio-
nal estadunidense Bechtel, 
que depois do ocorrido acio-
nou a administração pública 
por quebra de contrato, mas 
com a repercussão acabou 
desistindo. 

Tramas convergem
Nos primeiros dias, a 

equipe do filme envolvia-se 
apenas na realização do lon-
ga, sem dar importância ao 
que ocorria na cidade. No 
entanto, a contratação de 
Daniel, jovem local que de-
sempenharia um papel de 
destaque, levou à uma gui-
nada na produção, pois, con-
comitante ao filme, ele era 
também um dos líderes das 
manifestações da Guerra das 
Águas.

Os acontecimentos co-
meçam, então, a interferir 
diretamente na gravação 
do filme. Outra integran-
te da filmagem, que estava 
responsável por registrar os 
bastidores para a montagem 
de um documentário, tam-
bém acabou se envolvendo 
com o que ocorria na cidade 
e passou a registrar a mobi-
lização contra a desestatiza-
ção da água.

Revolução
Em 1952, a Bolí-

via passou por uma 
revolução, popular-
mente conhecida 

como a Revolução Nacional 
(RN), que marcou a entrada 
da Bolívia no século XX. Foi 
um período que se estendeu 
de 9 de abril de 1952 até o 
golpe de Estado de 4 de no-
vembro de 1964, durante o 
qual governou o Movimento 
Nacionalista Revolucionário 
(MNR). 

Em todos esses anos, o 
MNR conduziu um processo 
de adoção de medidas neo-
liberais, impostas de forma 
repressiva, que alteraram o 
curso do desenvolvimento 
político, econômico e social 
do país. Essas ações, junto ao 
Governo Neoliberal de Paz 
Estenssoro, resultaram em 
privatizações de praticamen-
te todas as empresas públicas 
do país latino-americano, 
incluindo a empresa de abas-
tecimento de água da cidade 
de Cochabamba (SEMAPA). 

Situação brasileira
Assim como na Bolívia, o 

governo brasileiro caminha 
em direção à ampla priva-
tização das estatais nacio-
nais. Em 2020, o governo de 
Jair Bolsonaro sancionou o 
novo marco regulatório do 
saneamento básico no Bra-
sil. O projeto constitui-se 
como um ataque à sobera-
nia nacional. 

Além de permitir que 
empresas explorem o ser-
viço de saneamento, dá o 
direito delas controlarem 
os recursos hídricos brasi-
leiros como rios e lençóis 
freáticos e aquíferos. As be-
neficiadas serão as grandes 
empresas que utilizam água 
como matéria-prima, como 
a Coca-Cola, grande apoia-
dora do projeto. 
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contra a privatização da água
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todo o Brasil, com todos os 
cuidados sanitários. Esse re-
encontro eleva o patamar das 
lutas presenciais ao atualizar 
a pauta e definir a agenda de 
ações em defesa da Univer-
sidade pública e dos direitos 
da categoria".

A presidenta da ADUFPel, 
Regiana Wille, também fez 
questão de ponderar sobre 
o encontro presencial como 
forma de direcionar as lutas. 
"Nós, como trabalhadores e 
trabalhadoras da educação, 
precisamos estar atentos a 
tudo que vem sendo feito 
contra a nossa categoria. Por 
meio do Congresso pudemos 
retomar várias questões, dis-
cuti-las e colocá-las definiti-
vamente em ação". 

Para o futuro, Regiana 
prevê vários desafios, mas 
que serão encarados de fren-
te com a força do coletivo. 

40o Congresso do ANDES-SN

Após cinco dias de dis-
cussões intensas, que se es-
tendiam ao longo dos três 
turnos, chegou ao final no 
dia 31 de março o 40º Con-
gresso do ANDES-SN. Este, 
que foi o primeiro congres-
so presencial realizado pelo 
Sindicato Nacional após a 
eclosão da pandemia de Co-
vid-19, representou um mar-
co histórico nas quatro déca-
das de evento. Representou 
a emoção dos reencontros, 
a potência da agregação co-
letiva, o apaziguamento das 
diferenças e a urgência pela 
transformação. 

Primeiro vice-presidente 
da ADUFPel, Luiz Henrique 
Schuch, reforçou a impor-
tância da realização do Con-
gresso. "Nosso Sindicato Na-
cional enfrentou o desafio de 
reunir em Porto Alegre re-
presentantes de docentes de 

"São muitas as lutas que te-
mos pela frente, mas o Con-
gresso reforça a necessidade 
de um sindicato organizado, 
classista e de luta".

Plano de Lutas
Representantes das 89 de-

legações aprovaram no cor-
rer do Congresso os plano 
de lutas de escopo munici-
pal, estadual e federal. O pla-
no do Setor das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Ifes) do Sindicato Nacional 
foi aprovado no quarto dia, 
30 de março, enquanto Pla-
no de Lutas do Setor das Ins-
tituições Estaduais e Muni-
cipais de Ensino (Iees/Imes) 
foi discutido logo ao início, 
em 28 de março.

A plenária aprovou a in-
tensificação da luta contra as 
intervenções nas universida-
des, institutos federais, CE-

FETs, colégios de aplicação, 
técnicos e federais, a reali-
zação de ações de comuni-
cação, atos públicos nas uni-
versidades, pressão junto a 
parlamentares, entre outras 
ações, para denunciar o im-
pacto das intervenções nas 
Instituições Federais de En-
sino (IFE).

