
An
o 

4 
Nú

m
er

o x
x x

xx
x/

xx
x/

20
xx

ww
w.

sin
se

pe
s.o

rg
.br

Uma publicação 
do Sindicato 

dos Servidores 
Públicos do 

Ensino Superior de 
Blumenau

Ex
pr

es
sã

o U
niv

er
sit

ár
ia

An
o 

7 
Nú

m
er

o 
83

-M
aio

/2
01

7

ww
w.

sin
se

pe
s.o

rg
.br

Uma publicação 
do Sindicato 

dos Servidores 
Públicos do 

Ensino Superior de 
Blumenau

Ex
pr

es
sã

o U
niv

er
sit

ár
ia

“PODE-SE ENTENDER QUE, PARTE 
DESSA VONTADE DE FAZER A REGIÃO 
SUL SER UM PAÍS INDEPENDENTE, 
NÃO ESTÁ CLARAMENTE UTILIZANDO-
SE ARGUMENTOS RACIONAIS. 
MUITOS DESSES DISCURSOS SÃO 
IMAGINATIVOS.” 
AndrÉ souzA MArtinello - proFessor 
por Que o sul nÃo É Meu pAÍs
pÁginAs 6 e 7 

“EM BLUMENAU, AS CONQUISTAS 
DA REFORMA PSIQUIÁTRICA E DA 
LUTA ANTIMANICOMIAL PODEM SER 
OBSERVADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DOS 
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 
PELOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS EM 
HOSPITAL GERAL, PELA ENLOUCRESCER”. 
MArinA scHiocHet - psicÓlogA
30 Anos de lutA AntiMAnicoMiAl
pÁginA 11

“NESTE ANO DE 2017 COMEMORA-SE O ANIVERSÁRIO 
DE 100 ANOS DA REVOLUÇÃO RUSSA. COMO UMA 
FORMA DE DIALOGAR SOBRE SEU LEGADO, ERROS 
E ACERTOS, MUITAS UNIVERSIDADES E CENTROS 
ACADÊMICOS ESTÃO PROMOVENDO PALESTRAS, 
MESAS REDONDAS E CICLOS DE DEBATES SOBRE SEU 
CENTENÁRIO.” 
leonArdo brAndÃo -  HistoriAdor e proF. do ppgdr
triunvirAto
pÁginA 13

resistÊnciAresistÊnciA
Greve Nacional mobiliza 
trabalhadores de todo o 
país contra as reformas 
previdenciária e traba-
lhista. Em Blumenau, forte 
adesão garantiu passeata 
e protestos pelas ruas 
centrais. pÁginAs 4 e 5

lUIz aNtONEllO 
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pArticipe do eXpressÃo! envie textos, opiniões, fotografias, charges... entre em contato pelo email ou nos telefones abaixo!

NazarENO SCHMOEllEr

Enquanto se amplia o debate sobre a reforma da Previdência, à 
medida que a proposta e suas mudanças mal avançam no Congresso, 
outra mudança estrutural, a Reforma Política (PEC 36/2016), tran-
sita no Legislativo já tendo passado em segunda votação no Senado 
Federal em novembro de 2016. O assunto tem um desgaste natural 
devido à sua presença constante em qualquer conversa sobre políti-
ca, desde a redemocratização em 1985. As verborragias pseudode-
mocráticas da falta de representação política diante de um legislativo 
em crise afundado em denúncias de corrupção alimentam e pros-
peram as ideias para uma reforma política sob medida para garantir 
sobrevida eleitoral de líderes partidários enrolados na Justiça e para 
ampliar o financiamento público de campanha. É lógico que uma 

mudança mais profunda em todas as regras 
e das práticas eleitorais acumuladas ao longo 
dos anos produza muita mudança perante o 
qual precisamos também nos atualizar e co-
nhecer seus desmembramentos posteriores. 
A cena política brasileira vem se defrontando 
com práticas tão abusivas quanto corriqueiras 
de desvios éticos e apropriação do patrimô-
nio público, ora em escala menor ora em pro-
porções gigantescas. Invariavelmente, neles se 
percebe uma coisa em comum - a relação sim-
biótica entre a corrupção de grande escala e 
os modelos e possibilidades de financiamen-
to de campanhas eleitorais milionárias. Após 
o mensalão, quando vários partidos passaram 
a defender formalmente uma reforma política 
que incluísse o voto para deputado e vereador 
em lista fechada, – em que o eleitor não vota 
num candidato, mas em uma relação oferecida 
pelo partido - veio junto a criação de um fundo 
público para bancar as campanhas. Diante do 
crescimento constante de votos brancos, nulos 

e abstenções nas eleições municipais e presidenciais, lideranças polí-
ticas no Congresso querem aprovar mudanças na legislação eleitoral.

Uma dessas mudanças é a chamada Cláusula de Desempenho – uma 
cláusula de barreira, que causa polêmica em função do percentual de 
votos necessários para seu cumprimento. O excesso de partidos po-
líticos é considerado um problema para a governabilidade. A Cons-
tituição de 1988 deixou para leis complementares as normas para a 
criação de partidos, flexibilizaram-se as exigências e isso resultou em 
uma disparada do número de legendas “de aluguel”. Em 1982, eram 
apenas cinco partidos, em 1989 eles já eram 27. Tudo em nome da 
democracia – antítese em relação ao governo militar anterior. Hoje, 
constituem bancadas no Congresso 28 partidos, dos 35 partidos polí-
ticos registrados e mais de 57 novas legendas na fila da Justiça eleito-
ral atraídas pelas cifras do Fundo Partidário e para ganhar o programa 
gratuito de rádio e TV. Esse número de vertentes não corresponde à 
existência de tantas correntes ideológicas, isso é um grande teatro de 
comédia bufa. Partido político, em muitos desses casos, virou só um 
negócio. Para limitar essa expansão e reverter esse quadro, os parti-
dos que não atingirem os requisitos mínimos de desempenho elei-
toral também serão obrigados a ter uma estrutura menor na Câmara, 
sem direito, por exemplo, a cargos de liderança e a parlamentares em 
comissões permanentes, além de cargos na Mesa Diretora. Os requi-
sitos que a PEC exige dos partidos a partir da eleição de 2018 são 
de obter pelo menos 2% dos votos válidos para deputado federal em 
todo o país; conseguir 2% dos votos para deputado federal em, no 
mínimo, 14 unidades da federação. Essa PEC prevê, ainda, que, a par-
tir das eleições de 2022, a taxa mínima de votos apurados nacional-
mente será de 3%, mantida a taxa de 2% em pelo menos 14 unidades 
federativas. Partidos como o PC do B contestam a adoção desses per-

centuais que levariam para o ostracismo partidos que possuem uma 
trajetória histórica na política brasileira, mas que teriam dificuldades 
em cumprir esse requisito ao contrário de outros partidos que foram 
criados apenas com a finalidade de alcançar o fundo partidário e ser 
uma legenda de aluguel. Nessa perspectiva, estima-se que o número 
de partidos em condições de funcionar estaria reduzido à metade do 
que existe hoje. 

Outro ponto é o fim das coligações partidárias nas eleições para 
vereador e deputado que serão extintas a partir de 2022. Atualmen-
te, os partidos podem fazer coligações, de modo que as votações das 
legendas coligadas são somadas e consideradas como um grupo úni-
co no momento de calcular a distribuição de cadeiras no Legislativo. 

E a fidelidade partidária? A proposta prevê que os políticos que 
conquistarem mandatos nas eleições de 2016 e 2018 vão perdê-los, 
caso se desfilem dos partidos pelos quais disputaram o pleito. Da 
mesma forma, os vices e suplentes escolhidos nessas eleições não 
terão o direito de substituir os titulares se deixarem suas legendas. 
A única exceção, no caso de desfiliação, se ocorrerem mudanças no 
fundo partidário, perseguição política e partidos que não tenham su-
perado a cláusula de barreira criada pela PEC. Em caso de deputados 
e vereadores, os que fizerem essa mudança não serão contabilizados 
em benefício do novo partido no cálculo de distribuição de fundo 
partidário e de tempo de rádio e televisão.

Mas o ponto mais polêmico consiste em como os candidatos são 
escolhidos e eleitos. A lista fechada e o voto distrital misto são as pro-
postas. A lista fechada possibilita fortalecer os partidos (já que os 
candidatos fazem campanha unidos pela legenda) e tende a dar mais 
coerência ideológica à atuação dos parlamentares, a lista aberta é um 
voto personalizado, alguns analisam essa repentina preferência pela 
lista fechada como uma estratégia de defesa de muitos parlamentares 
perante à possibilidade de não ser reeleito tendo em vista sua imagem 
pessoal desgastada nos processos anticorrupção a que muitos estão 
acusados ou até indiciados. A proposta de adotar um sistema distri-
tal misto é a possibilidade de uma combinação do voto proporcional 
(atual) e do voto majoritário (distrital). Os eleitores têm dois votos: 
um para candidatos no distrito e outro para as legendas (partidos). 
Os votos em legenda (sistema proporcional) são computados em 
todo o estado ou município, conforme o quociente eleitoral (total 
de cadeiras divididas pelo total de votos válidos). Já os votos majori-
tários são destinados a candidatos do distrito, escolhidos pelos parti-
dos políticos, vencendo o mais votado, podendo ser de legendas dife-
rentes. O voto distrital misto chegou a ser lei no Brasil, embora nunca 
tenha sido implantado. Foi no final da ditadura, em 1982, por meio 
da então Emenda Constitucional 22. Por falta de regulamentação, o 
texto não foi adotado na eleição daquele ano nem nas subsequentes. 
O voto distrital misto tem as vantagens de conciliar interesses regio-
nais com interesses gerais da população, mas alguns acreditam que 
ele complica a escolha do eleitor. Há detalhes operacionais nesse sis-
tema que são diferentes, como o modelo de lista flexível, aplicado em 
países como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Grécia, Noruega 
e Suécia em que o eleitor pode interferir na ordem em que os candi-
datos ficam na lista formada pelos partidos. O eleitor, assim, pode 
não concordar com o ordenamento das legendas e indicar a prefe-
rência por determinados políticos. Na Bélgica, por exemplo, o eleitor 
marca o nome do candidato na lista. Na Suécia, o cidadão pode re-
ordenar a lista de acordo com sua preferência. Caso esteja de acordo 
com a lista pré-ordenada pela legenda, ele vota apenas no partido. 

De qualquer forma, as próximas eleições estão chegando  e as re-
gras eleitorais vão pesar sobre a escolha dos próximos parlamentares 
e todos estão fazendo contas e avaliando o grau de incerteza das mu-
danças propostas. Não existe sistema eleitoral perfeito, mas que te-
nhamos um mais próximo da representatividade de aspirações mais 
legítimas. 

As próximas eleições 
estão chegando e as 
regras eleitorais vão 
pesar sobre a escolha dos 
próximos parlamentares 
[...] não existe sistema 
eleitoral perfeito, mas que 
tenhamos um mais próximo 
da representatividade de 
aspirações mais legítimas.
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InternAs

O curso de Jornalismo da FURB promove 
mesa redonda com o tema “Política e Jor-
nalismo Comparado: Um dia na imprensa 
Brasileira”, 18 de maio, às 19h, no Auditório 
do Bloco T da FURB. O evento gratuito é or-
ganizado pelos alunos do quinto semestre, 
em parceria das disciplinas Tópicos Especiais 
e Radiojornalismo II. Trata-se do lançamen-
to oficial do livro “Jornalismo Comparado: 
Um dia na imprensa Brasileira”, resultado de 
pesquisa realizada na imprensa brasileira em 
17 março de 2015, mesma data analisada 
em 1966 pelo pesquisador José Marques 
de Melo. Em 2015, estavam ocorrendo os 
protestos a favor do impeachment de Dilma 
Rousseff e, por isso, além de ser uma data 
marcante para a história do país, também foi 
importante para o segmento do jornalismo 
para descobrir o que a imprensa fala. Para 
participar é necessário fazer a inscrição. 

polÍticA e JornAlisMo 
sÃo teMA de evento

A Universidade Regional de Blumenau 
(FURB) disponibiliza 863 vagas, entre licen-
ciaturas e bacharelados, no Vestibular de 
Inverno da ACAFE - Associação Catarinense 
das Fundações Educacional, e o prazo para 
inscrição segue até dia 15 de maio. Nesta 
edição da prova, é a primeira vez que a FURB 
oferta o curso de Turismo – Bacharelado - na 
modalidade a distância (EAD). Para se ins-
crever, acesse http://www.acafe.org.br.  Para 
esta primeira turma estão sendo oferecidas 
30 vagas. A prova ocorrerá em dia 11 de 
junho. Acesse o site da FURB e leia o edital: 
http://www.furb.br/web/vestibular/

 vestibulAr de 
inverno oFerece vAgAs

FeiJoAdA MArcA 
diA do trAbAlHAdor

Cerca de 200 pessoas participaram da 
feijoada em homenagem ao trabalhador 
promovida pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos do Ensino Superior de Blumenau 

(SINSEPES), dia 1 de maio, 
na Associação dos Servi-
dores Municipais, no Bairro 
Salto. Além de saborear o 
prato principal, o público 
ainda pôde prestigiar a mú-
sica ao vivo com a banda 
Sambossa Rio. Houve ainda 

atrações para a criançada com piscina de 
bolinhas e cama elástica. O evento propor-
cionou mais uma vez integração e confra-
ternização.

O Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau (SINSEPES) 
demonstrou mais uma vez a capacidade de mobilização na Greve Geral, ocorrida em 28 
de abril. A ação teve participação de todas as categorias, incluindo professores e técni-
cos. Em referência ao movimento, estudantes da FURB e entidades representantes de 
acadêmicos posicionaram-se sobre o assunto. O Diretório Central dos Estudantes divul-
gou uma nota dizendo ser a favor das manifestações, no entanto, que não afetassem as 
aulas.”Nós pagamos (e caro) para termos aula. Nada mais justo que querer os professo-
res em sala de aula, né!?”, apontou a nota divulgada em rede social no dia 25 do último 
mês.

A publicação gerou comentários entre membros da sociedade interna e externa da 
FURB, muitos discordando da posição do Diretório. O Centro Acadêmico de Serviço So-
cial da FURB (CASSO) divulgou uma carta aberta em resposta ao comunicado do DCE: 
“Cremos que os responsáveis pela nota não têm clareza sobre o que é uma greve e 
quais são os seus objetivos. Uma greve que não causa transtornos a ninguém é uma 
greve inútil. Afirmar apoio a uma paralisação, com a condição de que se continue traba-
lhando nos horários usuais é demonstrar ignorância sobre a natureza de uma paralisa-
ção, e os efeitos práticos de tal afirmação não são diferentes dos de uma oposição for-
mal ao ato.”

Em defesa, o DCE publicou nota de esclarecimento, relembrando o histórico de mani-
festações apoiadas pelo Diretório reforçando que é direito dos acadêmicos em ter aula 
em dia letivo, se assim eles quiserem. “A escolha de protestar – e como fazê-lo - é do 
aluno, e isso sempre será defendido pelo DCE, independente da forma escolhida (seja 
por greve, manifestação, debate e etc) e inclusive acaso algum estudante sofra alguma 
retaliação por algum destes atos intrínsecos ao movimento estudantil, este mesmo di-
retório sempre intervirá em seu favor. O DCE – instituição que representa aproximada-
mente 10.000 estudantes – deve sempre levar em consideração todos os lados dos que 
representa. No caso, o direito de greve x o direito à educação. A nota lançada anterior-
mente foi pura e simplesmente para tentar fazer com que ambos direitos coexistam.” 

Sobre a Greve Geral, o Centro Acadêmico de Psicologia da FURB (CAPSi), também 
apoiou o movimento. O CA compartilhou nota do Conselho Regional de Psicologia de 
Santa Catarina, em que diz: “A greve é um direito constitucional, é uma ferramenta de 
luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, de todas as profissões e setores, pela garan-
tia dos direitos sociais e políticos já conquistados e por melhores condições de trabalho 
e de vida. Entendemos que a situação exige uma sensibilização por parte de toda a cate-
goria profissional de psicólogas(os), pois este projeto que se apresenta para o país está 
na contramão dos direitos humanos e da luta por uma sociedade mais justa e igualitá-
ria.”

lUIz aNtONEllO / 
COlEtIvO lENtE CrUagreve gerAl teM Apoio do sinsepes e gerA 

dissenso entre estudAntes dA Furb

Questões sociais e culturais. Palestras, exposições, mesas redondas, exibições 
de filmes e outras atividades culturais, artísticas e gastronômicas características 
de países africanos fazem parte da programação da 2ª Semana da África na FURB, 
com o tema “África: Veracidades e glórias”. Realizada pela Associação de Estudan-
tes Africanos de Blumenau (AFROBLU) e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Furb (NEAB - FURB), o evento ocorre entre os dias 24 a 27 de maio, em referência 
ao dia 25, quando se celebra o dia de África em comemoração à fundação da Orga-
nização da Unidade Africana em Addis ABeba, Etiópia, a atual União Africana.

O objetivo da semana é discutir a África atual e compartilhar a sua riqueza cultu-
ral junto com a sociedade brasileira, em especial a cidade de Blumenau. Para mais 
informações, acesse www.facebook.com/events/1702388696444012/

2ª seMAnA dA ÁFricA nA Furb coMeçA no diA 24

 A eleição dos Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal do Instituto Municipal de 
Seguridade Social do Servidor de Blume-
nau (ISSBLU) 2017/2021 ocorre em 29 de 
maio, das 7h às 19h. A convocação é para 
os servidores públicos municipais, segura-
dos do ISSBLU, que tenham ingressado no 
serviço público municipal até 29 de março 
deste ano, assim como os pensionistas 
vitalícios que adquirirem essa condição no 
mesmo prazo. o mandato é para até 2021. 
Mais informações pelo (47) 3321-2601.

eleiçÃo do issblu 
serÁ diA 29

NazarENO SCHMOEllEr
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Centrais sindicais articulam novos passos após a Greve Geral do dia 28. Uma das 
possibilidades levantadas é uma marcha de 100 mil pessoas à Brasília ou uma nova greve

Em Blumenau, a 
concentração dia 28 
foi em frente ao INSS. 
Os grevistas percor-
reram as ruas centrais 
da cidade e entoaram 
gritos de protesto. 
Estavam munidos de 
cartazes e faixas contra 
as reformas previden-
ciária e trabalhista
fOtO: lUIz aNtONEllO / 
COlEtIvO lENtE CrUa

Jornalista <magali.moser@gmail.com>

A 
greve geral no Brasil teve repercurssões internacio-
nais. Enquanto a mídia hegemônica no país ignorou, 
rotulou, diminuiu e/ou se posicionou radicalmen-
te contrária à ação dos trabalhadores e movimentos 
sindical e social, a imprensa internacional qualificou 
o ato como “a maior greve nos últimos 21 anos no 
Brasil”. A estimativa é de que 40 milhões de pessoas 

participaram e apoiaram a greve geral. Antes que a greve termi-
nasse, já iniciava a articulação em busca da definição dos próxi-
mos passos. Uma das possibilidades levantadas é uma marcha 
de 100 mil pessoas até a capital federal, ou uma nova greve geral. 

Cidades esvaziadas, transporte público parado, escolas e co-
mércios de portas fechadas foi o cenário que se viu em boa par-
te das cidades brasileiras. Em Blumenau, não foi diferente. Os 
ônibus não circularam por 24 horas. Houve ainda bloqueio da 
BR-470, na altura do Km 54. Engajados na defesa por direitos, 
os trabalhadores participaram ainda de uma passeata pelas ruas 
centrais da cidade. O SINSEPES promoveu a assembleia que 
definiu pela adesão voluntária dos servidores da FURB à greve.

A FURB foi palco de manifestações e palestra sobre as refor-
mas. O debate ocorreu no auditório anexo à biblioteca e foi me-
diado pelo professor Dr. Valmor Schiochet, do Centro de Ciên-
cias Humanas e da Comunicação da FURB, com a participação 
da procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT)/
Blumenau, Priscila Maria Ribeiro, do presidente do Sindicato 
dos Bancários de Blumenau e Região (SEEB) e representante 
pelo Fórum dos Trabalhadores de Blumenau (FTB), Leandro 
Spezia, e o supervisor técnico do Dieese/SC, José Álvaro Car-
doso. O professor Valmor abriu o debate com reflexões sobre 
os impactos das reformas para a vida do trabalhador. No encer-
ramento, refletiu ainda sobre a produção fordista-taylorista que 
considerava o perfil “operário-bovino”, dotado de força física e 
sem a necessidade de utilizar o trabalho cerebral, como aquele 
mais adequado para exercer as tarefas repetitivas da produção 
capitalista.

“Tivemos uma das maiores greves da história do país. Os 
efeitos foram imediatos, com a redução do ritmo de tramitação 
das contrarreformas no Congresso Nacional”, ressaltou o pro-
fessor Valmor Schiochet ao Expressão Universitária. Segundo 
ele, a greve também teve um importante efeito pedagógico. Tra-
balhadoras e trabalhadores mais uma vez tiveram a oportuni-
dade de mostrar que a união e a luta coletiva são fundamentais 
para resistir, para construir e manter direitos. “Aqui em Blume-
nau a unidade das categorias, dos sindicatos, dos movimentos 
foi decisiva para o êxito do movimento. O desafio é manter a 
mobilização e alterar a correlação de forças na sociedade.  Isto 
somente se faz com consciência, ação e organização”, analisou o 
professor na semana seguinte ao movimento nacional.

O presidente do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau 
(FTB), Leandro Spezia, classificou o movimento como “um 
sucesso”. Em Blumenau, 14 sindicatos aderiram e oito catego-
rias paralisaram. “A população está começando a perceber o 
que está por trás das reformas. Estamos 
nos preparando para continuar na luta”, 
adiantou ao Expressão Universitária. O 
FTB se mantém articulado com reu-
niões previstas para as próximas se-
manas na cidade em busca da defini-
ção dos próximos passos. Na semana 
do dia 15 a 19 está previsto o movi-
mento Ocupa Brasília. 

A greve foi a resposta da classe traba-
lhadora às investidas do conjunto de re-
formas e políticas introduzidas pelo go-
verno Temer, no sentido de perdas de 
direitos históricos conquistados. É resul-
tado da insatisfação popular com as me-
didas encaminhadas ao Congresso Nacional, como a Reforma 
Trabalhista, que prevê cortes de direitos históricos garantidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a prevalência 

greve gerAl incentivA 
novAs MobilizAções 
por magali moser

A população está 
começando a perceber 
o que está por trás 
das reformas. estamos 
nos preparando para 
continuar a luta.
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das negociações de alguns pontos entre patrões e empregados em de-
trimento da legislação trabalhista. Estabelece ainda o polêmico fim da 
contribuição sindical obrigatória. O tema gera críticas por parte das cen-
trais de todo o país. A insegurança reside na possibilidade de enfraqueci-
mento dos sindicatos, com a ameaça à saúde financeira das instituições. 

Mas o que levou as pessoas às ruas não se limita a essas mudanças. 
Decorre ainda do descontentamento com os encaminhamentos dados à 
Reforma da Previdência, que aumenta o tempo de contribuição e retira 
direitos assistenciais e a liberação da terceirização, sancionada pelo go-
verno.  Entre os pontos mais polêmicos estão o aumento da idade míni-
ma para aposentadoria (65 anos para homens e 62 para mulheres) e au-
mento do tempo de contribuição para receber a aposentadoria integral.

A mobilização foi uma forma de barrar as medidas governamentais, 
já que os interesses defendidos pela reforma trabalhista são, claramente, 
patronais. Uma reportagem publicada no The Intercept Brasil denunciou 
que os autores de uma em cada três propostas de mudanças apresenta-
das por parlamentares na reforma trabalhista são, na verdade, de lobistas 

de associações empresariais. Segundo a denúncia, “os textos defendem 
interesses patronais, sem consenso com trabalhadores, e foram protoco-
lados por 20 deputadwos como se tivessem sido elaborados por seus ga-
binetes”. De acordo com a reportagem, das 850 emendas apresentadas à 
CLT, 292 (34,3%) foram integralmente escritas por lobistas de associa-
ções que reúnem grandes doadores de campanha. Destas, 153 (52,4%) 
foram aceitas pelo relator e agora estão incorporadas ao projeto.  

Aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 26 de abril, a 
reforma trabalhista está prevista para ser votada pelo Senado início de 
junho. A Comissão da Câmara aprovou dia 4 de maio a reforma previ-
denciária. 

