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Apresentação
 
 

   O projeto Flor de Anahí-Mulheres Lutadoras Sociais nasce do
anseio de dar voz e vez às mulheres lutadoras sociais. Conhecer
suas trajetórias de vida e as bandeiras de luta que assumem diante
de uma sociabilidade contraditória e que busca ocultar o
protagonismo historicamente assumido pelas mulheres no âmbito
das lutas sociais e populares. Intenta ainda, a partir do
compartilhamento destas informações, impulsionar a atual e as
novas gerações nas resistências coletivas.
  É decorrente de atividade desenvolvida no semestre 2019-02, na
disciplina de Classes e Movimentos Sociais, do curso de Serviço Social
da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Naquele momento a
turma construiu a 1ª edição do Mural dos Lutadores e Lutadoras
Sociais, e destacou-se a participação de mulheres nas lutas e
movimentos sociais, bem como em demais sujeitos coletivos de
organização da classe trabalhadora.
   Com a pandemia esta atividade pedagógica foi redimensionada, e na
disciplina passou-se a construir a Cartilha dos Lutadores e Lutadoras
Sociais. Foram 04 turmas que desenvolveram 04 edições, e novamente
destacou-se o fato de que as mulheres portam expressivo
protagonismo a frente das pautas legítimas da classe trabalhadora.
Ainda em período de pandemia da COVID-19, em contexto de
isolamento social, trabalho e ensino remoto na UFOP, vislumbrou-se a
possibilidade da construção deste projeto a partir do acúmulo do
trabalho realizado nos semestres letivos anteriores. Foi a partir de
edital do Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência (PIDIC),
operacionalizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Estudantis (PRACE) – UFOP, que o Flor de Anahí-Mulheres Lutadoras
Sociais nasce enquanto projeto, e que atualmente já completou o
segundo ano de execução e existência junto à comunidade acadêmica
da UFOP e externa à instituição.
   Considerando o contexto pandêmico em que o projeto tem início, a
metodologia possível de ser assumida e operacionalizada foi através de
lives/entrevistas/rodas de conversas virtuais mensais. Em cada
encontro recebeu-se uma convidada para contar sobre sua trajetória
de vida e lutas. Estiveram conosco Patrícia Ramos, Marta de Freitas,
Valéria Correia, Milena Barroso, Cláudia Weinman, Marinalva Oliveira,
Lirous K’yo Fonseca Ávila, Sofia Manzano. Homenageamos e
reivindicamos a mulher lutadora social/artista latino-americana
Mercedes Sosa, em live conjunta com o também projeto PIDIC-
PRACE/UFOP Discografia Veias Abertas Latino-Americanas: Canções
de Resistência!, que contou com a especial participação de Araceli
Matus, neta de Mercedes. Também participaram Renata Regina e
Jéssica, que se organizam em coletivos feministas de abrangência
nacional. Estas convidadas abordaram sobre mulheres lutadoras
sociais que já não estão mais entre nós, mas que suas lutas e trajetórias
são reivindicadas, e seus nomes são assumidos como denominação de
movimentos organizativos de mulheres, como é o caso do Coletivo
Feminista Classista Ana Montenegro e do Movimento de Mulheres
Olga Benário.



A equipe que desenvolve o projeto é multidisciplinar. Conta com a
coordenação da professora do curso de Serviço Social da UFOP,
Kathiuça Bertollo, com a colaboração externa de Bruna Bertollo -
psicóloga, e especialista em saúde da família e em proteção de
direitos em rede; Larissa Lana – jornalista e integrante da
coordenação estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário;
Vanessa Luz de Oliveira – egressa do curso de Serviço Social da
UFOP e atualmente mestranda em Serviço Social pela UFSC.
Também, com a participação de integrantes do Coletivo Feminista
Classista Ana Montenegro de Belo Horizonte. Além disso, em cada
ano de execução o projeto contou com 02 bolsas PIDIC assumidas
por alunas do curso de Serviço Social da UFOP. Foram bolsistas ao
longo de 2021: Tamires Camila da Silva, Maria Eduarda Timóteo
Lana Silveira, Rosana da Silva Oliveira. E no ano de 2022: Victoria
Aparecida de Souza Fernando e Tainara dos Santos Costa.

O nome do projeto é inspirado na ‘lenda da flor de Ceibo’. Para
conhecê-la, indicamos acessar os links abaixo:
Narração da lenda: Para escuchar: La leyenda del Ceibo, leyenda
Guaraní - YouTube
Música: Osvaldo Sosa Cordero y sus correntinos - Anahí - YouTube
Peça Teatral: ANAHÍ La leyenda de la flor del ceibo - Complejo Cultural
Guido Miranda - YouTube

O Deixamos o convite para que acompanhem o Flor de Anahí-
Mulheres Lutadoras Sociais nas redes sociais. Nelas estão
disponíveis as lives já realizadas pelo projeto, bem como são
divulgadas as informações das ações a serem realizadas.
Canal do Youtube da Wiphala Frente de Trabalho: Wiphala Frente
de Trabalho - YouTube
Facebook da Wiphala Frente de Trabalho: Wiphala - Frente de
Trabalho | Mariana MG | Facebook
Instagram da Wiphala Frente de Trabalho:
@wiphalafrentedetrabalho 
Grupo de WhatsApp do Flor de Anahí-Mulheres Lutadoras Sociais:
https://chat.whatsapp.com/EoL4NrjKmpeJt02eEDSHyL

Desejamos uma boa leitura!



  PatríciaPatrícia
    RamosRamos  

  

"Precisei me sentir bastante segura e fortalecida porque
sabia que teria alguns enfrentamentos contra a opressão
que em muitas vezes eu precisaria estar preparada para
responder e, mostrar também que não podemos aceitar
calados. Então, aceitar a tarefa já foi um processo de
fortalecimento. Isso tem a ver com acreditar que somos
parte importante da luta da classe trabalhadora e, por
isso, precisamos também estar nela."



LUTAS

1- Como foi para você enquanto mulher, negra e professora, dar início a essas
lutas, tendo em vista que o desgoverno e a sociedade também interferem nesse
diálogo? Conta um pouco da sua trajetória.

Sendo mulher, negra, professora, filha de operário e dona casa, iniciar na luta
foi se dando na medida em que eu via que a situação da nossa classe como um
todo vinha e vem piorando, apesar dos discursos de políticos referências.
Nesse sentido, não vi outra maneira de viver que não estar na luta organizada.
Não foi fácil começar, justamente porque o racismo e o machismo impõem
amarras que são difíceis de desatar. E os governos, com todo o aparato do
Estado, garantem a propaganda contrária às lutas e aos lutadores. Chamam os
servidores em greve de “vagabundo” e atiçam a massa a ir contra quem luta.
Reforçam que quem luta é “arruaceiro”. Tudo isso enquanto criam políticas
para retirar direitos da nossa gente. Mas, entendendo que essas amarras tem a
ver com a manutenção desse sistema e do poder dos ricos, pude me fortalecer
para ir construindo as lutas com outras pessoas que têm essa mesma
necessidade de garantir a vida dos nossos e construir outra sociedade.

2- Como você descreveria o início das lutas em conjunto com a primeira
aproximação que você teve com essas pautas sociais. 

Antes participava das lutas, sem uma organização. Em 2016, no processo de
ocupação das escolas, como professora em Ouro Preto, acompanhei a luta com
os estudantes, fui entendendo mais da necessidade de não estar sozinha nas
lutas. E nesse processo, entendi melhor como os governos atuam para barrar,
em maior ou menor grau, as lutas da classe trabalhadora e dos setores
oprimidos. Por exemplo, como um governo que se diz dos trabalhadores aplica
uma reforma da previdência que, na verdade, retira direitos de um setor da
nossa classe? Ou, como a situação das mulheres é vista como gasto que, na
primeira crise, é uma das primeiras pastas a sofrer corte? A partir daí, fui
definindo melhor a que tipo de projeto de sociedade pretendo dedicar minha
vida para essa construção. Em 2017, depois de um processo de greves da
educação, dos serviços públicos e da greve geral, entrei para o PSTU.

3- Qual a importância da atuação do Movimento Mulheres em Luta (MML) para
as mulheres da região dos Inconfidentes, tendo em vista todas as
particularidades das questões de gênero existentes em nossa região, ligadas
diretamente à superexploração ocasionada pela mineração?

O MML é um movimento que tem como objetivo organizar as mulheres
trabalhadoras para a luta no conjunto da classe trabalhadora. Com esse
objetivo, aqui na região, estamos nas lutas de alguns grupos de mulheres,
sobretudo, educação e mineração. A educação, como um setor representado,
em grande parte, por mulheres, temos já grande número de mulheres à frente
dessas lutas. Na mineração, as mulheres têm despontado cada vez mais, seja na
luta do operariado, seja na luta das pessoas atingidas pela mineração
predatória. O que nós do MML fazemos é ajudar na organização para que essas
mulheres tenham mais firmeza para continuarem na luta.



EDUCAÇÃO

1- A educação brasileira vem sofrendo mudanças e desfinanciamento,
principalmente em meio a pandemia com o gerenciamento desse governo com
vertente neoliberal, como você enxerga essa forma remota de ensino, e a volta
às aulas presenciais nas redes estaduais? Você acha que essa forma de ensino
veio para ficar e prejudicar ainda mais o aprendizado dos brasileiros? E qual a
proposta para fomentar a construção de uma educação popular e inclusiva no
Brasil sob o contexto em que vivemos, para que possamos superar o modelo
educacional que é usado como ferramenta de manutenção de exploração entre
classes?

Os ataques à educação pública já são históricos, tudo isso caminhando para a
justificativa da privatização também desse setor. Não por acaso somos uma
categoria que registra lutas a cada ano, seja porque o salário, que nem é o piso,
vem parcelado e atrasado, seja porque somos questionados por projetos como
o Escola sem Partido, ou como orientados com uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) que tem um objetivo mercadológico em seu cerne. Enfim, o
projeto de educação serve ao mercado, e os governos aplicam políticas as mais
variadas para colocar ela mesma como uma mercadoria. Para se ter uma ideia,
com toda a necessidade de investimento tecnológico nesse período de
pandemia, só para termos um recorte, a informação que nós temos é que o
governo de Minas investiu menos do que é obrigatório para a educação e
também para a saúde. Junto a isso, ele vai aplicando parcerias público-
privadas, de modo a introduzir cada vez mais as empresas nas escolas. O
ensino remoto ajudou nisso. Sem estrutura para garantir o ensino e a
aprendizagem, mas pavimentando bem o caminho para que as empresas
ocupem mais espaços. Se houvesse uma preocupação real com a educação,
nesse período de pandemia, os investimentos garantiriam, inicialmente, o
acesso tecnologias e internet para estudantes e trabalhadores da educação,
tudo isso sendo construído e debatido com eles. Além disso, haveria políticas
concretas para que as pessoas pudessem ficar em casa com segurança
alimentar e sanitária, o que não aconteceu e ainda não acontece.

2- Como é ser servidora pública/ professora na atual realidade de
desvalorização por parte do governo a esses empregos que criam seres
pensantes e críticos nessa sociedade. 

É desgastante. Alguns ataques vêm a conta gotas, o que dificulta a mobilização.
Os que vem a toque de caixa vem com o brinde de uma repressão maior. Mas
ainda assim, essa percepção não pode levar à conclusão de que não se pode
lutar, de que organizar a luta não vai levar a nada. Aí entra o papel
importantíssimo de as direções/representações dos movimentos estarem
colados nas bases para movê-las para a luta. Infelizmente, em muitos casos,
essas lutas são canalizadas prioritariamente para as decisões nas assembleias
legislativas, o que não educa e mobiliza a categoria a tomar para si a luta. Então,
são batalhas tanto contra os governos, quanto para exigir representação mais
dialogada e independente com as direções. 



POLÍTICA

1- Sabemos que a mulher por si já possui vários obstáculos de enfrentamento e
desconstrução para lidar e resistir a cada dia, ainda mais no ambiente
profissional. Como foi a experiência de integrar-se à política, sendo
demasiadamente habituada por homens?

Ao aceitar a tarefa de representar e defender um projeto que coloca como
centro a classe trabalhadora e o povo pobre, precisei me sentir bastante segura
e fortalecida porque sabia que teria alguns enfrentamentos contra a opressão
que em muitas vezes eu precisaria estar preparada para responder, portanto,
mostrar também que não podemos aceitar calados. Então, aceitar a tarefa já foi
um processo de fortalecimento. Isso tem a ver com acreditar que somos parte
importante da luta da classe trabalhadora e, por isso, precisamos também estar
nela. Infelizmente de tempo em tempo, há questionamentos sobre minha
capacidade, como se uma mulher negra não pudesse falar alto porque é
descontrole e, não pode estar à frente na política. Parece ser pequeno, mas
essas questões dizem muito sobre a opressão está encrustada na noção de fazer
politica nessa sociedade machista, racista... Bom, nesse sentido, estar em um
partido que, ao mesmo tempo que combate as opressões, fortalece a gente dos
setores oprimidos me deu mais segurança para dar resposta a esses temas e
seguir defendendo o nosso programa.

2- Enquanto mulher, negra, professora e militante do PSTU e MML qual o maior
desafio que se encontra na política brasileira? 

Nosso maior desafio e a tarefa mais urgente, hoje, é tirar o genocida da
presidência. Para isso, há outro desafio que precisamos falar também: as
direções precisam se dedicar essa tarefa urgente. Infelizmente o que temos
visto são muitos líderes se construindo para 2022, esperando Bolsonaro se
desgastar ainda mais. Mas isso tudo significa mais morte do nosso povo, mais
ataques às pessoas negras, menos políticas para defender a vida das mulheres...
Enfim, manter o Bolsonaro desgastado até 2022 é garantir que nosso povo
morra. E essas lideranças vão ter que levar isso para a conta delas, de serem, de
certa maneira, coniventes com essa política genocida. Não dá para esperar mais
Jacarezinhos, mais Bento Rodrigues. Nossa gente já está morrendo e é preciso
derrotar esse genocida e sua corja.

3- Você enquanto mulher e com propostas que se alinham democraticamente
com o partido PSTU, pôde sentir a opressão enraizada na política? No entanto,
essa desvalorização da mulher na política, ainda mais quando se carrega um
bojo de lutas sociais, é maior? Como você descreveria essa experiência? 

O PSTU é um partido revolucionário socialista. Quer dizer que nosso programa
apresentado para a classe trabalhadora a coloca como centro para que ela
acredite que é possível ela mesma tomar o poder para si a partir de uma
revolução. Só de termos esse programa que ataca diretamente o sistema e a
classe burguesa, já existe uma dificuldade de termos espaços nessa política
eleitoral. Mas ainda assim nos lançamos porque entendemos que precisamos
continuar fazendo a apresentação dessa proposta para nossa classe. Então,
considerando que as mulheres, de modo geral (inclusive as burguesas, vide a
Hasselmann em São Paulo) sofrem com o machismo, em maior ou menor grau,
ser uma mulher negra revolucionária socialista apresentando esse projeto
trouxe sim maiores questionamentos e ataques. Tentativas de silenciamento e
de questionar minha capacidade foram algumas das situações.  



4- Tendo em vista sua aproximação ideológica com o PSTU, Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado, e a atual conjuntura do governo, em que pé
estamos, a fim de unir a classe trabalhadora das suas conquistas e suas lutas, e
enxergar a realidade política brasileira.

A luta de classes se aprofundou nessa pandemia, com a burguesia se
aproveitando da situação para acumular ainda mais capital, com Bolsonaro
aproveitando para passar a boiada para essa burguesia, enquanto a nossa
classe, afetada pelo vírus, pelo desemprego, pela repressão, ainda que
indignada, não se moveu em grandes explosões de luta, mesmo que tenha
lutado muito em alguns pontos. Além disso, nesse momento, vários setores, ao
invés de organizar a classe para combater o vírus (e isso implica derrubar
Bolsonaro), estão focados em 2022, já preparando o terreno em frentes
amplíssimas que nada garantem para a classe, no máximo migalhas, em uma
economia mundial em crise. O que quero dizer é que motivos não nos faltam
para lutar, e, por isso a unidade da classe trabalhadora é necessária. Como fazer
isso? Com os governos e patrões tentando levar nossa classe para o matadouro,
a greve geral sanitária é uma necessidade para barrar o genocídio. Não é
simples, mas é urgente que construamos essa luta.

MULHER NEGRA NA SOCIEDADE E POLÍTICA  

1- As lutas travadas até aqui tem uma enorme importância, até mesmo o de
estarmos aqui tendo voz e dando voz a nós mulheres, você enquanto mulher
negra, e conjuntamente dando seguimento no combate ao racismo, e
participando de coletivos como MML (Movimento Mulheres em Luta) como é
pra você levantar e defender essa causa tendo em vista, o patriarcado,
opressões e preconceitos existentes na sociedade capitalista?

Muitas foram as que vieram antes da gente para conseguirmos esse espaço
para discussão, para estarmos à frente em muitas lutas. Reivindico todas as
mulheres, mulheres negras trabalhadoras que vieram e construíram a luta
antes para que nós possamos estar aqui defendendo direitos conquistados que,
ainda hoje querem retirar de nós. Então, é uma responsabilidade enorme, mas é
também uma tarefa prazerosa porque nunca estou sozinha. Somos muitas nos
fortalecendo, caminhando com companheiros que entendem que o combate às
opressões precisa ser constante. 

SAÚDE MENTAL  DAS MULHERES TRABALHADORAS 

1- Sabemos que todos vêm sendo afetados pelas doenças emocionais, porém, as
mulheres, principalmente, em tempos de pandemia vem sendo um dos maiores
alvos das mais diversas doenças mentais, como depressão, estresse e
ansiedade. Isso se afirma em diversas pesquisas e

Na sua opinião qual melhor alternativa para nós, mulheres, nos agruparmos em
prol de uma sociedade mais equitativa e saudável mentalmente? 



Eu estou em trabalho remoto como professora da rede estadual. A realidade
da nossa categoria é que o trabalho burocrático aumentou absurdamente.
Aliado a isso, tem o aumento das tarefas domésticas, a preocupação constante
com a família e os amigos, a demanda da luta da nossa classe e a necessidade
de repensar outras maneiras de lutar nesse período de pandemia. E a própria
pressão histórica das opressões. Tudo isso é uma bomba para a saúde mental.
Mas já vinha com uma atenção especial para isso, então venho me cuidando
para que equilibrar as tarefas e não me cobrar tanto. De maneira mais ampla,
o nós, mulheres, precisamos entender em que medida o machismo, o racismo,
as opressões, de modo geral, e o próprio capitalismo é danoso para a saúde da
nossa classe e para os setores oprimidos. Isso no sentido de tentarmos tirar de
nós pesos que, na verdade, não são nossos, embora tentem empurrar para
nós. Além disso, se as questões que nos afetam estão relacionadas à falta de
políticas para nós, que travemos essa batalha, nos apoiando e, entendendo
que, o capitalismo precisa das opressões para explorar mais de nós e dividir
nossa classe. Assim, é parte também, além de lutar por políticas públicas
agora, como, por exemplo, um serviço público de saúde estruturado, por
emprego, por segurança, precisamos também construir uma luta mais
estratégica que é a revolução socialista. E nessa luta, os homens trabalhadores
precisam estar conosco para fortalecê-la ainda mais.

2- Você enquanto Mulher Lutadora Social convidada para nossa primeira live,
poderia deixar um recado para nós e para todas as outras milhares de
mulheres que assim como você luta por uma sociedade mais justa, igualitária
e unificada. 

Nós lutamos por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente
diferentes e totalmente livres, como já disse a Rosa Luxemburgo. E essa luta
não fazemos sozinhas. Não é fácil, mas já foi possível em 1917 e a força da
nossa classe mostra que ainda é possível, por isso, nossa luta precisa apontar
para a revolução socialista. Não andamos só, e juntas, com nossos
companheiros de classe engajados na luta contra as opressões, vamos
construindo essa nova sociedade.





MartaMarta  
de Freitasde Freitas    

  

"Ouvi muito "não" quando, procurei emprego como
engenheira mecânica e acabei fazendo a pós em engenheira
de segurança do trabalho e descobri que queria fazer
engenharia humana e não das máquinas e que o lugar de
fazer isto era junto dos trabalhadores e não dentro das
empresas."



FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

1- Como foi para você, enquanto mulher trabalhadora, ocupar a sua área de
formação, tão predominantemente ocupada por homens ainda nos dias
atuais? Conte um pouco sobre a sua área de atuação e os desafios que
encontrou.

Apaixonei pela engenharia mecânica ainda muito nova, tinha curiosidade de
como eram construídas as máquinas. Ser a menina, quarta engenheira
mecânica a formar na Faculdade de Engenharia da Universidade de Itaúna, a
primeira mulher a entrar em uma siderúrgica de Divinópolis e fazer estágio
na manutenção ou a primeira engenheira de segurança do trabalho em
canteiros de obras não foi fácil, mas aprendi muito e achei outros caminhos e
muito amigos. Ouvi muito não quando, procurei emprego como engenheira
mecânica e acabei fazendo a pós em engenheira de segurança do trabalho e
descobri que queria fazer engenharia humana e não das máquinas e que o
lugar de fazer isto era junto dos trabalhadores e não dentro da empresas.
Estou há mais de 40 atuando trabalhando com os trabalhadores de várias
categorias na área de saúde e segurança do trabalho.

2- Como você lidou com o machismo no seu ambiente de trabalho? Hoje em
dia, você consegue notar alguma mudança? Se sim, onde se inserem essas
mudanças em sua área de atuação profissional?

Ser a menina mais bonita do espaço, porque só tem você de mulher, acaba te
ensinando a lidar com o machismo (assédio sexual, superproteção,
limitações do que acham que você pode ou não pode fazer, etc). Você tem eu
ser agressiva, firme, não deixar imporem limites, mas como dizia o Che
Guevara, sem perder a ternura. Quanto formei e depois como professora em
escola de engenharia, basicamente só tinha homens e hoje em algumas áreas
da engenharia a maioria são mulheres e as dificuldades de se inserir no
mercado diminuíram muito. O preconceito de não contratar mulheres para
atuar dentro das empresas como engenheiras e técnicas de segurança do
trabalho diminuiu e muito. São milhares de profissionais que atuam na
saúde e segurança do trabalho nas empresas, fazem um bom trabalho e são
muito respeitadas. Mas apesar do bom trabalho, muitas são preteridas na
hora de ocupar os cargos de chefia. 

3- Como você descreveria a sua inserção nos movimentos sindicais? Quais
foram seus principais desafios ao ocupar esses espaços? Você vivenciou
momentos de opressão e de machismo junto aos homens sindicalistas,
lutadores sociais?

Fui participar de uma reunião no Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais
num momento que estava passando por um processo de uma descriminação
de alguns colegas da diretoria da Associação Mineira de Engenharia de
Segurança do Trabalho e fiquei encantada com a reunião, muitas
engenheiras participando da reunião, todos ouvindo e respeitando as falas
das companheiras. 



Era o momento da abertura política no Brasil, convidaram para voltar e
participar da próxima reunião e fiquei 15 anos participando das reuniões do
SENGE/MG. No ano seguinte entrei para diretoria e cheguei até cargo de
secretaria geral do SENGE. O movimento sindical continua sendo um dos
espaços mais machistas, falam e chamam mulheres para participarem mas
não respeitam as mulheres. A maioria das direções dos sindicatos são homens,
mesmo os de categorias majoritariamente feminina.
O SENGE Minas era diferente, na época era o sindicato de engenheiro com
maior número de mulheres na diretoria, inclusive na presidência. Fui indicada
para participar de negociações da Vale, CSN, Furnas, metalúrgicos, da
construção civil e pesada. Tirando as negociações com a Vale, Furnas e as
empresas metalúrgicas, nas outras negociações na maioria das vezes eu era a
única mulher na mesa. Como era a entendida de saúde e segurança acabava
tratando dessa pauta nas negociações e acabei virando referência como
assessora sindical de saúde do trabalhador para várias entidades sindicais que
começaram a chamar para dar cursos, participar de processos judiciais para
pagamento de adicionais de insalubridades e periculosidade. Foi través do
SENGE que começamos a organizar os sindicatos da Vale no Brasil e os
trabalhadores do setor mineral. 

SAÚDE MENTAL DA CLASSE TRABALHADORA

1- Como você entende e avalia a situação dos trabalhadores brasileiros a partir
do contexto de pandemia da COVID-19? 

Costumo dizer que a Pandemia não piorou a vida dos trabalhadores
brasileiros, ela só deu visibilidade a tragédia do mundo do trabalho no país.
Até 2019 a gente fala que o número de desempregados, desalentados,
trabalhadores informais entre outros precariados eram 32 milhões.
O auxílio emergencial mostrou que são mais de 70 milhões.
A pandemia deu visibilidade as condições de vida e trabalho dos brasileiros. 
A pandemia somado com as deformas trabalhistas e previdenciárias é que
agravou as condições de trabalho. O número de trabalhadores hoje na
informalidade é maior que de carteira assinada.

2- Com o agravamento da pandemia e o aumento do número de
contaminações e mortes, conforme é explicitado por várias pesquisas que
mostram uma precarização expressiva no âmbito da saúde dos brasileiros que
continuam trabalhando nesse período exigente em relação à preservação de
suas vidas, perguntamos: De que forma o movimento sindical age em defesa
dos trabalhadores e na garantia de direitos básicos como EPI nos ambientes
de trabalho, testes rápidos, notificações dos casos e suspensão do trabalhador
acometido pelo vírus?

Os sindicatos que mais atuaram na defesa dos trabalhadores foram aqueles
que as atividade eram essenciais, em especial os da saúde.



Mas os outros, como por exemplo os sindicatos de trabalhadores das
minerações fizeram poucas ações mesmo quanto tiveram a atividade
declarada como essencial, milhares se contaminaram e muito morreram ou
contaminados levaram a morte para dentro da família.
Pesquisas tem mostrado que os sindicatos não conseguiram sequer garantir
a emissão da Comunicação de acidente de trabalho, a CAT para os
trabalhadores com Covid 19. O aumento expressivo de até 400 vezes de casos
de homologações por morte de motoristas, caixas de supermercados, garis,
empregadas doméstica e tantos outros é muito superior as poucas mais de
20 mil CAT emitidas de Covid como uma doença relacionada com o trabalho.
Sobre EPI, apenas um reflexão, num momento que a OMS e outros
organismos internacionais de saúde estão recomendando que os governos
distribuem mascara N 95 para a população, os profissionais de saúde das
instituições públicas e privadas brasileiras ainda estão recebendo ordem
para usar esta máscara que é descartáveis por até 15 dias.

3- Como ocorre os testes rápidos no qual os trabalhadores são submetidos?
Como uma forma de precaução no ambiente de trabalho, eles são eficazes?
Caso o trabalhador precise se ausentar em decorrência da COVID-19, seus
direitos são assegurados pela instituição empregadora e pelas leis
trabalhistas do país? 

Primeiro temos que lembrar que a grande maioria das pessoas com Covid 19
são assintomáticas.
Daí mais uma importância de testar os trabalhadores que estão sendo
obrigados a trabalhar, mas é necessário saber qual momento será usado este
ou aquele teste, os protocolos a serem seguidos após a confirmação da
ocorrência de casos no trabalho.
Precisamos não só fazer os testes mas garantir o distanciamento dentro da
empresa e oura medidas recomendadas pela OMS e outros organismos
internacionais de saúde, de protocolos sobre procedimentos de contatos dos
trabalhadores com colegas contaminados.
Sabemos que em muitas atividades as medidas recomendadas, em especial o
distanciamento social é impossível, como por exemplo o motorista de
ônibus, a caixa do supermercado ou um trabalhador em determinadas
atividades de mineração.

4- Tendo em vista, os reflexos causados pela pandemia como estresse,
depressão, entre outras doenças psicológicas, como isso poderá interferir na
vida dos trabalhadores no contexto pós pandemia? 

A depressão é hoje a doença que mais cresce no mundo. A forma de vida que
tivemos que adotar tem gerado sofrimentos e adoecimento mental em
muitas pessoas. Somando isso, ao uso do assédio como uma ferramenta de
gestão das empresas, o nível de estresse, angústia, depressão, desesperança e
falta de perspectiva, podemos dizer que o Brasil é um pais doente.
Importante registrar que estudos tem demostrado que muitas pessoas,
mesmo as com Covid assintomáticas tem apresentado sequelas neurológicas
e psíquicas.  



5- A crise na seguridade social, que é direito dos trabalhadores brasileiros se
acentuou durante a pandemia, como a senhora enquanto profissional na área
de saúde e segurança do trabalho, acredita que os trabalhadores devem
assegurar e defender seus direitos, ainda mais em contrapartida com um
governo autoritário e liberal que visa apenas atender o setor econômico e de
produção e reprodução do capitalismo? 