Nas resoluções aprovadas 
consta o retorno às ativida-
des presenciais com segu-
rança sanitária, a realização 
do 18° Encontro do Setor 
das Iees/Imes, a Campa-
nha Nacional em Defesa das 
Iees/Imes, a Agenda de Lutas 
do Setor das Iees/Imes, entre 
outros temas.

As e os congressistas vo-
taram favorável ao reforço 
da luta histórica pela defesa 
de eleições diretas, paritá-
rias ou universais, pelo fim 
da lista tríplice, e para que os 

Primeiro encontro presencial pós-pandemia
marca encontro de forças para luta coletiva
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colos sanitários dos estados 
e os construídos pelas comu-
nidades universitárias e que 
continuem lutando contra 
as propostas que objetivam 
tornar o ensino remoto e hí-
brido como permanente nas 
instituições de ensino.

Eleições
As eleições para a Direto-

ria do ANDES-SN, que tra-
dicionalmente são feitas em 
anos pares e têm as chapas 
anunciadas no seio do pró-
prio Congresso do Sindica-
to Nacional, serão realizadas 
apenas em 2023. 

A primeira deliberação 
necessária foi a alteração es-
tatutária para definir novos 
prazos para a realização da 
eleição da diretoria do Sin-
dicato Nacional. Duas pro-
postas foram apresentadas 
às e aos participantes, com 
diferentes vertentes que di-
vergiam nos prazos para a 
realização do pleito. Após 
amplo debate, foi colocado 
em votação o Texto de Re-
solução 47 e aprovada, com 
quórum qualificado, a inclu-
são dos seguintes artigos nas 

processos se encerrem nas 
instituições federais, respei-
tando a autonomia universi-
tária, revogando a nomeação 
das interventoras e dos in-
terventores. A luta contra os 
cortes e contingenciamen-
tos orçamentários e pela re-
composição e ampliação do 
orçamento público adequa-
do para o funcionamento e 
expansão das universidades, 
institutos federais e CEFET 
continua. Assim como a luta 
contra os cortes e pela re-
composição dos orçamentos 
para a Ciência, Tecnologia 
e Humanidades, articulan-
do ações de mobilização em 
conjunto com entidades es-
tudantis e científicas.

Já no âmbito estadual e 
municipal, a plenária apro-
vou que as seções sindicais 
continuem na luta para ga-
rantir o retorno das ativida-
des presenciais de forma se-
gura, tomando como base o 
Plano Sanitário e Educacio-
nal e respeitando os indica-
dores epidemiológicos e as 
orientações vigentes da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), bem como, os proto-

Disposições Transitórias do 
Estatuto: “Art. XX O manda-
to da atual diretoria (gestão 
2020/2023) fica prorrogado 
até o dia da posse da nova 
diretoria eleita”. 

Na segunda deliberação,  
representantes das 89 seções 
sindicais presentes no Con-
gresso debateram e apro-
varam a refiliação do AN-
DES-SN ao Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), a partir do estabe-
lecimento de critérios explí-
citos para o pagamento das 
contribuições financeiras e 
de prestações de serviços. 
Foi aprovado ainda que a di-
retoria do ANDES-SN apre-
sente para o próximo Conad 
uma proposta de política 
para a contratação de insti-
tuições de assessoria técnica.

CSP-Conlutas
A plenária final chegou 

ao ápice com o debate sobre 
a política de Formação Sin-
dical do ANDES-SN, em es-
pecial no referente ao tópico 
da manutenção ou não da fi-
liação do Sindicato Nacional 

à Central Sindical e Popular 
CSP-Conlutas. 

Ao final das deliberações 
da plenária, com discordân-
cias democráticas de ambas 
as proposições, foi aprova-
do que o ANDES-SN amplie 
o debate nas bases sobre a 
construção da CSP-Conlu-
tas, realizando balanço sobre 
sua atuação nos últimos dez 
anos, sua relevância na luta 
de classes e a permanência 
ou desfiliação à Central. 

Um Conad extraordi-
nário será realizado no se-
gundo semestre de 2022 
com este fim, e as indicações 
serão levadas para delibe-
ração no 41º Congresso do 
ANDES-SN, a ser realizado 
em 2023 na cidade de Rio 
Branco, no Acre.

Moções de apoio e repúdio
Ao longo do Congresso 

foram propostas uma série 
de moções de apoio e de re-
púdio para serem avaliadas. 
No último dia do evento, Re-
gina Ávila, secretária-geral 
do ANDES-SN,  fez a leitu-
ra das moções apresentadas 
que contemplaram as mais 
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diversas áreas. Há a cobrança 
de justiça e resposta sobre os 
mandantes do assassinato de 
Marielle Franco e Anderson 
Gomes; apoio à greve dos 
profissionais de Educação 
de Minas Ge-
rais e de Dou-
rados (MS); 
solidariedade 
às trabalhado-
ras e aos tra-
balhadores que 
enf rent aram 
a Covid-19 e 
seus efeitos; 
repúdio aos 
governos dos 
estados que se recusam a ne-
gociar com as e os docentes, 
como do Maranhão e de Mi-
nas Gerais; apoio à luta dos 
estudantes indígenas; contra 
os ataques à autonomia uni-
versitária na Universidade 
Estadual de Feira de Santana 
(BA) e contra o assédio pra-
ticado pelo reitor interven-
tor da Universidade Federal 
do Ceará à comunidade uni-
versitária, entre outras. 