 A greve de 28 de abril ocorreu 100 anos depois da primeira greve 
geral no Brasil, organizada por operários do Rio de Janeiro e São Paulo 
com adesão de trabalhadores de outros estados, em 1917. A última gre-
ve geral foi em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardo-
so, contra o desemprego, as privatizações e a flexibilização dos direitos 
trabalhistas.

fOtOS: lUIz aNtONEllO / 
COlEtIvO lENtE CrUa

Links consultados:
h t t p : / / w w w .

d w . c o m / p t - b r /
b r a s i l - t e m - g r e -
v e - e - p r o t e s t o s -
-em-25-estados-con-
tra-as-reformas-de-
-temer/a-38630159

h t t p s : / /
t h e i n t e r c e p t .
com/2017/04/28/
greve-nacional-impul-
sionada-pela-conhe-
cida-dinamica-global-
-de-corrupcao-e-im-
punidade-da-elite/
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alvez seja compreensível pessoas reivindicarem o exer-
cício de uma identidade cuja marca parece estar “fora 
do Brasil”, lá no outro lado do Atlântico. Principalmen-
te quando se percebem como de origem europeia, seja 
pelos sobrenomes de família, dialetos, sotaques do por-
tuguês arrastado, fisionomia e outros distintivos, no 
desejo de recusar – se é possível, assim dizer – a identi-

dade brasileira. Quando não a recusam por completo, ao menos 
há uma tendência de se perceberem como brasileiros com algum 
tipo de raíz. Comportamento denominado pelo historiador es-
tadunidense Jeffrey Lesser (2001) de “identidade hifenizada”. O 
hífen pode aparentar algum tipo de ligação, principalmente se for 
algo que se barganha nos jogos das negociadas identidades. 

Não é menos comum em várias áreas de colonização do sul do 
Brasil as festas étnicas cuja expressões ítalo-brasileiro, teuto-bra-
sileiro são largamente presentes; o hífen é parte de se construir 
quem se é: uma brasilidade própria. Do ponto de vista identitá-
rio, não há como julgar ou menosprezar tais representações e ape-
los por reivindicações de origem. Mesmo por que, há, inclusive, 
uma busca de reconhecimento oficial da cidadania europeia, atra-
vés de processos realizados via consulados, que acabam gerando 
acesso a passaporte e ao desejado reconhecimento de “também” 
ser alemão, italiano, austríaco...

 Para além do viés identitário – e, é o que esse presente 
texto quer discutir – por que o discurso separatista, expresso no 
slogan “Sul é meu País”, não se sustenta? Não quero aqui simples-

mente qualificá-lo como envolto em argu-
mentos rasteiros, simplistas e até mesmo de 
incompleta percepção da inserção nacional a 
qual a região Sul está imersa. 

Quero chamar atenção para dois argu-
mentos principais, ambos de caráter econô-
mico. Pois, ao que parece, parte da adesão ao 
viés separatista tende advir de imagens tal 
qual a do Sul arcar com peso econômico em 
fazer parte da nação. Seja via cobranças de 
impostos, maior arrecadação pelo governo 
central em comparação ao “retorno” para cá 
e sensação da penalização pelo “bom desem-
penho” geral da economia do Sul. O que fa-
ria as obras federais alocarem seus recursos 
preferencialmente para regiões com menor 
dinamismo econômico.

 Dois fatos possíveis de contes-
tar a ideia do Sul ser um país emancipado 
se sustentam nas seguintes interpretações: 
1) a existência de uma escolha e seletivida-
de de áreas do País que foram colonizadas 
com pequena propriedade familiar, em um 
Brasil cuja maior tendência é a expressão da 
concentração da propriedade da terra (la-
tifúndio); e 2) o fato de as grandes empre-
sas capitalistas catarinenses terem se torna-
do gigantes em diferentes áreas e setores da 
economia em função do acesso ao mercado 
consumidor de outros Estados de regiões do 
País. Vamos discutir mais desses dois argu-

mentos a seguir. 
É verificável como muitas regiões do Brasil meridional foram 

alvo de uma ação direcionada, com a “Política de colonização” 
no século XIX. Vieram imigrantes ao Brasil (re)ocupar áreas flo-
restais, cuja população indígena aqui previamente estabelecida 
foi sistemática e estrategicamente esquecida. Importante ser dito 
que, uma possível ausência de Estado, recaía não sobre os imi-
grantes, mas justamente sobre as populações originárias. 

Outras áreas do país não foram alvo de fluxo migratório, como 
muitos historiadores têm apontado, sendo literalmente recusada 
a presença imigrantista em várias regiões do País.  Como exem-
plificação, tanto a Pampa gaúcha como o Nordeste brasileiro não 

apresentaram largos vultos de ação de companhias colonizadoras 
(ao contrário), nem fluxo populacional que chegue a caracterizar 
colonização em pequenas propriedades familiares, como ocorreu 
em partes do Paraná, de Santa Catarina e da metade norte do es-
tado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a política de colonização do 
império – tema de dissertação de mestrado em História na UNI-
CAMP, do professor Dr. Paulo Pinheiro Machado (1999), publi-
cado em livro pela Editora da UFRGS – não foi feita igualmente 
em todo o território brasileiro, mas seletivamente, apenas em al-
gumas regiões.  

Os imigrantes que aportaram por essas bandas receberam o 
que lhes faltava na Europa (motivo pelo qual resolveram par-
tir): terra e acesso à possibilidade de acúmulo de capital, além de 
chances de estabilidade e autonomia. Alimentos, dinheiro e certo 
grau de liberdade, com rapidez de ascensão social. Nas cartas de 
imigrantes estabelecidos em áreas de colonização do Brasil Me-
ridional aparecem com frequência relatos de muitas oportunida-
des, inclusive incentivos aos demais para que tomassem coragem 
de vir ao Brasil. Receberam alguns estímulos para constituírem 
suas propriedades privadas e atuarem na lógica da colonização 
em lotes rurais de trabalho tendencialmente familiar.

A ação governamental na atratividade, fixação e permanência 
dos imigrantes que se estabeleceram no Brasil por meio da co-
lonização em propriedade familiar é de clara disposição da pre-
sença estatal. Do Estado monárquico imperial e não apenas de 
apoios escassos das províncias; houve ações de planejamentos es-
tatais que não conferem com o discurso vitimizador que o nega. 
Além do próprio Império criar colônias – literalmente estatais – 
havia também, como foi o caso da Colônia Blumenau, um incen-
tivo financeiro bastante presente. O exemplo da colonização blu-
menauense é ilustrativo, pois o Império, além de a ter comprado, 
passou a encampar a colônia para que ela desse certo. Muitos es-
tudos demonstraram como o investimento da Colônia Blumenau 
aumentou exponencialmente após sua venda por Hermann Blu-
menau, tornando-a uma Colônia pública/imperial.

Dados das finanças vindos diretamente da Corte comprovam 
como o investimento do Estado Imperial foi fundamental para 
gerar mais benfeitorias na Colônia, e assim, da mesma forma, 
atrair mais imigrantes...  Não é à toa que a dimensão da Colônia 
Blumenau tomou vulto e grandeza. Outro estímulo importantís-
simo foi o literalmente pagamento que muitos imigrantes recebe-
ram para trabalharem na abertura e melhorias de caminhos e es-
tradas. Tal fato gerava uma condição ímpar para os imigrantes no 
século XIX: estarem em condições livres em uma sociedade es-
cravocrata que fora o Brasil até o ano de 1888. Os colonizadores 
também possuíam propriedades de terra e salário do Império! Era 
tal o significado do recebimento de ordenamentos pelos traba-
lhos de melhorias das estradas que quando atrasou tais salários 
houve greves desses imigrantes em várias colônias do Sul do Bra-
sil, como pode ser consultado no livro do professor Paulo Pinhei-
ro Machado, indicado nas referências. 

Portanto, é um grande mito a ideia de “ausência do Estado” 
nessas áreas de colonização de pequenas propriedades. Houve, 
sim, tanto investimento como forte presença estatal, como se 
pode observar tanto nos gastos anuais do Estado, como em uma 
literatura especializada nessa temática, que reforça como a ima-
gem de epopeia dos imigrantes não corresponde ao mito de au-
sência de Estado. 

Assim sendo, uma das causas aqui elencadas que caracterizam 
como não legítimo tal movimento separatista, pois houve sim 
uma presença estatal, desde a época da colonização. Quero ago-
ra chamar atenção pelo fato de relevantes empresas de Santa Ca-
tarina possuíram sua origem em terras catarinenses, mas, em se 
tratando de um mercado consumidor relativamente reduzido, 
logo buscaram escoar sua produção para Estados vizinhos, mais 
próximos, o que gera custos menores, como acessar o mercado 
consumidor do Rio Grande do Sul e Paraná. Como a boa história 
econômica indica, tal qual faz, por exemplo, o clássico livro (origi-
nalmente Tese de Doutoramento na USP) de Paul Singer (1968), 

Para além do viés identitário – e, é o que esse presente texto quer discutir – por que o discurso separatista, expresso no slogan “Sul é meu País”, não se sustenta? 

por Que o sul nÃo É Meu pAÍs?  
ou: QuAndo o sul É brAsil, siM...
por andrÉ soUZa marTinello

André Souza Martinello doutor em Geografia Humana pela USP/Universidade de São Paulo. Professor substituto no Departamento de História e Geografia FURB <andresoumar@yahoo.com.br>
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a ideia de “ausência do 
estado” nessas áreas de 
colonização de pequenas 
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não corresponde ao mito 
de ausência de estado. 
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assim que acessado e ocupado o mercado consumidor dos esta-
dos vizinhos, muitas empresas de Santa Catarina ao longo do sé-
culo XX buscaram então escoar a produção para demais Estados 
da unidade federativa.

Seja como substituição de importações nos momentos da pri-
meira e segunda guerras mundiais, quando a indústria catarinen-
se sempre aproveitou bem tal oportunidade para ocupar ao má-
ximo o mercado interno, seja em momentos de “maior liberdade” 
nas trocas e mercados, sempre foi necessário vender para além 
dos consumidores catarinenses. O fato é que mesmo no proces-
so de acumulação de grandes indústrias e empresas originalmen-
te de Santa Catarina, elas só se tornaram marcas nacionais quan-
do de fato passaram a vender para 
o mercado consumidor – mesmo o 
mais longínquo – do Brasil todo. 

Não haveria demanda suficiente 
em Santa Catarina (um estado cuja 
população é relativamente peque-
na), para grande parte das nossas 
empresas tomarem a visibilidade 
que assumiram. E depois, também 
o mesmo para o Sul, vender apenas 
para o RS e o PR não é o suficien-
te para nacionaliza-las. Quantas 
médias empresas ainda têm como 
preferência o mercado regional 
vendendo aos estados vizinhos de 
SC? E quantas delas têm de proje-
tar/ampliar esse mercado, expan-
dido os negócios, justamente por-
que querem continuar no mercado 
nacional? A estratégia das empre-
sas catarinenses foi nacionalizarem 
seus escoamentos, ampliando pro-
gressivamente a oferta Brasil afora. 
Acaso Santa Catarina, hipotetica-
mente, tivesse sido emancipada e 
se tornado um País independen-
te, há 100 anos, as empresas ca-
tarinenses teriam tomado o vulto 
que tomaram? A resposta pode es-
tar no Uruguai (leia-se na Argenti-
na, às vezes, também), que costu-
meiramente sofre dificuldades de 
concorrência ou inserção de seus 
produtos no mercado consumidor 
brasileiro.   

Acredito que existem ainda mui-
tos bons argumentos, ideias e dis-
cussões que coloquem em xeque a 
versão do “Sul é meu País”. Enten-
do que não basta apenas dizermos 
dos fatores históricos para refutar-
mos argumentos separatistas, mas 
podemos sim, denunciar como a 
história está sendo, digamos, manipulada por “interesses ques-
tionáveis”. A história é usada com tantas intencionalidades e em 
disputas pela narrativa do passado. Podemos apontar algo que 
não é nada incomum, de como se mobilizam um passado que não 
foi para tentar buscar legitimar práticas, ideias e discursos no 
presente que se quer forçar ser.

Do ponto de vista de alguns aspectos econômicos, a presen-
ça do Estado fora garantida na completa política de colonização 
do império no século XIX (ao menos para os imigrantes brancos 
vindos da Europa, a terra aqui se não foi farta, ao menos garan-
tiu propriedade e liberdade em tempos de escravidão!). No sé-
culo XX muitas empresas catarinenses acessaram livremente o 
mercado consumidor do Sudeste, do Nordeste etc., e realmente 
tomaram destaque nacional, devido à abertura que esses merca-

dos significaram para tais empresas. Não bastava vender para as 
mediações de Santa Catarina para alcançarem o gigantismo que 
projetaram. Ninguém se ilude que as grandes marcas catarinen-
ses conseguiriam assim ser se “tivéssemos ficado isolados”, como 
muitos ainda dizem acreditar. 