Primeiro a maioria dos trabalhadores infelizmente não são segurados pelo
INSS, segundo o INSS nunca foi deficitário e o que deram foi um golpe na
previdência social.
A perícia médica previdenciária que já estava com milhares de casos sem
atendimento represados agravou, hoje, são milhões de trabalhadores e
dependentes aguardando as análises dos seus processos para receber
benefícios temporários, aposentadorias e pensões. 
Após a direção do INSS ser tomada por uma associação de médicos peritos
que defendem os seus interesse e dos empregadores, um percentual
significativo de benefícios dos segurados tem sido garantidos na justiça.

6- Sabemos que o movimento sindical é um sujeito coletivo de defesa dos
direitos e interesses da classe trabalhadora. E hoje essas são áreas
fortemente atacadas pelo governo. De que forma, o movimento sindical
contorna esse cenário atual? quais as pautas abordadas nesse período
pandêmico e como vocês acreditam contornar isso e fazer com que o
trabalho e seus reflexos não prejudiquem tanto o bem estar mental e social
dos brasileiros? 

Após a deforma trabalhista, muitos sindicatos fecharam, demitiram
empregados ou reduziram as suas atividades. Outros mais criativos, mesmos
sem grana continuam na luta. 
Mas pior que a falta de dinheiro são as novas regras da legislação trabalhista
que afastam ainda mais os trabalhadores dos sindicatos e a incapacidade dos
sindicatos fazerem um discurso de opção para ganhar os trabalhadores para
lutar contra tudo isso que está acontecendo com ele.
Hoje a maioria dos trabalhadores só vai no sindicato, depois de demitidos em
busca da dignidade perdida no emprego e não raro da saúde perdida no chão
de fábrica.
As pautas, os acordo e as convenções, com honrosas exceções, reproduzem a
lei trabalhista e tentam garantir as conquistas dos velhos tempos.
Poucos sindicatos tem conseguido avançar nas questões de saúde, muito
conseguiram garantir alguns direitos, estabelecerem protocolos e outros
cuidados com o apoio dos Ministério Público do Trabalho e que emitiu mais
de uma dezena de notas técnicas para o trabalho em tempo de pandemia.

7- A mineração foi considerada pelo governo federal uma atividade essencial
e não parou no período da pandemia. Como a senhora enquanto sindicalista
enxerga essa posição do governo Bolsonaro? e como avalia a atuação das
mineradoras em relação a isso?

Trabalhar numa mineração, inclusive nas grandes empresas, é quase
garantia de ter seus direitos desrespeitados em termos de piso salarial,
jornada de trabalho e abusos físicos e mentais por parte dos empregadores. E
nesse momento de pandemia os trabalhadores nas minerações estão tendo o
seu direito a saúde e a vida negados.



Ao considerar a mineração como atividade essencial para garantir o lucro
das empresas, o desgoverno colocou milhares de trabalhadores, seus
familiares e toda a população das cidades mineradas e ou das impactadas,
expostos ao risco da COVID-19.
Estudos realizados pelo Movimento pela Soberania Popular na Mineração
apontam que as taxas de mortalidade por Covid nas cidades minerais é
maior que nas cidades sem minerações.

8- Como sabemos, nós mulheres somos a maioria na linha de frente contra o
coronavírus e, principalmente neste período de pandemia, estamos ainda
mais sobrecarregadas, tanto em casa, quanto no trabalho, devido à estrutura
patriarcal do sistema em que estamos inseridas. Além disso, os dados
mostram que as denúncias de feminicídio aumentaram ainda mais nos
últimos meses. Dessa forma, para você, qual seria a melhor forma para nós
mulheres nos organizarmos em defesa de uma sociedade mais igualitária?

O trabalho home office, as crianças sem aulas em casa, a perda do emprego e
a luta pelo pão de cada dia, o cuidar dos doentes com Covid e outras doenças,
o aumento do consumo de álcool sobrecarregaram muito o trabalho
doméstico das mulheres e as diversos tipos de violências contra as mulheres.
A solidariedade entre nós é fundamental, mas precisamos avançar na
construção de casa de apoio das mulheres, delegacias de mulheres e
principalmente de geração de emprego e rendas para independência
econômica.

 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

1- Quais as práticas de sustentabilidade são utilizadas e defendidas pela
gestão integrada em saúde do trabalho e meio ambiente? 

Precisamos garantir a participação dos trabalhadores e seus sindicatos na
gestão da saúde do trabalho conforme prevê convenções da OIT e da OMS e
agora a mais recente a ISO 45.000.
Outra questão é que os profissionais do meio ambiente e da saúde do
trabalho precisam conversar e trabalharem juntos de fato para
desenvolvermos gestão integrada em saúde do trabalho e meio ambiente.

2- Esses impactos ambientais sofrem alterações notórias a partir do
ambiente de trabalho público e privado? 

Os maiores poluidores são as atividades produtivas que adoecem os
trabalhadores no interior da fábrica e a população em geral. 
A ausência do poder público sempre contribuiu muito para a degradação do
meio ambiente. No Brasil atual, a adoção de políticas destrutivas tem
aumentado a destruição do meio ambiente e das vidas humanas.



REFLEXÃO PESSOAL 

1- Conte-nos sobre a sua infância, sobre sua juventude, sobre os desafios que
deve ter enfrentado para estudar e se formar uma mulher lutadora social-
sindicalista que hoje inspira tantas outras mulheres.

Filha de uma família simples, o grande desafio colocado pelos pais era de
estudar. Para eles sempre foi o bem que poderiam deixar para os filhos.
Estudar sem recursos sempre foi e continua sendo um desafio no Brasil. 
O exemplo da mãe lutadora e o pai muito crítico da política e dos políticos
foram a grande escola da vida.

2- Com essa grandiosidade de experiência de vida enquanto mulher,
multiprofissional e sindicalista que a senhora é e possui, com o passar do
tempo, quais as modificações mais expressivas ocorridas no
ambiente/mundo do trabalho? Fique à vontade para apresentar suas críticas
e reflexões pessoais e de luta enquanto sindicalista, trabalhadora e mulher
lutadora social. 

Muitas coisas estavam melhorando no Brasil, inclusive na área de saúde do
trabalhador e da trabalhadora, mas agora estamos vivendo um grande
retrocesso, aumento da fome, perda de direitos e no meu campo profissional
um ataque nunca visto na saúde do trabalhador.
Mas no meio deste caos, vejo uma luz muito promissora, a juventude
chegando para lutar e muita são mulheres. Um novo tempo de lutas está em
cursos e fico muito feliz de caminhar junto com essa moçada.





  Valéria CorreiaValéria Correia
ee

    Milena BarrosoMilena Barroso          
  

“É sempre importante lembrar que se não existisse
protagonismo da classe trabalhadora em torno de melhores
condições de vida e de trabalho, não existiria questão social,
existiria apenas o pauperismo, a naturalização da pobreza.
”(Valéria Correia)

"Chegar hoje com dados para apresentar aqui a vocês, dados
importantes sobre a realidade de um contexto particular que
são as Universidades do Estado do Amazonas, mas que é uma
realidade que pode ser estendida a todas as universidades, não
só do Brasil mas do mundo."( Milena Barroso)



FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

1- Valéria, tendo em vista a iniciação de sua formação na Pastoral do
Menor/Arquidiocese de Maceió, que contribuiu para a organizar O
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, conte-nos sobre o início
da sua trajetória de vida e profissionalização que se estende até os dias de
hoje enquanto mulher e assistente social. Sinta-se à vontade para comentar
também sobre de onde veio, suas principais atuações e momentos
marcantes.

Entrei para o curso de Serviço Social da Ufal em 1979, período de distensão
política da Ditadura empresarial militar implantada desde 1964 no Brasil.
Período que participei de muitos movimentos sociais que se organizavam à
época reivindicando a redemocratização do país. 
A minha inserção e formação nas pastorais ligadas à Teologia da Libertação
foram decisivas para minha militância em vários movimentos que
eclodiram, à época, no país e no mundo. Participei inicialmente da Pastoral
da Juventude, da Pastoral Universitária, depois, me tornei assessora da
Pastoral da Juventude do Meio Popular. Os referenciais de análise da
realidade tinham como base a teoria marxista e marxiana. A crítica ao
capitalismo e o enfrentamento da desigualdade social já estavam presentes.
O pensamento de Antonio Gramsci, o seu conceito de hegemonia e a
importância dos aparelhos privados de hegemonia visando uma nova
hegemonia integravam nossos debates e horizontes.
A partir dessa influência fui me engajando nos movimentos sociais
existentes: ajudei a construir uma das primeiras Associações de Bairro de
Maceió no bairro que eu morava, Tabuleiro do Martins; Constitui o
Movimento de Solidariedade à El Salvador e à Nicarágua; o Movimento de
combate à Seca; o Movimento Contra a Carestia; o Movimento em Defesa dos
Direitos Humanos; e o Movimento Estudantil, compondo a diretoria do
Diretório Acadêmico de Serviço Social ‘’Firme na Luta’’.
A militância na denominada Pastoral do Menor, junto às crianças e
adolescentes que viviam nas ruas, levou ao meu primeiro emprego como
Assistente Social da Arquidiocese de Maceió. Visitamos a experiência do
Padre Júlio Lancellotti, em São Paulo, e desenvolvemos um trabalho nas ruas
e nos bairros periféricos, já envolvendo as famílias e adolescentes nas lutas
por melhores condições de vida.
Minha segunda experiência profissional foi na área da educação como
assistente social em uma escola da rede estadual situada em um bairro
periférico. Logo em seguida, coordenei uma equipe de assessoria às 120
profissionais da rede, subsidiando a prática profissional nessa área.
A terceira foi na área da saúde coordenando e assessorando,por meio de
planejamento coletivo e participativo a intervenção profissional na saúde.
A quarta experiência foi como professora da Ufal, desde setembro de 1994.

2- Você consegue identificar, atualmente, mudanças no Serviço Social e na
formação de profissionais, com o intuito de formar assistentes sociais que
visam romper com o viés conservador?

Sim, todas as referências que embasam nosso projeto ético-político-
profissional, a Lei que Regulamenta a Profissão (8.662, de 7 de junho de 1993)
e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996, estão na direção de romper
com o viés conservador e reafirmar o compromisso profissional com a classe
trabalhadora, dentro de uma perspectiva crítica e de totalidade social.
Mas, têm surgido perspectivas reacionárias e conservadoras que negam essa
direção, a partir de um movimento mais amplo de conservadorismo e de 



 ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo. Temos que estar atentas
enquanto conjunto CFESS/CRESS e ABEPSS, enquanto educadoras e
profissionais para as demandas tecnicistas, voluntaristas e conservadoras no
cotidiano profissional, para que com a relativa autonomia profissional e
conhecimento sobre os projetos em disputa e do arcabouço político-
legislativo-institucional, possamos reafirmar uma intervenção profissional
coerente com o nosso projeto étético-político-profissional.

3- Ao seu ver, o que deveria acontecer para o Serviço Social se tornar uma
profissão mais reconhecida e valorizada nos dias atuais? E considerando que
a atuação é fortemente contra as reformas neoliberais, como a profissão
pode contribuir no fortalecimento da classe trabalhadora, no que se refere ao
acesso universal aos direitos sociais e às liberdades democráticas no nosso
país? 

Inicialmente, lembro que as/os profissionais de Serviço Social têm
historicamente lidado com as expressões da questão social. A questão social
está na base de nossa profissionalização. É sempre importante lembrar que
se não existisse protagonismo da classe trabalhadora em torno de melhores
condições de vida e de trabalho, não existiria questão social, existiria apenas
o pauperismo, a naturalização da pobreza. A ideologia liberal/neoliberal
reifica essa naturalização sempre. Mas, o Serviço Social tem os aportes
teóricos críticos necessários para desnudar o real, conhece a anatomia do
capitalismo, as determinações das desigualdades, os projetos de sociedade
em disputa, se reconhece como classe trabalhadora e tem compromisso
ético-político com essa classe. 
As reformas neoliberais e ultraneoliberais, na conjuntura mais recente, estão
na contramão dos direitos sociais e aprofundam a desigualdade social. O
assistente social está diretamente em contato com a população que sofre as
consequências dessas reformas e lida com as opressões de classe, de gênero,
étnico-racial e de sexualidade. Assim, com a dimensão pedagógica da
profissão poderá contribuir para elucidar essa realidade e para fortalecer o
enfrentamento de forma organizada dos usuários nos espaços de controle
social e em outros espaços de lutas sociais.

EDUCAÇÃO

Sabemos que as universidades públicas brasileiras sofrem diariamente com
o corte de verbas e a precarização do ensino, mas mesmo assim, em sua
gestão, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL conseguiu entrar pela
primeira vez no ranking internacional, Times Higher Education, uma
publicação britânica reconhecida mundialmente. Nos conte um pouco sobre
a sua experiência como reitora da UFAL, sendo a primeira reitora assistente
social do Brasil.

Priorizamos a qualidade acadêmica dentro dos pilares de ensino, pesquisa e
extensão, sem perder de vista a assistência estudantil como essencial para a
permanência dos estudantes na universidade, e a articulação com as
demandas da sociedade em especial com os setores excluídos
historicamente. Por isso, priorizamos a assistência estudantil e a Ufal foi
apontada pelo MEC, em 2009, como a universidade que mais reduziu a
evasão nos cursos de graduação, entre as Universidade Federais. O avanço na
qualidade acadêmica foi atestado pelos ótimos conceitos nas avaliações do
INEP/MEC e pela visibilidade da Ufal em rankings internacionais. 



Como primeira assistente social eleita reitora me orgulho de termos
alcançado esses índices, graças às políticas estudantis e acadêmicas
implantadas.
Fui reitora da Ufal em uma conjuntura de fortes ataques ao financiamento e
à autonomia universitária, desde o golpe pela via parlamentar em 2016.
Nossa gestão atravessou o período mais sombrio da sociedade brasileira
desde a ditadura militar, em termos de retrocessos no campo dos direitos
humanos, ambientais e sociais. Mas, assumimos a reitoria da Universidade
com o propósito de defender “Outra Ufal: democrática, autônoma, crítica e
socialmente referenciada”, posição que nosso coletivo já tinha antes de
assumir a Reitoria. Assim, enfrentamos os tempos adversos reafirmando
esses princípios.
No contexto de recrudescimento de práticas antidemocráticas, de
perseguição a professoras/es e de ataques a autonomia universitária, ao seu
financiamento e à liberdade de cátedra, a nossa gestão na Ufal posicionou-se
de forma pública e veemente em defesa Universidade Democrática,
Autônoma e Crítica. Foi assim na intervenção do governo federal no HUPPA,
quando resistimos até reverter a situação de ingerência externa e indicar a
nova superintendente, cumprindo o poder discricionário da reitora que
estava sendo lesado pela então direção da EBSERH e pelo governo Temer,
assegurando a autonomia universitária. Reagimos e publicizamos cada corte
do governo federal sob as Universidades, incluindo a UFAL, com Notas
técnicas explicando os prejuízos, audiência pública na Assembleia
Legislativa, mobilizando a comunidade universitária e participando das
mobilizações nacionais da Andifes até reverter alguns cortes orçamentários
e de bolsas estudantis.
Assumimos um posicionamento de diálogo com os 3 segmentos organizados
da Universidade, sem criminalização, tanto na ocupação estudantil contra a
PEC dos gastos, depois EC 95, como na greve de docentes e de técnicos.
Inclusive, a negociação realizada na Ufal entre a gestão e o sindicato de
técnicos de reposição de trabalho acumulado, após a greve, tornou-se
modelo para outras universidades.
Foram aprovadas Resoluções no Consuni em defesa da liberdade de cátedra,
contra os cortes orçamentários, e contra o Programa Future-se que
mercantilizava as Universidades, entres outras. Enfrentamos tempos
sombrios com altivez e ética pública, defendendo a Universidade
democrática autônoma, crítica e socialmente referenciada. 

2- Neste período de pandemia, a educação pública brasileira vem sofrendo
ainda mais com o desfinanciamento, o qual se mostra como um projeto
político desse desgoverno. Como você enxerga o ensino remoto que foi
assumido fortemente pelas IFES no país? E como seria possível construir
uma educação popular, inclusiva e de qualidade no Brasil, principalmente no
contexto em que vivemos, e no pós-pandemia? 

O desfinanciamento das Universidades, da Educação, da pesquisa e os
ataques ao pensamento crítico, à Ciência, aos dados de realidade (Senso
IBGE, INPE), e aos direitos humanos integram um projeto neofascista (ou
nazifascista) e ultraneoliberal em curso no país. É a denominada “guerra
cultural” contra a esquerda, comandada pelo andar de cima (classe
dominante), com apoio dos militares. O neofascismo de Bolsonaro ‘’liberal na
economia, conservador nos costumes” foi a força necessária para a burguesia
nacional avançar sobre a classe trabalhadora e impor seu projeto de uma vez
subvertendo as travas da democracia, com um governo autoritário.
Houve uma intervenção nas Universidades, desrespeitando a autonomia
universitária, na escolha das/os Reitoras/es.
Precisamos enfrentar essa realidade que tem relação com os aparelhos
privados de hegemonia à serviço dessas ideias conservadoras e de defesa do
liberalismo econômico. 



 O governo que se apropriou da máquina estatal tem tido sucesso no seu
propósito. Chamo a atenção para o efeito dos aparelhos privados de
hegemonia nesse propósito.

3- Precisamos entender como esse pensamento liberal e conservador foi se
fortalecendo. Entender como quais os instrumentos e táticas para construir
os consensos contra os marcos civilizatórios dos direitos humanos foram se
constituindo. Quais os aparelhos de hegemonia foram formados para a
edificação do ultraneoliberalismo e do neofascismo?  

Calil (2020) explica como se deu a ascensão da direita até o governo
Bolsonaro: «Liberal na economia, conservador nos costumes» síntese de um
longo processo de ascensão da direita brasileira, que articula e unifica grupos
distintos como fundamentalistas religiosos, armamentistas, ultraliberais e
defensores da grande propriedade rural. Processo que se inicia desde 2003
com a criação de múltiplos, variados e muito bem organizados aparelhos
privados de hegemonia dedicados a propagar concepções meritocráticas,
individualistas, ultraliberais, antissociais, fundamentalistas,
anarcocapitalistas, armamentistas e muitas outras situadas no campo
conservador – “Onda conservadora”.
O ano de 2002, quando Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, foi
também o ano em que constituiu o Mídia sem Máscara, APH constituído por
Olavo de Carvalho, que ao longo dos anos disseminou diversas concepções
reacionárias e fascistizantes que posteriormente integrariam a ideologia
bolsonarista. É um marco importante porque não se trata de um APH
diretamente voltado à defesa dos interesses de alguma fração de classe da
burguesia brasileira, como as tradicionais federações, confederações e
entidades empresariais setoriais.
O movimento Escola sem Partido (constituído em 2004), o Instituto Mises
Brasil (criado em 2007), com grupos militares negacionistas da ditadura
brasileira e lideranças fundamentalistas ligadas à Igreja Católica e a diversas
denominações pentecostais e neopentecostais. disseminação de visões
conservadoras, antipopulares, anticomunistas, antifeministas e ultraliberais
que proliferaram no período. MBL Instituto Liberal.
Este conjunto de iniciativas permite compreender que o avanço conservador
não foi algo repentino nem tampouco espontâneo. Trata-se, ao contrário do
resultado de um sistemático investimento na disseminação de visões
ideológicas individualistas, conservadoras, moralistas, empreendedoristas,
privatistas e meritocráticas. Articuladamente, fizeram avançar concepções
baseadas em um conservadorismo social e moral, permeado de concepções
machistas, misóginas e homofóbicas, contando com expressivos recursos e
sólida estrutura organizativa (Calil, 2021). O bolsonarismo com
características de fascismo não é um lapso irracional da história é resultado
de um conjunto de contradições.
Entender como o conservadorismo se constituiu, como foi construindo
consensos, como foi constituindo seu aparato hegemônico.
Como construir a hegemonia das classes subalternas? Foi a preocupação de
Gramsci no Cárcere, a partir do que estava vivenciando no fascismo italiano
ao observar a adesão da classe trabalhadora ao fascismo. Como construir
uma nova hegemonia? Uma classe constrói sua hegemonia a partir da
possibilidade de construir sua própria visão de mundo autônoma.
“As crises econômicas por si só, não criam as condições de destruição ou de
enfraquecimento de uma dada ordem.” Entretanto, tais crises podem “criar
um terreno favorável à difusão de certos modos de pensar [...] a crise é a
atualização das contradições da estrutura” (DIAS, 2006, p. 63).
Segundo Dias, uma classe – subalterna ou dominante - constrói sua
hegemonia a partir da possibilidade de construir sua própria visão de
mundo, autônoma.



Pela primeira vez, ofertamos o curso de graduação em Agroecologia pelo
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, destinado aos
assentados pela reforma agrária, instrumento de democratização do
conhecimento sob a coordenação do brilhante e comprometido professor
Rafael Navas, a quem agradeço in memoriam. A inclusão também se
expressa na criação do Programa de Línguas Estrangeiras no Interior (PLEI),
programa inédito em Universidades, que possibilita o acesso à língua
estrangeira, de forma descentralizada, para os estudantes dos campi fora de
sede.
No Hospital Universitário as filas foram reduzidas, com a adoção de nova
sistemática de marcação. A participação social foi implantada com a criação
do Conselho Consultivo desse Hospital. O ambulatório destinado ao
atendimento às pessoas Trans foi um marco de inclusão, depois da adoção do
nome social na Ufal.

SAÚDE

1- Tendo em vista que sua área de pesquisa e militância é em defesa do SUS,
política pública excepcionalmente brasileira, gostaríamos de saber, a partir
de quando sucedeu seu interesse na defesa da saúde pública? Como
aconteceu sua aproximação com a abordagem que o SUS propõe? E quais as
bandeiras de luta você vem erguendo até aqui, desde as lutas ao que se refere
a construção científica até as lutas organizativas da classe trabalhadora
como um todo em defesa desse sistema público tão relevante ao nível
mundial?

Minha trajetória, minha paixão pela saúde pública vem desde o início da
minha carreira profissional na saúde nos anos 1990, quando saio da educação
e vou para a saúde, como assistente social. Trabalhei com um conjunto
coletivo de assistentes sociais, no qual, refletirmos sobre a inserção nas
unidades da saúde, como se aproximar do povo, organizar a população,
debater consciência sanitária que, é um tema importante para a saúde
coletiva, onde a consciência da situação; e a Pandemia demonstra isso que, a
determinação social da saúde tem a ver com as condições de vida da
população.
 O adoecimento mental tem a ver com as condições de vida da
população.Esse conceito amplo de saúde, estabelecido depois de 1988, com a
constituição cidadã Direito à Saúde Universal, o SUS para todos e todas
independente de qualquer diferenciação e o dever do Estado, foi muito
importante, além disso, a Lei 8080 que vai exatamente colocar o conceito
amplo que fala dos determinantes sociais da Saúde que desde as condições
de alimentação que, foi um item colocado depois, e que hoje é importante
falarmos, porque a fome volta ao Brasil com intensidade e veja.
Já que estamos falando de governo Ultra neoliberal, a primeira ação de
desmonte foi o desmonte do CONSED, Conselho Nacional ligado à
alimentação, a segurança alimentar, então veja, temos a volta da fome no
país. Saúde é condição de vida, o Brasil tem cerca de 129 milhões de pessoas;
a metade da população brasileira, com insegurança alimentar, ou seja, pode
ter o que comer hoje, pode não ter o que comer amanhã, isso é saúde. 
Esse nosso trabalho já era desenvolvido junto à população, os conselhos do
trabalho do controle social, nos quais, de alguma forma ainda continuo
ligada, há um mês eu estive na unidade de saúde a convite para discutir a
falta d'água e a falta de profissionais de saúde na unidade.



Eles se mobilizaram com faixas, um abaixo-assinado, com muito empenho e
com muito cuidado. Sou do fórum em defesa do SUS, militante da Frente
Nacional contra a privatização da Saúde, tenho um projeto de extensão de
assessoria e acompanhamento dessas mobilizações; institucional inclusive, e
nós fomos lá. Nessa unidade de saúde tem uma farmácia Viva que é o
trabalho de extensão de quando eu era reitora. Muitos frequentadores dizem
ter se recuperado de problemas de saúde mental cuidando da farmácia Vida
que, antes, era um quintal abandonado. 
A gente já tinha essa relação lá no passado de mobilização da consciência,
aquilo que mencionei anteriormente da consciência sanitária, então, eles
compreendem que, as condições, a saúde é um item disso tudo. Temos uma
relação muito próxima com o MTST, um acampamento deles fica perto da
Universidade, eles não têm atenção básica à saúde, fecharam-se as portas
inclusive do PSF, da aesp e através do projeto Fórum SUS eles começaram a
ter uma porta de entrada em uma unidade de saúde onde fizemos essa
interlocução, então, são articulações necessárias nessa compreensão. Eles
são protagonistas. Discutimos, fazemos rodas de conversa, contínua com
esse trabalho educativo. Então, minha militância se deu a partir da minha
iniciação como profissional de Serviço Social e nessa articulação, a partir daí,
foi o meu mestrado, meu doutorado que é hoje ainda minha militância.

2- Quais pontos mais relevantes dos ataques neoliberais a essa política social
pública (saúde-SUS)? Por que ela vem sendo tão enfraquecida e cada vez
mais sucateada por cortes e aos poucos segmentada às privatizações? Como
você enxerga a importância do SUS nesse momento de enfrentamento da
pandemia e suas expressões? E como essa política de Estado neoliberal afeta
o maior sistema público de saúde do mundo na atual conjuntura?

-Nessa ocasião em defesa do SUS, conte-nos mais sobre a sua experiência na
mesa da Edufal na SBPC de Alagoas, que você compôs enquanto reitora e
autora da coletânea de livros sobre a ‘Política de Saúde no Brasil e o
fortalecimento do setor privado: desmonte do SUS público, estatal e
universal’.

O SUS tem sido valorizado, eu penso que a pandemia veio, ela acontece
porque, ainda não acabou. Ter por dia 1.344 mortos não é natural. Temos um
governo que a alimenta, nunca fez um Lockdown, comprou a vacina com
atraso, entre outras tantas negligências quando o SUS sendo o maior sistema
público de saúde do mundo, com a capacidade do programa nacional de
imunização, poderíamos imunizar a população com eficácia.
Perante a essa situação hoje, a nossa mobilização é para ter a consciência
Sanitária e fortalecer o que está sendo desmontado, inclusive, com a
pandemia, o SUS vem sendo atacado, desfinanciado, desmontando a atenção
básica e a privatização da atenção básica que, são as unidades de saúde.
Desmontar o SUS é uma coisa que já vinha sendo criada, mas atualmente
esse desmonte está no plano do novo governo. O que nos leva a mencionar o
papel das mobilizações que tem barrado esse movimento. 
A Frente Nacional contra a privatização da Saúde fez uma denuncia, há
também, um manifesto nosso constando tudo o que está acontecendo, se
colocando contra esse processo de privatização do governo Bolsonaro, nos
quais, os interesses privatistas fazem desmontar o SUS, desfinancia- lo,
porque o Utra Neoliberalismo terá sempre o subfinanciamento e que agora
após, o governo Temer é um verdadeiro desfinanciamento.
Esse ano houve um corte de 2 bilhões e 200 milhões da saúde para 2021,
como se não houvesse pandemia. É uma política de morte, uma política de



desconstruir, precarizar as relações de trabalho, pagar abaixo os salários,
vivemos uma contradição, onde a Pandemia demonstra a importância dos
sistemas públicos de saúde no mundo inteiro e, em simultâneo, temos uma
política interna de destruir por dentro o Sistema Único de Saúde com, a
captura do fundo público do SUS pelo setor privado.

POLÍTICA

1- Como foi e está sendo a experiência de integrar-se à política partidária,
tendo que lidar com os obstáculos e enfrentamentos por ser mulher em uma
sociedade patriarcal, principalmente em uma região com expressões tão
marcantes do coronelismo? 

Há uma sub-representação de mulheres na política. Atualmente, existem
apenas 14,8% de mulheres em exercício na Câmara dos Deputados e 16%
como vereadoras eleitas em 2020.
Ser mulher e ocupar espaços na política é desafiador para mim e para outras
mulheres que se colocam neste espaço e se comprometem com mudanças na
estrutura de poder, eminentemente masculina, machista/patriarcal e
preconceituosa. Especialmente, no atual contexto em que a apologia ao
estupro e à misoginia vem de quem ocupa o cargo máximo do poder político
no país, atacando deputadas, jornalistas e outras mulheres que se destacam
na sociedade. O PSOL e o mundo inteiro ainda clamam por justiça ao
assassinato de Marielle Franco, mulher negra, da periferia, que defendia os
direitos humanos. Caso que se caracteriza por um feminicídio político, como
afirma Renata Souza.
O machismo e a misoginia vêm sendo exaltados pelo mais alto escalão do
atual governo. São vários episódios que demonstram esse quadro e que
terminam servindo de combustível aos atos de desrespeito e violência contra
as mulheres.
Durante a campanha, enfrentamos várias adversidades, especialmente, por
ser mulher de esesquerda.