A plenária aprovou ainda 
uma moção em saudação à 
memória da professora Lise-

te Areralo, pedagoga docen-
te da USP, referência na luta 
da em defesa da Educação 
Pública e popular, que muito 
contribuiu para as formula-
ções do Grupo de Trabalho 

de Política 
Educacional 
do ANDES-
-SN.

Ato pelas 
liberdades

M a r c o 
do encerra-
mento do 
40º Congres-
so do AN-

DES-SN foi um ato público 
que tomou as ruas da capital 
gaúcha. Sob a bandeira “Pe-
las liberdades democráticas 
e em defesa do serviço pú-
blico”, o ANDES-SN e suas 
seções sindicais se uniram 
ao Fórum pelos Direitos e 
Liberdades Democráticas e 
organizações estudantis, de 
juventude, populares e de 
trabalhadoras e trabalhado-
res.

A manifestação teve iní-
cio pela manhã de sexta-feira 
(1º de abril), data que relem-

bra os 58 anos do início da 
ditadura empresarial-militar 
no país, que perdurou por 
21 anos. Os participantes se 
concentraram em frente ao 
Instituto de Educação Flores 
da Cunha – a mais antiga es-
cola de formação para o ma-
gistério no Estado, e que está 
sob ameaça de terceirização 
pelo governo Eduardo Leite. 
Dali, seguiram em caminha-
da pelas ruas da cidade até o 
Palácio Piratini, atual sede 
do Poder Executivo estadual.

Segundo estimativas, fo-
ram cerca de 2 mil pessoas 
que fizeram ouvir suas vo-
zes: pelo fora Bolsonaro, em 
defesa da democracia, dos 
serviços públicos e dos di-
reitos das trabalhadoras e 
dos trabalhadores. No carro 
de som, representantes das 
entidades conclamavam a 
população a ecoar seu grito. 
“Está caro viver, não é pes-
soal?”, exortavam. Comida 
cara, combustível em dispa-
rada, vidas em jogo e um go-
verno que se exime de tudo? 
Seria isso aceitável? A saída 
vinha na forma das palavras 
de ordem puxadas no micro-

fone: “Ninguém, ninguém, 
ninguém aguenta mais! Fora 
Bolsonaro e seus generais!”.

Em frente ao palácio, e ao 
lado da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do RS, o ato 
cobrou do governo e dos par-
lamentares estaduais a valori-
zação dos serviços públicos. 
Eco direto das pautas defen-
didas diuturnamente pelas 
entidades: reposição salarial 
emergencial, revogação ime-
diata da Emenda Constitu-
cional 95 - do Teto dos Gastos 
- e pela rejeição da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 32, da Contrarreforma 
Administrativa. 

A presença massiva dos 
servidores e servidoras em 
Brasília ao fim do ano passa-
do foram decisivos para que 
a votação da PEC 32 fosse 
barrada no Congresso. No 
entanto, a ameaça persiste, 
e não sai do horizonte das 
reivindicações. Ao microfo-
ne, o recado era dado: “Não 
vamos nos calar. Precisamos 
enterrar de vez a Reforma 
Administrativa!”.
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Cerca de 2 mil pes-
soas fizeram ouvir 
sua voz em defesa 

da democracia 
na data em que se 

lamenta os 58 anos 
do Golpe Militar

Créditos: ANDES-SN
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da pela situação de preca-
rização de algumas escolas 
estaduais, que chegavam ao 
seu limite, com altos índices 
de reprovação de alunos, in-
disciplina, sucateamento de 
equipamentos, escassez de 
materiais pedagógicos, falta 
de concursos e fragilização 
das relações de trabalho. 

O avanço aconteceu sob a 
gestão do ex-governador de, 
Marconi Perillo, do PSDB, 
(1999 a 2006 e 2011 a 2018). 
Entre 2001 e 2018, houve um 
salto de seis para 78 escolas 
militarizadas, sendo que, 
apenas entre 2015 e 2018, fo-
ram mais 51. 

Em um momento em que 
cresce o saudosismo à dita-
dura empresarial-militar e se 
consolidam políticas públi-
cas pautadas pela violência e 
visão neoliberal e utilitarista 
da educação, a militarização 
de escolas públicas deve ser 
acompanhada com atenção. 

Ao contrário do que afir-
mam seus defensores, a mi-
litarização ultrapassa a re-
distribuição entre funções 
administrativas e pedagógi-
cas dentro das escolas e o ob-
jetivo de trazer disciplina e 

Militarização na educação

A militarização do ensi-
no público tem se espalhado 
cada vez mais pelo Brasil e 
alerta para uma realidade a 
ser enfrentada. Em 2021, o 
assunto voltou a ser pauta de 
discussão, quando o Minis-
tério da Educação (MEC), 
em acordo com o Ministério 
da Defesa, anunciou a am-
pliação do Programa Nacio-
nal das Escolas Cívico-Mili-
tares (Pecim), que permitiu 
a adesão de mais 74 insti-
tuições, em um país que já 
apresentava uma quantidade 
alarmante de escolas cívico-
-militares. 

O avanço do modelo, que 
dribla a legislação, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Brasileira (LDB) e os 
princípios constitucionais 
democráticos, ao transfor-
mar escolas públicas em mi-
litarizadas, tem sido defendi-
do como uma “solução” fácil 
para os problemas enfrenta-
dos pelo ensino público. 