Pode-se entender que, parte dessa vontade de fazer a região 
Sul ser um País independente, não está claramente utilizando-se 
argumentos racionais. Muitos desses discursos são imaginativos 
e utilizam-se de sentimentos ou sentimentalidades; a literatura a 
respeito das identidades nacionais recobre bem os aspectos psi-
cológicos e imagéticos dessas sensações. Mas isso é tema para 
um outro texto. Tomara que nem seja necessário fazê-lo, pois 

ano que vem já terá Copa do Mun-
do (na Rússia) e se o desempenho 
da seleção brasileira de futebol for 
além do esperado e até chegar pró-
ximo das finais (se não, na final!), 
aí a expressão da brasilidade pas-
sa novamente a ser mais avassala-
dora. E aí, quem sabe, aqueles que 
colam seus adesivos azuis ‘sulinos’, 
passem a substituí-los pelo verde-
-amarelo orgulhoso de ser hexa, 
ou quase ter chego lá. É claro que 
do pensamento não cabe fazer tor-
cidas a respeito de jogos que vi-
rão a ocorrer, mas é apenas a iro-
nia reflexiva do tanto que a seleção 
brasileira de futebol representa da 
noção de brasilidade. Se o Brasil 
vencer a próxima Copa do Mundo 
ou chegar perto da final, já não sa-
bemos quantos ainda quererão (ao 
menos no calor da hora) dizer que 
o Sul não é mais Brasil. Isso signi-
fica entender como a integração 
interna ou externa dos Países per-
passa vários aspectos, não só de 
cunho econômico, mas inclusive, 
aqueles aspectos construídos na 
imaginação e nos aparentemente 
ordinários e “despolitizados” cam-
peonatos e mundiais de jogos (de 
futebol).  
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H
á um ano a sociedade brasileira vivia o momento de maior 
intensidade da crise política que se seguiu aos conflitos 
sociais que vieram à tona algum tempo antes, em 2013, 
na forma de pressões e mobilizações de rua. A paralisia do 
governo seria agravada com os desdobramentos da cha-
mada Operação Lava-Jato, a partir de 2014, e suas reper-
cussões sobre o sistema político, no que contou com a es-

pecial contribuição  da grande mídia corporativa.
Nem a realização da Copa do Mundo arrefeceu o ambiente social, 

que àquela altura começava a afetar profundamente a dinâmica eco-
nômica, já então abalada, em meio à campanha presidencial mais dis-
putada desde a redemocratização do pais. A contenda eleitoral teria 
prosseguimento por outros meios em 2015, sob a forma de uma in-
tensa campanha que arregimentou forças poderosas, nas ruas, nas mí-
dias, nas redes sociais da internet e nos bastidores políticos e empre-
sariais, contra o governo reeleito.  

A essa sequência de eventos é necessário incluir ainda as jogadas e 
diatribes parlamentares, especialmente após a eleição de um congres-
so hegemonizado por uma direita extremada, autoritária e fisiológica, 
os erros do governo de Dilma Rousseff na articulação política e nas 
medidas adotadas para enfrentar os problemas econômicos, além do 
protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que se tornou peça de-
cisiva do jogo político dos últimos anos, desde o julgamento do cha-
mado  “mensalão” – em função das inovações introduzidas pela Su-
prema Corte, como a hoje notória “teoria do domínio do fato”, que foi 
utilizada até agora exclusivamente contra as lideranças de um único 
partido, o Partido dos Trabalhadores.

Estavam criados os instrumentos, as condições e os personagens 
necessários para transformar a disputa política corriqueira entre go-
verno e oposição, balizada desde a inauguração da chamada Nova 
República, em 1985, pelo chamado “presidencialismo de coalizão”, 
em um explosivo processo de desestabilização do governo Dilma que 
fez lembrar os contextos em que governos trabalhistas sofreram com 
conspirações que culminaram, em 1954, no suicídio de Getúlio Var-

gas e, em 1964, no golpe civil-militar que 
derrubou o governo de João Goulart.

Dado que o conhecimento histórico tei-
me em servir para algo mais do que o de-
leite de alguns curiosos e que a consciência 
histórica nos faz manter uma relação com o 
passado em que este se faz presente na con-
formação tanto da memória quanto da ca-
pacidade de se posicionar diante dos fatos 
da vida para além de seus efeitos mais ime-
diatos, tornou-se inescapável interpretar o 
somatório de eventos políticos recentes à 
luz das experiências adquiridas em uma tra-
jetória em que muito nos faltou democracia 
e nos sobrou autoritarismos de diferentes 
tipos. Daí que, seja por um uso prático do 
passado brasileiro não muito remoto ou por 
sua significação política ao agregar as forças 
de esquerda calejadas com as ações das eli-
tes liberal-conservadoras do país, a palavra 
golpe voltou com força ao vocabulário cor-
rente brasileiro, se é que algum dia tivesse 
desaparecido. 

A denúncia do golpe logo arregimentou 
os partidos de esquerda e não apenas o PT, 
dificultando seriamente a consecução de 
uma ação rápida, segura e com poucos efei-
tos colaterais no âmbito parlamentar. O em-
preendimento levado a cabo sob a liderança 
do então presidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha, e do Vice-Presiden-
te e beneficiário direto da perfídia, Michel 
Temer, resultou em renovar e alimentar os 
intensos conflitos sociais e políticos que são 

componentes fundamentais de uma das mais desiguais e injustas so-
ciedades capitalistas. 

Desde aquele dia 17 de abril de 2016, quando os líderes dos par-
tidos que se associaram para derrubar o governo Dilma pretendiam 

obter uma vitória quase consensual e o retorno aos rotineiros apelos 
à conciliação nacional, o país não mais parou de debater e questio-
nar os efeitos de uma tarde de domingo em que os discursos pela “fa-
mília tradicional” mal puderam esconder os urros dos que saudaram 
torturadores e assassinos. A catarse coletiva de ódio e ressentimento, 
incentivada desde as sacadas barulhentas dos condomínios de clas-
se média, com o fito de atingir a presidente e seu partido, voltava-se 
em particular contra as políticas públicas de reparação e de inserção 
social de trabalhadores e trabalhadoras, além de minorias étnicas, ra-
ciais e sexuais, tradicionalmente submetidas à exploração e ao trata-
mento mais aviltantes. 

Na ausência de indícios mínimos de corrupção por parte da pró-
pria presidente, embora seu partido estivesse abalado por sérias de-
núncias, foi necessário lançar mão do subterfúgio das “pedaladas 
fiscais”, instrumento até então comum na administração pública bra-
sileira, tornado base para o processo. Escudados em uma legislação 
que regulamenta o impeachment e os crimes de responsabilidade que 
remonta ao final da década de 1940, quando havia interesse em do-
tar Congresso e Assembleias Legislativas de recurso legal para ma-
nietar o poder de governadores então considerados todo-poderosos 
e oriundos do Estado Novo, os parlamentares do bloco conservador 
terminariam a tarefa a que se propuseram no fim de agosto, com a de-
posição definitiva de Dilma Rousseff, então afastada do cargo desde 
maio.

Mas, assim como em 1964, a “revanche da província” – como foi 
descrita a mobilização reacionária de então por Roberto Schwarz – 
logo seria acompanhada por medidas e atitudes dos novos senhores 
da República que deixam claro que não se tratou apenas de impor 
ao país um governo de homens velhos, brancos e ricos, mas de uma 
agenda de intervenções no Estado e nas políticas públicas que havia 
sido impedida ou mitigada durante o decênio petista. Obstadas pela 
ação dos movimentos sociais ao fim do último século e então politi-
camente inviabilizadas pela própria incúria administrativa do gover-

no de Fernando Henrique Cardoso - que se mostrou incapaz inclu-
sive de garantir o fornecimento regular de energia elétrica ao país -, 
medidas formuladas com o objetivo de reestruturar o Estado e revo-
gar direitos sociais voltaram à cena nacional, sem ao menos o cuidado 
de alguma maquiagem. Praticamente foram desengavetados projetos 
que estavam perdidos nos arquivos do Congresso Nacional, mofando 
em comissões, dado que jamais possuíram respaldo popular. A que-
bra da coluna cervical do Estado desenvolvimentista, a extinção dos 
mecanismos de financiamento e intervenção públicos na economia 
nacional, o ataque aos direitos trabalhistas com vistas à redução da 
massa salarial em favor do capital - o que só é possível com as restri-
ções à atuação sindical e à criminalização dos movimentos populares, 
de modo a impedir quaisquer resistências -, visam impor uma prédica 
neoliberal que é mais antiga do que se imagina no Brasil e que dispõe 
de um séquito de seguidores coeso.

As tramas políticas em torno da deposição de Dilma Rousseff, em 
sua feição enganosamente suave de golpe parlamentar – recentemen-
te admitido pelo próprio Michel Temer em entrevista à televisão -, en-

Professor do Departamento de História da UDESC <reilohn@gmail.com>

por reinaldo lindolfo lohn
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vergam uma capacidade de arregimentar forças tão poderosas quanto 
aquelas que atuaram em outros momentos de fragilidade institucio-
nal do Brasil. Desta vez a ação orquestrada em favor do grande capital 
sequer sofre constrangimentos com inconvenientes bloqueios nacio-
nalistas no interior da coalizão que liderou a conspiração. 

Buscando legitimidade junto às camadas médias urbanas por meio 
das novas estrelas brasileiras, os procuradores e o juiz da Lava-Jato - 
retratos do estamento burocrático e  imbuídos no espírito de missão 
adquirido em cursos no exterior com vistas a fustigar o que consi-
deram serem as fontes do patrimonialismo e da “propinocracia”, as 
quais deliberadamente confundem com as políticas desenvolvimen-
tistas -, a fúria regressista do governo Temer tenta o que em situação 
de normalidade institucional seria impossível. Em nome do combate 
à corrupção, um governo comprometido com os desvios investigados 
em Curitiba, com integrantes sobre os quais pesam provas de mal-
versações que excedem a qualquer convicção, empreende uma cruza-
da de reformas contrária aos interesses da maioria da população, mas 

que é saudada pela grande mídia, respaldada no judiciário e incenti-
vada pela elite empresarial como parte de uma estratégia que alinhará 
o país a um ideário que se demonstrou falido no início deste século, 
percebido pelos trabalhadores sob a forma de recessão e desemprego. 

Por estes e outros elementos que ainda virão à tona, os eventos po-
líticos de um ano atrás não foram apenas o término de um processo 
de desestabilização de mais um governo latino-americano, como já 
ocorreu tantas vezes em nosso continente, mas são parte constituin-
te de uma narrativa política ainda inacabada e que espera por novos 
protagonistas. Estes podem surgir da recomposição das forças sociais 
em torno das bandeiras do “fora Temer” e da luta contra as medidas 
regressistas,  como se viu na exitosa greve geral. O veloz desgaste do 
governo beneficiário da conspiração, prestes a completar um ano de 
exercício, e as dúvidas suscitadas quanto ao pleito previsto para 2018, 
terão que ser atentamente acompanhados pelos movimentos popula-
res, sob o risco de uma democracia falseada transformar-se em uma 
tragédia autoritária. entrevistA

Prestes a assumir pela primeira vez a coordenação do fItUB, fabio Hostert compartilha 
expectativas e ansiedades para o evento de 6 a 13 de julho

“É Muito possÍvel viver de teAtro”

expressão universitária - Muita ansiedade para assumir pela pri-
meira vez a coordenação do Fitub? 

Fabio Hostert - nem deu tempo de sentir. assim que terminou 
a 29ª edição do fiTUB eu já assumi a coordenação e todo traba-
lho para a 30ª edição já iniciou. Como é minha primeira vez, tem 
muito trabalho ainda para ser compreendido. mas, quando penso 
no festival em si, que acontece em julho, sim, dá uma certa ansie-
dade, mas estamos trabalhando para que tudo esteja organizado 
para um lindo evento.

expressão - com ampla visibilidade e participação de grupos de di-
ferentes países, o Fitub se consagrou no calendário cultural de santa 
catarina. Mas a estrutura interna do festival parece ser movida por um 
grupo pequeno, mobilizado sobretudo por voluntários. esta é uma im-
pressão condizente com o que de fato é o festival?

Fabio - na verdade não. são mais de 100 pessoas mobilizadas 
contando com técnicos, artistas convidados, produtores locais e 
claro, também contamos com voluntariado, sem ele não consegui-
ríamos a plenitude em nossa organização. Temos pessoas preocu-
padas e cuidando desde os camarins para os artistas até os que 
viajam junto aos grupos no palco sobre rodas, por exemplo.

expressão - Qual você acredita que será o seu maior desafio à fren-
te da organização do festival?

Fabio - manter a excelência da qual ele já vem apresentando 
em suas últimas edições. principalmente na questão organizacio-
nal. na questão artística, me sinto muito mais à vontade e próximo 
nas tomadas de decisão.

expressão - o Fitub já deixou de ser realizado em 2009 por limita-
ções orçamentárias, quando os artistas locais se mobilizaram em tor-
no da campanha “devolvam nossos braços” em protesto à medida. na 
sua avaliação, a solução seria avançar em torno de parcerias público-
-privadas? seria um caminho?