2- A partir da sua experiência política, como foi sua aproximação e
representatividade pelo PSOL? Você consegue visualizar um Brasil de
esquerda forte e unido democraticamente, que dê voz e vez para a classe
trabalhadora, retirando do poder grandes oligarquias? Como isso será
possível, tendo em vista essa realidade conservadora que estamos vivendo?
Comente.

Meu nome foi unanimidade dentro de todas as correntes que integram o Psol
em Alagoas. Conseguimos unificar parte da esquerda. 

3- De qual forma e como você, enquanto candidata a prefeita de Maceió em
2020, reitora e assistente social, pautou a questão ambiental e se defendeu
políticas e ações que efetivassem uma relação harmoniosa entre Homem e
Natureza? Perguntamos isso, pois a região em que a UFOP se localiza é o
chão marcado pelo rompimento criminoso da barragem de Fundão, em 05 de
novembro de 2015, e Maceió também vivencia dilemas com a mineração,
como é o caso da Braskem. Comente sobre essas questões.



Para entendermos as reais contradições surgidas no momento atual da
Brasken precisamos resgatar a trajetória dessa empresa desde o seu
surgimento aos dias atuais. O surgimento dessa resultou da presença do
capital estatal, originado nos empréstimos externos junto a França no final
dos anos 1970. Estes empréstimos feitos pelo Estado de Alagoas foram
responsáveis por parte da dívida pública de Alagoas. Todavia, quando essa
empresa começou a gerar receita e que poderia dar ao Estado retorno na
forma de lucro, foi privatizada. Em outras palavras, o Estado de Alagoas que
se endividou para viabilizar este empreendimento e ficou sem o direito as
receitas vindas dessa atividade. Além disso incorporou o valor desses
empréstimos a sua dívida publica que passou a comprometer as políticas
sociais.
A sua privatização e depois incorporação a BRASKEN foi acompanhada por
várias renúncias fiscais bem como recursos intermediados pela SUDENE e
bancos estatais. A SALGEMA quando surgiu tinha como proposta colocar
Alagoas numa etapa de industrialização baseada nos novos materiais
superando o ciclo da cana e acabando com o subdesenvolvimento e a
desigualdade social.
 
Mas, as consequências do crime ambiental foi o afundamento de 5 bairro de
Maceió, 15 mil residências destruídas em 250 hectares. Mais de 65 mil
moradores expulsos, sem saber quando, onde e como vão recomeçar suas
vidas. Quase 5 mil empreendedores que, além de perderem sua renda, foram
obrigados a demitir cerca de 30 mil trabalhadores.
‘’O documentário de Carlos Pronzato relata, em 80 minutos, o drama das
vítimas e o silêncio das autoridades. Pronzato passou várias semanas no
“Paraíso das Águas”, onde os tradicionais bairros Pinheiro, Bebedouro,
Mutange, Bom Parto e Farol estão afundando em meio a 35 minas de sal-
gema. Essas minas foram exploradas durante mais de 40 anos pela
petroquímica Braskem (controlada pela Odebrecht e a Petrobrás) sem
qualquer fiscalização efetiva por parte de autoridades e agentes públicos. A
partir de março de 2018, as cavernas de sal começaram a desabar, gerando
um terremoto de 2,5 graus na escala Richter. Até o momento, o problema
segue em expansão geográfica, condenando cada vez mais moradias e
negócios (...).’’ 
https://www.brasil247.com/cultura/documentario-de-carlos-pronzato-
sobre-o-crime-da-braskem-que-esta-afundando-maceio-tera-pre-
lancamento-em-sao-paulo

 REFLEXÕES SOBRE QUESTÃO DE GÊNERO - MULHER

1- O Brasil possui estatisticamente um elevado número de mulheres que
sofrem violência, ocupando o 5° país no ranking com maior taxa de
homicídios e diversos outros assédios e violências, tais como: moral,
psicológica, financeira e física. A violência de gênero, infelizmente, se
perpetua cada vez mais, independentemente dos espaços públicos e
privados, das classes sociais, orientação sexual, entre outros. Para além
dessas informações sobre o feminicídio nacional. Gostaríamos que
comentasse sobre o porquê se sucedem com frequência esses ataques
tomando por referência Maceió-Alagoas, onde predomina um grande
número de feminicídio. E através da sua vivência profissional e na política,
perguntamos se existem políticas sociais locais de combate a essas
violências? Quais seriam as ações a serem efetivadas enquanto políticas
sociais públicas para revertermos tal cenário? Fique à vontade para
comentar sobre esta temática e fazer reflexões a partir dessa pauta. 



Os crimes de ódio, pelo simples fato de sermos mulheres, têm crescido. Em
2019, houve um aumento de 7,3% nos crimes de feminicídio, em relação a
2018. São crimes de ódio motivados pela condição de gênero.
Existem diferenças entre as mulheres brancas e pretas ou pardas,
expressando o racismo estrutural. Em 2019, a taxa ajustada de frequência
escolar líquida das mulheres brancas foi de 40,9% e das mulheres pretas ou
pardas, de 22,3%. De acordo com o Atlas da Violência 2018, nos últimos 10
anos a taxa de homicídios em mulheres negras aumentou em 15,4%, ao
tempo em que, no mesmo período para as mulheres não negras, houve uma
queda de 8%.
A taxa de feminicídio em Alagoas é a maior do país, e, segundo o Mapa da
violência, o número de casos em 2019 foi 120% maior que o registrado no ano
anterior. Em 2020, durante a pandemia a violência contra a mulher
aumentou em todo país, ao tempo que o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos não gastou sequer 30 por cento dos recursos
disponíveis para o combate à violência contra as mulheres.
Não basta não ser machista, não ser misógino. Mais que isto, mulheres e
homens, precisamos ser anti-machistas, anti-misóginas/os! Necessitamos
nos unir e nos mobilizar contra o machismo, a discriminação de gênero, a
misoginia e o feminicídio.
A questão de gênero existe e precisa ser enfrentada com políticas públicas.
Quando candidata à Prefeita elaboramos propostas nesse sentido como, por
exemplo, fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; criar a
Secretaria de Política para Mulheres em Maceió com dotação orçamentária
para desenvolver políticas públicas para mulheres; implementar o programa
Empodere-se, que visa combater o machismo, o racismo e a homofobia em
ambiente escolar (creches, etc.).

2- Enquanto mulher com essa imensa contribuição para saúde pública, para a
assistência social, para a política educacional e na vida pública - da política
partidária, como você enxerga esse trabalho construtivo de produção de
conhecimento que adquiriu até então? Se espelhando em você, precisamos
de mulheres com voz e representatividade nessa sociedade, desta forma,
pedimos que deixe um comentário com informações e descobertas que
agregou até aqui enquanto uma grande lutadora social que a consideramos e
que és. Espaço livre para contribuições e sugestões ao projeto Flor de Anahí-
Mulheres Lutadoras Sociais, para que possamos avançar e qualificar nossas
ações.

Nise da Silveira que é uma Alagoana, pesquisadora e que na sua vida
combateu o trastorno mental com a arte. Ela disse que: "Para navegar contra
a corrente, algumas condições são raras, expirito de aventura, perseverança
e paixão", e é isso que a gente precisa alimentar para mudar a realidade.



Segunda parte da live

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Milena Barroso 
Pesquisa: "Universidade sem violência: Um direito das mulheres".

"Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui, brevemente, é resultado de um
trabalho que começou em 2019 a partir de um projeto aprovado pela
FAPEAM (Fundação de Amparo e apoio à pesquisa do Amazonas). Naquele
momento, enquanto professora da Universidade Federal do Amazonas no
Campus de Parlitins, submeti esse projeto para tentar entender como que a
violência contra as mulheres ocorria nas universidades públicas do Estado
do Amazonas.

Pesquisa essa, que contou com uma equipe incrível de professores,
pesquisadores e estudantes da pós-graduação em Serviço Social da UFAM.
Também contou com toda a participação da comunidade acadêmica, porque,
como bem Valéria falou dos desafios da pandemia para toda a classe
trabalhadora brasileira, essa Pandemia também afetou de forma muito
perversa as nossas universidades, tanto pelo descaso que a gente já vem
vivenciando nesta gestão que é negacionista, que desqualifica a ciência e
desfinancia as universidades cada vez mais e, nesse sentido a pandemia nos
programou para rever e redimensionar as pesquisas, e assim foi com a nossa.
O apoio da comunidade acadêmica foi importante no sentido de
conseguirmos realizar a pesquisa a partir de outros formatos e conseguimos
chegar hoje com dados para apresentar aqui a vocês, dados importantes
sobre a realidade de um contexto particular que são as Universidades do
estado do Amazonas, mas que é uma realidade que pode ser estendida a
todas as universidades, não só do Brasil, mas do mundo. 

Inclusive nós também fizemos um trabalho/estudo bibliográfico que
demonstra que essa é uma questão, no caso, a violência contra as mulheres,
que está presente nas universidades de todo o mundo, não é nada que diz
respeito apenas à realidade brasileira, apesar de termos, é claro,
particularidades que colocam esse espaço das universidades como inseguro
para as mulheres, como não confortável, tornando importante a fala da
Valéria, que demonstra os desafios que ela viveu tanto na política como
também no lugar de reitora, espaço muitas vezes super machista de
estrutura sexista e patriarcal.

Então, eu vou tentar dialogar com vocês um pouco; não vou dar conta de
trazer todos os dados porque foram muitos, mas tentarei sistematizar
algumas informações principais que resultaram também em uma cartilha
que a gente vai divulgar e depois podemos compartilhar com vocês para que
todo mundo possa ter acesso a essas informações.

Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a Raíssa, Thaíssa e Ana Cláudia
por toda a contribuição delas, enquanto, estudantes pesquisadoras para
realização deste estudo.
Essa é uma pesquisa que, como eu já disse, começou em 2019. Hoje nós
estamos no momento de compartilhar e apresentar os dados, de lançar os
produtos e divulgar os resultados. O título da nossa cartilha, que vou ao final
mostrar a imagem para vocês, é "Universidade sem violência: um direito das
mulheres".



Os dados sistematizados na cartilha, na verdade, são produto de uma
pesquisa maior sobre a violência contra as mulheres - uma análise das
instituições públicas no ensino superior no Amazonas. Foi realizada em três
instituições: a UFAM (Universidade Federal do Amazonas), a UEA
(Universidade Estadual do Amazonas) e o IFAM (Instituto Federal do
Amazonas). Conseguimos ainda antes da pandemia realizar algumas visitas
às instituições, entrevistando os representantes de determinados órgãos de
cada instituição, corregedoria e outros setores, mas logo no início dessas
visitas a pandemia chegou e a gente teve que redefinir as estratégias, daí
fizemos dois outros movimentos: um diálogo com especialistas nacionais
sobre o tema no webinário chamado "Violência contra as mulheres e
segurança na universidade" e realizamos uma pesquisa de opinião pública
envolvendo um questionário online, respondido por toda a comunidade
acadêmica. Conseguimos a participação de 1.166 pessoas como participantes
diretos do estudo e não só estudantes, como vínhamos percebendo nas
demais pesquisas, ou professores e professoras, nós conseguimos ter
respostas de técnicos e técnicas, terceirizados e terceirizadas, ou seja,
envolvendo mesmo toda a comunidade acadêmica no sentido de a gente
conseguir entender como que seria a situação das mulheres nesse espaço
universitário, o nível de vitimização, a exposição das mulheres as situações
de violência.

Traremos agora o perfil, para que vocês possam ver rapidamente a
diversidade desses e dessas participantes do estudo: 65,95% dos
participantes são do gênero feminino e 32,84% do gênero masculino. Desses
75,38% foram estudantes, então a nossa maior participação na pesquisa são
de estudantes, 13,29% de professores e professoras, 6,77% de técnicos e 2,65%
de terceirizados, o que também tem a ver com a quantidade desse perfil,
desses grupos dentro da própria universidade. Tivemos uma maior
participação da Universidade Estadual do Amazonas seguindo pela
Universidade Federal do Amazonas, por fim, a gente teve uma menor
participação do Instituto Federal, porque são poucos os cursos também de
nível superior no IFAM, o que também diz respeito à possibilidade dos
estudantes, tendo em vista, que tínhamos o critério do preenchimento do
questionário online direcionado às pessoas que estivessem cursando o
ensino superior.

Pode-se também demonstrar a diversidade que a gente conseguiu na
pesquisa do ponto de vista da residência, uma vez que as universidades
contam  com diversos campus no interior, tanto na Estadual como na
Federal. A diversidade de renda familiar, diversidade de orientação sexual,
pertencimento étnico racial, de religião e também com pessoas com e sem
deficiência para que a pesquisa também pudesse analisar ponto de vista da
acessibilidade, inclusão estrutura e que ponto isso também é desrespeito e se
relaciona com essas opressões nesse espaço. Vejam que é uma pesquisa sobre
violência contra as mulheres, mas nós dialogamos com homens e mulheres
justamente para comparar o nível de exposição/vitimização de cada grupo
específico. Aqui é um dado alarmante para gente, vejam: as mulheres são as
principais vítimas de violência na universidade, mas não é pouca coisa nessa
diferença de exposição entre homens e mulheres. Quanto às mulheres a
pesquisa aponta que somos 73% das pessoas que sofrem violência no espaço
universitário, e destes, 70% são não brancas, ou seja, a gente também dialoga
com a fala da Valéria, no sentido de destacar que mulheres negras, indígenas,
racializadas são mais expostas à violência nos diversos espaços. O que essa
pesquisa revela para gente, é que a universidade não é uma bolha e que não
está isenta das violências que estruturam a nossa sociedade e as relações
sociais. A universidade está permeada por essas relações sexistas, racistas,
patriarcais e  ocorre de forma



https://feminismo.org.br/wp-content/uploads/2021/11/E-book-VCM-
nas-Universidades.pdf-divulgac%CC%A7a%CC%83o-1.pdf

muito naturalizada porque a estrutura hierarquia no espaço da Universidade
contribui para naturalizar, inclusive nos procedimentos administrativos,
violências que não são compreendidas como tais, inclusive de difícil
apreensão pelas mulheres que as vivenciam, e que na pesquisa relataram que
só se percebem, por exemplo, serem vítimas de violência, vítima de uma
expressão de assédio depois de cinco/dez anos, por exemplo, no caso de
técnicas e de professoras."
(A live prossegue com mais informações e dados sobre a pesquisa e a
temática da violência contra a mulher).
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[...]

 
Sube, sube, sube

Bandera del amor
Pequeño corazón

Y brilla como el sol
Y canta como el mar.

 
Canta por las voces
De los que soñaron
Canta por las bocas
De los que lloraron. 

 
[...]

 
 
 

                                                                                                    (Mercedes Sosa,1996)



MERCEDES SOSA, 'A VOZ DOS SEM VOZ

Haydée Mercedes Sosa nasceu em San Miguel de Tucumán em 9 de julho de
1935, em uma família humilde. Faleceu em 04 de outubro de 2009. Teve um
filho chamado Fabián Matus. alcançou reconhecimento e admiração mundial.
Recebeu inúmeros  prêmios ao longo de sua carreira. Cantou os dilemas, as
dores e também a esperança e resistência. É carinhosamente chamada de "La
Negra', 'a voz dos sem voz'. Fez parcerias musicais com vários artistas
brasileiros, dentre os quais destacamos Milton Nascimento. 

INICÍO DA CARREIRA ARTÍSTICA

A jovem Mercedes aprendia as canções que escutava nas rádios das casas de
suas amigas e sua carreira iniciou por acaso, em 1950, quando tinha quinze
anos de idade. Certo dia, a professora do Colégio faltou, então pediram a ela e
outros colegas para cantarem uma música. Nesse dia, também decidiram
participar de um concurso em uma rádio local. Mercedes, nesta fase, tinha
bastante vergonha e receio de cantar em público, principalmente porque tinha
medo da reação dos seus pais. Com o incentivo dos amigos,  usou o nome
fictício, 'Glades Osório',  na participação do concurso na emissora de Tucumã.
Após cantar ''Estou triste'' de Margarida Palácios, venceu o concurso e ganhou
um contrato de dois meses, mas ao chegar em casa, ela vivenciou um conflito
porque seu pai não sabia da história e a questionou sobre o que ela estava
fazendo. No início, ele se opôs à carreira musical, afirmava que não queria ter
uma filha artista. 

ELEMENTOS SOBRE O CONTEXTO POLÍTICO/ ECONÔMICO DA ARGENTINA
E SOBREO QUAL SUA OBRA FLORESCE 

 A obra de Mercedes Sosa possui uma importância cultural, artística, política e
musical que atravessou as barreiras autoritárias da Argentina e de toda a
América Latina, historicamente dominada  pelo capital, desde fora para dentro,
da conquista ao imperialismo do século XXI.
Mercedes, sua grandiosidade, sua história de vida como mulher, como artista e
profissional possui raízes profundas, advindas dos povos originários, da,
cultura e valores Andinos, das contradições vivenciadas na Latino-América. 
 Sua voz era comprometida com o canto popular e fez parte do movimento
denominado 'Novo Cancioneiro'. A situação e o contexto político da Argentina
influenciaram suas canções e o seu posicionamento ao longo da vida. A família
de Mercedes tinha uma influência forte do peronismo, movimento nacional
justicialista criado e liderado por Juan Domingo Peron - militar e estadista
argentino que teve seu mandato presidencial (1946 a 1955)  interrompido por
um golpe militar.  
A Argentina teve em sua história um dos governos militares mais autoritários
da América Latina, em que cerca de trezentos mil argentinos foram
sequestrados pelos militares, além da imposição do exílio a inúmeros, como
ocorreu com Mercedes.  No período ditatorial era proibido todo tipo de
manifestação, artística, política, social, entre outras, sendo cancelados quase
todos os direitos civis conquistados até então. Em meio a esse contexto,
Mercedes que já possuía uma trajetória artística conhecida não deixou de se
aproximar e concordar com as ideias comunistas em nenhum momento.
Mercedes Sosa teve seu nome em uma das listas de perseguição da ditadura
argentina, porém manteve-se em lutas constantes e diárias pela sua
sobrevivência, representando seu país e a América Latina pelo mundo. 



. "En un país en que la vida humana no tenía valor alguno, y cientos de ellas se
perdían en la oscuridad de las mazmorras, los usurpadores del poder pensaban
que la canción con contenido era peligrosa. Por eso había que acallar a los
cantores, como una manera de silenciar a la gente." (Biografía – Fundación
Mercedes Sosa).
Em várias canções que interpretou ao longo de sua carreira, Mercedes
transmitia seu amor, a esperança de dias melhores aos povos latinos, seu povo
e ao seu país.  A música 'Sube, sube, sube' de 1996, do álbum 'Escondido de Mi
País', composta por Victor Heredía, é um exemplo: 

 
   Sube, sube, sube
Bandera del amor
Pequeño corazón

Y brilla como el sol
Y canta como el mar.

 
Canta como el viento

Peinador de trigo
Canta como el río
Canta pueblo mío.

 
Sí, los pueblos que cantan
Siempre tendrán futuro.

 
Dame tu esperanza América india

Dame tu sonrisa América negra
Dame tu poema América nueva,
América nueva, América nueva.

 
Volará tu cóndor y el viento del sur

Soplará las alas de América azul
Todo el sur, como un corazón, como un pan

Subirá al cielo de un amanecer sin dolor.
 

Sube, sube, sube
Bandera del amor
Pequeño corazón

Y brilla como el sol
Y canta como el mar.

 
Canta por las voces
De los que soñaron
Canta por las bocas
De los que lloraron.

 
Canta

Canta por los bellos
Días que se han ido
Canta por mañana
Canta buen amigo.

 
Canta.

 
 

   (Composição: Victor Heredia  -   Interpretação: Mercedes Sosa, 1996)
 

https://www.mercedessosa.org/biografia/


A live contou com a participação especial de Araceli
Matus, neta de Mercedes Sosa.
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“ Trabalhava para pagar o curso que não conseguia
aproveitar, como é a vida da classe trabalhadora
explorada. Mas o fiz, porque também carregava a
consciência que a tarefa com o jornalismo é
acompanhada até hoje, de posição política, que mostra
de que lado estamos."



VIDA, TRAJETÓRIA PESSOAL
 

1- Claudia nos conte o que é a região do extremo oeste de Santa Catarina?
Como foi a  sua infância e adolescência? Conte-nos sobre a sua vida, sobre
sua origem enquanto filha da classe trtrabalhadora.

-Claudia nos conte como se deu o início da sua trajetória de luta enquanto
mulher, ativista e também defensora dos direitos humanos? Fale sobre os
pontos mais marcantes de enfrentamento/resistência na vida. O que te levou
a ir contra os ataques, a exploração e as opressões próprias do sistema
capitalista? 

-Enquanto mulher que cresceu em uma região que favorece e reconhece
predominantemente a direita no âmbito da política, como foi e é pra você se
desvencilhar dessas posições políticas que postulam a quebra de direitos
sociais e liberdades democráticas? Como se dá o enfrentamento cotidiano?

Para falar do território do Extremo-oeste de Santa Catarina é preciso, antes
de tudo, destacar as territorialidades contestadas, essas que o geógrafo
Nilson Cesar Fraga, do observatório da guerra do contestado escreveu. Santa
Catarina é o primeiro estado do Brasil a ter o nome de uma mulher. Claro que
poderia ser chamado também de Maria Rosa, Chica Pelega, mas não. Um
estado que nasce do latifúndio, de um sertão que não virou mar como
disseram Sá e Guarabyra na canção, mirando ao longe o cariri, rezando ao
Padim Ciço, São José e frei Damião, então, esse é o sertão só que do Monge
João Maria, fundante do mundo contestado, dos territórios que formam as
territorialidades da Santa Catarina do contestado, que vem desde Argentina
até o lugar de onde falo: Sim, São Miguel do Oeste, cidade de 40 e poucos mil
habitantes, foi alcançada pelo cano da espingarda do exército, e é onde tenho
a minha/nossa territorialidade contestada e a sinto toda vez que a gente
desce o morro da Barra Bonita, município aqui com quase duas mil pessoas
habitando. Dá para ver as meninas da PJR – Pastoral da Juventude Rural
esperando a nossa visita, na favela rural constituída naquele lugar. 
E não é só minha territorialidade essa, porque já sou filha da gênese da
formação indígena, africana, europeia, espanhola, portuguesa, de vidas e
territorialidades que permanecem no seio do contestado como Nilson
apontou nas aulas que ando assistindo. Uma territorialidade contestada já a
partir dos grupos tribais indígenas, depois pelas colônias, por Portugal,
Espanha, depois contestadas como nações formadas entre Brasil e Argentina
(que é logo aqui, próximo) e por último, São Paulo e Paraná. Nem tão por
último assim, contestadas pelo golpe de 2016, pela reinstalação da república
velha, do patriarcado, dos coronéis, dos senhores feito Michel Temer, feito
Jair Messias Bolsonaro que configura o ápice dessa instalação. 
 Santa Catarina traz as feições do território brasileiro a partir desse sertão
esquecido, desenhado a sangue na ponta da espada e no tiro do exército
invasor. Teve muita enxada e foice também. O silêncio foi imposto a estas
territorialidades, então, já vou logo trazendo os caboclos e caboclas, primeiro
como movimento religioso, depois político, essa é a veia que se une ao
coração da comum ação da territorialidade e se é possível fazer um
diagnóstico socioterritorial, um conjunto de laços históricos que formam
esse processo de coletivização, de um espaço, físico, que influência na
organização social, cultural, econômica e assim por diante. São esses elos
místicos com construções complexas entre si, que formam a identidade
territorial dos movimentos campesinos, urbanos, dos quais tenho minha
vida irmanada nesses 30 anos de gente nesse mundo e que me anexam a
Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural.



 O Extremo-oeste é essa parte do território que em minutos, nos faz chegar
até Dionísio Cerqueira e quase então, na Argentina. São aproximadamente 19
municípios que compõe a sua geografia política e seus governos municipais
são formados em quase maioria, por coronéis invasores, assassinos de gente
cabocla, indígena, de negros e negras e desse povo mestiço do qual sou parte,
mesmo sendo pele clara. Nesse contexto é que escrevo para contar que no
dia sete de setembro de 1991, nasceu essa menina, revoltada que só, a Claudia
Aparecida, que além de nascer na data em que excluídos e excluídas de todo
país ocupam ruas e vielas, também carrega o nome da mãe Aparecida, a
Nossa Senhora dos mais lascados. 
 A minha infância dialoga com tudo aquilo que escrevo e tenho como
profissão há quase 11 anos. Meu primeiro contato com a comunicação
popular foi sentada em frente ao radinho velho da casinha de madeira, ainda
sem pintura, mas de muita vida, no interior da linha Parda. Haviam muitas
onças por ali, contavam. Eu nunca as vi, só ouvi histórias, dessas, que a gente
escuta ao redor do fogão de lenha, tomando mate, ou comendo pão com
chimia de ovo, leite e farinha ou ainda, misturando o feijão com essa mesma
farinha, crescendo camadas em duas fatias de pão assado no forno de barro,
aquecido à muita lenha. Ali, na divisa entre as duas cidades (Descanso e São
Miguel do Oeste/SC), a gente construiu a vida e quando a mãe nos colocava
para sentar em frente ao mesmo radinho antigo, a fita rodava e rodava até a
gente começar a cantar: “pela palavra de Deus, saberemos por onde andar,
ele é luz de verdade, precisamos acreditar”... Era assim toda vez. Eu, com
cinco anos, meu irmão do meio, Fabio e a minha mãe, Renate. Todo final de
frase era ouvida a partir da minha voz fininha, praticamente analfabeta das
letras. 
 Letras, minha mãe não as conheceu na escola. Foi ouvindo rádio também e
juntando a partir do livro que ela mais tinha acesso: a bíblia. Meu avô
simpatizava partidariamente com a Arena, minha vó era mulher
subserviente, que estava ali, “disposta” - contra sua vontade, a ter filhos para
o trabalho da roça. Viveu estuprada até a décima filha, que foi a minha mãe.
Depois disso, adoeceu e não conseguiu mais se erguer da cama, até sua
morte. Meu avô tirava as meninas, suas filhas, da escola porque eram os
catlicos que conduziam as aulas e na década de 60, o confronto entre
católicos e evangélicos se dava pela disputa territorial, cultural, política,
religiosa. Mas além de não deixar minha mãe estudar, por exemplo, também
limitava suas saídas de casa, observando se nenhuma das filhas já
adolescentes, se relacionaria com homens negros. Sim, meu avô era racista e
eu nunca o conheci, faleceu antes do meu nascimento. Às vezes eu penso que
foi melhor assim, embora minha mãe não goste que eu fale desse jeito.
Mas jeito mesmo foi o que minha mãe deu quando sentada naquela cadeira,
encostadinha da mesa, no almoço de família, com irmãos e irmãs. “Por culpa
sua a vó está doente”. Ele (meu avô) estuprou a minha vó durante todos os
dias depois de voltar bêbado das casas noturnas e colocar boa parte da renda
da família lá. E quando minha vó engravidou da última filha, minha mãe,
então ele culpou a menina pelo nascimento. Por isso o sistema é estrutural e
machismo nunca foi doença, como alguns comentam. Ele levantou a mão
para bater no rosto de minha mãe que num sopro de grito, pela primeira vez
o respondeu: “A culpa foi sua, meu pai, você engravidou a minha mãe”.
Nunca mais houve reunião à mesa. A palavra de uma filha mulher não era
bem aceita.
 Aceitar. Minha mãe casou-se com meu pai. Creio que sim, teve amor, mas
também a vontade de sair de casa, dessa mesma onde relatam minhas tias,
até os irmãos tentavam estuprar as irmãs. Parece cena de filme de terror,
mas a vida real me parece mais profunda quando aprendemos a ler o mundo,
como diz Paulo Freire, educador. Então casaram-se lá pelos anos 70, e foram
morar em um galpão cheio de ratos. Era ali que iniciou a vida do meu irmão
mais velho, o Carlos, e onde o início da família buscou abrigo naqueles
invernos gelados, em que o vento cruzava as frestas bem grandes entre as
madeiras do galpãozinho, noticiando um tempo de dificuldade, de pouca
estrutura para plantar o milho, o pasto, de ter comida para viverem com um
pouco de dignidade. 