Isso foi o que ocorreu em 
Goiás, a partir do final da 
década de 1990, momento 
em que a expansão da mi-
litarização foi significativa 
no estado, muito beneficia-

ordem para os espaços de 
ensino. Conforme aponta o 
ANDES-SN, que posicio-
na-se contra o processo, 
as escolas militarizadas, 
além de promoverem a 
privatização da educa-
ção, contribuem para 
fortalecer concepções 
empreendedoras e do-
mesticadoras de educação 
no interior das instituições.

Para abordar a his-
tória e consequ-
ências do proje-
to de incentivo à 
expansão das es-
colas cívico-milita-
res, entrevistamos o 
professor do Instituto 
Federal de Goiás (IFG), 
Eduardo Junio Ferreira 
Santos. O docente é autor 
de uma dissertação que trata 
desses temas, estimulado pelo avanço 
do processo de militarização em Goi-
ás, entre 2011 e 2012, quando acom-
panhou de perto, como militante, a 
resistência de estudantes e professores. 
Confira trechos da entrevista que está 
disponível, na íntegra, como episódio 
do podcast Viração. 
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dessa escola, coloca os servi-
dores públicos vinculados à 
pasta da Educação, a terem a 
sua chefia vinculada à Segu-
rança Pública. É algo, desde 
o ponto de vista da admi-
nistração pública, completa-
mente irregular. O que nós 

temos hoje 
são vários 
modelos de 
militarização 
de escolas, 
várias for-
mas de dri-
blar a legis-
lação, a LDB, 
os princípios 
constitucio-
nais demo-

cráticos da educação do país 
para transformar essas esco-
las em escolas militarizadas. 

A gente sabe que atual-
mente temos escolas mili-
tares federais vinculadas ao 
exército. Essas escolas são 
elitizadas, digamos assim, 
porque atendem a um públi-
co específico, que é de filhos 
e dependentes de oficiais do 
Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica, numa condição 
de renda bem acima da mé-
dia da população brasileira. 
As escolas têm um corpo de 
professores que são de ofi-
ciais das Forças Armadas e 
têm um corpo de professores 
da carreira da Educação Bá-
sica Técnica e Tecnológica, 
e recebem uma verba bem 
acima da média da educação 
pública em geral no país. São 
escolas que, historicamente, 
atendem a um público bem 
específico e elas justificam a 
sua existência, dentre várias 
coisas, de que é necessária 
uma escola especial para os 
filhos e dependentes de mi-
litares porque muitas vezes 
eles precisam se deslocar de 
uma cidade a outra e é salu-
tar que seus filhos estudem 
dentro de uma mesma rede. 

Então, essas escolas são 
federais e elas foram usadas 
como uma espécie de vitrine 
para defender a militarização 
de escolas públicas, mas veja 
que a garantia fundamental 
dos resultados que eles apre-

Quando se fala em uma es-
cola militarizada, o que isso 
significa?

Existem duas políticas 
que se distinguem quando 
a gente fala do envolvimen-
to dos militares na educação 
no Brasil. Uma é a política de 
criação de es-
colas militares; 
a outra é a po-
lítica de milita-
rização de es-
colas públicas 
civis. As duas 
políticas têm 
relação entre 
si, até porque 
eu entendo que 
a militarização 
que a gente vive hoje das es-
colas públicas civis, em algu-
ma medida, também é resul-
tado de uma falta de atenção 
nossa em relação a essa polí-
tica que os militares têm, de 
fazer a educação básica para 
os seus círculos, livre de in-
terferência civil. 

São duas políticas dife-
rentes e é importante enten-
der isso porque, na maioria 
dos casos que a gente acom-
panha, hoje, quando se mi-
litariza uma escola pública 
civil regular eles passam a 
chamar essa escola de escola 
militar. Tentam fazer parecer 
que é a mesma coisa, mas o 
que a gente chama de mili-
tarização da escola pública é 
você pegar uma escola públi-
ca municipal ou estadual de 
Educação Básica em pleno 
funcionamento e entregar a 
gestão, que eles chamam de 
gestão disciplinar/adminis-
trativa, para tentar induzir as 
pessoas a pensar que existe 
uma dicotomia entre a ges-
tão da escola e as práticas pe-
dagógicas ou as práticas em 
sala de aula, mas não é isso 
que acontece. Então, você 
pega uma escola pública ci-
vil em pleno funcionamento 
e entrega para a gestão mili-
tar, seja da Polícia Militar - 
que é o que predomina -, de 
corpos de Bombeiros Milita-
res ou de outros arranjos de 
corpos militares. 

Você entrega a gestão 

sentam e índices de aprova-
ção em vestibulares ou notas, 
isso está muito vinculado ao 
financiamento que essas es-
colas têm, ao público que 
elas atendem, a sua estrutu-
ra, ao corpo de professores 
que é formado sobretudo de 
professores doutores. Tem 
toda uma estrutura nesse pe-
queno grupo de escolas, são 
muito poucas. Se eu não me 
engano, atualmente são 14 
escolas.

 
Qual foi a primeira escola 
instalada no Brasil?