Fabio - Toda parceria em prol da realização de um evento já 
consagrado para a comunidade geral e artística é muito bem vis-
ta e bem-vinda. o fiTUB já conta, ainda de forma tímida, admito, 
com apoios privados, mas que de alguma forma favorecem a sua 
realização. sempre estamos tentando ampliar esse quadro. Como 
o festival possui muitas ações e conta com a vinda de muitas pes-
soas, muitas vezes empresas podem entrar com apoios dos seus 
próprios serviços, o que já facilita algumas deliberações internas 
e ajuda da excelência de sua realização.

expressão - você vem de uma experiência consolidada na cia ca-
rona, que é um celeiro de talentos e uma referência na formação de 
novos(as) atores/atrizes em blumenau. Ainda há resistências a serem 
rompidas quando se pensa em trabalhar com teatro em blumenau?

Fabio - Claro. recebemos corriqueiramente depoimentos de jo-
vens nos falando que suas famílias não dão suporte para que si-
gam uma carreira artística. apesar disso, encontramos um número 
crescente de interessados estudando e se dedicando ao fazer tea-
tral. eu sempre digo que é muito possível viver de teatro. há mui-
tas possibilidades que envolvem desde o trabalho artístico até a 
licenciatura. Tem que se trabalhar muito, mas, qual profissão ulti-
mamente não segue esse perfil?

expressão -  de que maneira você avalia as políticas públicas volta-
das para a área cultural em blumenau, especialmente para o teatro?

Fabio - Vou chover no molhado e dizer que ainda são poucas. 
admito que melhoraram, agora temos um fundo municipal, uma 
conquista, ainda há muito que melhorar, questão orçamentária, 

regularidade e principalmente facilitar o seu edital, mas foi uma 
conquista. no mais, os festivais, fiTUB e fenaTiB, acabam pro-
movendo um intercâmbio e acesso a bens culturais, raros na ci-
dade. a TBT (Temporada Blumenauense de Teatro), conta com um 
suporte, tímido, do poder público, mas esta aí há mais de 10 anos 
tentando manter uma rotina de programação teatral para a cidade. 
agora, há uma união de várias entidades culturais para um foco 
na questão de formação de plateia, estamos chamando de movi-
mento Teatrando, que será uma alinhavo mais potente na conti-
nuidade de ações, bem como no resgate de ações que há muitos 
anos estão paradas. fazem parte tanto instituições públicas quan-
to privadas.

expressão - Qual o papel do teatro hoje, na sua avaliação, e seu po-
tencial de intervenção?

Fabio - o teatro é presença. o teatro acontece ali, na união do 
momento do fazer, pelos artistas, junto ao seu espectador. Um mo-
mento único e presencial. isso difere e mantém sua sobrevivência, 
a TV e cinema nunca terão esse caráter. então, quando os artistas 
trabalham em prol de uma ação potente para sua obra, a possi-
bilidade desse momento ser catártico para quem o experiencia é 
muito grande. assim, podemos ter uma experiência real, concre-
ta, transformadora, falo isso para além do conteúdo da obra, falo 
mesmo da troca, da poética que a arte pode e deve levar para as 
pessoas. ainda mais em tempos tão virtuais, tão frágeis nas rela-
ções, tão descartáveis. nesse sentido, o artesanal do teatro ain-
da pode vincular e levar uma forte experiência de contato para os 
que por ela são atravessados.

expressão - como você analisa o desempenho do Fitub na forma-
ção de novas plateias?

Fabio - o fiTUB sempre tem suas plateias lotadas, o que nos 
deixa muito felizes. percebemos, muitas vezes, que este público é 
um espectador acostumado a frequentar o teatro somente no fes-
tival. não é regra, claro, seguramente um evento desse porte atrai 
mais pessoas e se a experiência for forte, isso deve trazê-las de 
novo ao teatro, mas queremos mudar ainda mais essa possibilida-
de de participação pontual, unindo ações, como citei anteriormen-
te, com o movimento Teatrando. Tornando as ações em volta dos 
fazeres teatrais da cidade cada vez mais alinhadas para que o es-
pectador seja mais contínuo na participação em nossas plateias.

expressão - o Fitub se consolidou a partir de uma programação 
que buscou incluir também um público não acostumado a ir ao teatro, 
com iniciativas como o palco sobre rodas, que leva espetáculos para 
diferentes espaços da cidade. o festival pode avançar ainda nesse 
sentido, em busca dessa plateia?

Fabio - o palco sobre rodas pode e deve ampliar ainda mais 
sua abrangência, queremos levar teatro para ainda mais cida-
des e comunidades de Blumenau. sabemos que muitas pessoas 
se sentem intimidadas para entrar em nossos espaços teatrais, 
talvez pensam que não conhecem as “convenções” necessárias 
para tal ação. a ideia de cada vez circular mais as obras que es-
tão na programação do fiTUB, é para mostrar que não há conven-
ção alguma, que o teatro é para todo mundo que queira se abrir 
e deixar ser tocado por essa arte, como falei antes, da presença, 
que acontece ali, de forma única, cada vez que um artista entra 
em cena e cria vínculos com seu espectador. espero que a ida de 
obras para outros lugares toque e motive essas pessoas para que 
também venham para outros espaços teatrais, aproveitando de 
forma plena a experiência que pode ter ao entrar em contato com 
um espetáculo de teatro.

 Manter a qualidade do evento, principalmente no quesito or-
ganizacional, é o principal desafio, na avaliação do ator Fabio Hostert, 
que assumirá em julho pela primeira vez a coordenação do Festival 
Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (FITUB). Ele as-
sume no lugar de Pita Belli, que esteve envolvida na organização do 
FITUB por quase 20 anos, sendo 15 deles na coordenação. Pita se 

despediu do cargo ano passado. De 6 a 13 de julho, Hostert estará di-
vidido entre as atividades e demandas da programação.  

Nesta entrevista exclusiva concedida por ele ao Expressão Univer-
sitária, Hostert lembra da importância e consagração do festival no 
calendário cultural catarinense, além de abordar as resistências e difi-
culdades em se fazer teatro em Blumenau. Confira!
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Bibliotecária de Referência na Biblioteca Universitária Prof. Martinho Cardoso da Veiga e Historiador. Professor. Técnico administrativo na 
FURB. Atualmente, está Diretor da Biblioteca Universitária Prof. Martinho Cardoso da Veiga respectivamente

por daniele rohr e darlan JeVaer sChmiTT

A bibliotecA 
revisitAdA

un
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o
que define o pensamento humano? Onde buscamos 
respostas para as dúvidas? Qual é a fórmula matemática 
para aquele problema? Onde está o livro de capa verde 
que fala sobre aquele assunto? Você pode me ajudar?

Essas são uma pequena amostra do universo diário 
de qualquer Biblioteca. Informação que gera conheci-
mento. E não estamos falando somente de conhecimen-

to científico. Uma Biblioteca pode (e deve) ser também um espaço 
para você ler despretensiosamente.  E, em suma, mais informação e 
consequentemente, mais conhecimento.  

O homem tem em sua essência o gosto pelo conhecimento. O 
novo e o velho, que pode ser sempre revisitado, são o que alimentam 
nossa busca pelo saber. Somos feitos de conhecimento. Conhecer é 
explorar. 

Diariamente, milhares de pessoas no mundo estão explorando 
novos horizontes. E é na leitura que esta ação acontece com mais 
força. São as Bibliotecas de nossas vidas que apresentam as melhores 
possibilidades para uma nova produção de conhecimento. Bibliote-
cas que contemplam coleções de acervos impressos e digitais. Biblio-
tecas que coletam, organizam e disponibilizam informações de to-
das as áreas do conhecimento. Informação: sem dúvida, uma palavra 
que representa o período que estamos vivenciando. Acompanhada 
de outra: desinformação. 

A gestão desta informação (e da desinformação) é umas das mais 
importantes atribuições do profissional bibliotecário, profissional 
responsável por toda a organização das ideias do pesquisador ou lei-
tor. Em nosso tempo, o ato de estar informado sobre algo é podero-
so e uma importante ferramenta para a construção e consolidação 
de novos conhecimentos. Cabe ao bibliotecário dar sentido à busca 
pela informação. 

Apesar de muitos não perceberem, as Bibliotecas também são 
formadas por pessoas. Além de bibliotecários, diversos outros pro-
fissionais, como auxiliares, assistentes, técnicos e estagiários têm a 
missão diária de apresentar possibilidades de livros para uma quanti-
dade inestimável de pesquisadores. Estes usuários vêm sedentos por 
encontrar aquela referência para sua pesquisa, por buscar aquele au-
tor para ler em um final de semana.  

Neste tempo, século XXI, a relação entre pessoas, livros, informa-
ção e Bibliotecas tem se alterado radicalmente. Hoje, temos o adven-
to da informação digital.  Como competir com páginas na internet 
que aproximam as pessoas de suas dúvidas mais complexas? Como 
batalhar com metabuscadores extremamente populares e altamente 
imagéticos, onde a busca por um verbete te leva a um mundo total-
mente novo? O embate entre o físico e o digital permeia as relações 
entre a informação e o informado, leitor e leitura, e, consequente-
mente entre Bibliotecas e  seus usuários.  Cada vez menos emprés-
timos, cada vez menos leitores, cada vez menos pessoas nas Biblio-
tecas, cada vez menos pessoas informadas. Esse é o cenário que 
nenhuma das partes quer e deseja ver concretizado. 

É possível que o mesmo fator apontado como o culpado, seja tam-
bém o redentor: o próprio universo digital. Pensar práticas que nos 
levem a aproximar as pessoas do mundo digital, com foco em uma 
informação de qualidade, certamente trará este indivíduo para a prá-
tica da leitura. Trará também para os livros. Retornará às Bibliotecas.

Só as Bibliotecas podem e têm esse poder. Quando estes espaços 

são empoderados como ferramentas de disseminação da informa-
ção, seja impressa ou digital, um novo conhecimento surge. Temos 
assim, ideias conectadas e extremamente bem traçadas. O digital não 
deve ser visto como um inimigo, como algo a ser vencido. É, sem dú-
vida, algo a ser somado. 

Hoje, os livros também são digitais, as estantes também são digi-
tais e as bibliotecas podem ser completamente digitais, ainda que a 
estrutura híbrida seja, talvez, a ideal. Mas o livro impresso é a maior 
garantia de preservação do livro digital. Ambos se completam em 
um trabalho final, em um artigo científico, em uma nova produção 
de conhecimento.

Esse é o maior desafio das Bibliotecas neste momento: aproximar 
digital e o impresso do leitor, do usuário, do pesquisador. Neste mo-
mento, não importa quem será, mas é fundamental encontrar a fór-
mula do “como fazer”.  

À parte o tipo de suporte em que as informações estão registradas, 
há que se considerar as alterações nas dinâmicas de ensino e aprendi-
zagem. A leitura, antes talvez a grande ferramenta de transmissão, re-
gistro e apropriação da informação, compete agora com vídeo-aulas, 
softwares interativos, mídias eletrônicas de uma forma mais ampla. E 
há algo de muito positivo nisso, desde que mantida a capacidade de 
leitura textual, sem a qual a compreensão de qualquer informação 
fica prejudicada. Inúmeros estudos comprovam que a leitura textual 
tem efeitos positivos sobre a cognição humana. Além de melhorar a 
própria capacidade de leitura de quem lê, ela facilita a compreensão 
de conceitos, facilita a ligação entre o que se vivencia e o que já se 
vivenciou e confere outra dimensão à realidade. Por isso, as transfor-
mações no ensinar e no aprender têm efeitos diretos sobre a relação 
entre leitores e bibliotecas. A chave aqui é entender que, indepen-
dentemente da forma como a informação é registrada e absorvida, 
a capacidade de apropriação e compreensão dessa informação é o 
que determina como as bibliotecas serão estruturadas no futuro e 
como se dará sua interação com o público, neste caso usuários. Cada 
vez mais, e já se caminha para isso há algum tempo, profissionais de 
várias áreas atuarão nesse espaço - para coletar, organizar, distribuir, 
produzir, ensinar e fazer a ponte (às vezes cognitiva), entre pessoas 
e conhecimento. 