 Depois que casou com meu pai, viveram períodos de mudanças constantes.
A primeira delas foi residir na granja do Padre Lincs, no Bairro Santa Rita,
em São Miguel do Oeste. Meu pai era tratorista e minha mãe ajudava na casa
e na roça. Outra mudança ocorreu quando decidiram morar na linha
Aparecida em São Miguel do Oeste, na propriedade de Lauro Cheler, o
mentor do frigorífico Aurora. Mais tarde, mudaram-se novamente, passando
a residir na granja do Jairo Izé em Dionísio Cerqueira, onde permaneceram
durante seis anos, quando retornaram para São Miguel do Oeste e ganharam
um pedaço de terra de meu avô, que deixou no inventário, a parte de direito
de minha mãe. Uma vida de mudanças e sofrimentos, de traumas e muita
exploração.
 Na casa do meu avô, antes de sua morte, havia fartura, bem como ruindade
da parte dele. Todos os filhos e todas as filhas trabalhavam na roça e não
importava se tinham colhido milho o dia todo, ao final do dia, nem banho ele
deixava tomar. Mandava que dormissem sujos, embora estrutura não
faltasse. Não era justo, mas ele sempre considerou que os indígenas que ele
chamava de “bugres” eram “ajudados”, pois ele permitia que morassem num
galpão. 
 Foi no interior, em um galpão que se iniciou a morada de meus pais também,
até conseguirem construir a velha casa de madeira, mais acima do morro. As
frestas continuaram, o frio entrava também, mas pelo menos, havia banho,
comida plantada, horta nutrida. Mas calma, não foi assim tão rápido.
Lembram que disse acima que antes disso, minha mãe e meu pai, Aristides,
trabalharam nos chiqueirões de Dionísio Cerqueira? Também para os caras
do frigorífico Aurora? Pois então, ela (minha mãe) cozinhava para mais de 20
todos os dias e meu pai limpava e cuidava dos porcos. Era muito peso para
pouca força, muito trabalho para pouca gente, muito esforço para pouca
renda. Não era distribuição, fabricava-se mais-valia, exploração. Foram
tantos anos de mudanças de um lugar para o outro, em busca de terra e
trabalho até surgir a herança. Meu irmão mais velho sempre reprovava na
escola pois não conseguia completar o ano em nenhuma, sempre havia
sacolas e mudanças, vivia doente, tanto quanto minha mãe que nem o pós-
parto conheceu. 

O DERRAME – INFÂNCIA INTERROMPIDA 

A gente dormia. Os preparativos para a chegada da páscoa estavam todos
praticamente prontos. O coelho feito de algodão na aula de artes da escola
era o que eu mais gostava, para completar ele, só faltavam às casquinhas que
eu e o meu irmão do meio, Fabio, havíamos pintado durante a semana, com
papel crepom vermelho, azul, amarelo e verde.
A mãe planejava fazer os cricris quando o sábado chegasse. Mas estávamos
apenas na sexta-feira, dizia ela que fazê-los no sábado de aleluia seria bem
melhor, ficariam mais fresquinhos. Os chocolates em barra meu pai
comprava. Moldados nas forminhas de coelho, eu e meu irmão nos
divertíamos, metade a gente colocava na forminha, a outra, meio escondido,
a gente comia e se deliciava com aquilo que durante o ano todo faltava. 
 Faltava não por ruindade do pai e da mãe, mas porque eles não tinham
mesmo, dinheiro era uma coisa que víamos quando o pai dava uma moeda de
R$ 0,25 para comprar geladinho na escola. Eu chupava geladinho na escola
com os R$0,25 que o pai me dava antes de eu sair para pegar o ônibus.
Demorava 1h para chegar à escola Getúlio Vargas em Descanso. Lá, só tinha
até o quarto ano, depois, os maiores estudavam na Escola de Educação Básica
Everardo Backheuser, que está localizada no mesmo município. 
 A gente só estudava em Descanso porque tinha ônibus que passava pegar eu
e meu irmão, um vizinho e meus dois primos. Antes, caminhávamos 4 km
para chegar até o bairro Santa Rita, na escola. Eu achava longe, mas o mano
sempre vinha brincando comigo, a gente era bem criança ainda. Nem
imagina que o mundo, que a vida das pessoas poderia ser tão sofrida um dia,
embora não tivéssemos consciência que até ali, a nossa própria família já 



  tinha sofrido um bocado.
 Jogávamos bola em casa, à tardinha, depois de recolher a lenha, fazer cavaco,
pegar a grimpa. A goleira foi Fabio quem fez, ele era muito criativo para essas
coisas. Minha mãe também era criativa, distraia a gente para que não
pensássemos que as coisas não andavam muito bem. Na verdade, eu acho
que a vida inteira ela tentou fazer isso, mas o choro da verdade um dia foi
inevitável.
 Eu gostava de sentar entre as pernas do meu pai quando ele chegava em
casa da roça. Minha mãe e ele tomavam chimarrão e eu ficava brincando,
ouvindo eles conversarem, mas na verdade, nunca prestei muita atenção.
Poucas lembranças eu tenho dos tempos em que era criança. A gente vai
automaticamente apagando da memória o que nos traz angústia. Só lembro
que eu estava dormindo naquela noite.
 Percebi uma movimentação estranha na casa. Era madrugada do dia 19 de
abril de 2003. Às vezes a casa que era de madeira, dava alguns estalos, eu
sempre achava que era algum fantasma, morria de medo. Mas dormia
mesmo assim, nem pensava em levantar. Levantar só de manhã, quando a
mãe ou o meu irmão mais velho, Carlos, vinha me chamar. Gostava mais
quando a mãe me acordava, porque o Carlos tirava meu cobertor, arrancava
o colchão da cama, fazia a maior bagunça e me deixava estressada. Hoje eu
entendo que ele só queria brincar, já que a gente se via pouco.
 Ele foi para o seminário muito cedo. Morava em Chapecó. Dizia que queria
ser padre, mas não levava jeito nem para cantar, nem para tocar violão, nem
muito para rezar. Mas eu achava que ele seria. Carlos era desafinado, Fabio
era o que melhor se saia, e a mãe, fazia a voz principal, era na verdade quem
conduzia a melodia. Depois de gravar nossas vozes no rádio, a mãe passava
semanas ouvindo a fita com a gente cantando. 
Carlos tentou mas parou de cantar no seminário. Estudou filosofia, com
ajuda da comunidade. Foi um susto para todo mundo, mas, ninguém poderia
obrigar o menino a ser padre. Então, ele fez até um mestrado em Santa
Maria, na mesma área da filosofia, ganhou bolsa e sustentava a gente com o
que recebia por lá.
 Eu sentia saudades dele, todos nós sentíamos. Raras vezes a gente se via
durante o ano, o dinheiro era curto, telefone nem tinha para se falar, o jeito,
era escrever carta. Mas daí também era outra dificuldade, talvez até maior,
porque de tão feia que a letra dele era, tinha que escrever outra carta
pedindo o que estava escrito na primeira, isso gastava selo, então, às vezes
nem escrever a gente escrevia.
 Mas ele estava em casa naquela madrugada de abril. Era quase páscoa. Um
dia antes, o pai tinha rezado culto na comunidade, ele era ministro, e há
tempos vinha se dedicando a Igreja. Passava noites lendo a bíblia e fumando
um cigarro da marca LS. A voz dele chamava a atenção de todos durante o
culto, por isso também, ninguém dormia na hora da reflexão. Eu comecei a
ter mais coragem para pegar o microfone e falar na igreja porque ele e minha
mãe conduziam a gente. Era um grude, o ‘chiclé’ do pai. A gente fazia de tudo
na igreja, cantava, fazia teatro de natal, páscoa. A última canção que fiz se
chamava ‘meu velho pai’, um ano depois daquele mês de abril.
Eu percebi que não eram apenas estalos na casa. Meu pai se levantou, e veio
até mim. Eu dormia, mas acordei com um beijo na minha testa e ele dizendo
“Pai te ama, nunca se esqueça disso”. Senti como se ele estivesse se
despedindo de mim, não entendi o motivo daquela cena, embora soubesse da
afetividade que meu pai tinha comigo. Virei de lado e dormi enquanto ele de
mim se distanciava.
 Dormia sempre que Carlos vinha de suas viagens para casa. A gente deitava
na cama beliche, eu e ele na cama de baixo e Fabio na de cima. Tinha uns oito
anos de idade, me agarrava na barriga do mano e, enquanto ele lia para a
gente o livro ‘Dom Quixote de la Mancha’ de Miguel de Cervantes y Saavedra,
eu segurava o dicionário na mão e a cada palavra difícil, procurava o
significado, ou seja, passava a maior parte do tempo procurando palavras do
que ouvindo a história. E quando cansava, dormia na barriga do mano.



 Ele brigava muito comigo quando eu não fazia o tema da escola direito (mal
sabia ele que eu gostaria futuramente mais do lado esquerdo mesmo).
Sempre ficava furiosa quando ele vinha de Santa Maria passar as férias lá em
casa. Carlos me trancava no quarto do Fabio, me fazia escrever trinta e
poucas vezes o mesmo texto, em cada uma delas, enchia de alterações e
amassava a minha folha, então eu tinha que recomeçar. Exigente era ele.
Queria que eu aprendesse a escrever direito.
 Às vezes, nas manhazinhas, enquanto o pai e a mãe e o Fabio iam para a roça,
ele ficava na nossa casa estudando para o mestrado. Então, ele pegava o livro
de Emmanuel Kant e lia alguns parágrafos, em seguida, pedia-me para
explicar o que eu havia entendido. Com oito anos, quase nada. Também não
entendi muita coisa depois que vi meu pai transformado, menina apenas, eu
era.
 Ouvi gritos de desespero vindos da cozinha. Senti um aperto no coração,
como se estivesse adivinhando algo. Minha memória já apagou muita coisa,
mas lembro do barulho que ouvi de alguém pulando do beliche no quarto dos
meninos, então eu saí correndo e gritei para o Fabio: “Mano, o pai”. Depois
disso não recordo de mais nada. Até fiz um esforço para lembrar-me das
cenas sucessivas, mas não consegui chegar a um entendimento na minha
memória. Minha mãe, conta muita coisa. Algumas delas prefiro não saber.
“Você pegou a santinha de Nossa Senhora aparecida na mão e colocou entre
as mãos do seu pai”, conta a mãe. “Pai, tu vais ficar bem tá, confia”,
acrescenta minha mãe me colocando lágrimas nos olhos.
 Ele caiu sobre o chão da cozinha, piso avermelhado, liso de cera. Bateu com a
cabeça e esparramou erva da cuia ao redor. Minha mãe e meu irmão Carlos, o
levantaram e conduziram-no para o sofá da sala. Meu pai tremia, e não
falava. Cena que vi algumas vezes quando ele tinha crises de epilepsia
causada por um corte no pé, bem antigamente, quando ele ainda tinha 18
anos e estava carneando porco na velha casa de meus avós paternos, que
nunca conheci também.
 Um vizinho veio ajudar depois que meu irmão Fabio foi chamá-lo. Ele levou
meu pai para o hospital. Minha mãe permaneceu em casa, junto comigo e
com o Fabio, enquanto Carlos acompanhava meu pai. O dia amanheceu com
menos brilho, e a preocupação de minha mãe passou a ser notável. “Eu tive
um pressentimento muito forte e ruim”, conta a mãe.
 Eu mesma não acreditei quando ela me disse, depois de tantos anos. Eu nem
lembrava que as coisas tinham acontecido com tanta proporção. A gente não
tinha muita coisa, nem imaginávamos que pudéssemos perder o que valia
mais. Eu pensava que meu pai voltaria para casa, quando fosse meio dia. Era
assim que acontecia nas outras vezes quando ele passava mal.
 Minha mãe saiu de casa de a pé dizendo que retornaria logo. Caminhou 10
km para saber notícias do meu pai, não tinha dinheiro para ônibus. Eu e
Fabio ficamos em casa, jogando sinuca com bolitas na mesinha de madeira
que meu irmão fez. Ele foi um bom irmão para mim. Colocou um filme de
desenho na TV que só funcionava às vezes, em preto e branco, e brincava
comigo para me distrair. Eu só pensava no coelho que ainda estava
incompleto, devido à falta de cricris que minha mãe prometeu fazer.
 No começo da manhã foi mais tranquilo, mas depois, comecei a enjoar de
ficar em casa sem o pai, sem a mãe e sem o Carlos. A gente sempre ficava
junto, já era sábado de aleluia. E o dia foi se acabando. A tia morava na casa
ao lado e minha mãe pediu que ela nos avisasse para dormir na casa dela. Eu
achei interessante dormir lá, tinha um pão com nata e açúcar que eu gostava
muito, mas não queria passar a páscoa longe da minha família.
 A gente dormiu, e acordou durante 30 dias sem ver meu pai. Algumas
notícias chegavam por telefone, na casa da tia. Ela saia chorando para o
quarto e não me contava o que havia. Meu irmão Fabio, só dizia que o pai
estava bem, até a primeira volta para casa da minha mãe.
A decisão tinha que ser rápida. “Ele está morrendo, precisamos que a
senhora assine o termo de responsabilidade”, a médica dizia para minha mãe
no hospital Regional de Chapecó. Meu pai havia tido duas paradas
respiratórias em São Miguel do Oeste.



  Foi transferido para Chapecó, passou a viagem levando ‘choque’ no peito
para sobreviver. Foi para a mesa de cirurgia. Minha mãe assinou o termo ao
vê-lo morrendo na sua frente.
 Eu ficava sentada na área da casa da tia, não entendia o que estava
acontecendo, o porquê meu pai estava demorando em voltar. Comia o pão
com nata e açúcar, mas sempre faltava algo. Até que minha mãe voltou para
casa. Sozinha. A gente passou dias e dias com o sorriso contado no rosto. Meu
susto foi ainda maior, depois dos 19 dias na UTI e dos 11 dias no quarto em
Chapecó. Foi a primeira vez que o vi depois da páscoa, deitado em uma cama
de hospital.
 Não conhecia mais meu pai. Parecia que tinham colocado outro no lugar. Ele
tinha dificuldades em falar, não mexia normalmente o braço direito, não
caminhava, estava travado na cama. Saí do hospital mais desesperada e
confusa, eu queria a nossa vida de volta. Eu ia para a escola todos os dias,
chorava. Mas Fabio, foi o grande parceiro que tive, durante toda a
adolescência.
 Precisávamos de R$ 1000,00 reais para pagar a ambulância que conduziu
meu pai a Chapecó. Confiantes, eu e minha mãe fomos até a fazenda de um
empresário que tem muito dinheiro e para quem meu pai trabalhava quando
ainda tinha forças. Minha mãe, com toda humildade, perguntou-lhes se
poderiam nos emprestar o dinheiro, já que meu pai era um dos mais
dedicados trabalhadores que tinham. “Traz aquela sacolinha ali do fundo pra
elas levarem”, foi à resposta que tivemos da esposa do patrão.
 Quando abri para ver o que tinha dentro da embalagem, observei casquinhas
velhas de cuca, já mofadas do tempo. Essa foi à resposta para o nosso pedido.
Então, comecei a compreender que quanto mais um ser humano trabalha
para o outro enriquecer, menos podemos contar com essas pessoas. A gente
voltou, trazendo nas mãos as casquinhas mofadas apenas. Naquele
momento, na estradinha de terra surrada, na escuridão da noite banhada por
uma lua tímida, tive o primeiro despertar de consciência, embora não o
formulasse em teoria.
 Alguns impasses para cuidar da saúde de meu pai começaram a aparecer.
Morávamos no interior, divisa entre São Miguel e Descanso. Nenhum dos
dois municípios queria nos atender. “Nenhum dos dois municípios atendiam
a gente. Só precisávamos de atendimento médico”, conta minha mãe.
 Mudamo-nos para a casa de uma conhecida, logo depois de meu pai ter sido
liberado do hospital, no bairro Santa Rita. De favor, para sermos atendidos
pela secretaria de Saúde. A casa parecia um formigueiro. Muitas visitas,
muita gente querendo saber sobre o estado de saúde de meu pai e doando
comida, não tínhamos de onde tirar. E a gente foi cansando. Trinta dias
depois, retornamos para nossa casa no interior, para recomeçar nossa vida.
 Eu acreditava que meu pai ficaria normal de novo. De manhazinha quando
minha mãe e Fabio iam para a roça, eu cuidava do pai em casa. Carlos havia
conseguido aulas na Federal de Cuiabá no Mato Grosso e mandava um pouco
de dinheiro. Às vezes eu entrava no ônibus da escola e sentava no cantinho
do banco pertinho da janela. Com os braços doídos e vermelhos.
 Meu pai tinha começado a andar e como eu não conseguia segurar ele, a
minha tarefa era a de não o deixar chegar perto da escada da sala para que
ele não caísse, somente quando minha mãe ou meu irmão voltassem. Mas ele
já não tinha mais consciência de seus atos, segurava firme nos meus braços e
me empurrava para sair da frente da porta e, quando ele caia, eu me
desesperava, em choros chamava por minha mãe. Então, quando ela chegava
em casa e levantava meu pai, eu corria para o quarto e chorava atrás da
porta, bem baixinho para ninguém escutar.
 As coisas foram ficando difíceis, longas fases de recuperação ainda estavam
por vir. A gente trocou de lugar. A vida é mesmo um ciclo, os pais cuidam da
gente para um dia receberem os mesmos cuidados, mas no nosso caso, esse
cuidado chegou bem cedo, mais, do que a gente imaginava.
 Minha mãe também não imaginava casar tão cedo ou cuidar de pessoas tão
cedo. “Minha mãe sofria disso, meu irmão sofria disso e eu não via a hora de
ver o fim dessa doença, não queria mais ver isso”, conta minha mãe,
lembrando o sofrimento que era cuidar de meu tio e minha avó, ambos, 



 vítimas de AVC.
 Certamente a pessoa que mais sofreu com isso tudo foi minha mãe. Menina
nova, se casou com 21 anos, oito a menos que meu pai. Ele nunca contou a ela
que sofria de epilepsia. “Não sabia que ele sofria de epilepsia, fiquei sabendo
em Dionísio Cerqueira, quando ele teve a primeira convulsão. Carlos já tinha
dois anos e eu, 24”, lembra.
 Minha mãe conta que meu pai era hipertenso e que há anos, ela cuidava dele.
“De madrugada ele começava a se sentir mal, às vezes ele dava a volta de não
desmaiar, tomava um chá de marcela”, conta. Na época em que se casou com
minha mãe, ele não tomava os medicamentos como deveria ser, a pressão
começava a subir de madrugada. “Ele dizia que não tinha dinheiro para
comprar remédios na época e que a farmácia não vendia sem receita”,
recorda a mãe.
 Então, a roça foi ficando para trás. Fabio tinha apenas 14 anos. Minha mãe
diz que foi uma das piores fases das nossas vidas. Não tínhamos condições de
trabalhar na roça para sobreviver, não tínhamos salário, e com isso também,
não havia dinheiro para manter os custos e cuidados de meu pai. “Eu usava
panos porque não tinha como comprar fraldas para ele, dava muita roupa
para lavar, mas era o jeito”, recorda a mãe. Alguma fralda a gente ganhava, e
utilizava só quando saíamos, logo que Fabio aprendeu a dirigir o fusca
amarelo que meu pai tinha.
 Aprender também foi uma das tarefas que meu pai teve aos oito anos de
idade, quando carregava três garrafas de leite na frente do peito e três
garrafas atrás, nas costas, com uma mochila feita de pano pela vó Ilda Tereza
Weinman. O pai de meu pai era alfaiate e fazia terno por encomenda. Meu pai
tinha 14 irmãos, todos moravam na cidade, em carazinho (RS), na Colônia
Dona Julia.
 Ele andava 1 km com as garrafas de leite para entregá-las na cidade. Como
pagamento, recebia uma garrafa que era destinada a irmã de seis meses. A
irmã que mais tarde foi adotada por um padeiro. Ninguém nunca mais a viu.
Meu avô abandonou a família quando meu pai tinha 11 anos, por
consequência, a vó doou todos os filhos, pois não tinha como criá-los.
 Criação. Devo muito dessa palavra ao Fabio. Meu pai já não era o mesmo, a
gente queria a atenção dele, mas a nossa para ele tinha que ser maior. Minha
mãe vivia nervosa e triste, por saber que o passado de sofrimento com a vó e
o tio haviam voltado na pessoa de meu pai. Um derrame muda muita coisa
na família de quem vive isso. Comecei a me sentir inútil, porque a gente vivia
brigando, impaciente por não ter a vida de antes.
 Diversas vezes me tranquei no banheiro após as refeições. Em poucos dias,
fui emagrecendo, cada dia mais. Eu jamais contei o que aconteceu comigo.
Queria a atenção da minha família de volta, queria meu pai, a mãe, de volta.
Algumas vezes minha mãe me levou a psicóloga do posto de saúde, para que
eu contasse a ela o porquê tinha emagrecido tanto. Não contei. Nem mesmo
para Carlos que sentou comigo e me pediu para falar a verdade. Eu era muito
menina para entender tudo, mas não quis contar o que se passava. Não
comia na frente de ninguém, passei cinco anos assim. Bulimia e anorexia,
ocasionadas pelo trauma.
 Trauma maior talvez tenha sido da minha mãe que passou por tanto
sofrimento. Meu pai não morreu, mas o derrame que o deixou com sequelas
irreversíveis nos mata de angústia todos os dias. “Mudou muita coisa pra
nossa família. Mas eu, estou presa com ele, mal posso sair”, conta minha mãe,
todos os dias quando tocamos nesse assunto. A mãe sempre fala que a nossa
vida mudou, e uma parte dela para pior. “Foi um período de muita pobreza. A
gente criava os bichinhos, o básico tinha. Problema, era a falta de dinheiro
para a saúde”.
 Parece-me que saúde era uma palavra de preocupação para o meu pai.
Minha mãe conta que ele tinha fitas cassetes gravadas com sua despedida.
“Às vezes penso que ele previu que algo aconteceria com ele. Se não ele não
deixaria gravado”, conta a mãe.
Hoje, a gente pega as fitas para ouvir. “Papai gosta muito de você”, ele fala
em uma das gravações se referindo a mim. Mas ele fumava muito,
principalmente nos últimos meses que antecederam o derrame. 



 A roça já não produzia mais, ele não aguentava mais trabalhar no pesado na
granja do Gambatto, um empresário, dono de concessionária da região. O
pouco que tínhamos, era conquista de minha mãe, que fazia queijos e vendia.
Lembro que ela preparava as sacolinhas com bergamotas e puxa-puxa para
eu e o Fabio vendermos na escola para comprar nossos tênis.
 Mas vender bergamotas a vida toda não resolveria nosso problema. A gente
vendeu a nossa terra. Minha mãe achou que seria a melhor saída. Eu chorei
baixinho na cama quando veio a notícia da venda, mas não dava mais. A
agroflorestal tinha morrido, os pepinos, tudo, não havia dado certo.
Estávamos esgotados, com depressão, dívidas dos financiamentos para a
pequena produção. Sobreviver já nem era uma palavra possível. Então
vendemos. 
Crítica na escola
 Nunca tive dinheiro para uniforme, a vida toda na escola pública, mas
resolveram que seria necessário. Com a venda de alguns queijos até
compramos uma camiseta e calça, mas era humanamente impossível usar
todos os dias uma única muda. Comecei a não calar, cansada de usar roupas
que não me serviam, vestiam o corpo, mas não a consciência. Tudo andava
errado, ainda não conseguia formular, mas sentia que o cenário era
equivocado, de pouca justiça só para começar. 
 Me dediquei a pensar, ler história e já na geografia me desajeitei com a
professora: “És extremista menina”, me apontou, porque eu queria saber da
América Latina, assunto sem espaço naqueles 45 minutos. Até pouco tempo
conversei com ela e no meio da conversa ela desabou: “Eu mudei muito
Claudia, desde aqueles tempos. Agora vejo outra geografia”. Eu nem no
assunto tinha tocado, mas se para ela ficou marcado, desculpas aceitas,
professora. Até parece que Milton Santos andou por ali...
 Lembro da “Revista Rainha”, tudo bem, nada revolucionário, mas
instrumento doado, havia de se aproveitar. Então juntava, um editorial de
cada mês, levava para a aula de sociologia e também filosofia, e perguntava,
dissertava aquelas respostas longas sobre Marx, Durkheim, Hobbes, os
filósofos da natureza que eu tinha lido na pré-adolescência. Eu pegava o livro
que ganhara do Carlos, publicado no ano em que eu nasci, 1991, um romance
escrito por Jostein Gaarder e descia lá perto da sombra de uma porção de
árvores que rodeavam a casa. 
 A Sofia tornou-se uma companhia no meio da vida dura com o pai, não
tínhamos durante a semana, criançada perto para brincar ou alguém com
quem a gente pudesse se divertir e trocar uma bola depois da escola. Então
ela transformou-se em um sentimento e eu, tornei-me naquele tempo, bem
dependente dela. Gostava das partes em que a personagem assomava com a
história de um jeito mais protagonizado, me entendem? Quando o autor
introduzia o mundo das ideias e começava a mencionar coisas platônicas, ou
elementar sobre Jesus Cristo e Sócrates, minha gente, eu lia rapidinho pois
queria chegar na Cabana do Major e entender o destino de Sofia, mas, o autor
não me dava trégua, botava logo o “homem no centro”, a Filosofia em Atenas
e perguntava-me sobre: Quem é você? E seguia dizendo: “o adivinho tenta
adivinhar algo que na verdade não dá para adivinhar”.
 Então isso tudo foi fazendo parte da minha escola chamada também de vida,
mas fisicamente, embora centralizada na cidade, era sobretudo camponesa.
Os ônibus vinham de todos os lados e as histórias de atolamento no barro
trazem-me nostalgia, quem não gostava? Mas sem brincadeira agora, eu
disse que organizaria o grêmio estudantil novamente, porque estava cansada
de ver os filhos das famílias proprietárias de mercados da cidade usando o
dinheiro para suas festas particulares. 
 Falei que a gente montaria uma chapa e disputaria os votos para construir
integração, fazer formação com a gurizada e naquele tempo eu já tinha
colocado na lista o nome da Jô (Jociani Pinheiro) e do Pedro (Pedro Alves
Pinheiro) dirigentes da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da
Juventude Rural, para ajudar nessa tarefa.
Decidimos plantar nos canteiros da escola enquanto articulávamos um
jornal comunitário e nem sabia que ali, já estava se construindo essa
jornalista. E ganhamos, por 111 votos, nunca esqueci, fizemos coisas bonitas e



eu sai da escola sem muitos rumos. Queria estudar história, sociologia, fazer
alguma coisa que eu pudesse contribuir, porque já ali, com 17 anos, eu estava
entendendo que a roda da sociedade funciona a partir de um projeto
econômico que precisamos estudar para então somar gente e mudar. A
minha família estava cada dia mais empobrecida e não era nossa a culpa. 

ADOLECÊNCIA – TRABALHO - EXPLORAÇÃO

 Fiz eletromecânica em automóveis, 600 horas de curso, uma turma com 18
meninos e duas meninas. Trabalhei por um ano na oficina, não era secretária,
gostava de entender como aqueles fios todos se interligavam e como era
possível fazê-lo andar. Então um mecânico que me ouviu na pequena
formatura que teve, me disse: “menina, teu lugar é na política”, e bem, ele
tinha razão, mas a política para mim foi a partir da organização, outro
capítulo que vou contar logo mais. 
 Mais-valia. Fazia extras nas quintas, sextas, sábados e domingos de noite em
uma choperia da cidade vizinha, a 30 minutos de ônibus. De dia era oficina,
de noite, garçonete. Levava comida e bebidas de mesa em mesa. Recebia R$
20,00 das 18h às 3h da manhã. Dormia um pouquinho e pegava o ônibus de
volta para a outra cidade para trabalhar na oficina. Até que mudei e fiquei só
na choperia. Agora receberia “mais”, R$ 25,00 reais para trabalhar das 15h às
3h da manhã, acompanhava o energético que era “gratuito”, para manter a
gente de pé. Sofríamos assédio sexual, moral, mas não podia questionar. No
final da noite eu ajudava lavar os pratos na cozinha pois via que as outras
meninas estavam cansadas demais. Então o patrão achou que seria bom que
eu ficasse nos dois lugares, na cozinha e servindo o salão.
 E do salão para a cozinha, guardar as farinhas no depósito, os tombos no
piso molhado, machuquei os braços de tanta panela pesada erguida na pia
muito alta para alguém com 1m60. Até que surgiu a oportunidade de sair da
choperia, fui trabalhar com um dentista para tentar estudar a noite, mas o
turno terminada 20h30, até que eu chegava na faculdade, já passava do
intervalo, mas foi assim até surgir vaga de faxineira na casa da tal Dona
Sônia.
 Eu tive muita insônia desde aquele primeiro do ano em que a madame me
chamou para passar a virada com a família deles. Eu fiquei feliz, havia
trabalhado a semana todinha e sabia que na minha casa todo mundo
dormiria cedo. Eu queria lembrar o que era alegria. Vesti uma roupa de
domingo. Cheguei e vi uma sobremesa especial, a casa estava ainda limpa,
pelas minhas mãos. Em 10 minutos a dona iniciou as ordens: “pega os pratos,
coloca a mesa, lava a louça que está sobrando na pia”. Ela me convidou para
trabalhar, não era festa, era noite de serviço não pago. Fui para casa depois
de tudo limpo guardando o ódio de classe que me invadia. 
 Eu já estava na faculdade quando em um final de tarde, preparando a
mochila, a velha me olhou e disse: “Tomara que quando você se formar
continue aqui”. Eu segui nos dias subsequentes esfregando cada tapete com
a força da minha vida, porque o que eu mais queria era o diploma para me
formar, abandonar aquela família e me dedicar ao projeto popular que eu já
estava inserida, na verdade. A Sônia insistia em largar o controle da televisão
no chão enquanto assistia, só para ter o gosto de me chamar e fazer subir as
escadas que ligava a casa de dois pisos, e alcança-lo.  
 Alcancei o varal alto estendendo as toalhas molhadas, sem centrifugar,
sozinha, dos salões de festas que a filha dela enfeitava. Tudo traziam para a
empregada lavar e na hora do almoço, primeiro fritava os bifes para todo
mundo se alimentar, depois, quando as sobras estavam frias, ela me
convidava para sentar. A minha fome era outra, a minha sede nem a água
mais fresca podia saciar. O despertar da consciência em cada fase da vida,
provoca repugnância no espaço que se está.