A primeira escola que deu 
origem a essa rede de escolas 
militares federais foi funda-
da no século 19, no Rio de Ja-
neiro, com uma justificativa 
de assistência, de que era ne-
cessário ter uma escola para 
atender a essas pessoas que 
se identificavam com a pá-
tria. Inicialmente, eles aten-
diam somente meninos, mas 
depois de 1990 eles passam a 
atender meninos e meninas. 
Em 1940, as polícias milita-
res começaram a reivindi-
car também escolas milita-
res para atender os filhos dos 
militares das polícias. Isso 
passa a ser reivindicação dos 
corpos militares porque, afi-
nal de contas, se os militares 
oficiais das Forças Armadas 
tinham, eles também que-
riam uma escola para eles, 
que fosse pública, que pode-
ria se pagar até uma taxa por 
ser uma escola 
especial, mas 
que seus filhos 
e s t u d a s s e m 
numa escola, 
digamos assim, 
melhor. Mas 
não só isso, há 
uma questão 
também justifi-
cada pelas con-
cepções polí-
ticas dos militares no Brasil 
de que os seus filhos não se 
envolvam com civis, ou de 
uma política de manter uma 
cultura mais hermética den-
tro das forças armadas entre 
os militares. 

O que acontece é que essas 

escolas militares da polícia 
não chegam a todos os luga-
res, chegam principalmen-
te em Minas, crescem muito 
em 1963 em 1964, antes do 
golpe. Depois, durante a di-
tadura, pausou um pouco a 
expansão. Na década de 90 e 
nos anos 2000, as escolas mi-
litares da Polícia Militar de 
Minas Gerais cresceram mui-
to e, hoje, a gente tem mais ou 
menos 30. E na década de 90, 
de acordo com os documen-
tos que a gente conseguiu le-
vantar na pesquisa que fiz do 
mestrado, a gente tem a pri-
meira militarização de uma 
escola pública.

 
Por que a população apoia 
tanto esse tipo de escola? 

Eu entendo que existe um 
elemento conservador de 
uma ideia de um resgate de 
uma educação conservadora 
marcadamente hierárquica. 
Agora, olhando para o caso 
de Goiás, a gente vê uma re-
ceita neoliberal aplicada na 
militarização, porque a pes-
quisa que eu desenvolvi no 
mestrado buscou fazer um 
mapeamento da militariza-
ção das escolas no Brasil. O 
que eu conheço mais de perto 
é o processo aqui em Goiás, 
que não está muito distante 
da realidade do resto do país 
também. A gente tinha na 
década de 90, nos anos 2000, 
um processo muito forte de 
desfinanciamento das esco-

las estaduais 
e isso rever-
bera na es-
trutura das 
escolas pre-
c a r i z a d a s , 
na falta de 
estrutura fí-
sica, de pro-
fessor, de 
c o n c u r s o , 
na precari-

zação da relação de trabalho 
dos professores, nas salas de 
aulas superlotadas, na falta 
de condição de levar a cabo 
uma educação minimamen-
te de qualidade. Isso gera di-
ficuldades de funcionamen-
to e gera também problemas 

Fotos: Freepik

"Colocar os servi-
dores públicos vin-
culados à Educação 

a uma chefia vin-
culada à Segurança 
Pública é comple-
tamente irregular"

"As escolas fede-
rais foram usadas 

como  vitrine 
para defender

a militarização de 
escolas públicas"
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gica administrativa do setor 
privado, mas com a gestão 
sendo feita por um grupo de 
militares.

Eu penso que esse boico-
te ao funcionamento da es-
cola pública, esse boicote a 
um projeto democrático de 
escola, contém uma ideia de 
que " isso que não tá funcio-

nando, então 
vamos tentar 
isso aqui que 
vai funcionar". 
Claro que as 
ideias conser-
vadoras tam-
bém têm um 
peso aí, mas 
eu acho que 
esse debate é 

muito mais complexo quan-
do a gente pensa sobre esse 
saudosismo por uma escola 
hierárquica, uma escola que 
discrimina, apesar de que a 
nossa escola pública também 
nunca foi plenamente demo-
crática. Então, querem uma 
escola mais antidemocrática, 
partindo de uma escola que 
não é democrática ainda.

 
O que podemos esperar de 
uma educação militarizada 
para a formação do cidadão 
do futuro?

Eu acho que um dos pon-
tos é que a militarização da 
escola pública quebra com a 
lógica da gratuidade porque 
cobra-se taxas, quebra com a 
lógica da gestão democrática 
porque passa a ser uma lógi-
ca privada. Não há participa-
ção da comunidade e muito 

menos dos 
estudantes e 
interfere no 
trabalho do 
docente por-
que tira a sua 
autonomia. 
Aqui em 
Goiás, são 
inúmeras as 
notícias de 
interferência 

dentro da sala de aula em re-
lação, por exemplo, à abor-
dagem que o professor faz 
sobre determinado tema que 
é caro para eles, como, por 

disciplinares. Defender uma 
escola democrática não é de-
fender uma escola sem con-
dições de funcionamento. A 
gente precisa de uma escola 
com uma disciplina necessá-
ria ao funcionamento dela, 
não uma disciplina pela dis-
ciplina, pela obediência. A 
gente precisa de uma escola 
que funcio-
ne a partir 
de determi-
nadas regras 
que cola-
borem com 
o trabalho 
educativo na 
escola, que 
é completa-
mente fora 
da lógica das escolas milita-
rizadas, que é a obediência 
pela obediência, a regra pela 
regra, o culto à hierarquia e à 
personalidade autoritária. 