Por fim, unindo tudo o que se mencionou até aqui, tem-se o espa-
ço físico da Biblioteca. A estrutura “Biblioteca” é o cenário concreto 
em que todas as transformações se congregam, e é natural que esse 
espaço também se modifique. Se antes ele era pensado para propor-
cionar o encontro entre usuário e livro, agora ele é pensado para pro-
porcionar o encontro entre usuário e informação - e a informação 
parte de diversos lugares. Pessoas são fontes de informação, assim 
como sites (que hospedam inúmeros tipos de documentos: artigos, 
e-books, vídeos, áudios, para citar alguns), livros, CDs, DVDs, revis-
tas, dentre outros. Então, o encontro do usuário com essas fontes se 
dá num espaço que requer uma dinâmica diferente: requer silêncio e 
concentração em algumas situações, e espaço para diálogos e trocas 
em outras. É quase um cenário à parte da realidade, visto que para 
absorver informação é preciso tempo, e tempo é item de luxo neste 
momento histórico acelerado que sempre encontra as pessoas cor-
rendo. Pensar Bibliotecas hoje é pensar em locais de compartilha-
mento, de conforto físico, de encontro e de disponibilidade de infor-
mação em qualquer suporte. É pensar em conexões. 

fOtO: MaGalI MOSEr
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A Luta Antimanicomial é um movimento mundial, iniciado na Itá-
lia, e que chegou ao Brasil no final da década de 1970. Alguns autores 
destacam que o movimento antimanicomial ganhou força a partir do 
II Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru, 
quando foi lançado o primeiro manifesto dos trabalhadores por uma 
sociedade sem manicômios, em 1987. Marca-se este ano, portanto, os 
30 anos dessa luta. A partir dela que puderam ocorrer conquistas im-
portantes, como a Reforma Psiquiátrica, com a aprovação da lei 10.216, 
de 2001 que implementa uma mudança no tratamento assistencial das 
pessoas em sofrimento psíquico grave, com o fechamento gradativo dos 
hospitais psiquiátricos e a inserção do sujeito em uma rede de cuidado. 
E alcança também as conquistas mais atuais, como a aprovação da Por-
taria 3.088 de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial como 
parte do Sistema Único de Saúde. No Brasil, a luta antimanicomial nada 
mais é, do que um movimento que preconiza os princípios do SUS e a 
garantia de direitos humanos básicos a qualquer pessoa, pois o modelo 
manicomial, que isola, segrega e violenta, fere tais princípios e agrava o 
sofrimento psíquico. 

Em Blumenau, as conquistas da reforma psiquiátrica e da luta anti-
manicomial podem ser observadas pela implementação dos Centros de 
Atenção Psicossocial (infanto-juvenil, adulto e álcool e drogas 24h), pe-
los leitos psiquiátricos em hospital geral (Hospital Santo Antônio), pela 
Associação de Familiares, Amigos e Usuários do serviço de Saúde Mental de 
Blumenau (ENLOUCRESCER) enquanto dispositivo de reabilitação 
psicossocial e pela recente implementação do Consultório na Rua, vin-
culado à Atenção Básica em Saúde, além dos serviços do Sistema Único 
de Assistência Social. 

Certamente, parece um bom avanço no que se refere ao fim dos ma-
nicômios. Mas não é suficiente para extingui-los. Uma rede de atenção 
com serviços implementados, porém não articulados entre si e com o 
território, reproduz uma lógica de segregação. A pouca compreensão 
sobre saúde mental até mesmo na nossa atenção básica em saúde e o 
não desenvolvimento real das relações entre esta e a atenção psicosso-
cial e o território não permite a superação do manicômio nem mesmo 
através da política pública. A centralidade que os CAPS têm hoje no 
acompanhamento em saúde mental, como ponto quase que exclusivo 
de cuidado, promove a estigmatização desses serviços, alta demanda de 
atendimento e dificuldade no desenvolvimento da autonomia dos su-
jeitos acompanhados.  

A política pública mal implementada e pouco valorizada dá margem 
para o investimento nos serviços privados. Um exemplo claro disso se 
relaciona ao cuidado com as pessoas usuárias de drogas e o entendi-
mento socialmente difundido que a “cura” para a dependência quími-
ca só é possível através da internação e do isolamento. Tal prática ga-
nha força através da inserção das comunidades terapêuticas na Rede de 
Atenção Psicossocial, contrariando as decisões do Conselho Nacional 

e da Conferência Nacional de Saúde e, principalmente, rompendo com 
as conquistas da luta antimanicomial. A internação indiscriminada e a 
comunidade terapêutica como serviço principal de atendimento refor-
çam a lógica manicomial. Conforme o Relatório de Inspeção Nacional 
de Direitos Humanos realizado pelo Conselho Federal de Psicologia 
com comunidades terapêuticas de todo o país, foi muito comum en-
contrar espaços promotores de violências, de trabalho escravo e con-
dições precárias de cuidado à saúde de seus internos. Não lembra algo?

Em nossa região, também há o fortalecimento da centralidade das 
comunidades terapêuticas no atendimento a usuários de drogas. O 
município, através do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 
Drogas (COMEN), ainda não tem claramente consolidada sua políti-
ca sobre drogas e parece desconsiderar o cuidado em saúde ao destacar 
como função deste conselho a formação de ligações com diversos se-
tores para o combate às drogas na cidade. Atualmente temos no mu-
nicípio um CAPS especializado no atendimento de pessoas com pro-
blemas com uso de álcool e outras drogas e funcionamento 24h, mas 
parece ainda difícil o entendimento da questão das drogas enquanto 
problema de saúde pública, e por isso a valorização das práticas exclu-
dentes, próximas a uma forma de não lidar efetivamente com esse pro-
blema. Nosso governo do estado também faz um grande investimen-
to nesse setor, através do Programa Reviver, para o credenciamento de 
novas comunidades terapêuticas. Iniciativas como essa são totalmente 
contrárias a todas as conquistas sociais e fazem da saúde uma merca-
doria.

O professor e psicólogo Fábio Belloni emprega o termo “empresá-
rios da loucura” e parece muito acertado, pois estamos falando de isen-
ção de impostos, grande investimento público e alta aceitação social. 
Quem sabe a falta do investimento público na própria política pública 
tenha interesse em manter a lógica manicomial, principalmente no que 
se refere aos pobres, à população de rua e aos que promovem certo in-
cômodo para o meio social. A lógica manicomial promove higienização 
social e esta, por sua vez não se relaciona em nada com o cuidado em 
saúde ou com o tão solicitado “combate às drogas”. 

Por que ainda a Luta Antimanicomial? Porque é um movimento so-
cial importante e porque significa resistência contra as discriminações e 
preconceitos que perpetuamos e contra a exclusão de qualquer pessoa 
violentada por ter seus direitos negados. Porque é necessário defender 
a política pública e o SUS em tempos de congelamento de investimen-
tos. Porque é preciso fortalecer uma rede de atenção e cuidado e as po-
líticas de acesso à educação, à moradia, ao trabalho, à cultura, ao lazer, 
à cidade. Porque é uma luta que se articula com todas as demais lutas 
sociais e nos faz repensar nossa omissão frente às relações manicomiais 
que perpetuam.

Resistir é necessário. Por uma sociedade sem manicômios e por po-
líticas públicas antimanicomiais!

por Que AindA A 
lutA AntiMAnicoMiAl?

Psicóloga e servidora pública, atuando no CAPS ad III de Blumenau <marina.schiochet@gmail.com>

18 de maio é o Dia Nacional da luta antimanicomial. Conheça a importância do movimento que preconiza 
os princípios do SUS e a garantia de direitos humanos básicos a qualquer pessoa 

por que ainda a luta 
Antimanicomial? 
porque é um 
movimento social 
importante e 
porque significa 
resistência contra 
as discriminações 
e preconceitos 
que perpetuamos e 
contra a exclusão 
de qualquer pessoa 
violentada por 
ter seus direitos 
negados.

por marina sChioCheT

fOtO: MaGalI MOSEr

ENlOUCrESCEr 
participa do Grito 
dos Excluídos, 
em Blumenau, 
na abertura do 
desfile de 7 de 
setembro, em 
2012, na rua Xv 
de Novembro



12

Ex
pr

es
sã

o U
niv

er
sit

ár
ia 

M
ai

o/
20

17

por esTer graf

desAFios pArA A
segurAnçA pÚblicA

A 
segurança pública sempre foi um tema que gera discussões 
entre as pessoas, e volta e meia aparece algo sobre o assun-
to nas notícias. Em Blumenau, a segunda fase da Operação 
Regalia no final do ano passado prendeu 38 pessoas, dentre 
advogados e trabalhadores do Presídio Regional de Blume-
nau. O evento foi amplamente explorado pela mídia, e al-
guns tiveram seus rostos publicados abaixo das chamadas. 

Mesmo assim, muitas vezes temos a impressão de que essas matérias 
não apresentam nada de novo além de um ou outro 
detalhe sobre os reais acontecimentos e acabam por 
soar repetitivas. Os acontecimentos recentes envol-
vendo os agentes penitenciários do Presídio Regio-
nal de Blumenau serviram para chamar novamente 
o foco das notícias locais sobre o sistema carcerário 
brasileiro. A culpa é das pessoas envolvidas, é do go-
verno, é do sistema, da sociedade... De quem de fato 
é a culpa?

Quando falamos sobre a “culpa” de alguém, esta-
mos jogando a “responsabilidade” no lixo. “Culpa” 
implica num processo passivo, onde não há nada me-
lhor que se possa fazer, além de aplicar uma punição 
por aqueles atos cometidos pela pessoa “culpada”. A 
“responsabilidade” implica num processo mais ati-
vo, onde as pessoas “responsáveis” têm a chance de 
buscar alternativas para a situação em questão. Com-
preender esse ponto é importante para se entender o 
que acontece dentro do sistema prisional do Brasil. 
O artigo primeiro da Lei de Execução Penal, a LEP, 
sancionada no ano de 1984, e que dura até hoje, diz 
assim: “Art. 1º A execução penal tem por objetivo efe-
tivar as disposições de sentença ou decisão criminal 
e proporcionar condições para a harmônica integra-
ção social do condenado e do internado.” (BRASIL, 
1984). Isso quer dizer que o nosso sistema prisional 
tem por objetivo “punir e ressocializar” quem quer 
que seja preso. Isso significa que o sistema tem duas 
funções muito diferentes.

A primeira função é a de punição. Há várias for-
mas de se punir uma pessoa que cometeu um crime 
no Brasil, e todas estão previstas na LEP, que vai ser-
vir como regimento para a vida do preso. A segunda 

função do nosso sistema prisional é a de ressocializar. A LEP prevê 
em sua definição sobre a assistência disponibilizada aos presos: “Art. 
10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivan-
do prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.” 
Essa assistência diz respeito às questões material, de saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa durante o período em que o preso está 
sob custódia do Estado. Quando a pessoa sai, também tem direito à 
assistência do Estado na procura de emprego e moradia, por exem-
plo. Em contrapartida, apesar de a LEP prever todos esses aparatos 
assistenciais, nem todos os presídios dispõem de infra estrutura pre-
parada para prover essas exigências e efetiva uma transformação so-
cial de verdade. Os relatórios de inspeção dispostos pelo Ministério 
da Justiça em seu site são realizados todos os anos em alguns estabele-
cimentos prisionais do Brasil e mostram uma realidade bem diferente 
do que a LEP exige. As condições precárias dos presídios e a questão 
da superpopulação se estendem por todo território nacional, e Blu-

menau não escapa a essa realidade. O mesmo sistema que se propõe 
a ressocializar aqueles que considera “não devidamente socializados”, 
isenta-se de proporcionar as condições mínimas de assistência para 
que esse processo seja encaminhado. Como exigir das pessoas que 
estão presas que assumam a responsabilidade de seus atos perante a 
sociedade se o Estado não se propõe a fazer o mesmo? Como retirar 
uma pessoa do seu convívio social e familiar, do seu trabalho, da sua 
própria realidade e condições por meses, ou até anos, e esperar que 
ela esteja “ressocializada” ao final da sua punição?

É nesse ambiente confuso que as pessoas em contato com a realida-
de de um presídio têm que lidar. Quem também sofre são os trabalha-
dores do sistema prisional. Todos os dias é preciso se equilibrar entre 
a negligência do estado e a falta de amparo no exercício da profissão. 
O Agente de Segurança Penitenciário (hoje chamado de “Agente de 
Segurança Socioeducativo”), por exemplo, precisa lidar com as con-
dições muito precárias das instalações, a constante falta de efetivo que 
põe em risco a sua própria segurança e a dos outros trabalhadores, e o 
despreparo que compromete as práticas cotidianas. Em função da in-
tensificação da segurança, o trabalho no cárcere implica em algumas 
particularidades. Turnos estabelecidos em plantões mínimos de 24 
horas, privação de sono, ou revezamento em períodos para dormir, 
e o constante estado de alerta intensificam a sensação de paranoia, 
precarizam a relação com os colegas e fragiliza os vínculos familiares. 
Trancados entre quatro muros altos e teto gradeado, o cárcere torna-
-se um ambiente totalitário, despersonalizador do ser, que envolve em 
seus panos todos os envolvidos. Desnudado de sua humanidade no 
trabalho, o trabalhador assim permanece em outros âmbitos de sua 
vida, pois não há como interrompê-la em seu continuum.