PROFISSIONALIZAÇÃO

1- Como foi o processo de escolha da sua profissão, o jornalismo? Conte-nos
sobre esse caminho que escolheu para trilhar as lutas e a vida profissional.

-Em relação às causas indígenas, uma questão muito forte na região, que
gera muitas polêmicas e embates. O que te marcou e o que permanece te
dando força e coragem para ser uma jornalista atuante e ativista das causas
indígenas? Como foi sua aproximação à essa bandeira de luta?

-Quais ataques e situações de violência já foram desferidos a você enquanto
mulher e profissional/jornalista? Quais são as formas de resistência e
autocuidado nesse sentido?

-Tendo em vista as diversas formas de ataques e perseguição política
direcionada à militância de esquerda no nosso país, como é para você fazer
parte dessa resistência, enquanto ativista das causas sociais, da defesa e
existência digna dos povos e culturas originárias, dos oprimidos e
explorados?

 Me inscrevi para faculdade de jornalismo em 2011, em uma universidade
comunitária, pelo menos é o que dizem, mas na prática, não tem lá tanto
perfil de comunitária. A Universidade do Oeste de Santa Catarina, localizada
no mesmo município que residia e sigo morando, São Miguel do Oeste.
Consegui dinheiro emprestado para matrícula e decidi que disputaria a bolsa
do artigo 170 e se não tivesse como pagar, então eu desistiria. 
 Eu pintava com canetinha colorida todas as páginas de teoria. Já no primeiro
ano a gente sabia da queda do diploma de jornalista que ocorreu em 2009,
então aquela sala com 70 estudantes, a maioria de publicidade, foi reduzindo.
Mas antes disso, tinham me escolhido como líder da turma, mas líder das
reuniões, dos problemas. Nunca conheci janta de turma, festas privativas. Eu
não era boa companhia para essas ocasiões. Chegava cedo e esperava o
professor Ricardo Pavan chegar, e antes da aula de teoria da comunicação ele
me contava histórias, os seus 10 anos de redação e lá no meio da aula eu
pensava: que jornalista é esse que não quer viver em uma redação? Que está
aqui trabalhando com a gente? Eu, na inocência, achava que jornalista bom
seguia na redação. 
 Na passagem do primeiro semestre para o segundo, fui indicada pelo curso
para trabalhar em uma agência de publicidade do mesmo município, cujos
donos eram proprietários do jornal que mais tarde trabalhei por sete anos
seguidos. Então eu conheci o filhote do filhote do inimigo e quando chegava à
noite para estudar, só me sobravam as carteiras do fundo e quando nem
essas haviam, porque o pessoal guardava mesas para suas mochilas e tinham
prazer em dizer: “Aqui não tem lugar”, e eu já estava cansada mesmo de um
dia cheio, saia pelos corredores batendo em outras portas para buscar uma
cadeira. E lá do fundo da sala eu levantava a mão para falar, como o operário
em construção que disse “Não”, aquele que Vinícius de Moraes escreveu.
 “Jornalista bom é o que lê a Veja” – falavam. E eu dizia: “Não”! E nas aulas
que seguiram eu também perseguia o jornalismo dizendo: “Não – não e não”!
Quase me atacaram no estacionamento porque o curso era para o pobre que
pensa que é elite, não para faxineira, que esfrega chão de joelhos e escova
tapetes da senhora aposentada, dona de nada também, mas que pensava que
tinha.



 Eu nem escolha tinha: nem para apostila que ninguém emprestava, nem
para o lanche que lá na metade da noite já golpeava a barriga. O
questionamento era uma defesa, um momento de estudo, era dali que
sairiam as respostas que eu teria que responder nas provas. Então eu
perguntava e mandavam 10 páginas que eu respondia com aquele ódio de
classe que falei antes. Não gosto de romantizar o estudante lascado que nem
apostila consegue ter, mas por alguns momentos eu queria que engolissem
as notas que eu conseguia porque para mim, não eram só apostilas, tinha um
outro elemento que alimentava aquelas linhas de provas respondidas: a
organização, que já vou apresentar, é quem determinava.
 O salário de faxineira determinou os primeiros meses de faculdade e depois
veio a bolsa 25% e encaminhei um financiamento, mas não consegui, no
último ano veio o artigo 171 e então me formei. Ignorei o espetáculo da
formatura, fiz de gabinete, meu pai aguardava acamado em casa, então eu
preferi assim. 

ÓDIO AOS INDÍGENAS

 No dia 27 de novembro de 2014 apresentei o meu trabalho de conclusão de
curso. Estava bem nervosa, mais do que o normal, quase sem voz para falar.
Levei tanta paulada de uma parte da banca que considerou que o meu
trabalho usava muitas palavras do tipo: preconceito – que foi o que citei para
referir-me ao retrato jornalístico dos povos indígenas aqui do interior de
Santa Catarina. 
 Mas o professor Paulino Eidt, uma pessoa amada e com tamanho
conhecimento, sabia que eu não estava disputando uma nota, era a narrativa
de que o jornalismo que se faz nesses meios tradicionais serve à lógica de
dominação e também mata, também é responsável pelo genocídio dos povos
indígenas. Não era pela nota gente, eram ideias, conceitos, realidade. 
 Durante a graduação passei por muitos conflitos como mencionei. Encerrei
aquele momento conversando com poucos, bem isolada da turma. Muita
gente não me queria na Universidade, desses, teve quem saiu do interior
para trabalhar com os sócios do Bolsonaro. Então já dá para imaginar.
 Penso que a faculdade é um tempo importante na vida da gente. A
construção do conhecimento científico pela classe trabalhadora desperta
muito ódio, temos que ocupar esse espaço que é nosso. Eu comecei o curso
chegando meia hora antes da aula para sentar no banco da sala e encerrei
chegando na metade da aula e dormindo ao fundo. Trabalhava para pagar o
curso que não conseguia aproveitar, como é a vida da classe trabalhadora
explorada. Mas o fiz, porque também carregava a consciência que a tarefa
com o jornalismo é acompanhada até hoje, de posição política, que mostra de
que lado estamos.
 Lembro que a turma viajou para ver a besta do Danilo Gentili e conhecer os
veículos de comunicação. Foi nesse período que me dediquei mais a
construir o nosso jornal comunitário, fruto da nossa organização de base.
Lembro de quase apanhar no estacionamento e de chamar ajuda para os
meninos me buscarem depois das ameaças. Lembro de muita coisa
engraçada também, dos poucos e poucas que valeram as noites, dos que
ainda conversam e conto em uma das mãos apenas. 
 Mas valeu. Dizem que a gente aprende com as experiências e aquele
momento, ensinou-me a ser bem ao contrário do que desejavam que eu
fosse. A gente segue ocupando esses espaços que são nossos, sem abandonar
o que nos possibilita estudar, construir, criar. Teve quem me abraçou, quem
não foi na formatura e me esperou em casa.
 Teve quem pagou quando eu não podia. Teve quem mandou livro pelo
correio. Teve quem ficou comigo até 5h da manhã corrigindo o trabalho e
depois foi para casa tirar leite. Teve quem dormiu no sofá para eu não me
sentir só. Teve quem assistiu a banca, teve quem deu o suporte coletivo, teve
quem continua ajudando a construir o nosso pensar, a PJMP e PJR. E teve a
bolsa, a família, esperança.



JORNAL COMERCIAL – ONDE A INFORMAÇÃO É VENDIDA 

“Essa aqui não é a tua luta, esse aqui é o nosso jornal”, disse o menino que se
tornou editor chefe da redação onde eu trabalhei por sete anos, no Gazeta
Catarinense. Um pobre rapaz, que assumiu a postura de patrão quando os
demais sócios só queriam alguém para dividir as dívidas que fizeram. 
 Mas bem, eu também fiz muita coisa trabalhando no meio do filhote do
inimigo. Eu vendia palavras em troca de um salário que era dividido em
partes, lá pelo terceiro mês a gente recebia por inteiro ainda do primeiro
mês, não depositavam FGTS e isso eu descobri bem depois. Com três páginas
de matéria para determinadas empresas, eu pagava o meu salário e ainda,
sobrava. Mas não recebia, evidentemente no capitalismo não funciona a
justiça. 
 Eu escrevia para cooperativas de crédito, formulava os discursos dos
presidentes de empresas e até fui “convidada” para viajar ao Pantanal com o
que presidia o sindicato dos produtores. De outro lado, não falhava uma
mobilização. Eu dizia que logo voltava, mas aparecia no outro dia, pensava,
se me demitirem, não vão conseguir mão de obra para tamanha demanda tão
cedo. Eu não tinha medo da demissão. Lá, na rua, era o meu lugar. Vez ou
outra eu conseguia uma brecha e enfiava uma pauta sobre a luta na coluna
que eu escrevia. 
 Então fui processada, pelo rapaz que estava procurando uma ocasião pois o
prefeito que o jornal atendia era do Partido dos Trabalhadores e ele me viu
em uma mobilização do oito de março. Me denunciou por estar em horário
de trabalho em uma mobilização. Mas naquele tempo, eu com 19 anos, estava
reportando a participação da secretária de educação e de assistência social
naquela jornada. Então na madrugada, eu soube que 29 fotos minhas haviam
sidas enviadas para a promotoria. Tinha o meu primeiro processo registrado.
Mas tudo foi arquivado, eu jamais correria dessa peleia. 
Não foi diferente nos momentos posteriores. Os colegas de imprensa que me
viam nas mobilizações, não reportando para o jornal, mas contribuindo em
outras tarefas que me cabiam, como as intervenções de rua, tentavam
intimidar: “Seu chefe sabe que está aqui”? E eu já dizia para correrem lá
contar para ele, pois não me tinha dado tempo de falar. Eu me divertia e
tratava de avisar a segurança, tem coisas maiores que podem nos ocasionar
medo, mas covardia, essa nunca pode ser motivo de desistência.
 Passei a escrever para além da agência e do jornal, para outro diário de
Chapecó/SC, terceirizada pela mesma agência, depois, fiz as primeiras
matérias quando compraram outro jornal em Palmitos/SC e lá a coisa era
feia. Eu não poderia escrever sobre os indígenas. Os conflitos pela terra na
região que abrange os municípios de Cunha Porã e Saudades, municípios
próximos de onde o jornal que eu estava escrevendo se estabelecia, ao Oeste
do estado de Santa Catarina, teve seu início no ano de 1923, quando o
território foi invadido pela colonização euro-brasileira que dominou e
procurou dizimar a população indígena que até então era representada nesta
área pela comunidade Mbiá Guarani. A chegada de imigrantes ocasionou um
grande conflito, já que, a relação do indígena com a terra sempre foi a de
subsistência, contrariando o pensamento colonizador de apropriar-se dela e
tê-la como propriedade geradora de riquezas e, para essa riqueza existir, o
agronegócio tomou forma na região.
 Então falar dos indígenas era pena de morte. Mas eu insistia, por vezes
escondia a página para a chefe do jornal não corrigir, e mandava para a
gráfica. Fiz isso inúmeras vezes e foi crescendo o ódio à jornalista. Por fim,
minha coluna foi parar no final do jornal, pois se colocassem na página dois,
como é de costume, consideravam que aquele era o editorial do jornal. Passei
a receber bilhetes na casa onde residia, até um pendrive da Syngenta me
enviaram, com uma propaganda intimidadora. 



 Também recebi durante um ano, e-mail de um senhor, contendo ameaças.
Processei ele e na primeira audiência, faltavam-lhe mãos para segurar a
garrafa de água. A coragem dele ficou no e-mail. Depois disso, tive um
“Tchau querida” às vésperas do golpe de 2016 acompanhada de um homem
que ficava de vigia na porta do jornal para intimidar também. Estávamos
defendendo o Padre Reneu Zortea que fez uma homilia denunciando “os
demônios que ocupariam o Brasil”. 
 Não podemos admitir falas de uma sociedade machista: ‘Tchau querida’!
Escutaram isso aí? ‘Tchau querida’! E ainda em nome de Deus. Que Deus?
Que Deus está sendo construído no meio dessa máfia? ‘Tchau’ querida é
dizer às nossas mães, mulheres: ‘Saiam daqui ministras, desçam do altar! Não
se envolvam na comunidade, na política, na sociedade. Mulher tu vai pra
casa, fica lá ao redor do fogão, das panelas’. O que isso significa? Então nós
temos que fazer por trás das palavras uma leitura, um olhar de fé, em defesa
da Democracia, do Direito ás mães, as mulheres, essa sociedade. Pensamos,
refletimos e também rezamos”, finalizou.
 E a gente seguiu ocupando as ruas em todos os dias subsequentes até que a
minha saída do jornal aconteceu, por meio de uma construção coletiva da
PJMP e PJR, de pessoas como Jilson Carlos Souza, Elaine Tavares e a
Cooperativa Comunicacional Sul –Portal Desacato, com sede em
Florianópolis e sua regional constituída em São Miguel do Oeste, desde 2015.
Hoje em Santa Catarina somos alvo de dossiê antifascista, acusadas de
defender a democracia. O juiz Márcio Teixeira Laranjo, da 21ª Vara Cível de
São Paulo, condenou o deputado estadual Douglas Garcia (PTB) a indenizar
todas as pessoas incluídas no dossiê. Eu e a companheira Julia Saggioratto,
também jornalista, entramos com o processo que está sendo acompanhado
pelo nosso advogado neste momento.

SOBRE O JORNALISMO E A LUTA INDÍGENA 

 A nossa aproximação com a luta dos povos indígenas está enraizada no
surgimento das nossas organizações. A Pastoral da Juventude do Meio
Popular tem 43 anos no Brasil. Ela nasceu nas vielas de Recife e a nossa
bandeira carrega o rosto dessas juventudes que foram historicamente
empobrecidas pelo sistema capitalista, e que são juventudes de rosto negro,
indígena, acaboclado, pele clara, que moram nas favelas e periferias do país.
A Pastoral da Juventude Rural nasceu no Rio Grande do Sul e o povo que
forma essa pastoral também é um povo mestiço, que carrega nas veias o
sangue latino-americano. Então a nossa relação com a pauta indígena é uma
relação de classe, de identidade com as nossas origens. Para além disso,
historicamente nos juntamos às lutas e pautas, mas também, existe um
processo de “limpeza” da região Oeste que é preciso ser evidenciado para
explicar ainda mais a nossa ligação com os povos.
 O processo de ocupação do território Oeste Catarinense, historicamente foi
conflituoso, aliás, toda história do Brasil foi conflituosa, por aqui, não é
diferente. Se atualmente verifica-se conflitos de indígenas e não indígenas,
anteriormente existiram uma série de disputas entre países europeus e
posteriormente nações latinas. Após o “descobrimento” da América, Portugal
e Espanha rivalizavam uma disputa territorial por tudo o que hoje é o Sul do
Brasil, e, portanto, o Oeste de Santa Catarina não ficou de fora. Depois dos
processos de independência nos países Latinos, Argentina e Brasil
novamente travaram lutas por essa região, tendo ganho de causa ao Brasil.
A Guerra do Contestado foi outro capítulo de disputa pela terra. Nesse
conflito envolveram-se, além dos estados do Paraná e Santa Catarina,
fazendeiros e empresas multinacionais que disputavam a terra com a
população cabocla e indígena, pessoas que habitavam a região, mas que não
tinham o registro da terra. Quando findou os conflitos do Contestado, tendo
em vista o massacre da população cabocla, era preciso “povoar” a região. 



A Guerra do Contestado foi outro capítulo de disputa pela terra. Nesse
conflito envolveram-se, além dos estados do Paraná e Santa Catarina,
fazendeiros e empresas multinacionais que disputavam a terra com a
população cabocla e indígena, pessoas que habitavam a região, mas que não
tinham o registro da terra. Quando findou os conflitos do Contestado, tendo
em vista o massacre da população cabocla, era preciso “povoar” a região.
Nessa época também os municípios de Chapecó e Cruzeiro (Joaçaba) foram
emancipados.
 As empresas colonizadoras e também fazendeiros pressionavam o estado
para a retirada dos indígenas e caboclos, que mesmo após os conflitos do
contestado, habitavam a região. Essas ações se justificavam pela relação
desses povos com a terra, afinal, eles não produziam excedentes para
comercialização e não tinham a posse documental da terra. Assim, os
caboclos e indígenas eram povos indesejados na região. Por questões raciais
ou culturais, ou mesmo os dois, os antigos habitantes da região eram
coagidos a se retirarem do espaço. Surgiram então os bugreiros, pessoas
responsáveis pela caçada aos indígenas. Um termo condicionado a presença
dos indígenas na região, era a “limpeza”, ou seja, se comprava as terras sujas
ou limpas, como o professor de história, Pedro Pinheiro sinaliza: com
indígenas ou sem indígenas.
 Com o entendimento da nossa história no Oeste Catarinense e da identidade
de classe, de povo mestiço em luta, também evidenciamos que uma das
primeiras matérias que gerou mais conflito na região do Extremo-oeste
Catarinense foi sobre “Os indígenas foram ‘convidados’ a se retirar do centro
da cidade’” – sendo colocados em um caminhão da prefeitura de São Miguel
do Oeste e levados para uma área afastada, para que não “atrapalhassem” o
turismo na cidade, uma prática infelizmente comum no Sul do Brasil. A
partir do momento que escrevemos essa matéria, isso se transformou em
milhares de visualizações e o ódio contra os povos foi se evidenciando
também, inclusive, como jornalista, recebi uma ligação onde a pessoa me
ameaçou de morte caso eu não retirasse a matéria do ar, porém, não foi
retirada e vieram demonstrações de solidariedade de toda parte do país e
fora dele também. 

http://odescortinardaamazonia.blogspot.com/2015/12/jornalista-sob-
ameaca-depois-de.html
https://acervo.racismoambiental.net.br/2015/12/23/indigenas-foram-
convidados-a-se-retirar-do-centro-de-sao-miguel-do-oeste/

http://desacato.info/indigenas-foram-convidados-a-se-retirar-do-centro-
de-sao-miguel-do-oeste/

 Além das matérias envolvendo os povos indígenas, também outras
trouxeram à tona o ódio que a região do Extremo-oeste do estado possui com
as populações empobrecidas. Um menino de 10 anos, com diagnóstico de
vários problemas de saúde, havia “roubado” uma camiseta em uma loja de
R$ 10,00 no centro de São Miguel do Oeste e a população se juntou para
linchar ele. Mais uma vez evidenciamos a situação e acompanhamos de perto
o preconceito, o racismo com o povo das periferias e favelas. 
 Outro exemplo importante foi a violência cometida contra um dos meninos
da PJMP – Paulo Fortes, que ao voltar de uma das formações da pastoral, foi
abordado pela polícia, jogado em uma vala e outros meninos ameaçados.
Mais uma vez, ainda sem muitos recursos midiáticos para a época (2011 –
2012), tentamos conduzir a narrativa a partir da violência do estado contra as
juventudes da PJMP. 
 Mais recentemente, produzimos um vídeo de uma violência policial contra
um senhor de 50 anos na comunidade Vila Nova II. Ele foi espancado e ficou
com vários outros problemas de saúde após a violência sofrida. Com a
matéria, a polícia militar do estado precisou se movimentar para abrir um
processo interno investigando a situação.  
Matéria:
https://www.facebook.com/Portal.Desacato/videos/362535322190783
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 Esses são alguns dos exemplos onde acreditamos que a comunicação
popular e independente pode sim ser um instrumento de denúncia social, de
garantia do direito humano à informação e de presença viva nas
comunidades de base. Por isso temos um jornal comunitário impresso, que é
distribuído gratuitamente faz mais de 10 anos. Ele nasceu em um curso
chamado: Realidade Brasileira, com o grupo do companheiro Pedro Pinheiro,
como um informativo. Mais tarde, foi recebendo características mais
voltadas ao jornalismo popular, de base. 

2- Na sua opinião, o jornalismo sempre teve uma fundamentação crítica
sobre as causas sociais, ou você consegue enxergar isso mais forte hoje em
dia, considerando o momento que estamos vivenciando sob um governo
genocida que atua priorizando somente a economia, o grande capital? Como
é atuar na defesa e enfrentamento político de forma embasada nos direitos
humanos, sociais, políticos, culturais da classe trabalhadora brasileira? 

-Qual a sua reflexão sobre a mídia brasileira nos dias de hoje? Tendo em vista
que com o tempo é possível perceber a mídia socialmente posicionada
ganhando algum espaço em relação ao conteúdo e à mídia tradicional e
conservadora.

IMPRENSA NA HISTÓRIA 

 Alguns autores fazem uma analogia ao que foi a ‘descoberta’ do Brasil e da
imprensa na história do país, uma vez que, a imprensa exerceu o mesmo
papel, dos ‘descobridores’ do novo chão, a começar pela narrativa sobre o
escravismo. A leitura de livros por exemplo, era possível apenas a algumas
pessoas ligadas ao poder do estado e também a igreja. A censura
predominava na imprensa colonial e até hoje é visível quando se é possível
perceber uma imprensa oficial divulgando valores da oficialidade, de agrado
aos escolhidos. Um dos exemplos na história é o jornal Gazeta do Rio de
Janeiro que só informava ao público, com toda a fidelidade, do estado de
saúde de todos os príncipes da Europa e as suas páginas eram ilustradas com
alguns documentos do ofício. Não se “manchavam” essas páginas com as
efervescências da democracia. A julgar-se do Brasil pelo seu único periódico,
devia ser considerado um paraíso.
 Por isso passamos a compreender o papel da comunicação popular junto
com os elementos da educação popular, seguindo o que a jornalista Elaine
Tavares trata em seus escritos como “a ética da libertação”, que nega o
sistema na sua totalidade, não se propõe a reformá-lo, muito menos aceitá-
lo. 
 Seguimos a teoria marxista do jornalismo. Nas palavras da Elaine, essa é
“uma teoria que nos ensina ser o fazer jornalístico não apenas o ato de
escrever uma notícia, mas umas práxis complexa e poderosa. Escrever não é
só responder as seis perguntas básicas do LEAD. Escrever é pensar o fato
desde a sua singularidade, mas sendo capaz de narrar ali, no espaço curto da
notícia, a universalidade do acontecimento. Isso é uma revolução, porque
nos tira do espaço da ideologia, da manipulação e nos coloca no caminho do
conhecimento. O jornalismo é produção de conhecimento”.
Penso que a partir disso podemos indicar estudos a partir de Milton Santos
que exerceu função em um dos jornais mais antigos do país, denominado: “A
tarde”, no campo da comunicação é importante entendermos sobre a
dominação do espaço geográfico e as relações de poder, também se faz
importante estudarmos Darcy Riberio, Adelmo Genro Filho, Ludovico Silva
que traz a concepção da mais-valia ideológica (que é aquele momento que
estamos na frente da televisão e somos aprisionados pelo direcionamento
dos conteúdos, ou estamos limpando a casa com o rádio ligado, etc.).



 Hoje no Brasil quem domina o que lemos, ouvimos e assistimos são as
famílias Marinho (Globo criada pelos militares para afirmar uma identidade
nacional) - Roberto Marinho inclusive foi considerado o principal aliado do
AI5, Saad (Bandeirantes) Frias (complexo Folha) Silvio Santos (SBT) e uma
igreja, a Universal, que é dona da Record, cujo dono é o Edir Macedo.
Podemos citar a família Civita (dona da Abril) que hoje perdeu um pouco de
poder mas segue publicando revistas de massa.
 Poderíamos ainda entrar na discussão sobre a lei de meios que possui
propostas importantes em países como Venezuela, com a lei Resorte e
popularizando-se no país Argentino. Outras experiências na América Latina
tiveram sua importância como no caso do Equador e outros países da AL. A
proposta Venezuelana por exemplo, levava em conta a criação de centros de
informação onde as pessoas teriam acesso aos equipamentos para produção
comunitária de conteúdo e a disseminação em massa dessas informações e é
nesse sentido que se dá a importância. A comunicação produzida nos
vilarejos saí do espaço singular e contempla o plural, chega na maioria dos
lares e pode ser difundida em massa. Essa é a importância de uma lei de
meios (que possui diversos nomes conforme a realidade em cada país), que
seja forte e construída pela classe trabalhadora. No Brasil estamos longe,
ainda mais agora, de construirmos uma lei que possa abranger as
necessidades do povo e resulte em soberania comunicacional, entendimento
dos processos como projeto de país e de nação. 
 No texto: Opinião: A comunicação como espaço de poder, publicado em
26/04/2021, da jornalista Elaine Tavares, no site:
https://institutolula.org/opiniao-a-comunicacao-como-espaco-de-poder, ela
fundamenta: “É falsa a ideia de que vivemos tempos nos quais a
comunicação se tornou estratégica e necessária. Sempre foi. Ocorre que
atualmente, com as novas tecnologias, as informações alcançam as pessoas
com maior velocidade e intensidade, daí a impressão de que só então a
comunicação assume um status de prioridade. Talvez, só agora, e aí sim, seja
possível perceber a importância desse setor. Que a gente aprenda. Uma
mirada na história e já podemos ver o quanto quem apostou na comunicação
conseguiu ser eficaz na fixação de suas ideias. Isso vale tanto para a
propaganda de produtos quanto de ideias. Antes de qualquer análise sobre
como as coisas estão, é preciso uma crítica ao governo petista que vingou a
partir das demandas dos trabalhadores. Nem Lula, nem Dilma
compreenderam a importância da comunicação de massa e, justamente por
isso, perderam a batalha informacional quando mais necessitavam vencer.
Isso é algo imperdoável, até porque sempre houve gente no campo da
esquerda a chamar a atenção para isso. A estratégia petista foi a de fortalecer
alguns jornalistas de nome nacional – Luiz Nassif, Paulo Henrique Amorim -
e investir em uma e outra agência também nacional de difusão de
informação, como a Mídia Ninja e os Jornalistas Livres. Equívoco. A
comunicação tem de ser regionalizada, pois um país com dimensões
continentais como o Brasil não pode ficar refém de análises feitas no eixo
Rio/São Paulo/Brasília. Cada estado tem uma dinâmica, uma maneira de
apresentar o discurso, um modo de ser. Lula – inexplicavelmente - não
aceitou a ideia generosa e patriagrandista de Hugo Chávez de tornar aberta a
Telesur no Brasil. Barrou o sinal e impediu que os brasileiros pudessem
tomar contato com a realidade latino-americana.
Criou a TV Brasil, mas igualmente não garantiu que ela fosse aberta e que se
espalhasse por todo o território nacional. Não criou TVs comunitárias, não
investiu nas Rádios Comunitárias, não propiciou que os movimentos sociais
pudessem produzir conteúdo. Por outro lado, os grupos vinculados ao
empresariado e ao gangsterismo, que sempre souberam da importância da
comunicação, trataram de assumir o comando do discurso quando
perceberam as potencialidades das novas tecnologias. Daí o investimento
massivo em gente e empresas capazes de produzir conteúdo e distribui-lo
em velocidade. O advento do WhatsApp – com a formação de redes
familiares e de confiança - permitiu que esse discurso pudesse circular sem a
mediação dos meios comerciais, ainda que estes também seguissem fazendo
seu trabalho de manutenção do status quo. Hoje há um gabinete no governo
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que comanda a distribuição massiva de informações - muitas delas
mentirosas - e há dados que mostram estarem os militares no comando dos
algoritmos. Isso é muito importante saber visto que no governo atual, as
forças armadas mantêm mais de 11 mil pessoas nos postos de mando. Sendo
assim, elas têm as armas, os postos chave e o controle da informação”. 
 Nesse contexto, refletimos: Há quanto tempo o Bolsonaro vem fazendo sua
campanha? Tenho 30 anos, há 27 pelo menos ele foi deputado e financiou as
milícias do Rio de Janeiro que assassinaram Marielle e Anderson. Enquanto
esquerda no país, não consideramos a comunicação como instrumento de
revolução. 
 Não consideramos os fazeres do libertador Simón Bolívar que bem escrito
por Elaine Tavares anuncia: “No primeiro número do jornal, lançado em 27
de junho de 1818, um dos decretos de Bolívar, publicados com destaque diz:
"Determinar que se instruam três jovens na arte da prensa. Será dada
preferência aos que sabem ler e escrever corretamente. Toda a proposta de
mundo que a revolução trazia era impressa nos jornais. Ali, Bolívar defendia
a soberania do povo, explicava como seria a divisão dos poderes, a liberdade
civil, pregava o fim da escravidão e a liberdade de pensar e escrever.
"Conjuro a todos para que não fiquem em silêncio, que escrevam, que
difundam as luzes e instruam seus compatriotas". Bolívar acredita que a
imprensa livre era uma espécie de tribunal espontâneo, um órgão capaz de
disseminar os pensamentos alheios, livre de preconceitos e coação. "Ao dizer
a verdade, a imprensa é fiscal da moral pública e freio das paixões".
 Assim, entendemos que não foi o Whatsapp que elegeu Bolsonaro, foi a não
compreensão da realidade que nos afastou da formação de base e do
investimento no elemento mais poderoso: o conhecimento enquanto
soberania de um povo. 