Em Goiás, a gente vivia 
um sucateamento total das 
escolas públicas e isso fo-
mentou uma insatisfação le-
gítima da população em re-
lação às escolas, insatisfação 
das comunidades escolares 
também. Isso é um elemen-
to importante porque, de 
forma superficial, o que essa 
receita neoliberal coloca? A 
gente boicota, desfinancia e 
elimina as possibilidades de 
funcionamento do serviço 
público e depois apresen-
ta uma solução. A solução 
apresentada é a privatização. 
Aqui em Goiás, a solução 
apresentada foi a expansão 
da militarização das escolas, 
que também é 
um tipo de ter-
ceirização. Não 
é uma terceiri-
zação para um 
setor privado, 
mas ela coloca 
a escola para 
funcionar den-
tro da lógica 
privada, só que 
a lógica priva-
da em um regime militari-
zado, porque afasta a gestão 
democrática, a transparência 
pública da gestão da escola. 
Coloca ela dentro de uma ló-

exemplo, a violência policial. 
É o fim da gestão democrá-
tica ou deixar a escola muito 
mais antidemocrática ainda. 
A militarização enfraquece a 
lógica da escola pública. 

Outro ponto interessan-
te, é que as escolas autenti-
camente militares atendem 
a um público de filhos e de-
pendentes de militares. A 
interação hierárquica no in-
terior dessas escolas é dife-
rente, então até mesmo as es-
colas militares vão oferecer 
uma educação menos abusi-
va  contra os seus alunos do 
que as escolas militarizadas. 
Se você pegar a escola de 
uma periferia de uma cida-
de e colocar um militar para 
fazer a gestão, que aborda o 
estudante preto na esquina, 
é diferente 
do militar 
que conduz 
uma escola 
militar com 
filhos e de-
pendentes 
de milita-
res. A lógica 
que se ins-
tala dentro 
dessas esco-
las [militarizadas] é terrivel-
mente absurda, porque você 
passa a ter uma figura de au-
toridade ali que tem uma au-
toridade pouco questionada 
ou com poucas possibilida-
des de questionamento. 

A gente sabe que há abu-
sos na escola com o modelo 
minimamente democrático, 
porque existe uma desigual-
dade na relação de poder, mas 
ainda o aluno ou servidor que 
se vê numa situação de abuso 
tem recursos para questionar. 
Como se dá o questionamen-
to da Polícia Militar nas abor-
dagens na rua? Imagina den-
tro da escola? Como você vai 
fazer uma discussão de igual 
para igual com alguém com 
uma arma na mão, um uni-
forme todo instrumentaliza-
do por aquele poder militar? 
Então esse é um ponto tam-
bém, a segurança. Eles dizem 
que a escola militarizada é 
mais segura, mas isso não é 

verdade. Essa polícia que tem 
esses casos absurdos em nú-
mero e também nas próprias 
atitudes, é essa polícia que vai 
garantir a segurança dos nos-
sos alunos dentro das escolas.

Outro ponto, para con-
cluir, é que a gente ainda não 
sabe qual vai ser o resulta-
do na formação social des-
ses alunos sob esse modelo, 
que ensina a obedecer por 
obedecer, não uma obediên-
cia reflexiva. Recentemente, 
aqui em Goiás, houve um 
flagrante de alunos na pis-
cina, de uniforme, gritando, 
fazendo uma saudação ex-
tremamente absurda ao go-
vernador e ao comandante 
da polícia, em situação ex-
tremamente humilhante. 
Sem contar as denúncias de 

abuso sexual. 
Então, quando 
você cria uma 
estrutura extre-
mamente rígida 
cujos questio-
namentos são 
difíceis de se-
rem feitos, você 
abre um espa-
ço muito pro-
pício ao abuso. 

Eu fico estarrecido em como 
nós deixamos chegar nesse 
ponto. 

Hoje, por cima, contan-
do as escolas que aderiram 
ao projeto cívico-militar, 
nós temos pelo menos umas 
600 escolas militarizadas no 
país, contando estaduais e 
municipais. Mesmo numa 
mudança de ares, como que 
a gente vai fazer para desmi-
litarizar a educação do país? 
Porque isso não está sendo 
pautado como que a gen-
te vai fazer essa discussão 
com a sociedade. Se quere-
mos pensar numa socieda-
de minimamente democrá-
tica, nós precisamos de uma 
educação minimamente de-
mocrática. Como a gente vai 
pensar a desmilitarização 
desse tanto de escola, precisa 
ser pensado, pautado, discu-
tido e feito.

"A escola militari-
zada é a obediência 

pela obediência, 
culto à hierarquia 
e à personalidade 

autoritária".

"Quando se cria 
uma estrutura ex-
treamemnte rígida 
a questionamentos, 

você abre espaço 
muito propício 
para o abuso".

"A militarização da 
escola pública que-
bra com a lógica da 
gestão democrática 

e passa a ser uma 
lógica privada".

...
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preendimentos de produ-
ção, serviço ou crédito;  pós-
-incubação - que prepara os 
projetos para 
superarem si-
tuações de ris-
co e aperfei-
çoarem seus 
desempenhos 
e c o n ô m i -
cos e sociais; 
e o próprio 
d e s e n v o l -
vimento de 
inovações tecnocientíficas 
solidárias.