Em todos os procedimentos que envolvem o contato com os pre-
sos, é são os Agentes de Segurança os responsáveis pela mediação. 
São eles que abrem e fecham as celas, encaminham para o parlatório, 
para o atendimento no ambulatório, autorizam as visitações e reali-
zam escoltas para além dos muros do Presídio. O agente mantém mais 
contato com os presos do que os presos mantêm com a sua própria 
família. Eles sabem das dificuldades enfrentadas por quem está sob 
custódia, conhecem suas vozes, suas histórias e compartilham muito 
das condições precárias às quais estão expostos. As iniciativas de mu-
dança também partem dos agentes que são responsáveis por propor 
ações que possam significar uma transformação na vida encarcerada. 
Num ambiente carente de reflexões e melhorias, é de se pensar que 
ações assim sejam valorizadas pelos órgãos de reconhecimento. Mas, 
quando levadas adiante tornando-se parte do contexto do seu traba-
lho, não há garantia de que os proponentes terão seus esforços reco-
nhecidos, experimentando frustração constante.

Esta análise não está esgotada. Há mais pesares e descontentamen-
tos nesta profissão arcaica do que está exposto. O clima de desconten-
tamento e infelicidade que faz pesar o ar impregna em todos: presos e 
trabalhadores. Mas as responsabilidades que não são assumidas pelo 
Estado recaem sobre aqueles que precisam lidar dia a dia com essa re-
alidade. Este é um sistema que foi criado, não pensando na mudança 
da realidade e no fim da desigualdade social, mas para “apagar o fogo” 
da criminalidade que provém ainda hoje, no Brasil, da desigualdade 
social que se agrava e da falta de perspectivas. A construção da nova 
unidade prisional no bairro Ponta Aguda não vai transformar essa di-
nâmica, mas apenas mudá-la de lugar. Construir mais celas não fará 
com que menos pessoas sejam presas, ao contrário, significa mais es-
paço para mais pessoas serem presas.

Quando falamos 
sobre a “culpa” 
de alguém, 
estamos jogando a 
“responsabilidade” 
no lixo. “culpa” 
implica num 
processo passivo. A 
“responsabilidade” 
implica num 
processo mais ativo. 
compreender esse 
ponto é importante 
para se entender 
o que acontece 
dentro do sistema 
prisional do brasil
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Psicóloga graduada na FURB <estergraf@gmail.com>
MaGalI MOSEr
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100 Anos dA 
revoluçÃo russA 
(1917 – 2017)

Neste ano de 2017 comemora-se o aniversário de 100 
anos da Revolução Russa. Como uma forma de dialogar 
sobre seu legado, erros e acertos, muitas universidades 
e centros acadêmicos estão promovendo palestras, me-
sas redondas e ciclos de debates sobre seu centenário. O 
Centro de Pesquisa e Formação do SESC/SP, por exem-
plo, apresenta desde o início de 2017 uma série de pales-
tras intituladas “Ciclo 1917”. A primeira dessas palestras 
trouxe o professor Angelo Segrillo, que fez mestrado e 
doutorado pelo Instituto de Moscou e é autor de diver-
sos livros sobre a Rússia. Mais perto de Blumenau, será 
a UDESC quem irá oferecer o “III Seminário Internacio-
nal História do Tempo Presente” a ser realizado de 25 a 
27 de outubro de 2017 em Florianópolis. Neste evento, 
haverá uma conferência sobre o centenário da Revolu-
ção Russa com o professor João Quartim de Moraes, da 
Unicamp.

Dentre os seminários que estão sendo elaborados para 
debater a revolução, o maior de todos vem sendo orga-
nizado pela USP. Intitulado “100 anos que abalaram o 
mundo”, ele está previsto para ocorrer entre os dias 3 a 6 
de outubro de 2017. Aberto ao público, ele contará com 
uma grande quantidade de palestrantes renomados, os 
quais versarão sobre uma infinidade de assuntos, como 
a arte, o cinema, a filosofia, a ciência e até mesmo os es-
portes na Rússia revolucionária.

Além desses eventos, muitas publicações vem relem-
brando a importância da revolução de 1917. A revista 
“História e Cultura”, da UNESP, trouxe em sua última 
edição um dossiê especial intitulado “100 anos da revo-
lução russa”, com artigos de diversos especialistas. Já a 
Fundação Maurício Grabois, em parceria com a editora 
Anita Garibaldi, acaba de publicar o livro “100 Anos da 
Revolução Russa: legado e lições”. Organizado por Adal-
berto Monteiro e Osvaldo Bertolino, o livro de 362 pá-
ginas visa fornecer um amplo panorama das conquistas 
da revolução, mas também analisar suas limitações e os 
erros que levaram a desintegração da URSS em 1991.

Assim, todos esses eventos, livros e palestras nos fa-
lam sobre a importância de compreender a revolução 
de 1917. Numa época como a que estamos vivendo atu-
almente, marcada pelo retorno das forças da direita em 
grande parte do mundo (vide Trump nos EUA), debater 
a construção, o legado, os equívocos e o próprio desman-
telamento da URSS talvez possa parecer estranho para 
alguns, mas não deixa de ser um exercício intelectual in-
teressante.

A Revolução Russa de 1917 deu origem a URSS, mas 
essa deixou de existir em 1991. Com o repentino fim da 
URSS, a Rússia deixou de ser socialista e perdeu a posi-
ção de superpotência mundial, vindo a sofrer um grande 
empobrecimento durante a década de 1990, quando pas-
sou a ser comandada por Boris Ieltsin. Como escreveu 
o historiador Paulo Fagundes Vizentini, “a URSS, que 
chegara a ostentar uma expectativa de vida e um nível 
educacional e de saúde de Primeiro Mundo, em curtís-
simo espaço de tempo regrediu a um padrão de Terceiro 
Mundo”. Em decorrência da Glasnost e da Perestroika, a 
troca abrupta e repentina do socialismo pelo liberalismo 
trouxe conseqüências negativas para o país, derrubando 

o PIB e gerando desigualdades sociais marcantes, e isso 
sem falar no aparecimento de crianças de rua, prostitui-
ção, explosão da criminalidade e o retorno de doenças 
epidêmicas.

Foi apenas na virada do milênio, com a ascensão de 
Putin ao poder, que a economia russa voltou a crescer. 
Putin, que chegou a afirmar que o desmantelamento da 
URSS significou a maior tragédia da história russa, con-
seguiu reanimar a economia, fazendo com que setores 
estratégicos fossem renacionalizados, e colocou o Esta-
do como vetor no desenvolvimento econômico e social. 
Além disso, houve a reintrodução de alguns elementos 
simbólicos da antiga URSS, num ritual mais respeitoso à 
época comunista. Neste sentido, por exemplo, as forças 
armadas voltaram a contar com o hino nacional revolu-
cionário e a hastear a bandeira vermelha (embora sem a 
foice e o martelo). Além disso, houve também um retor-
no na comemoração de datas significativas, como a da 
vitória da URSS sobre a Alemanha Nazista de Hitler.

Por fim, vale lembrar que o tipo de socialismo que vi-
gorou na antiga URSS, marcado pelo regime de partido 
único, está morto e certamente bem enterrado. Entre-
tanto, será que há algo do legado soviético que nos per-
mite problematizar nosso atual estágio civilizatório? No 
mundo de hoje, em parte ainda fruto do pacto conser-
vador neoliberal firmado no início da década de 1980 
entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher, debater a ex-
periência soviética não deixa de ser um contra ponto 
provocador. Do meu ponto-de-vista, eu destacaria dois 
elementos da antiga URSS que ainda podem ser vistos 
como legados importantes: 1 – a idéia de planejamento 
(isto é, o Estado deve se organizar para planejar e atingir 
metas); 2 – a idéia de ensino público de alta qualidade e 
totalmente laico.  

Enfim, debater tais questões abertamente em público 
(e fora do casulo das redes sociais virtuais) é também a 
proposta dessas palestras listadas no início desse texto, 
as quais marcarão, em nosso país, o centenário da revo-
lução. Aos interessados, mais informações sobre elas po-
dem ser pesquisadas na Internet.

GOOGlE IMaGENS

Psicóloga graduada na FURB <estergraf@gmail.com>
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CURTAS

30º Fitub teM espetÁcu-
los selecionAdos

As inscrições para o Edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura estão abertas até 
26 de junho. Neste edital, a inscrição será digital, por meio do site www.fcc.sc.gov.br/
editalelisabeteanderle. Até então, o prêmio que tem previsão em lei para ser lançado 
anualmente, só tinha três edições desde 2009, quando foi lançado e executado pela 
primeira vez. O investimento desta edição é de R$ 5,6 milhões, e selecionará até 176 
projetos em 11 premiações: Culturas Populares; Arte e Cultura Negra e Indígena; Artes 
Visuais; Dança; Literatura; Música; Patrimônio Material e Imaterial; Museus; Teatro e 
Circo, Apoio a Eventos Artísticos e Culturais; Bolsa de Trabalho, Intercâmbio e Resi-
dências. Os recursos são do Governo do Estado de Santa Catarina, com promoção da 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), por meio da Fundação Catari-
nense de Cultura (FCC) e do Conselho Estadual de Cultura (CEC). Artistas e comunidade 
catarinense aguardam desde 2015 o lançamento da quarta edição do Edital Elisabete 
Anderle, instituído pela Lei 15.503 de 2011, se consolidando como o maior programa 
de estímulo e investimentos a projetos culturais de Santa Catarina. O Conselho Esta-
dual de Cultura divulgou fim do ano passado uma carta aberta à comunidade exigindo 
o lançamento do edital, a fim de cumprir a Lei e atender às expectativas da Sociedade 
Catarinense. Na primeira reunião de trabalho do Conselho Estadual de Cultura (CEC) 
deste ano, dia 24 de janeiro, o assunto voltou a ser tema de pauta. O encontro teve a 
participação do Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, e do 
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rodolfo Pinto da Luz. Na ocasião, eles 
prometeram dialogar com o setor e Pavan citou o edital como prioridade da gestão.
Segundo a FCC, a expectativa é que, com o novo sistema, o número de projetos inscri-
tos supere a marcar de 2 mil – ultrapassando o recorde da última edição, realizada em 
2015, que foi de 1.569 inscrições. 

ApÓs dois Anos, editAl elisAbete Anderle teM 
inscrições AbertAs

A lista de espetáculos que estarão pre-
sentes na programação do 30ª edição do 
Festival Internacional de Teatro Universitário 
de Blumenau (FITUB) foi divulgada início de 
maio. A Comissão de Curadoria do festival 
selecionou 12 peças, sendo nove brasileiras 
e três argentinas.Confira as selecionadas na 
lista abaixo:

 
São elas:
1) AGON – Universidad Nacional de las 

Artes – UNA – Buenos Aires/Argentina;
2) Alma boa – Uma parábola chinesa – 

Universidade Estadual de Campinas – UNI-
CAMP – Campinas/SP;

3) B I R D – Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ – Rio de Janeiro/RJ;

4) Benedites – Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU – Uberlândia/MG;

5) Decadenta – Universidade de Brasília 
– UNB – Brasília/DF;

6) La Rascada – Universidad Nacional de 
las Artes – UNA – Buenos Aires – Argen-
tina;

7) Leporifobia – Universidade de São 
Paulo – USP – São Paulo/SP;

8) Manifesto Prometeu – Teatro Escola 
Macunaíma – São Paulo/SP;

9) Nenhuma Carta – Universidade Fede-
ral da Bahia – UFBA – Salvador/BA;

10) Sainete Radiofonico – Universidad 
del Salvador – Buenos Aires/Argentina;

11) What the fuck is DIZ? – Universidade 
Estadual do Paraná – UNESPAR – Curitiba/
PR;

12) Yerma – Universidade de São Paulo – 
USP – São Paulo/SP.

 
O FITUB ocorrerá entre os dias 6 e 13 

de julho no Teatro Carlos Gomes, em Blu-
menau. A Comissão de Curadoria estava 
formada por Fábio Luís Hostert (Blumenau), 
que é o coordenador desta edição do even-
to (entrevista para o Expressão na página 
4), Hebe Alves (Salvador/BA) e Pépe Sedrez 
(Blumenau).  Para mais informações, aces-
se www.furb.br/fitub

Com tema “Saúde das Mulheres: De-
safios para a Integralidade com Equida-
de”, a FURB sedia a I Conferência Mu-
nicipal de Saúde das Mulheres, entre 
os dias 5 e 6 de maio. A promoção é do 
Conselho Municipal de Saúde e Secreta-
ria Municipal de Promoção da Saúde (Se-
mus), com o objetivo de discutir propos-
tas que possibilitem melhorar as políticas 
de saúde voltadas às mulheres.