LUTAS

1- Claudia, como você avalia o momento político brasileiro de hoje? E o do
estado de Santa Catarina, local onde reside, atua e resiste?

 A reflexão sobre o momento político brasileiro não é simples. Mas vou partir
de algumas falas que temos acompanhado e entrevistado. O Frei Sérgio
Görgen, aliado das causas sociais, falou durante uma atividade online que
participei, com lideranças indígenas e do Conselho Indigenista Missionário –
Cimi, destacando os impactos da pandemia e o processo de privatizações no
país. Ele mencionou as mais de 50 milhões de pessoas que neste momento
estão precisando de um posto de trabalho, situação ocasionada pela crise
social, segundo ele, nunca vista na história do Brasil, cujas privatizações não
avançaram ainda mais, em razão da pandemia. Ele falou sobre o maior
orgulho da geração militante dele que era o de ter superado a fome, um
orgulho de viver a primeira geração de infância sem fome na história do
Brasil, mas agora, é algo que se volta a conhecer em um país agrícola que se
vangloria de ser o maior produtor de grãos do mundo, o que de fato é, mas
acontece que o agronegócio não produzir comida para o povo comer. 
 Outra fala que trago presente para refletir sobre o contexto brasileiro vem
de uma liderança indígena chamada Clarice Josivania da Silva, que vive em
contexto urbano na Comunidade Pankararu do Real Parque/São Paulo/SP e é
Presidenta da Associação SOS Pankararu, que destacou o papel das mulheres
indígenas na luta contra a fome e as ofensivas anti-indígenas. “A fome não
vem só de agora. Outro dia uma liderança contou o que pediu às crianças: –
‘meus filhos, comam bastante na escola, porque quando chegarem em casa,
não vai ter janta para vocês. ’ Por isso eu digo, que sejamos todos solidários,
que se dê a mão a todos, porque naquele povo sempre vai ter alguém que
sofra mais. Acredito que somos mulheres fortes, guerreiras e a gente não vai



ter alguém que sofra mais. Acredito que somos mulheres fortes, guerreiras e
a gente não vai nunca desistir dessa luta”, mencionou.
 O que isso me faz pensar? Que o Brasil se tornou um grande campo de
concentração: Se a fome não é de agora, se o ódio contra a população
LGBTQIA+ que se ampliou agora não remete a atualidade, se o
empobrecimento não é de agora, se a falta de água potável não é de agora, o
PL 490 por exemplo, é o acúmulo das experiências negativas dessas forças
conservadoras no Congresso Nacional e que encontraram no governo
Bolsonaro uma forma de passar a boiada, com todas as maldades, mas isso
não é de agora, então, o que precisamos fazer? Processos formativos de base,
se isso não acontecer, para além das eleições com governos populares,
muitas meninas indígenas continuarão sendo estupradas dentro de suas
aldeias, ou fora, porque a ruptura precisa acontecer é na estrutura. 
   Quando pensamos sobre Santa Catarina, qual cenário temos: Um
governador que ficou “famoso” pela compra de 200 respiradores por R$ 33
milhões com dispensa de licitação, feita no início da pandemia da Covid-19.
Um bombeiro que se elegeu na esteira do Bolsonarismo. Temos uma vice-
governadora chamada Daniela Reinehr que é natural de Maravilha, no Oeste
catarinense, que é ex-policial militar, cujo pai Altair Reinehr, professor
aposentado que nega o holocausto e outros crimes da Alemanha nazista. 
   Temos ainda um dado importante sobre Santa Catarina por meio de uma
pesquisa feita pela antropóloga da Unicamp, Adriana Abreu Magalhães Dias,
a qual menciona que o Brasil possui 334 células nazistas em atividade, destas,
Santa Catarina é o segundo estado com mais células, um total de 85. 
 Em Santa Catarina também temos o episódio de 2014, na cidade de
Pomerode se avistou a imagem de uma suástica no fundo de uma piscina
particular. O assunto repercutiu nacionalmente. O dono da piscina era um
admirador do regime nazista. Além disso, nesse mesmo ano, dois jovens
foram presos em flagrante em Itajaí por colarem cartazes nazistas na cidade,
mas foram absolvidos. 
 Nesse sentido, olhamos para a política lembrando dos elementos históricos
de composição dessa região, que cresceu com uma identidade de “limpeza”,
de branquitute, onde o estado transformou coronéis em heróis do povo,
mesmo sendo assassinos de toda diversidade. Não é à toa que mais de 70% da
população catarinense elegeu Bolsonaro como seu presidente e pessoas
defendendo o movimento “O Sul é o Meu País”. 
 Por conta disso, olhamos com atenção e preocupação para o cenário. Em São
Miguel do Oeste por exemplo, onde vivo, não realizamos o Grito dos
Excluídos/as no dia 7 de setembro. O ato aconteceu no dia 11 de setembro.
Porque todo cidadão de bem tem uma arma, porque temos pelo menos 4
clubes de tiro na cidade. Nosso estado possui 295 municípios e São Miguel do
Oeste foi escolhido para se implantar a escola militar já em funcionamento,
somando sete escolas no modelo cívico-militar. São Miguel do Oeste é alvo
constante do empresário Luciano Hang que quer a todo custo construir uma
de suas lojas em uma área de preservação no trevo da cidade. Eu, enquanto
jornalista, não posso reportar de forma direta isso porque ele está
processando a cooperativa na qual eu exerço meu trabalho, por conta de uma
matéria que foi reproduzida em vários sites da esquerda brasileira, falando
dos desvios e corrupção praticada por ele. 
 Enquanto militantes, já fomos alvos históricos nas ruas, o próprio desfile
tradicional do sete de setembro com a participação de toda comunidade não
acontece mais, encerrou após o prefeito Wilson Trevisan anunciar que se
houvessem pautas de reivindicação nas ruas ele não permitiria mais que
acontecesse, e assim se fez, só os militares desfilam e as juventudes da PJMP
e PJR são constantemente ameaçadas em suas redes. 
 Temos um  outro elemento importante aqui na região que é o assassinato do
professor Marcelino Chiarello, em novembro de 2011. Entre as questões por
ele descobertas, estavam as irregularidades na terceirização das merendas
escolares, o que deu origem a uma Ação Civil Pública contra o ex-prefeito
João Rodrigues (PSD). Em março de 2011, questionou o estudo técnico usado
para instalar lombadas eletrônicas em Chapecó. João Rodrigues foi um dos
condenados a devolver os R$ 9 milhões arrecadados entre 2007 e 2011.



 Aconteceu inclusive em 2018 o primeiro julgamento popular do Sul do Brasil
sobre o caso de Marcelino. Julgamentos assim tiveram suas primeiras
experiências no Maranhão e na Bahia. 
 Então, considerando todos esses elementos que formam o estado de Santa
Catarina e a cidade onde vivo, São Miguel do Oeste, a reflexão que fazemos
do cenário é de que precisamos fincar os pés na estrada, conversar com o
povo, ir ao encontro, para garantir além das questões básicas da dignidade
humana, uma sociedade onde tenhamos paz, arte, livros para pensar,
educação popular e libertadora.  

2- Destaque as principais lutas sociais e políticas na região do Extremo Oeste
de Santa Catarina? 

 Nessa região, precisamos falar que a figura de Dom José Gomes, o bispo dos
pobres, sempre evidenciou um contexto de lutas históricas em defesa dos
empobrecidos, das mulheres, dos atingidos por barragens, dos povos
indígenas.
 Segundo informações do próprio site da Diocese, Dom José chegou em
Chapecó no dia 30/08/1968. A participação da Igreja Diocesana nas lutas pela
terra, tanto dos indígenas quanto dos pequenos agricultores, ligando a fé
com a prática da justiça. Essa participação de D. José aparece na organização
dos pequenos agricultores do Oeste em várias frentes, como na renovação do
sindicalismo, no surgimento do MST, do MMA, hoje MMC e na organização
dos atingidos pelas barragens (CRAB), hoje MAB. Foi dessa opção que
nasceram as Pastorais Sociais na Diocese (com destaque para a Pastoral da
Terra e a CPT).
 Falando a partir das organizações que integro, é preciso dizer que a Pastoral
da Juventude do Meio Popular (PJMP) nasceu em 1978 no Recife (PE),
carregando na história do seu surgimento as sementes jogadas pela
Juventude Operária Católica destruída pela ditadura com o golpe militar de
1964. Já a Pastoral da Juventude Rural (PJR) é uma pastoral da Igreja Católica
que nasceu no Rio Grande do Sul em 13 de março de 1983. Articula-se
nacionalmente em territórios camponeses em vários estados do país. 
 Uma luta histórica e muito puxada pelas organizações sociais,
especialmente das juventudes da PJMP e PJR, é a expansão do campus da
UFFS – Universidade Federal Fronteira Sul, para São Miguel do Oeste, onde
por vários momentos foram feitas reuniões, ocupações nas ruas com
mobilizações históricas, porém, os determinantes políticos não deixaram
que o campus fosse instalado. Outras pautas somam-se a história, como a
luta contra violência da juventude empobrecida e negra das periferias, saúde
e moradia digna. No caso da PJR que atua também conjuntamente a outros
movimentos camponeses e que integra a Via Campesina, na superação das
situações de opressão, desigualdades sociais, permanência do jovem no
campo e enfrentamento ao capital no campo.

3- Sobre a luta das mulheres e a organização em movimentos feministas
classistas. Quais dilemas se põem nesse contexto de luta pelos direitos das
mulheres, pelo fim da opressão, misoginia, machismo? 

 O Coletivo Feminista Classista que é a organização da qual me integro e
ajudo a construir esse espaço, nasceu de discussões e reflexões que a nossa
assessora Jô Pinheiro trouxe faz alguns anos. Primeiro vieram os estudos
sobre os diferentes tipos de feminismos até chegarmos a essa organização
autônoma, socialista e de identidade classista. Como na história se fala que a
luta das mulheres ela sempre existiu e depois se construiu a palavra:
feminismo, nosso coletivo se construiu por meio disso também, sempre



 entendendo que o machismo regrava e segue forte em todas as organizações
e coletivos sociais. Então buscamos por meio das interrogações da
companheira Jô, identificar “quem éramos” e “quem somos” essas mulheres
na história? Quais são as mulheres da nossa vida, aquelas que vamos nos
preocupar. 
 Nas palavras da companheira Jô: “Em fevereiro de 2012, no contexto da
preparação da jornada de luta do 8 de março, houve a formalização do
coletivo como organização política, fruto da convergência de relações de
militância historicamente construídas. O Coletivo declara que sua luta
política é, ao mesmo tempo, anticapitalista, anti-imperialista,
antipatriarcado, decolonial e revolucionária. Em termos de construção tática
são considerados os seguintes elementos orientadores: democracia, trabalho
político-social no território/base, educação popular, solidariedade de classe e
de gênero; articulação com outros setores e territórios em luta, homens e
mulheres em construção coletiva do feminismo classista”.
 Então passamos a nos encontrar, fazer formação de base, leituras como a
última que temos feito, com base no título da autoria Heleieth Saffiotti – A
mulher na sociedade de classes: Mito e Realidade. Também passamos a fazer
algumas leituras, ainda muito nascentes, trazendo presente a lutadora
histórica, como Rosa Luxemburgo, e fomos conhecendo Clara Zetkin,
também a Flora Tristan que é autora do conceito: “A mulher é proletária do
proletário”, que serviu de embasamento para as discussões.
 Estudar o Feminismo Classista para esse grupo do interior de Santa Catarina
significa compreender que não há possibilidade de construir uma sociedade
diferente, com justiça e dignidade, se não for de maneira coletiva. É entender
que mulheres e homens, trabalhadoras e trabalhadores vivem em uma
sociedade dividida em classes e que especialmente, as mulheres
trabalhadoras exploradas, além de sofrerem com o machismo em suas várias
expressões na sociedade, são mulheres proletárias que dividem a vida com
homens proletários e acabam sendo vítimas do machismo no próprio
contexto do proletariado. Significa também, que, a transformação nas
relações de gênero somente acontecerá se a luta for classista, se houver
entendimento de que é necessário promover a ruptura do sistema
capitalista, patriarcal e machista. 
 Mas então quer dizer que a luta das demais mulheres não é importante? Que
a mulher burguesa não tem direito de lutar dentro das estruturas ou de que
ela não sofre com o machismo? Essa mulher também sofre, pois, o machismo
é estrutural, preexiste ao capitalismo. Mas não é com ela que o feminismo
classista vai centrar forças e sim, com aquela mulher indígena, banhando seu
corpo em um tanque de concreto, no frio mais impetuoso, respirando o
veneno da plantação de soja pelo agronegócio, que cerca sua comunidade
ainda não demarcada, embora a constituição de 1988 lhe garanta acesso à
terra e vida com dignidade. A preocupação será também com aquela menina
da favela (Fabiula), que possui na sua história violências contínuas,
vivenciadas por sua bisavó, por sua avó (mãe de mais de 10), por sua mãe até
chegar nela própria. Será com a menina camponesa, que desde a roça lhes é
reproduzido que seu lugar é servindo seu futuro marido, como fizeram as
demais da família, estupradas todos os dias, corpos invadidos, sem direito ao
“não”, que tiveram sua produção roubada e suas terras também saqueadas.
 Nossa preocupação será com as guardiãs de sementes crioulas, da
ancestralidade, que se preocupam com a saúde do planeta, a vida dos povos.
Nossa preocupação será dialogar com o feminismo camponês, no contexto
de muitas opressões no campo, do avanço da fome, do empobrecimento. Será
com as meninas semelhantes da gente, que usavam forro como absorvente,
porque não tinha opção, ou tinham vergonha, ou tinham medo do que viria
depois da primeira menstruação. 



4- As mulheres são alvos de ataques, em muitas situações, sofrem desde o
ambiente de casa/familiar. A região do extremo oeste é marcada por muitos
casos de feminicídio, nos conte sobre essa realidade e sobre como seria
possível enfrentar tal situação.

 Quando o mês de julho se findava para que chegasse agosto e, com o novo
mês, os quinze anos do aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em 7
de agosto de 2006 e que contou com a força, em 2015, da lei do Feminicídio,
trazendo alguns avanços importantes no combate à violência doméstica e de
gênero, eu acabava de escrever mais uma matéria sobre violência praticada
contra uma jovem de 27 anos.
 Entre o dia primeiro de janeiro a 30 de junho de 2021, 20 mulheres
morreram vítimas de feminicídio em Santa Catarina – um crime de ódio para
denominar as mortes de mulheres por conta do gênero. A cada seis dias, uma
mulher foi morta no estado catarinense no ano passado e 59 mulheres foram
assassinadas por serem mulheres. Um artigo publicado pelo Instituto
Igarapé, aponta um aumento de 33% na média de casos em Santa Catarina
durante o período de isolamento se comparado aos dois primeiros meses de
2020.
 O que esses dados nos mostram: Que sem uma mudança na estrutura de
sociedade, a violência vai aumentar, ou será silenciada e os índices vão
reduzir. Existe uma delegacia de proteção? Sim. Onde um delegado assediava
essas mulheres, colocava em cheque a certeza de as vítimas terem provocado
o agressor. Existe uma forma de juntar provas? Fotogravar o corpo após as
agressões? Existe. Isso pode acontecer se a mulher sobreviver. Existe um
projeto muito importante do Curso de Psicologia em São Miguel do Oeste,
que, entre tantas situações, também atende casos de vítimas de violência
contra mulher. Mas e quando isso se tornará um processo de preocupação
coletiva? Quando vamos enfrentar a raiz do problema e entender que no
sistema capitalista a mulher, mesmo ocupando a câmara de vereadores,
mesmo tendo a “representatividade” garantida em algum setor da sociedade,
ela não estará livre das opressões? O problema é para além da
representatividade, é a estrutura racista e machista que domina tudo o que
fazemos, o que lemos desde a educação infantil, a formação das comunidades
e seus diálogos, a cultura, as artes. Como vamos mudar: Fazendo formação,
estudando, indo ao encontro de outras mulheres e homens para fazer o
diálogo, em um processo que é lento, mas necessário.

5- Recentemente a Chapecó teve a primeira vereadora mulher indígena de
sua história. Qual o significado disso para as mulheres e para os povos
indígenas da região, considerando o contexto conservador que prevalece? 

Realizamos um vídeo sobre isso, que poderia explicar na fala da Iara, essa
importância.
https://www.facebook.com/Portal.Desacato/videos/587337945796493

5- Como tem sido lidar e desempenhar as resistências e lutas sociais,
políticas, feministas, dentre outras, nesse contexto de pandemia? 

Importante dizer que a autocrítica já foi feita em muitas instâncias da
esquerda do Sul do país. E nessa autocrítica está o fato de que se deixou de ir
para as bases articular o povo e fazer o processo popular de organização
coletiva pois em um dado momento, se acreditou que com Lula, com Dilma
no poder, estava tudo tranquilo, mesmo que nesses governos enfrentávamos
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a falta de demarcação de terras indígenas, de uma reforma agrária popular,
de uma imprensa soberana, entre outros pontos. Neste momento o que
temos refletido é de que se falta voltar para a base para além de uma nova
eleição. Sabemos que com Lula no poder o povo terá um plano sanitário
decente, vamos conseguir caminhar nas ruas com um pouco de paz, mas
entendemos que isso não é suficiente para a soberania de um povo. Nós,
enquanto organizações da PJMP e PJR permanecemos nessa pandemia sem
ir para as bases. Tivemos um companheiro da PJR, negro, na UTI, vítima de
covid-19 e da antipolítica, que foi demitido em plena pandemia, e quase o
perdemos. Ele por sua vez perdeu seu pai para a covid e para os desvios no
plano de vacinação do município. Então nós tiramos como encaminhamento
político segurar a ida para as bases, fazendo o que podíamos no momento.
Agora, devagar, estamos retomando o processo com muita dificuldade, com
pouca estrutura, tentando ouvir, entender as realidades e com a certeza de
que nessa pandemia, o contexto social nos mostrou que é impossível não
lutar pela superação do capitalismo, que é impossível pensar uma sociedade
mais junta: nós queremos uma sociedade justa de verdade, não apenas o seu
meio termo. 
 Estamos precisando de paciência, pela crise sanitária, psicológica e
econômica. Mesmo a gente tendo representação na organização nacional da
PJMP por exemplo, somos contra qualquer tipo de reunião ou grandes
encontros. Temos que olhar primeiro se o companheiro tem o que comer ou
se tem conseguido sobreviver emocionalmente, para depois pensar em
outras grandes formas de luta. 

REFERÊNCIAS QUE INSPIRAM

No Projeto Flor de Anahí, buscamos referências culturais que inspiram nós
mulheres, que inspiram vocês nossas convidadas lutadoras sociais.
Queremos saber quais as referências artísticas fazem parte da sua trajetória
de vida? Sinta-se à vontade para nos contar o que você costuma ouvir, ler,
assistir, quais mulheres artistas te inspiram nas lutas diárias?

 Eu cresci ouvinte de rádio. Minha primeira referência é minha mãe. Com ela,
aprendi a conversar com o radinho e fazer daquele momento, o nosso
encontro. Mas o rádio tocava a indústria (ajoelha e chora – terrível), então, eu
gostava de programas onde rodava algum rock ou coisa do tipo. Nunca gostei
do “sertanojo universitário”. Meus irmãos ouviam Raul Seixas, Pink Floyd,
Carlos era atento para as músicas clássicas (eruditas na verdade), dizia que
era melhor para estudar. Na infância eu não tive muito acesso à livros, na
escola eu pegava alguns da biblioteca, mas gostava de revistas, jornais.
Depois com Carlos estudando, ele trazia algumas referências da filosofia,
alguns artigos que ele tinha acesso, ele fazia exercícios de escrita comigo,
também fazíamos momentos de leitura com ele lendo Dom Quixote, por
exemplo. Na militância, no grupo de jovens, foi nos apresentado a história do
contestado no rosto da juventude, sobre mulheres feito Chica Pelega e Maria
Rosa, mulheres firmes, que lideraram o povo na luta contra os coronéis.
Temos como referências as mulheres já citadas anteriormente também. (vou
mostrar algumas obras que recebi na pandemia e que tenho gostado de ler).
Sobre filmes e televisão, eu nunca fui muito próxima. 
 A televisão quando criança, também me mostrava apenas a indústria, as
novelas e desenhos. Um só canal era o de acesso, a Globo, o resto não pegava
no lugar onde morávamos. Depois, quando ganhamos um aparelho DVD do
meu irmão mais velho, passamos a alugar filmes, a assistir Tróia e coisas do
tipo. Meu pai gostava desse tipo de filme e minha mãe nunca teve tanto o
que escolher para ver. Hoje gosto de assistir obras do cinema brasileiro como
Carandiru, Cidade de Deus, Estômago, mas não tenho tanta proximidade
com as telas. 



 Seria um erro eu dizer que cresci ouvindo e assistindo materiais de
Mercedes Sosa, Violeta Parra, Silvio Rodrigues, Victor Jara. Calculo que há
oito anos mais ou menos, o acesso a essas/es artistas foi possível. Sobre as
leituras e cinema não é diferente. O Brasil é um país que onde 30% dos
brasileiros nunca compraram um livro (Pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil, do Instituto Pró-Livro). E sobre isso, recaem vários fatores, mas
considerando o Brasil um país “colonial”, entendemos que onde não se lê, se
governa, se impõe, se domina. 

No desfecho da live, a convidada Cláudia apresentou o projeto Flor de Anahí-
Mulheres Lutadoras Sociais e sua equipe com a seguinte poesia a qual somos
imensamente gratas: 





  
MarinalvaMarinalva

OliveiraOliveira  

"(...)A ofensiva constante do capital contra o trabalho
precisa ser detida. precisamos construir um modelo de
intervenção popular, trazer a esperança para nosso
povo(...)"



 1- Marinalva Oliveira é professora da Faculdade de Educação da UFRJ;
Coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica,
Desenvolvimento e Aprendizagem; Ativista pelos direitos das Pessoas com
Deficiência; Movimento de mães e pais de adolescentes com deficiência e/ou
comorbidades de Niterói; Base do Movimento Docente do ANDES-SN e Ex-
Presidente do ANDES-SN. Marinalva, como foi a sua infância e a sua
adolescência? Nos conte sobre a sua origem enquanto mulher filha da classe
trabalhadora. 

  Nasci no interior da Bahia e minha infância foi entre os estados da Bahia,
Minas Gerias e Espirito Santo. Meu pai trabalhava como empregado nas
fazendas e a gente morava na roça. Fiz todo o ensino primário na escola
Rural, minha mãe era a professora (ela tinha apenas a 4 serie escolar).
Quando eu tinha 12 anos meus pais se mudaram para o Pará em busca de
melhoras de vida (era o mito que no Pará distribuíam terras). Na verdade o
que encontrou foi uma falsa realidade e fomos morar no meio da mata. Para
eu estudar tive que ir morar na cidade com 13 anos, trabalhar como
empregada doméstica sem remuneração, pois trocava a comida e dormida
pelo trabalho. Depois passei a trabalhar como vendedora em lojas de tecidos.
Desde cedo conheci a fome, a exploração, o machismo e a pedofilia, mas
também a importância da solidariedade e da partilha. Mais tarde fui morar
em Belém para me preparar para o vestibular fazendo cursinho. Tive uma
bolsa estudantil dada pelo município, mas que não pagava as contas: assim o
dia que almoçava não jantava e, passei a trabalhar vendendo pelas ruas água
sanitária e planos de saúde. 
Aprendi com a vida que direito se conquista e se defende com luta coletiva.
 
 2- Qual é a sua área de formação profissional/especialização? E como se deu
o seu ingresso na docência em universidade pública? 

Na UFPA formei em Psicologia e, depois me tornei professora substituta na
UFPA, e após, Professora efetiva na UNIFAP (Universidade Federal do
Amapá). Início da minha trajetória na luta em defesa da educação pública-
SINDUFAP e ANDES-SN. Sou mestre e doutora em Psicologia pela UFPA e
USP. Sempre estive engajada no movimento docente, presidi o SINDUFAP
(Seção sindical da UNIFAP) e Presidi o ANDES de 2012 a 2014; Vice Presidente
de 2014 a 2016.
 
 3- Marinalva, conte-nos um pouco sobre a sua atuação no âmbito sindical e
enquanto presidenta do ANDES-SN. 

Em 1985 passei no vestibular na UFPA e comecei a trabalhar como bancária.
Foi nesse período que conheci a força e importância das greves e das lutas
coletivas para defender os direitos dos trabalhadores. Eu trabalhei em um
banco privado e foi uma época marcada por grandes greves, em que paravam
todo o setor bancário. No nosso caso, no Itaú, era uma repressão muito
grande e, no dia anterior, era avisado que quem saísse da agência no dia da
greve e fosse para a rua estaria demitido. Eu era caixa na época e o que a
gente articulava? Quando eles chegavam ao banco, nós parávamos de
atender e cruzávamos os braços. A gente não saía do banco, mas não
atendíamos. Quando o caixa para, o banco todo para e, depois de umas horas,
ficava insustentável. Aí, o gerente tomava a providência de dispensar os
clientes e aderíamos à greve. 
Depois fiz mestrado e doutorado e ingressei na UNIFAP como professora
efetiva. Com tudo que tem sido implantado pelos governos por anos, pela
destruição do projeto de universidade que nós defendemos, fizeram com
que, ao entrar na universidade, me indignasse, porque aquela universidade
que eu estava entrando já não era mais a que eu estudei, ela era bem
diferente. Então, comecei a participar de eventos, promovidos pelo sindicato
da minha universidade, no início de 2000. A universidade que eu trabalhava  
 



estava começando, não tinha nenhum laboratório de pesquisa na época,
nenhum grupo de pesquisa. Nós éramos os primeiros sete doutores dessa
universidade e havia uma cobrança de que nós tínhamos que produzir e
perguntávamos: “Quais são as condições?” A resposta que nos davam era que
tínhamos que buscar o modelo de professor empreendedor. O SINDUFAP
ainda não era seção sindical do ANDES e quando cheguei, no ano 2000,
demos continuidade à organização. Assim que cheguei à UNIFAP, como já
disse antes, o clima era de indignação, devido ao desmonte da carreira
anterior e da implantação do modelo produtivista. Em uma universidade
pequena e em um estado que é um ex-território, que tem muita perseguição
política e onde todo mundo conhece todo mundo, teve um certo destaque a
minha participação. Não tínhamos reitores eleitos, tínhamos reitores
indicados pelo Sarney e o primeiro movimento que fizemos foi para que
tivesse eleição para reitor na UNIFAP. Tivemos essa vitória um ano depois
que chegamos lá. Na sequência, tivemos a primeira diretoria eleita pela base,
composta, justamente, por aquelas pessoas que estavam à frente do
movimento. Eu me lembro de que nessa composição eu entrei como
secretária geral; em seguida, o companheiro que foi eleito presidente, saiu da
Universidade e foi para a UFPA. De imediato, tive que assumir a presidência.
Além de estar no movimento, eu incomodava por ser de fora, havia
xenofobia. Foi muito difícil, mas o movimento era construído em unidade,
principalmente com o movimento estudantil e com os técnicos
   Ser Presidente do ANDES, foi muito difícil, porque esse sindicato é uma
referência nacional e internacional dentro do setor da educação. Não só para
o movimento docente, mas também para o movimento estudantil e outros
sociais e classistas. Quando o coletivo conversou comigo para que eu
disponibilizasse o meu nome, de imediato, avaliei duas coisas: precisava dar
atenção ao Gabriel, meu filho (na época com cinco anos de idade), que tem
síndrome de Down e precisa de muita estimulação em casa; e eu achava que
não estava preparada para assumir a presidência. Apesar do trabalho ser
coletivo, em determinadas horas o presidente é solitário e tem que tomar
decisões na ausência dos outros, além de ter que ir a diversos lugares para
representar a entidade. Ele é um solitário que vai carregado de significados
do coletivo, o que é muito difícil, é muita responsabilidade. Mesmo com as
dificuldades que se apresentavam no momento, decidi aceitar o desafio,
confiando nos companheiros que estavam vindo junto comigo. Isso foi em
janeiro de 2012. Em 17 de maio, a greve foi deflagrada e tomei pose em junho
de 2012 e de lá direto para Brasília, comando de greve. 
Nós estávamos em um momento de uma greve histórica com adesão de
cinquenta e seis IFES. O governo tinha suspendido as negociações e
estávamos em um impasse. Tínhamos o desafio de tocar a greve, a partir do
que já estava ali posto, da política que o comando de greve havia traçado. O
conforto era estar ao lado dos companheiros que vinham de outras
diretorias. Lógico que não foi fácil, porque havia uma expectativa muito
grande com a mudança da diretoria, mas o trabalho que o ANDES-SN
promove é sempre no sentido da coletividade. Também durante a minha
gestão, vivenciamos no Brasil as manifestações de junho de 2013. Primeiro, é
importante contextualizar que o que aconteceu em junho teve um levante
espontâneo, que pegou de surpresa os setores organizados. O pessoal dizia
que o gigante acordou, mas ele acordou porque os anões nunca dormiram. As
bandeiras levantadas eram as de sempre: saúde, educação, transporte,
moradia; justamente o que o governo mais tinha retirado da população, que
são os direitos sociais. Também realizamos I Encontro Nacional de Educação,
o ENE. A realização do ENE foi um marco na história. Havia dez anos que o
ANDES vinha tentando rearticular o fórum nacional em defesa da escola
pública. Nunca tivemos sucesso nesse percurso por conta da cooptação de
alguns movimentos sociais, por parte do governo Lula. O ENE foi uma vitória
política fantástica, pois conseguimos, pela primeira vez, aglutinar os setores
da esquerda que estavam envolvidos com a questão da educação e também
outros sindicatos que não estão envolvidos diretamente com a questão da
educação, mas com a discussão sobre a educação como um direito da
sociedade. Outra vitória importante do ENE foi aglutinar parte do 



MOVIMENTO ESTUDANTIL DE ESQUERDA 

4-Conte-nos sobre a sua aproximação com as pautas pela defesa dos direitos
das Pessoas com Deficiência e também sobre a sua atuação enquanto ativista
no Movimento de mães e pais de adolescentes com deficiência e/ou
comorbidades de Niterói. 