Nesta matéria, vamos 
compreender um pouco 
mais do que envolve o traba-
lho do núcleo:

Tecnologia social
Em entrevista ao pod-

cast Viração, o professor da 
UFPel Renato Waldema-
rin esclarece o conceito que 
atravessa um dos termos que 

Projetos auxiliam iniciativas 
de economia solidária no RS

Instaurado oficialmente 
em 2011, o Núcleo Interdis-
ciplinar de Tecnologias So-
ciais e Economia Solidária 
- Tecsol, da UFPel, vem aju-
dando a promover e capaci-
tar uma série de iniciativas 
da comunidade.

Ao longo dos mais de 10 
anos de existência, o pro-
jeto tem reunido de forma 
interdisciplinar, docentes 
e discentes para atender as 
demandas de grupos orga-
nizados, urbanos e rurais, 
que buscam na universida-
de apoio técnico, científico e 
formativo.

Desdobramento mais do 
que natural disso foi a cria-
ção de uma incubadora de 
empreendimentos junto ao 
núcleo. Um processo que 
pode se localizar sob três 
modalidades de atuação: in-
cubação - auxiliando grupos 
sociais a constituírem em-

compõe o nome do projeto. 
Tecnologias sociais, desta 
forma, seriam um conjun-

to de técnicas 
e metodolo-
gias transfor-
madoras vol-
tadas para 
enfrentar de-
s igua ldades 
das mais di-
versas. “Elas 
não visam 
obrigatoria-

mente tornar um produto 
mais eficiente do ponto de 
vista mercadológico, mas 
para resolver um problema 
social”, expõe.

“O resultado efetivo das 
tecnologias sociais não se 
aplica a produtos, mas as 
condições de vida das pes-
soas”, resume Waldemarin. 
As soluções podem estar 
voltadas para a questão am-
biental, a questão de gênero 

ou mesmo de justiça social. 
A professora Débora de 

Souza Simões, também li-
gada ao Tecsol, lançou luz 
sobre outro termo presen-
te: economia solidária. “É 
uma organização de gru-
pos de pessoas que queiram 
desenvolver seus trabalhos 
pautadas em autogestão, 
princípios de cooperação, 
equidade nos esforços e dis-
tribuição equânime das ren-
das obtidas e tendo como 
cuidado questões ambien-
tais e sociais”. 

A lógica busca superar a 
economia convencional jus-
tamente ao congregar pes-
soas atentas a essa necessi-
dade de transformação do 
social. Atuar de forma que 
toda a cadeia seja mais soli-
dária, estando integrada ao 
ambiente e com melhor dis-
tribuição dos recursos.
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Tecnologias sociais 
não buscam tornar 
o produto mais "efi-
ciente", do ponto de 
vista mercadológico, 

e sim mais justo.
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Bem da Terra
O Núcleo TECSOL é 

membro da Rede Univer-
sitária de Incubadoras Tec-
nológicas de Cooperativas 
Populares (Rede de ITCPs) 
e representa a UFPel (como 
sócia-apoiadora) na Asso-
ciação Bem da Terra – Co-
mércio Justo e Solidário, 
iniciativa modelo que reúne 
grupos de consumidores res-
ponsáveis interessados em 
consumir produção social-
mente referenciada.

Com a consolidação de 
uma rede para fomentar a 
economia solidária, a Rizo-
ma, foram integradas inicia-
tivas de Grupos de Consu-
mo Responsável nas cidades 
de Pelotas, Rio Grande, Ja-
guarão e São Lourenço do 
Sul. É o caso do grupo Jeri-
vá, justamente deste último 
município.

A pandemia, como em 
tantas outras iniciativas, foi 
um baque para as ativida-
des do grupo que hoje está 
em fase de reestruturação. 
A busca é por expandir no-
vamente o grupo de consu-
midores para contemplar a 

produção dos 14 produtores 
rurais focados na agroecolo-
gia atualmente acompanha-
dos pelo grupo.

“Nossa ideia era não parar 
na pandemia pois os produ-
tores já tinham essa expecta-
tiva. Para eles, a atuação com 
o grupo é a certeza da venda, 
diferente de uma feira livre, 
por exemplo. O grupo dá 
essa segurança, aquilo que a 
gente pede, a gente paga”, re-
lata ela.

Grupos atendidos
Embora seja frequente 

que a discussão sobre pro-
jetos de economia solidária 
remeta ao campo, existe toda 
uma gama de projetos distin-
tos que podem ser incluídos 
sob este bojo. Exemplo disso 
é o caso do Coletivo Sofá na 
Rua, um empreendimento 
cultural e fundamentalmen-
te urbano também atendido 
pelo Tecsol.

Isadora Passeggio, produ-
tora executiva do Sofá, conta 
que a iniciativa foi criada em 
2011 a partir da Casa Fora do 
Eixo, quando um grupo de 
artistas que não tinha espaço 

para expor suas obras acaba 
ocupando um espaço ocioso 
na rua para trocas culturais. 

Com en-
contros fre-
quentes, rea-
lizados uma 
vez por mês, 
o público co-
meçou a ga-
nhar vulto. 
"Chegamos 
a ter 3,5 mil 
pessoas cir-
culando no 
evento! Então veio a pan-
demia e a gente precisou se 
reinventar".