Na conferência será feita a escolha 
das delegadas e delegados que vão par-
ticipar da Conferência Estadual, prevista 
para os próximos meses. Podem partici-
par do evento entidades e movimentos 
organizados de mulheres, profissionais 
de saúde e prestadores de serviços. As 
inscrições são gratuitas e podem ser fei-
tas no link http://www.blumenau.sc.gov.
br/conferencia-municipal-saude-mullher 
ou no dia do evento.

Furb sediA i conFe-
rÊnciA MunicipAl de 
sAÚde dAs MulHeres

Uma realidade contrária àquela apresentada nas propagandas de TV. O documentário 
A Ponte traz à tona as desigualdades sociais em Blumenau, e mostra, por meio de ou-
tro olhar, que elas estão mais próximas do que se imagina. O filme será exibido na FURB 
dia 11 de maio, às 20h, seguida de roda de conversa, dentro da programação do projeto 
Atelier Vertical, atividade do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade. O evento 
ocorre no Auditório do Galpão de Arquitetura da FURB (Rua São Paulo, 1400 – bairro Vic-
tor Konder) e a entrada é gratuita e aberta à comunidade.

 Em 60 minutos, o documentário expõe narrativas e pontos de vista diferentes, com 
entrevistas de moradores, professores, jornalista e lideranças sociais que veem na Ponte 
José Ferreira da Silva (Anel Viário Norte) uma linha que divide e ao mesmo tempo gera 
reflexão e debate social. O projeto A Ponte é patrocinado pela Prefeitura Municipal de 
Blumenau e pela Fundação Cultural de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio 
à Cultura e o filme será disponibilizado gratuitamente para visualização e download por 
meio do Youtube. 

“Em 2010, o Censo apontou que mais de 23 mil pessoas moram nas favelas de Blume-
nau. Sim, favelas. A quem só conheça a região central da cidade, pode parecer um absur-
do tal afirmação. No documentário A Ponte, atravessamos o rio e buscamos ver a cidade 
sob outra perspectiva e encontramos uma realidade muito diferente da vista nos anúncios 
publicitários. Acredito que todo blumenauense deveria assistir e descobrir que do outro 
lado existe uma história que é contada todo dia, mas que ninguém pára para ouvir”, diz o 
idealizador do projeto e cinegrafista Luiz Figueroa.  Acompanhe as notícias e as novidades 
do documentário pelo www.facebook.com/micropontoproducoes

docuMentÁrio A ponte É lAnçAdo 
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Chicago está cheia de fábricas. Existem fábricas até no centro da cidade, ao 
redor de um dos edifícios mais altos do mundo. Chicago está cheia de fábricas, 
Chicago está cheia de operários.

Ao chegar ao bairro de Heymarket, peço aos meus amigos que me mostrem o 
lugar onde foram enforcados, em 1886, aqueles operários que o mundo inteiro 
saúda a cada primeiro de maio.

— Deve ser por aqui – me dizem. Mas ninguém sabe. Não foi erguida nenhu-
ma estátua em memória dos mártires de Chicago nem na cidade de Chicago. 
Nem estátua, nem monolito, nem placa de bronze, nem nada.

O primeiro de maio é o único dia verdadeiramente universal da humanidade 
inteira, o único dia no qual coincidem todas as histórias e todas as geografias, 
todas as línguas e as religiões e as culturas do mundo; mas nos Estados Unidos 
o primeiro de maio é um dia como qualquer outro. Nesse dia, as pessoas traba-
lham normalmente, e ninguém, ou quase ninguém, recorda que os direitos da 
classe operária não brotaram do vento, ou da mão de Deus ou do amo.

Após a inútil exploração de Heymarket, meus amigos me levam para conhe-
cer a melhor livraria da cidade. E lá, por pura curiosidade, por pura casualidade, 
descubro um velho cartaz que está como que esperando por mim, metido entre 
muitos outros cartazes de música, rock e cinema.

O cartaz reproduz um provérbio da África: Até que os leões tenham seus pró-
prios historiadores, as histórias de caçadas continuarão glorificando o caçador.

Crônica publicada originalmente em O Livro dos Abraços (Editora L&PM, 
1989), de Eduardo Galeano (3/9/1940-13/4/2015).

por edUardo galeano

CrÉDItO: arQUIvO 
HIStÓrICO DE 
BlUMENaU

A desMeMÓriA
Greve geral dos 
trabalhadores de 
Blumenau em 1989 
lota ruas centrais da 
cidade
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A FURB quase nunca para... Para a FURB parar é preciso rom-
per dois tipos de resistências políticas.  Por um lado, a cultura or-
ganizacional da FURB que emula o espírito fabril blumenauense: 
a ideia que bom trabalhador não faz greve; por outro, a pressão do 
financiamento privado: a ideia do aluno como um cliente. O efeito 
combinado destes dois processos sempre produz uma polarização 
institucional: o que é visto como bom pelos funcionários é tido 
como ruim pelos alunos. Isto explica porque enquanto o SINSE-
PES apoiou a paralisação, o DCE foi contrário, e a Administração 
Superior calou-se. Por isto, quando a FURB para é porque existe 
algo importante acontecendo. 

E o que está acontecendo é muito importante: a transforma-
ção da vida social de milhões de brasileiros. No Dia do Trabalha-
dor a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa que mostra que 

7 em cada 10 brasileiros são contrários à 
Reforma da Previdência. Por isto, realiza-
ção da Greve Geral visou alterar o cotidiano 
dos brasileiros para chamar atenção para os 
riscos das reformas. Isto envolveu, por um 
lado, o questionamento da legitimidade po-
lítica dos porta-vozes das reformas; por ou-
tro, o questionamento da adequação técnica 
das propostas. Neste sentido, a Greve Ge-
ral consistiu, simultaneamente, um Ato de 
Resistência, mas também um Processo de 
Conscientização.

Como um Ato de Resistência a Greve Ge-
ral visa bloquear as reformas. O mecanismo 
político de chantagem e imposição por meio 
do qual as reformas vêm sendo formuladas 
(sem mudança não há crescimento) e deci-
didas (sem discussão com a sociedade). E in-
dica que os assalariados se recusam a trocar 
o conhecido (direitos) pelo desconhecido 
(promessas).  Assim, a Greve Geral constitui 
uma recusa por parte da sociedade no qual 
os assalariados cruzaram os braços para evi-
tar o aprofundamento da fratura social. Visa 
reverter a tendência de individualização so-
cial e a fragmentação da organização coleti-
va: a Rua questiona o mandato do Governo.

Como Ato de Conscientização, a Greve 
Geral denuncia o risco de “desassociação”. 
O efeito combinado das reformas implica a 
desestruturação do sistema de seguridade 

social, a piora das condições de vida e aumen-
to das desigualdades sociais. Uma infinidade 
de categoriais profissionais serão progressiva-

mente precarizadas, marginalizadas e excluídas da relação produ-
ção-consumo. Em termos práticos, motoristas continuarão dirigin-
do, padeiros fazendo pão, pedreiros construindo casas, professores 
dando aula... Mas agora sem proteção dos serviços de previdência, 
de saúde, de educação, social. Isto torna a vida social ainda mais 
incerta.

As reformas trabalhista e previdenciária constituem o efeito local 
das transformações globais do capitalismo. Por um lado, a globali-
zação e a crescente mobilidade do capital e do trabalho associada à 
economia do conhecimento; por outro, as políticas de austeridade 
e a limitada capacidade governamental de regulamentar decisões 
de investimento das corporações multinacionais. Na sociedade de 
serviços as barreiras nacionais constituem um obstáculo ao proces-
so de acumulação. A subordinação da transformação dos recursos 
materiais a dinâmica de expansão financeira decompõe os elemen-
tos da vida social e produz uma mobilidade descendente.

Os efeitos da decomposição da vida social possuem expressões 
políticas diferentes que modificam as relações de poder. De um 
lado, estrutura-se o Globalismo Colonizante formado por: a) uma 
base econômica ligada ao complexo financeiro e a indústria da in-

formação; b) uma expressão social jovem ligada ao ativismo cul-
tural dos Direitos Humanos; de outro, estrutura Localismo Resis-
tente constituída por: a) uma base econômica industrial; b) uma 
expressão social tradicional ligada aos trabalhadores. Por isto a 
oposição não se dá apenas entre dois blocos ideológicos (Esquer-
da-Direita), mas também espacial (Global-Local) e geracional ( Jo-
vens-Velhos).

Apesar do crescimento econômico a renda da maior parte das 
pessoas nas nações em desenvolvimento e desenvolvidas estagnou 
ou diminuiu. A desigualdade social foi exacerbada pela crescente 
automação e terceirização econômica. Os ganhos se concentra-
ram nos dez por cento mais ricos da população. A aceleração das 
tensões causadas pelo aumento das desigualdades e o declínio da 
agenda pós-materialista nos últimos anos produziu novos reagru-
pamentos políticos. Por exemplo, nos Estados Unidos esta oposi-
ção produziu o trumpismo; no Reino Unido o Brexit; no Conti-
nente Europeu vem favorecendo o crescimento do nacionalismo. 

No Brasil os efeitos desta crise se materializam no fim na Con-
versão da Distribuição instituída pela Constituição de 1988. Em 
tempos econômicos indica os limites da expansão do Capitalismo 
de Compadrio e da integração via Endividamento Popular. Em ter-
mos políticos isto implica a crise do Modelo de Controle político 
formado pela articulação PSDB a direita e PT a esquerda, sustenta-
da ao centro pelo PMDB. O que está em jogo na crise é a redução 
do perímetro de atuação do Estado Brasileiro: a diminuição de di-
reitos para pagamento do Serviço da Dívida Pública. Neste contex-
to, a Solução Temer constitui o fim do Brasil Social.

O Brasil Pós-social se caracteriza pela submissão aos atores fi-
nanceiros não somente o trabalho, mas também de todos os aspec-
tos da vida dos assalariados. Marca o recuo relativo da indústria e 
o crescimento do setor de serviços no desenvolvimento. A combi-
nação assistência social inadequada e a estagnação dos salários tem 
como consequência imediata o aumento da desigualdade de renda. 
A diminuição da sensação de segurança e prosperidade faz baixar 
também o interesse por qualificação em geral e formação superior 
em particular. Isto significa que quanto maior a vulnerabilidade 
econômica menor a viabilidade financeira da FURB.

Para a FURB as implicações das reformas trabalhista e previden-
ciária ameaçam o próprio estatuto público da universidade. Por um 
lado, a Reforma Trabalhista implica a diminuição da renda familiar 
e, consequentemente, a redução da demanda por formação supe-
rior, o que tende a pressionar ainda mais as condições financeiras 
da FURB; por outro lado, a Reforma da Previdência tende a redefi-
nir o acesso a aposentadoria dos funcionários e a pressionar ainda 
mais a sustentabilidade do ISSBLU. Por isto, lutar contra o Brasil 
Pós-social subjacente as reformas trabalhista e previdenciária é lu-
tar pelo estatuto público da FURB.   

Afinal, não podemos esquecer que foi a partir do Artigo 40 
da Constituição de 1988 que a FURB se tornou uma universida-
de pública. Por um lado, estabelece as condições para a Resolu-
ção 04/1995 que possibilitou a transposição do regime celetista da 
FURB para o regime estatutário; por outro, a centralidade do di-
ploma universitário como atalho para vida de classe média. O que 
está em jogo é o fim da sociedade para o qual a FURB foi inventa-
da. Talvez, o que servidores, alunos e administração não percebe-
ram ainda é que o ataque as conquistas da Constituição de 1988 
constitui um ataque as condições sociais de existência da própria 
FURB.  

Portanto, a FURB parou para lutar contra o Brasil Pós-social. 
Agora, são direitos trabalhista e previdenciário, depois serão o 
acesso universal à saúde, a assistência social e a gratuidade da edu-
cação... Ou seja, parou para lutar contra a vulnerabilização eco-
nômica. Mais precisamente, diferencia as vidas que são econo-
micamente seguras das vidas que são economicamente inseguras.  
Neste sentido, os interesses entre SINSEPES (servidores), DCE 
(estudantes) e Administração Superior (sociedade) não são exclu-
dentes. Afinal, não devemos esquecer que se a Greve Geral termi-
nou, a Luta está apenas começando!

A Furb parou para 
lutar contra o brasil 
pós-social. Agora, são 
direitos trabalhista e 
previdenciário, depois 
serão o acesso universal 
à saúde, à assistência 
social e à gratuidade 
da educação... ou seja, 
parou para lutar contra 
a vulnerabilização 
econômica [...]  
neste sentido, os 
interesses entre 
sinsepes (servidores), 
dce (estudantes) e 
Administração superior 
(sociedade) não são 
excludentes.

greve gerAl: A Furb eM lutA 
contrA o brAsil pÓs-sociAl