  Há 16 anos, quando entrou setembro, veio a boa nova andar nos
campos....Gabriel nasceu e a gente plantou juntos, sonhamos juntos,
semeando as canções no vento...vimos crescer nossa voz... Mas Já choramos
muito....Mesmo assim é fácil inventar com Gabriel, todo dia Uma nova
canção e surge o sol de primavera! Pensei que sabia a "lição...de cor", mas
todo dia "Só nos resta aprender". Gabriel tem me ensinado a ser uma mãe
imperfeita (sem romantismo e sem culpas); tem me ensinado que ele vai ser
"o que ele quiser" (sem métrica); não existe manual para ser gente! Para ser
gente basta ser humano, para ser humano basta ser simples e seguir o
caminho do amor, solidariedade e da tolerância. 
Sou mãe de três filhos, dois foram adotados com 2 e 3 anos de idade, apenas
Gabriel é filho do útero. A notícia de que Gabriel provavelmente tinha Down
chegou aos 7 meses de gestação e só foi confirmada após o parto. A tristeza e
o medo foram os primeiros sentimentos que me abalaram. Estes sentimentos
eram resultados do mundo excludente que Gabriel teria que enfrentar. Tinha
medo das doenças que poderiam acompanhá-lo, enfim... congelei! Mas era
necessário descongelar e seguir em frente. Foi nesse contexto que iniciei a
busca por informações, começando por mudar o objeto das minhas
pesquisas acadêmicas. Era uma necessidade minha e não do Gabriel.
As necessidades do Gabriel, são necessidades humanas, como de qualquer
outra criança. E estas necessidades dependem, principalmente, das
mudanças sociais para superar estigmas e preconceitos. 
Gabriel aprendeu e continua aprendendo porque trabalhamos e construímos
condições favoráveis. Mas são favoráveis porque pagamos para tê-las. Desde
o momento do nascimento, Gabriel foi estimulado por diversos profissionais
e continua até os dias atuais. Infelizmente, o mesmo não ocorre com as
crianças com síndrome de Down de baixa renda, por falta de políticas
públicas de estimulação precoce, educacional e de saúde. Mas parte da
história do Biel foi e é construída por uma rede de solidariedade com os
irmãos Andrew Costa, Andressa Costa e o pai. 
Fomos caminhando com uma rede de apoio formada pela família,
profissionais, grupo de pesquisa. Levei nossa luta para os espaços sindicais,
acadêmicos, familiares, ativistas de mães e pais de pessoas com deficiência,
encontrei outras mães na luta e me juntei. Sempre tive a certeza que sozinho
ninguém avança. Bem, foi aí que assumi mais uma luta: pela inclusão ampla,
geral e irrestrita das pessoas com deficiência. Levando a discussão para
dentro dos sindicatos, partidos e outros círculos sociais que frequento,
transformei essa pauta em meu objeto de estudo na universidade,
organizando grupos de estudos e promovendo seminários, palestras,
formação de profissionais e congressos. É uma luta contra a correnteza
normativa que oprime, invisibiliza, tira a representatividade de quem não se
enquadra na concepção de “sujeito universal”. As maiores barreiras na vida
das pessoas com deficiência decorrem destes padrões normativos opressores
e muito menos da deficiência, ou da pessoa. Lutamos para que nossas ações
tenham como princípio a emancipação com a superação da opressão das
pessoas com deficiências, na direção de romper com as amarras e nos
libertar. Lutamos para que nunca seja naturalizado qualquer forma de
opressão e contra o Capacitismo! Quando vejo o desenvolvimento do meu
filho, através de todas as terapias e suplementos (pago por nós), fico
pensando nas crianças, que por falta de políticas públicas, não têm a mesma
oportunidade. São segregadas socialmente e excluídas de participar do
mundo. É a cultura do capacitismo. Por isso também o meu envolvimento no
dia a dia por políticas públicas para todo(a)s as pessoas com deficiência. Por
elas, pelo Gabriel Oliveira Costa, só temos uma saída: lutar dia e noite para 



que todo(a)s tenham direito a qualidade de vida digna. É direito humano! São
barreiras históricas e principalmente a atitudinal e que se aprofundou na
Pandemia. A situação de desigualdade estrutural vivida por pessoas com T21
aumentou e se aprofundou no contexto da pandemia da Covid-19, os
governos sequer adotaram protocolos de atenção prioritários destinados às
pessoas com T21, que não foram incluídas como grupo de risco ao contágio
da Covid-19. Gabriel é vulnerável à COVID 19 e estamos isolados desde o dia
14 de março de 2020 e estava sem perspectiva de vacina, apesar de ser
vulnerável. Em 11 de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizou o uso da vacina da Pfizer para adolescentes na faixa etária
de 12 a 17 anos. Assim, a vacina da Pfizer passou a ser a única opção para esse
grupo etário. Havia a vacina porém o governo não atendia e colocava essa
população de pessoas com deficiência como prioridade a serem vacinadas.
Daí surgiu aqui em Niterói o Movimento de mães e pais de adolescentes com
deficiência e/ou comorbidades e fomos para a luta. Era necessário que
adolescentes com deficiência permanente e/ou comorbidades fossem
priorizados imediatamente, para terem o direito ao retorno às atividades
presenciais sem correrem riscos, como aulas junto aos demais estudantes.
Afinal, se não fosse vacinada, essa população seria excluída da escola, o que
ocasionará aprofundamento do capacitismo já tão presente historicamente.
Após dois meses de luta, conseguimos a vitória de Niterói ser uma das
primeiras cidades a vacinar adolescentes com deficiência. Fomos exemplo
nacional de luta e inspiramos outras famílias em outros municípios a
organizarem a luta por vacina.

5- Como você enxerga o impacto das reformas educacionais sobre os
movimentos sindicais e estudantis? Queremos saber também, quais os
maiores desafios enfrentados pelos movimentos sociais e as entidades
sindicais no tempo presente.

Os últimos governos realizaram cortes drásticos orçamentários, ou seja,
subfinanciaram e asfixiaram as instituições para oferecer como medida de
salvação a privatização. Todas estas medidas estão a serviço do setor
hegemônico do capital e precisamos recompor as forças na luta para exigir
que o Estado não tome a educação como gasto público e sim como
investimento social e político, o que só é possível se a educação for
considerada um direito e não um privilégio. A Educação é um direito
universal das pessoas, portanto a sua defesa é pela ampliação de
participação. No atual governo todas essas políticas se aprofundaram. O
governo Bolsonaro, respondendo particularmente ao núcleo do
fundamentalismo ideológico, elegeu a educação como uma das pautas
prioritárias para sua ofensiva, principalmente em se tratando da educação
superior. Governo retrógrado, que está em guerra contra o conhecimento e é
formado por equipe de pessoas que defendem que a terra é plana, que dizem
que o aquecimento global é uma invencionice dos comunistas (?), escolheu a
educação como alvo prioritário dos ataques infundados e vem cumprindo o
projeto de desmonte total. O contingenciamento orçamentário para a área
da educação foi de aproximadamente 15% para educação básica e o de
aproximadamente 30% para as IFES. A restrição dos recursos destinados
pelo governo federal para a educação e a ciência e tecnologia impactaram no
orçamento das universidades federais (incluídos os hospitais universitários)
e de órgãos de apoio e fomento à pós-graduação e à pesquisa. A grave
restrição de recursos de custeio e investimentos, se não for revertida, poderá
inviabilizar no curto prazo o funcionamento das universidades federais e dos
hospitais por elas mantidos. Uma perda irreparável. 
Caso a contrarreforma Administrativa seja aprovada, o impacto no âmbito
das Universidades será o desmonte total e irreversível na precarização das
condições de trabalho e estudos, na lógica meritocrática, no ataque a
autonomia das IFES. Consideramos este conjunto de relações e ações contra 
 



as IFES como parte do projeto do Capital para a Educação, pois existem
interesses comerciais e de capitais financeiros em jogo. Uma série de
empresas de ensino, fazedoras de cartilhas, vídeo aulas, desenvolvedores de
soluções digitais, etc. com a concepção de ensino bancário, que tratam a
educação como mercadoria consideraram a pandemia da Covid-19 uma
oportunidade e de forma oportunista expandiram suas redes, cadeias e
capitais, tanto oferecendo as soluções digitais e materiais, como captando as
postagens de docentes, como matéria prima para ampliação dos algoritmos e
desenvolvimento de inteligência artificial, visando a interesses próprios e
por definição alheios e contrários ao ensino público, gratuito e de qualidade. 
Outro ataque em curso é a proposta apresentada pelo MEC, sem nenhuma
discussão, sobre o retorno das escolas e classes especiais para as pessoas com
deficiência como modelo segregador. Um verdadeiro retrocesso, diante de
conquistas recentes, entre elas o fim da segregação em escolas especiais e o
direito das pessoas com deficiência frequentarem escolas regulares. Mesmo
com a ausência do Estado no aporte de recursos, a chegada das PCD nas
escolas regulares quebrou paradigmas e, quando tiveram condições
adequadas, aprenderam e se desenvolveram. Assim, nenhuma pessoa com
deficiência, se tiver condições adequadas, necessita de escolas e classes
especiais. O que é preciso, agora, é avançar, investindo em formação
continuada, em parcerias com as Instituições de Ensino Superior públicas e
gratuitas para a formação e para pesquisas na área. É preciso o aumento dos
investimentos para prover a inclusão escolar de tudo o que lhe é devido,
garantindo o paradigma inclusivo que prevê ingresso e permanência com
qualidade em classes comuns de escolas regulares. 
Portanto, é urgente fortalecer a luta contra o desmonte da Educação pública
e gratuita. 
A situação exige de todas e todos nós a unidade para lutar contra todas as
medidas que vem buscando destruir a educação pública brasileira, impostas
pelos diferentes grupos e organizações da burguesia e contra este governo
inapto para atender às questões sociais e servil ao capital-imperialismo e que
vem destruindo a educação brasileira. 
Não há alternativa, senão as lutas populares e sindicais na defesa radical da
Educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e socialmente
referenciada.

 6- Vivemos atualmente em um contexto político-econômico de profundo
desmonte, de diminuição e não garantia dos direitos, de ataques
cotidianamente sofridos por nós classe trabalhadora, isso decorre deste
governo genocida que cada dia sabota mais a sobrevivência do povo
brasileiro. Como você enxerga todo este contexto caótico nacional, no
âmbito econômico, político e social? E como tem se posicionado quanto a
esta realidade, enquanto mulher lutadora social e pertencente a classe
trabalhadora?

A pandemia de Covid-19, associada às negligências governamentais, segue
matando muitos, aprofundando a precarização das condições de vida e
ensejando ataques aos direitos sociais dos(as) trabalhadores(as). Com a
pandemia a média do total de mortos por dia ocorreu acima de 1 mil, um dos
maiores índices de mortalidade no mundo, especificamente majorado na
população mais vulnerável socialmente. O transbordamento de um sistema
público de saúde já precarizado pelas políticas neoliberais de cortes
orçamentários, a falta de coordenação nacional e até mesmo a interdição no
Sistema Único de Saúde (SUS) com intervenção militar, resultam na
desigualdade de acesso aos serviços de saúde. A falta de investimento em
ciência e tecnologia tem demonstrado, durante a pandemia, a extrema
dependência tecnológica do país em relação a princípios ativos,
medicamentos, biofármacos, insumos e equipamentos como respiradores,
EPI entre outros. Na crise sanitária em curso, ficaram, mais uma vez,
evidentes os efeitos nefastos da negligência governamental e da corrupção 



 nas parcerias público-privada. Desde o início da pandemia, Bolsonaro se
posicionou contra as medidas que poderiam reduzir sensivelmente a
disseminação da doença. O governo fez da pandemia uma oportunidade para
passar as contrarreformas administrativa e tributária, bem como para
agilizar as metamorfoses do trabalho e da educação com as novas
modalidades de trabalho remoto. A negligência do governo federal, no
tocante ao fortalecimento da vacinação, levou a um crescente desgaste de
Bolsonaro. 
O esgarçamento da popularidade deste governo foi ampliado por grandes
atos que levaram às ruas das capitais e maiores cidades do país a indignação
contra a política ultraliberal e genocida vigente. Às organizações da classe
trabalhadora responderam de forma organizada e politicamente à altura da
agenda regressiva e genocida implementada pelos governos, unindo a defesa
das condições de trabalho e vida das amplas massas do povo à luta pela
vacina garantida pelo SUS para todo o povo.
Além disso, a pandemia de Covid-19 agravou o quadro de crise econômica,
iniciado em 2008, que, no Brasil, pôs em xeque a política de conciliação de
classes. Essa crise acirrou a disputa pelo fundo público, fazendo o bloco no
poder assumir como prioritária a aprovação da série de contrarreformas do
Estado, que visa a reduzir os gastos com saúde, educação, assistência social e
outras áreas sensíveis, para gerar superávit destinado ao pagamento de juros
a grandes instituições financeiras. Essa drenagem de recursos públicos para
o mercado é causa da falta de mais investimentos para que o SUS tenha
meios que o habilitem a melhor enfrentar os efeitos da pandemia. 
Os trabalhadores e as trabalhadoras com vínculo precário, ou sem carteira
assinada, foram as vítimas mais gravemente atingidas pela escalada da
carestia. A extinção do auxílio emergencial, no início de 2021, jogou milhões
de brasileiros/as numa situação de completa penúria. Essa política de fome,
no contexto de uma crise sanitária que se agrava, é mais uma demonstração
do caráter genocida do governo Bolsonaro. 
O futuro reservado para a classe trabalhadora e das pessoas em situação
estrutural da pobreza será cada dia pior em situação estrutural de miséria
absoluta; aumento da inflação nos alimentos básicos; e recorde em números
de desempregados e, alguns, em situação de trabalho informal.  E estamos
hoje diante de uma contrarreforma Administrativa como parte de um
processo histórico mais longo. No momento atual, o governo Bolsonaro
propõe uma Reforma Administrativa que subverte as bases constitucionais
da organização estatal, aponta para a privatização ou a extinção pura e
simples de entidades públicas. Para os servidores públicos, por exemplo,
acaba com o Regime Jurídico Único. O fim da estabilidade do Serviço Público
significa, na prática, o aparelhamento clientelista das funções do Estado e o
fim da garantia de oferta de direitos sociais básicos em sua plenitude,
pautados pelo conhecimento especializado. Sem dedicação exclusiva, ao(a)s
servidore(a)s públicos é oferecida a “oportunidade” de acumular cargos
concomitantes à subtração de direitos, ao mesmo tempo em que os/as deixa
reféns dos governos. O objetivo da Reforma Administrativa é, pois, diminuir
o tamanho do Estado, não para que ele seja mais ágil, mas para que o setor
privado lucre com as atividades que até então eram públicas. As
consequências no serviço público incluem a redução de atendimento à
população. 
A crise sanitária e humanitária diante da pandemia tem demonstrado a
importância de um sistema público e, apesar dos recorrentes cortes de
recursos e das tentativas de desmonte do SUS, das universidades e
instituições de pesquisa, são os servidores dessas instituições públicas que
estão dando respostas diretas à pandemia do Coronavírus. Todos esses
serviços podem desaparecer do dia para a noite e, por isso, a luta contra a
PEC 32 é uma obrigação de toda a população que depende de políticas
públicas.
A ofensiva constante do capital contra o trabalho precisa ser detida.
precisamos construir um modelo de intervenção popular, trazer a esperança
para nosso povo. É fundamental a retomada das ruas pela classe 



 trabalhadora, alimentando e sendo alimentada pela dura batalha pela
sobrevivência em meio a uma pandemia sob um governo que tem como
projeto crime humanitário. Somente uma ofensiva dos de baixo pode
impedir a barbárie já existente. 
Derrubar Bolsonaro é só o primeiro passo para mudarmos este jogo! É
importante compreender que é um momento oportuno para pôr fim à
narrativa de um ascenso da extrema direita e da esquerda em recuo. Quem
está em recuo é a direita. Nossa tarefa central é derrubar Bolsonaro e as
circunstâncias estão postas nessa direção. É preciso retomar a luta para
derrubar Bolsonaro, Mourão e seus ataques à classe trabalhadora.
O nosso desafio é construir a luta em defesa dos direitos da classe
trabalhadora, para que os recursos públicos sejam destinados aos serviços
públicos e contra a reforma administrativa, lutar pelas liberdades
democráticas e contra os crimes de racismo, homofobia, machismo e
capacitismo. Uma agenda classista que envolva a fundamental defesa dos
direitos trabalhistas, incluindo as demandas dos trabalhadores que estão na
informalidade com uma compreensão da classe trabalhadora mais ampla.
Para isso é importante a construção de um movimento em unidade que
tenham em comum a verdadeira oposição ao capitalismo. A nossa luta é da
classe trabalhadora contra o capital e os problemas do Brasil exigem o povo
nas ruas. Não há caminho fora da luta! 

7- No Projeto Flor de Anahí, buscamos explicitar referências culturais que
inspiram nós mulheres, que inspiram vocês nossas convidadas lutadoras
sociais. Queremos saber quais as referências artísticas que fazem parte da
sua trajetória de vida. Sinta-se à vontade para nos contar o que você costuma
ouvir, ler, assistir, enfim… quais mulheres artistas (e/ou não artistas) te
inspiram nas lutas diárias?

Ouço Marisa Monte, Elza Soares, Maria Bethania e Chico Cesar. Leitura
ultimamente, são políticas e acadêmicas, mas adoro romances. Tenho muito
como inspiração a Frida Kahlo e Rosa de Luxemburgo; duas mulheres
feministas, com deficiência e socialistas.





  
Lirous K'yoLirous K'yo  

Fonseca ÁvilaFonseca Ávila

 "Sempre digo a qualquer pessoa da comunidade LGBTI+
quando fores fazer alguma coisa, seja sempre a melhor.
Não importa como, mas tente mostrar 3x mais o seu
trabalho, porque enquanto muitas pessoas terão apenas
a técnica apontada como um fator possível de avaliação
do seu trabalho, nós teremos ainda o nosso gênero e
sexualidade pautados. Sempre seremos menos por
sermos da comunidade LGBTI+."



 1- Encontramos as seguintes informações sobre você: Natural de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, porém atualmente morando em Florianópolis,
Lirous trabalha com movimentos sociais desde 2004. Assistente Social
formada pela UFSC (2016). DJ desde 2016, produtora musical com formação
pela AIMEC (Academia Internacional de Música Eletrônica ). Coordenadora
Geral da ADEH - Associação em Defesa dos Direitos Humanos. Sobre sua
origem de classe social, compartilhe com a gente como foi sua infância e
adolescência? Tendo em vista que, vivemos em uma sociedade em que a
intolerância e a violência de gênero são massivas, de que forma enquanto
mulher trans os enfrentamentos/resistência das suas vivências contribuíram
para o início da sua trajetória de luta enquanto defensora dos direitos
humanos? 

 Como venho de uma família extremamente católica, sempre achei que a
minha vida seria pautada na religião. Acreditava piamente que seguiria a
carreira religiosa, então conversas a respeito de gêneros e sexualidades eram
praticamente proibidas na minha família. A sexualidade foi algo que fui
descobrindo muito tarde, mesmo tendo sofrendo algumas violências na
adolescência eu não tinha um entendimento real do que ocorria. Preferia não
ter sofrido as violências para me engajar ao movimento social. 

2- Segundo dados, o ponto mais alto da vulnerabilidade em relação à
violência de gênero ocorre no período de formação da identidade. Dito isso,
gostaríamos que você dividisse com a gente como foi esse processo de
formação/reconhecimento, tanto no âmbito familiar quanto no profissional. 

Na realidade não teve, isso só vem a aflorar após o meu primeiro
relacionamento, até então, sem informação eu não sabia nada a respeito do
que se passava comigo, só sabia que não se encaixava e era diferente. Sofri
diversas violências no campo profissional, mas nenhuma delas foi ligada a
minha sexualidade, e sim todas elas ligadas a minha identidade de gênero.
Me assumi longe da família, estava fugida, tentando sobreviver ao meu
agressor de violências domésticas.

 3- Trabalhando com movimentos sociais desde 2004, o que te motivou a
cursar e se formar em Serviço Social pela UFSC em 2016? Nos conte um
pouco dessa sua opção de curso e do seu percurso acadêmico. O que estudou
no seu TCC? Como percebe a atuação do Serviço Social junto à população
LGBTQIA+? Sofreu algum processo de violência e preconceito ao longo da
sua graduação, na universidade? E demais elementos que queira
compartilhar sobre esse âmbito formativo.

 O motivo principal foi de eu ter participado do maior documento a respeito
de inclusão de travestis e transexuais na UFSC no ano de 2012. Foram meses
escrevendo um documento, construindo e fazendo com que ele se tornasse
viável para tentarmos combatermos preconceitos. Por muitos anos, esse
documento foi modelo as demais universidades do país. Neste mesmo ano,
enquanto coordenadora da ADEH, bolamos um pré-vestibular, onde todas de
nós passamos. Foi o que me motivou estar na universidade. Minha formação
católica fazia estar muito perto das damas de caridade e das assistentes
sociais, tinha uma certa admiração por elas. E por esse motivo que me
inclinei ainda mais para o curso. Meu TCC tem o tema de: Travestilidade e
Transexualidade o que o Serviço Social tem a ver com isso? E foi através de
uma temática afrontosa que consegui chamar a atenção de alguns docentes
para a temática. O Serviço Social ainda é muito conservador, e foram
inúmeras violências que sofri no campus. 

4- Assistente Social, DJ, produtora, Gamer, Coordenadora geral da ADEH,
ativista e dedicada a trabalhos em movimentos sociais, de que forma você
gerencia tantos meios e espaços de atuação, e como você os interliga?



   Arte, tudo de certo modo tem ligação com a arte, e na letra de uma música
mais ativista, é em um posicionamento político firme em um jogo de
videogame. Não existem ferramentas mais eficazes do que essas para
alcançarmos o público jovem. Isso ainda ‘comba’ com a forma que eu me
visto, pois quando trabalho com adolescentes, tenho roupas mais teans, com
temáticas de jogos e filmes que eles adoram. 

5- As diversas variações da sigla LGBTQIA+ frequentemente ganham novas
denominações. Exponha para a gente de forma ampla o seu posicionamento
quanto à importância de especificar cada grupo. 
  
   Sou bem radical quanto a isso, pois sigo uma vertente nacional e não como
ativista da internet. Acho super importante todas as representatividades
desde que elas não estejam somente sentadas na frente de um computador
esperando que os ativistas atuantes de forma política organizada
representem as suas pautas. De nada adianta ter um alfabeto inteiro se quem
está lutando para as pautas são sempre gays, lésbicas, intersexos,
transexuais e travestis. Precisamos da representação dos Bi’s, dos Queers,
dos Não-binares. Eu enquanto travesti que reivindicamos desde a década de
70’ direito a educação, assistência social e trabalho, não vou parar para
incorporar mais uma pauta de luta que não será vencida. 

6- Recentemente, a negligência da comunidade cis em usar pronomes
incorretos ao se referir às pessoas da comunidade transgênero ganhou
intensa visibilidade nas mídias, devido à participação de Linn da Quebrada
em um reality. Fato que trouxe à tona também o debate sobre a importância
do reconhecimento do nome social. Dito isso, Lirous, nos fale sobre sua
experiência nesse contexto e a importância desse reconhecimento. Diga-nos
o que você acha desse recorrente fato da população brasileira considerar
importante determinadas pautas somente em ocasiões momentâneas. Na
sua opinião, a que fatos e interesses esse ‘hábito’ estão atrelados?
 
  Não há outra explicação do que a transfobia. Há anos que estamos
acostumados a chamar Madonna, Lima Duarte, Cissa Guimaraes, Gloria
Menezes dentre outras tantas como a própria cantora Anitta. Nos manter em
lugares de vulnerabilidades fazem com que continuemos servindo o capital
da forma com que ele gosta, nas esquinas, amantes, dependentes de
trabalhos sexuais. A família tradicional brasileira nos quer como amantes,
mas não circulando nos mesmos espaços que circulam as suas famílias.
Respeitar o nome social é promover a inclusão.

 7- Inicialmente voluntária da ADEH (Associação em Defesa dos Direitos
Humanos) que é uma instituição que acolhe LGBTs e mulheres cis vitimas de
violência, conte-nos como é ofertado esse acolhimento e qual é o papel e
enfrentamentos que agora, como Coordenadora Geral da ADEH, você
enfrenta no cotidiano da entidade? 

   Falta de dinheiro é o principal, inclusive temos um apoia-se que é pouco
movimentado: https://apoia.se/lgbt que vem a longa data se arrastando para
conseguirmos nos reerguer. Por muito tempo for com dinheiro próprio meu,
que ‘desviava’ da minha casa, como contas e aluguel. Depois passou a ser do
meu trabalho com discotecagem e hoje estamos tentando fazer com que o
apoia-se funcione. A ADEH oferece acolhimento psicológico, social e jurídico
gratuito a população de mulher cis heterossexuais e LGBTI+.

 8- Há muitas vítimas de violência que não denunciam as agressões sofridas,
o que nos faz pensar que o índice de violência contra a comunidade
LGBTQIA+ provavelmente está subestimado. Já foi comprovado que esse
fenômeno ocorre entre as mulheres vítimas de violência. Com base em suas
percepções quais são os motivos que impedem as vítimas de violência de
fazerem a denúncia? 



  Medo dos agressores, medo da polícia, traumas, certeza do impune, tudo
isso gera esse desconforto o que acaba gerando essa não notificação das
violências.

 9- Como resultado de muitas lutas, atualmente as mulheres DJ, cantoras e
produtoras vêm ampliando e conquistando um espaço no universo musical
historicamente dominado por homens. De que forma você lidou com esse
contexto e possíveis preconceitos? E pra você de que forma a música pode
ser uma ferramenta para o fortalecimento das pautas feministas e da
comunidade LGBTQIA+? 

   Sempre digo a qualquer pessoa da comunidade LGBTI+ quando fores fazer
alguma coisa, seja sempre a melhor. Não importa como, mas tente mostrar
3x mais o seu trabalho, porque enquanto muitas pessoas terão apenas a
técnica apontada como um fator possível de avaliação do seu trabalho, nós
teremos ainda o nosso gênero e sexualidade pautados. Sempre seremos
menos por sermos da comunidade LGBTI+ .

CENÁRIO POLÍTICO, LUTAS E REFERÊNCIAS QUE INSPIRAM 

10- Atualmente o Brasil é o país que mais mata LGBTS no mundo. Como o
atual governo federal, ultra direitista e conservador, através da disseminação
de sua política de ódio e conservadora, contribui para o aumento de tais
índices? 

   Com as fakes news, com a propagação do ódio gratuito, a falta de
conhecimento de causa, falta de diálogo com o movimento social, tudo isso
são motivadores. 

11- Segundo dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação) em 2019, 67,5% do total de violência contra pessoas trans e
travestis, correspondiam a mulheres trans. Como você percebe o índice de
violência transfóbica atrelado a falta de oportunidades e de emprego? Visto
que, em muitos casos a prostituição configura-se como único meio de
sobrevivência. 