Durante a pandemia, o 
coletivo fez um processo de 
pré-incubação junto ao Tec-
sol. "Aproveitamos a pande-
mia para organizar a casa. O 
Tecsol nos auxiliou na cria-
ção do estatuto social do Sofá 
na Rua. Além disso trabalha-
mos o grupo de comércio, o 
sofá em rede", lembra ela.

Sofá em Rede - Comércio 
Local, Afeto e Autonomia 
foi constitutida assim, com 
metodologias democráticas 
de gestão centradas na valo-
rização do homem e não do 

capital. Os preceitos da eco-
nomia solidária.

Para o futuro, Isadora 
conta que o 
grupo já se ins-
creveu no novo 
edital do Tec-
sol, desta vez 
para a incu-
bação efetiva, 
com grandes 
exp ec tat ivas 
de aprovação. 
"Nós somos 
agentes cultu-

rais, então esse período com 
o Tecsol tem nos ensinado 
muito sobre gestão". 

No horizonte de expec-
tativas há o desejo de orga-
nizar, de ir atrás de outras 
parcerias, patrocinadores; 
desenvolver uma plataforma 
de vendas para os colabora-
dores do sofá, criar uma lo-
jinha com produtos do sofá 
e muito mais. Outra injeção 
de ânimo é também a pers-
pectiva do retorno aos en-
contros presenciais, que de-
vem ser retomados a partir 
de maio. 

Créditos: Sofá na Rua

A pandemia foi 
cruel com todas as 
áreas produtivas, 

e cobrou um preço 
especialmente alto 

para as iniciativas de 
economia solidária.

...
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CONTRACAPA

em frente ao Ministério da 
Educação para exigir a inves-
tigação e punição dos respon-
sáveis pelo esquema de cor-
rupção "Bolsolão do MEC”. 
Embora o ministro Milton 
Ribeiro tenha anunciado sua 
exoneração na segunda-feira 
(28), os servidores reforçam 
que a investigação precisa 
avançar. Depois, os partici-
pantes ficaram posicionados 
próximos ao espaço que ho-
menageia Paulo Freire, dando 
seguimento à manifestação. 

Após divulgação de grava-
ções que denunciavam os pas-
tores Gilmar Santos e Arilton 
Moura, pelo jornal Folha de 
S. Paulo, a crise no Ministé-
rio da Educação tomou conta 
do governo. Os dois estariam 
cobrando propina, em ouro e 
em dinheiro, de prefeitos para 
facilitar a liberação de verbas 
da pasta para os municípios. 
A reportagem da Folha reve-
lou que verbas que foram li-
beradas pelo então ministro, 
Milton Ribeiro, aos municí-
pios indicados pelos pastores, 

Jornada de Lutas em Brasília
reforça mobilização por 

reposição salarial
Os Servidores Públicos 

Federais fortaleceram a luta 
pela recomposição salarial de 
19,99% em Brasília, entre 29 
e 31 de março. Foram dias de 
intensa movimentação políti-
ca, que integraram a agenda 
de ações do Fórum das Enti-
dades Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais (Fona-
sefe). 

Os servidores participa-
ram de diversas atividades 
de mobilização, tendo como 
centralidade as pautas de rei-
vindicação do funcionalismo 
público federal, como o rea-
juste salarial, a Emenda Cons-
titucional 95 e a Contrarrefor-
ma Administrativa, alertando 
para o desmonte dos serviços 
públicos e cobrando medidas 
acerca do escândalo do “Bol-
solão”. 

Ato contra o Bolsolão
Na manhã do dia 29, mani-

festantes de diversas centrais 
sindicais, sindicatos e seções 
sindicais filiadas ao Sindicato 
Nacional realizaram um ato 

são do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE). Após pressão, o mi-
nistro pediu demissão, depois 
de se reunir com o presidente 
Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro 
foi o quarto a deixar o cargo, 
em três anos de governo.

Ocupa Brasília
Na manhã do dia 30, com 

faixas e palavras de ordem 
contra o governo Bolsonaro 
e os desmontes dos serviços 
públicos, os servidores par-
ticiparam de mais um Ocu-
pa Brasília. Os trabalhadores 
caminharam pela Esplanada, 
passando pelo Ministério da 
Saúde e Previdência em soli-
dariedade à greve dos servi-
dores do INSS, e promoveram 
um ato em frente ao Ministé-
rio da Economia, local em que 
é realizada uma vigília perma-
nente desde o último Dia Na-
cional de Mobilização, Parali-
sação e Manifestações, em 16 
de março. Lá, reafirmaram o 
pedido de abertura de mesa 
de negociação para tratar da 

reposição emergencial salarial 
de 19,99%.

Pedido de apoio à luta
No dia seguinte, dia 31 de 

março, a Jornada de Luta dos 
Servidores Públicos Federais 
teve continuidade. Os ma-
nifestantes  marcharam pela 
Esplanada, do Anexo 2 do Se-
nado Federal até o Ministério 
da Economia, com objetivo 
de pressionar as e os senado-
res para garantir apoio na luta 
pelo reajuste. Por lá, o senador 
Paulo Rocha (PT) conversou 
com os servidores e garan-
tiu que irá disponibilizar um 
espaço de vigília no gabinete 
para que a luta possa ser ou-
vida também no Senado. De-
pois, todos seguiram em mar-
cha até o Congresso Nacional. 
No ato, também foi relembra-
do que o dia, marcado pelos 
58 anos do golpe empresa-
rial-militar no Brasil, também 
deve ser de luta em defesa da 
democracia....
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