   A exposição a trabalhos em lugares como a rua, à noite, aumenta em muito
os riscos de violências, diversos outros fatores corroboram para esses dados.
A expulsão da casa da família, faltas de acesso os serviços públicos, falta de
acesso a educação, a exploração sexual, falta de oportunidades, o
conservadorismo, a religião, todos esses fatores somados aos inimigos
comuns como o machismo e a LGBTIfobia colaboram para esse aumento
expressivo nos dados.

 12- Em sua opinião, que medidas devem ser tomadas para ampliar o número
de transgêneros nas universidades, instituições e demais espaços públicos? E
de que forma as oportunidades de emprego podem ser socialmente
ampliadas?

  Cotas, por enquanto é o principal, depois se estuda políticas de
permanências, como bolsas, formas de ensinar a nossa população a estudar,
acompanhar o desenvolvimento desses estudantes.

 13- O que percebemos no cenário atual é a escassez de dados precisos e
indicadores da violência sobre a população LGBTQIA+. No entanto, não se
identificam, de forma massiva e ampla, iniciativas para melhorar a precisão
dos dados dessa violenta realidade. Tal fato está ligado à tentativa de manter
invisibilizada a comunidade LGBTQIA+? Como você percebe essa estratégia e
a atuação por parte do Estado e das políticas públicas? E quais suas
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: O estado é o maior culpado por manter esses dados de violências
subnotificados, isso porque não há interesse de divulgar. Isso nos coloca
como minorias, mas sempre esquecem que quem busca os serviços sexuais,
são pais de famílias, filhos, geralmente oriundos de classe média, alta. Como
costumo dizer, se as ‘mariconas’ homens casados enrustidos, entrassem para
a conta da comunidade LGBTI+, com certeza deixaríamos de sermos minoria.
Fora as mulheres cis que também buscam pelo serviço. Infelizmente são os
clientes os principais assassinos da população LGBTI+ trabalhadoras sexuais.
E conquistar que estejamos asseguradas em uma lei, garante pelo menos um
pouco mais de dignidade e avanços, como o reconhecimento de travestis e
transexuais como figuras femininas. 

14- Em sua opinião, a que se deve o fato da região nordeste ter os maiores
índices de violência contra a comunidade LGBTQIA+?

  Preconceitos, baixo nível de interesse na abertura do diálogo acerca as
questão LGBTI+, e a religião. 

16- Conhecida como a ‘’capital do turismo gay’’, Florianópolis tem diversos
espaços, produtos, serviços e locais destinados ao público LGBTQIA+. Em
2018, ao conceder uma entrevista ao portal de notícias G1 você questiona a
suposta visão receptiva da cidade de Florianópolis para com a comunidade
LGBTQIA+, afirmando que “a população lida com o preconceito de uma
forma hipócrita’’. Gostaríamos que comentasse sobre, trazendo à tona os
atuais dados da violência na capital do estado de SC? 

   Em 2019 estávamos atendendo em torno de 70 casos de violências por mês.
Eu atendia em média 4 por dia. EU não tinha mais tempo nem para ir ao
banheiro quando estava atuante na instituição, por muitas vezes eu não
conseguia sair da sala de acolhimento. Há uma parcela da população que se
diz não sofrer preconceitos LGBTI+ mesmo sendo da comunidade, o que
atrasa muito os nossos avanços, pois são pessoas que estão em evidencias,
seja um vereador, um deputado, um artista. Isso tudo porque eles bebem da
passibilidade hetero e ainda questionam de forma pejorativa as identidades
de gêneros de outras pessoas. 

17-A quebra de vínculo familiar é recorrente quando os indivíduos assumem
socialmente sua identidade de gênero ou sua orientação sexual, muitos deles
acabam em situação de rua, o que causa implicações psicológicas e físicas até
mesmo por estarem mais vulneráveis à violência. Como Assistente Social e
defensora dos direitos humanos qual a efetividade das políticas públicas
direcionadas a esses públicos expostos a tantas inseguranças?

    Não há, eu não acredito em nenhum serviço emancipador vindo dos órgãos
da prefeitura de Florianópolis. Vejo a boa ação e vontade de quem faz parte
do serviço, mas o serviço em si não tem boas estratégias e acaba incutindo no
erro de se tornarem facilmente assistencialistas. O ideal é a pessoa LGBTI+
não ser expulsa de casa. Esse seria o primordial. 

18- O ano de 2022 configura-se como um ano decisivo no campo da política, e
consequentemente, no futuro do Brasil. Quais são suas expectativas? Como
você vê o cenário político atual de nosso país?

   Lula 2022, só o que eu posso pensar no momento. E estou confiante que
esse será o resultado.

 19- O que vemos atualmente é uma grande mobilização para que as pessoas
vão às urnas, e principalmente, para que os jovens tirem seu título de eleitor.
Como você vê essa mobilização? Em sua opinião, qual a melhor forma de
combater a despolitização presente na sociedade brasileira?
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  Eu acredito que só tem uma forma, é dos partidos políticos saírem da zona
de conforto e irem em busca desses jovens. Esse trabalho já deveria ter sido
feito a anos, vejo que a Anitta, Leonardo Di Caprio e Mark Ruffalo estão
fazendo mais pelo país do que os próprios movimentos de esquerda.
Trabalhar com política é todo o dia e não só em período eleitoral.

 20 - Ao realizar pesquisas para conhecer sua trajetória de vida e atuação, um
documentário chamou nossa atenção: “Como uma Fenix’’: a batalha diária de
ser Lirous. Nele é demonstrado sua força até mesmo em momentos de
esgotamento. Essa é a realidade de muitas mulheres lutadoras sociais que
são força viva, que inspiram com suas trajetórias de vida e luta. Posto isso,
qual palavra resume Lirous? 

  Lirous é Determinação. Traço um objetivo e sigo até esgotar todas as
possibilidades, e o que vier aparecendo pelo caminho, vamos resolvendo. 

21- Qual é o caminho para melhor e mais eficazmente combater a violência
de gênero e a intolerância? Ou seja, que medidas devem ser tomadas?

 Educação, essa é a principal, e se tiver empatia, melhor ainda.

22- No projeto Flor de Anahí: Mulheres Lutadoras Sociais, buscamos
compartilhar referências culturais que inspiram nós mulheres, que inspiram
vocês nossas convidadas lutadoras sociais. Então, gostaríamos de saber quais
referências artísticas fazem parte da sua trajetória de vida? Sinta-se à
vontade para nos contar o que você costuma ouvir, ler, assistir, quais
mulheres artistas te inspiram nas lutas diárias? 

    Eu gosto muito de me ver em mulheres fortes, pois foi desta forma que eu
me construir enquanto mulher. Tive três grandes referencias de mulheres,
duas ainda são vivas, e elas me ensinaram a eu ser eu mesma. Nisso gosto
também de pessoas que tenham o que acrescentar, e principalmente se suas
letras forem afrontosas. Primeiramente acredito que a pessoa que me tirou
do lugar de conforto foi a Madonna, logo depois tive a Cindy Lauper, com o
passar do tempo minhas referências eram mais pop, não falávamos sobre a
comunidade LGBTI+, não tínhamos acesso. Em meados dos anos 2000 tive a
Selma Light como referência, e de 2015 para cá outras referencias musicais
foram surgindo. Julie Rios, Jhenny Glow, Dani Bond, Urias, Linn da
Quebrada, Elza Soares. Tenho uma playlist de músicas que tocava antes da
pandemia, que posso compartilhar o link aqui:
https://open.spotify.com/playlist/2TryNMKE3Z67Nl42va2w1K?
si=3bd875f93763 45d6 





  
Sofia ManzanoSofia Manzano

O movimento estudantil é muito importante para o
início da militância dos jovens, eles estão na escola,
daí eles vão para o movimento estudantil, mas é a
formação, digamos assim, que dá o caráter real do
revolucionário. 



 1- Nos conte sobre sua infância (origem de classe), sua adolescência (e
descoberta de questões que conformam nossa vida social e coletiva), e fase
adulta (de graduação, escolha do curso). Da menina Sofia à mulher Sofia,
quais palavras você utilizaria para descrever seu percurso de vida? 

Sou de uma família de classe média, de pai comerciante. Nasci em São Paulo,
capital, a mais velha de 4 irmãos. Já naquele tempo, nos anos 70, os meus pais
achavam a cidade muito violenta, difícil para proporcionar-nos uma infância
saudável. Buscando um lugar onde a gente pudesse ter espaço para brincar,
ter contato com a natureza, então, logo quando criança com quatro anos,
decidiram se mudar para um sítio próximo da capital, numa cidadezinha
chamada Santa Isabel e então nós passamos a morar no sítio, e é nesse sítio
que os meus irmãos nasceram e, na verdade, continuam a viver lá até hoje,
assim como, vão viver para sempre porque o sítio, faz parte da nossa vida, da
nossa trajetória. Tive uma infância boa, muito tranquila, porque vivia lá no
sítio com outros primos que também se mudaram para lá, era uma infância
diferente da de grande parte das crianças, mesmo do meu tempo e mais
diferente ainda se comparada com atualmente, porque hoje as condições são
muito piores nas grandes cidades, nas periferias, principalmente para as
crianças da classe trabalhadora. Então, eu tive uma infância muito
afortunada por poder crescer neste ambiente agradável e muito saudável,
com muitas crianças e brincadeiras. Nos finais de semana vinham outros
tios. Sou de uma família muito grande, eu tenho seis tios do lado de pai, seis
tios do lado de mãe, então, tem muitos primos, e, nesse caso, eram sempre
momentos de muita confraternização e muito debate político. Tendo em
vista que desde criança nestes encontros familiares; vejam que nesse
momento nós estávamos na ditadura militar, os meus tios, os amigos deles
eram todos pessoas na sua maioria de esquerda, não eram militantes
organizados, mas eram jornalistas profissionais e professores. Havia muito
debate lá em casa com os meus pais, e eu, como a filha mais velha, ficava
sempre escutando as conversas dos adultos. Lembro-me que os meus irmãos
achavam-me muito chata porque eu só queria ficar ouvindo conversa de
adulto e diziam que eu não queria brincar com eles. Sendo assim, o debate
político sempre fez parte da minha vida, desde muito pequena. Depois,
quando tinha uns 16 anos eu mudei para São Paulo para terminar o colégio,
porque na cidade em que morávamos as escolas eram todas estaduais,
escolas públicas e havia uma certa deficiência de conteúdo, pois naquele
tempo a gente tinha que passar pelo vestibular, sendo o funil muito maior
para você ir para a universidade, porque não tínhamos Enem, por exemplo,
você não podia fazer uma prova única e depois escolher o Brasil inteiro onde
poderia estudar, você tinha que se inscrever nos vestibulares possíveis,
próximos da sua casa e do seu estado, então eu lembro-me que fiz vestibular
na USP, na PUC, na UNICAMP e na UNESP, não tinha como fazer vestibular
em outros estados porque tinha que viajar para esses estados para fazer a
prova e as provas coincidiam, elas eram todas praticamente no mesmo
período, então, às vezes você não conseguia fazer vestibular nem para USP e
para o Unesp, porque os dias das provas batiam. Então, fui para São Paulo
com os meus irmãos, passamos a estudar em São Paulo e foi nesse momento
em que a minha atuação política começou a ficar mais organizada, isso foi no
final dos anos 80, nós já tínhamos passado o processo de democratização, o
movimento das Diretas Já, e os meus tios foram nas manifestações enormes
que teve na Praça da Sé, em São Paulo. Tinha um movimento muito forte de
ascensão da luta política e é nesse momento que vou para São Paulo estudar,
decidindo fazer economia. Economia na minha ideia era como a gente
poderia estudar de forma mais completa o ser social, as relações de
produção, então, eu não fiz economia porque penso ser muito interessante
esse curso, desde o início nunca pensei em ser uma chamada economista de
mercado, trabalhar no mercado privado, ficar no banco ou consultoria,
nunca pensei nisso! Sempre pensei mesmo na carreira acadêmica, porque eu
gosto muito de estudar, amo ler, me dá gosto.  Leio muito tudo, não só na
economia, mas em outras áreas correlatas e também às vezes áreas que não
tem nada a ver, mais por curiosidade. Então,  



 eu fui estudar economia na PUC de São Paulo, gostei muito do curso, tinha
professores marxistas, têm até hoje professores marxistas ótimos, que me
permitiram ampliar ainda mais alguns conhecimentos que eu já fizera desde
o colégio, não tanto por influência dos professores, mas muito mais por
influência familiar. Depois casei-me e tive um filho, o Yuri. Fui fazer
mestrado na Unicamp em, Desenvolvimento Econômico e fiz o doutorado na
USP, em História Econômica. Ao terminar o mestrado trabalhei como
professora em universidades privadas em São Paulo e depois prestei
concurso aqui, na universidade pública na Bahia. Defino-me como uma
pessoa persistente, otimista. Sou uma pessoa que gosta de entender o
mundo, desde criança na adolescência. Aprendi um monte de coisa em física,
química e biologia, no ensino médio e eu sei até hoje essas coisas, porque, na
verdade, eu aprendi de fato, eu não fui para a escola só para passar de ano ou
prestar vestibular, claro um monte de coisa eu já esqueci, mas o básico das
questões eu ainda me lembro, e eu sei que gosto disso, eu gosto de saber das
coisas, é talvez o meu vício pequeno burguês, querer conhecer, saber, e isso
me faz muito bem, é um vício bom conhecer, saber mais.

2-  Como você descreveria a sua inserção nos movimentos da juventude e o
que motivou a sua participação? O que tem a dizer à juventude do tempo
presente? Qual a sua percepção quanto à atuação dos jovens nas
universidades hoje, e qual a importância desses movimentos na construção
da universidade popular e nos posicionamentos contra a adequação das
mesmas à restrição de recurso? 

Comecei assim que entrei na faculdade. Eu não fiz movimento estudantil
secundarista, estudei a maior parte na escola estadual no interior e não
existia movimento estudantil e não sei se existe atualmente. Em cidades
pequenas é muito mais difícil ter um movimento secundarista, mas, quando
eu fui para a universidade eu já comecei imediatamente a atuar no
movimento estudantil, eu fui estudar economia na PUC de São Paulo, gostei
muito do curso, tinha professores marxistas, têm até hoje professores
marxistas ótimos, que me permitiram ampliar ainda mais alguns
conhecimentos que eu já fizera desde o colégio, não tanto por influência dos
professores, mas muito mais por influência familiar. Depois casei-me e tive
um filho, o Yuri. Fui fazer mestrado na Unicamp em, Desenvolvimento
Econômico e fiz o doutorado na USP, em História Econômica. Ao terminar o
mestrado trabalhei como professora em universidades privadas em São
Paulo e depois prestei concurso aqui, na universidade pública na Bahia.
Defino-me como uma pessoa persistente, otimista. Sou uma pessoa que
gosta de entender o mundo, desde criança na adolescência. Aprendi um
monte de coisa em física, química e biologia, no ensino médio e eu sei até
hoje essas coisas, porque, na verdade, eu aprendi de fato, eu não fui para a
escola só para passar de ano ou prestar vestibular, claro um monte de coisa
eu já esqueci, mas o básico das questões eu ainda me lembro, e eu sei que
gosto disso, eu gosto de saber das coisas, é talvez o meu vício pequeno
burguês, querer conhecer, saber, e isso me faz muito bem, é um vício bom
conhecer, saber mais.

2-  Como você descreveria a sua inserção nos movimentos da juventude e o
que motivou a sua participação? O que tem a dizer à juventude do tempo
presente? Qual a sua percepção quanto à atuação dos jovens nas
universidades hoje, e qual a importância desses movimentos na construção
da universidade popular e nos posicionamentos contra a adequação das
mesmas à restrição de recurso? 

Comecei assim que entrei na faculdade. Eu não fiz movimento estudantil
secundarista, estudei a maior parte na escola estadual no interior e não
existia movimento estudantil e não sei se existe atualmente. Em cidades
pequenas é muito mais difícil ter um movimento secundarista, mas, quando
eu fui para a universidade eu já comecei imediatamente a atuar no
movimento estudantil, muito jovem. Claro que tem as dificuldades, 



que nós estamos passando por uma crise muito grande, então, uma parte da
juventude fica muito desanimada com o futuro, sendo ele inserto, isso causa
muito o adoecimento mental, muitos problemas de angústia, de depressão até
questões mais graves, mas eu procuro tentar lembrar essa juventude que nós
já estivemos em períodos piores do que comparado com o de hoje, então eu
penso, por exemplo, a geração dos meus pais que estudaram na USP no final
dos anos 60, em 68 quando teve o AI-5, meu pai e minha mãe especificamente
não foram presos, mas alguns colegas de sala de aula deles sim, um foi preso e
torturado e alguns foram assassinados, eles passaram por problemas muito
complicados, do ponto de vista da política, aquela juventude sofreu bastante.
Por fim, eu vejo que a juventude precisa estudar um pouco a história para
gente ter mais força, para não sermos tão pessimistas com relação à nossa
própria vida e ao futuro.

3- Com base em informações da página "contra poder" a senhora é professora
do curso de Economia da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
e tem graduação em Ciências Econômicas pela PUC/SP, ademais de ser mestra
em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e
doutora em História Econômica pela USP, autora de diversos artigos
científicos publicados no Brasil, desenvolve pesquisas sobre mercado de
trabalho e desigualdade social no capitalismo. Conte-nos um pouco de sua
trajetória profissional? 

Como eu já falei, fiz a graduação na PUC e depois fui para o mestrado,
começando logo depois a dar aula de economia em universidades privadas de
São Paulo. Foi aí que comecei a pensar também em produzir esse livro,
‘Economia política para trabalhadores’, porque, os livros do curso de
Economia; sendo um curso muito reacionário e que forma da melhor feição
para o mercado. Eu queria poder ter um material didático que pudesse ser
compreendido por qualquer um, de qualquer curso ou mesmo quem não está
na universidade. Quem apenas sabe ler, escrever e interpretar um texto pode
ler o livro e tentar entender um pouco da economia, foi por isso que pensei
esse livro. Dei aula durante bastante tempo, comecei em 2001 como
professora em algumas universidades privadas em São Paulo, indo até 2013,
posteriormente, fiz o concurso para a Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), passando no concurso em primeiro lugar. Assim que me mudei
para cá, imediatamente gostei muito, porque eu já não estava mais
aguentando morar em São Paulo. A capital paulista é uma cidade ótima, mas, é
uma cidade terrível também, mesmo eu tendo condições; tinha uma vida e
tenho uma vida razoável, fruto do meu trabalho, do que eu ganho como
professora, mas, mesmo assim, viver em São Paulo é muito difícil, porque
você só vive para trabalhar, você não tem tempo para fazer quase nada, então,
eu achei ótimo mudar para Vitória da Conquista na Bahia. Já desenvolvi várias
pesquisas ao longo da minha trajetória, sempre me preocupei muito em
pesquisar sobre o trabalho, por ele ser a base da economia, sendo o
responsável por gerar riqueza. As relações de trabalho mudam ao longo dos
séculos, há relações de trabalho com formas diferentes da sociedade se
relacionar para produzir a riqueza e formas diferentes de exploração da classe
trabalhadora. Sempre me interessei muito por essa área de conhecimento,
também assim, os meus estudos acadêmicos mais publicados, mesmo a minha
tese e dissertação de mestrado, até o meu TCC, tem muito a ver com o
mercado de trabalho, as relações de trabalho e a questão da desigualdade.
Gosto muito de me aprofundar nas questões teóricas do Marxismo, por
exemplo: a questão do dinheiro e da moeda, coisas muito complexas e
importantes para entendermos como o capital se reproduz e se acumula
porque o trabalho cria a riqueza, o capital explora e se amplia pela riqueza
produzida pelo trabalhador, mas isso não é imediato, passa por diversas
mediações e o dinheiro é o elemento central. Faço pesquisas também sobre as
relações de inovações que estão surgindo, por exemplo, eu chamo de
criptomoedas um cripto ativos, são novas formas de acumulação da riqueza
nas mãos de uma pequena parcela da população, que é a classe dominante. 



Então, as minhas atividades profissionais são assim, nessa área e no âmbito do
Marxismo, mais especificamente na questão do trabalho e nessas questões
teóricas. 

4- Sabemos que as universidades públicas brasileiras sofrem diariamente com
o corte de verbas e a precarização do ensino. Durante nossas pesquisas
identificamos que há na sua biografia uma forte militância nesse âmbito. Há
experiência de luta sindical docente? Como vê esse âmbito de organização e
luta na contemporaneidade? O que te motivou e motiva para o interesse nessa
luta? Quais foram suas maiores dificuldades ao ocupar espaços do movimento
sindical?  

O movimento estudantil é muito importante para o início da militância dos
jovens, eles estão na escola, daí eles vão para o movimento estudantil, mas é a
formação, digamos assim, que dá o caráter real do revolucionário. É quando
você se depara com as contradições da sua própria existência, e isso se dá
quando você está inserido no mercado de trabalho. Claro que tem muitos
jovens com dupla militância, porque eles estão tanto lutando para sobreviver,
para existir como também estão estudando. Mas, o movimento na luta pelo
dia a dia do trabalho e do movimento popular é onde está se jogando de fato a
vida, no sentido de que é aqui que a luta de classes ocorre de fato, porque é
aqui que a gente precisa avançar contra o capital para emancipar a
humanidade. É nesse sentido que eu vejo o movimento sindical, o movimento
popular como movimentos que estão muito mais ligados ao ser do ser
humano, e o movimento estudantil é importante muito mais como uma escola
política. Eu sempre participei como base dos sindicatos onde eu trabalhava,
mas aqui na UESB em 2014/2015 eu fiz parte da direção, fui vice-presidente da
ADUSB, a Associação Docente dos Professores aqui da UESB - seção sindical
do ANDES-SN, sendo uma seção muito aguerrida, muito lutadora que leva a
luta da universidade pública tanto na defesa quanto na ampliação do seu
orçamento e na defesa da carreira docente. Quando eu estava na vice-
presidência participei com outras camaradas e os outros camaradas de uma
greve muito intensa que fizemos aqui, foi um processo de luta bem
importante.

5- Em entrevista ao Jornal Brasil de Fato Rio Grande do Sul, a senhora fez a
seguinte afirmação: ‘’O grande formador mesmo do caráter revolucionário do
militante consciente, do militante que vai entender qual é o seu papel na luta
de classe é no Movimento Sindical ou no Movimento Popular, vinculado as
condições de existência’’. Qual seria o melhor modo de desenvolver essa
consciência de classe, como define Marx, esse reconhecimento de classe em si
para classe para si? 

Com relação ao machismo, vamos falar diretamente o que é no movimento
sindical, ele é enorme. Na época que eu era a vice-presidente e a presidenta
era a Márcia, a Cleide era a secretária-geral do sindicato, nós três sofremos e
tinha outras mulheres também na chapa, mas, por exemplo, em assembleias
grandes eram assim, os muitos professores que não eram do campo da
esquerda que estavam contrários às movimentações que estávamos fazendo,
eles foram bastante violentos tanto nos gestos como na fala. O machismo é
muito forte no movimento sindical, bom é que o ANDES-SN já há algum
tempo instituiu a paridade de gênero, então é cinquenta por cento à
cinquenta por cento, metade de mulheres e a outra de homens no sindicato, o
que é ótimo. De uma forma geral, o movimento sindical é muito machista,
basta a gente observar quais são as grandes lideranças sindicais que temos no
Brasil, mesmo de uma forma geral, em profissões com uma participação
feminina muito grande como professores, como enfermeiros, médicos e
assistentes sociais, quando você vai ver a composição sindical são
basicamente homens que compõem as direções sindicais, então, acredito que
temos que avançar muito na luta das mulheres para que elas alcancem muito
mais espaço no movimento sindical.



6- A América Latina é assolada pelo saqueio do capital internacional. Que
considerações faz sobre o papel do Estado, o neoliberalismo e o desmonte das
políticas sociais públicas, especialmente a educação e a saúde, que
demonstram ser imprescindíveis para superarmos a pandemia e demais
dilemas societários?

A América Latina tem características muito parecidas, apesar do Brasil,
sempre estar meio de costas para América Latina, mas, o processo de
colonização é muito parecido, o processo de exploração imperialista é muito
parecido e os processos históricos recentes de implantação do neoliberalismo
também. Não sendo por acaso que, o Chile, Argentina, Brasil, também Peru e
Bolívia passaram e passam por um processo de desmonte das estruturas do
Estado e dos direitos sociais em todas as áreas. Para responder a essas
questões, a gente tem que entender que o capitalismo se expandiu na América
Latina no século XX majoritariamente, com diversos processos de
complexificação da produção, sendo esses países basicamente agrário-
exportadores ao começarem a ter um processo de industrialização e de
diversificação da produção, nos mais variados âmbitos; claro que, com
diferenças para o Brasil e Argentina mais, e para o Chile e a Bolívia um pouco
menos; o capitalismo foi ficando mais complexo nesses países da América
Latina. Quando o neoliberalismo impõe sua ideologia para que, o Capital em
crise mundial possa retomar o seu processo de acumulação, isso nos anos 80,
principalmente nos países centrais; os países aqui, Brasil, Argentina, Chile
entre outros, já contavam com o Estado que tinha poucos, mas alguns
direitos. Não tantos quanto a classe trabalhadora europeia conseguiu garantir
por conta da sua luta naqueles países, mas aqui no Brasil também havia, fruto
da luta da classe trabalhadora. Alguns direitos e alguns serviços públicos
importantes já haviam sido alcançados, como, por exemplo, o
estabelecimento do SUS - que foi uma luta majoritariamente das comunistas e
dos comunistas para ser implementado na Constituição de 88, o sistema
previdenciário que também a partir de 1988 garantiu aposentadoria para os
trabalhadores e trabalhadoras rurais, porque eles não tinham direito a
aposentadoria, ou seja, estendeu o sistema previdenciário que no início era
exclusivo para as profissões, nesse período ele vai se estendendo, até que hoje
a gente tem um sistema Previdenciário Universal, e também a educação que,
expande primeiro a Educação Básica, Fundamental e média e depois educação
universitária. Durante o século XX no Brasil foram se construindo diversos
espaços de direitos sociais e serviços públicos. O neoliberalismo passa a exigir
o desmonte de toda essa estrutura por vários fatores: primeiro porque o
capital financeiro quer se apropriar dos recursos do Estado, dos tributos que
nós pagamos e que conforma o fundo público, querendo se apropriar desses
recursos através da dívida pública. Também, porque o capital precisa
transformar coisas que não são mercadorias em mercadoria, pois, é a partir
daí que ele consegue explorar o trabalho e acumular mais-valia. Tendo um
sistema de saúde público, gratuito, de qualidade não será possível ter um
sistema privado lucrativo que acumula capital na área da saúde. O mesmo
acontece com o sistema educacional público, gratuito, de qualidade que,
quando posto, você não tem a possibilidade de ter um sistema privado de
universidades, escolas e creches que vai dar lucro para o capital, então, o
neoliberalismo impõe a destruição dos serviços públicos, porque o capital
precisa disso para se reproduzir, para sair da sua própria crise, transformar
essas coisas que o Estado oferece e fornece e que são pagas com os tributos
que todos e todas nós contribuímos, ocasionando o início dos desmontes do
sistema de saúde através da precarização com baixos orçamentos por retirada
de recursos, o que pode ser visto, por exemplo, também na educação, onde o
Brasil nunca alcança a meta estabelecida por diversos outros países de um
investimento mínimo público. Quando se fala aqui no Brasil que 10% do PIB é
gasto na educação, envolve o que as famílias pagam na educação privada,
sendo que teria que corresponder somente a investimento público. O
neoliberalismo funciona justamente para abrir esses espaços para a 



as IFES como parte do projeto do Capital para a Educação, pois existem
interesses comerciais e de capitais financeiros em jogo. Uma série de
empresas de ensino, fazedoras de cartilhas, vídeo aulas, desenvolvedores de
soluções digitais, etc. com a concepção de ensino bancário, que tratam a
educação como mercadoria consideraram a pandemia da Covid-19 uma
oportunidade e de forma oportunista expandiram suas redes, cadeias e
capitais, tanto oferecendo as soluções digitais e materiais, como captando as
postagens de docentes, como matéria prima para ampliação dos algoritmos e
desenvolvimento de inteligência artificial, visando a interesses próprios e
por definição alheios e contrários ao ensino público, gratuito e de qualidade. 
Outro ataque em curso é a proposta apresentada pelo MEC, sem nenhuma
discussão, sobre o retorno das escolas e classes especiais para as pessoas com
deficiência como modelo segregador. Um verdadeiro retrocesso, diante de
conquistas recentes, entre elas o fim da segregação em escolas especiais e o
direito das pessoas com deficiência frequentarem escolas regulares. Mesmo
com a ausência do Estado no aporte de recursos, a chegada das PCD nas
escolas regulares quebrou paradigmas e, quando tiveram condições
adequadas, aprenderam e se desenvolveram. Assim, nenhuma pessoa com
deficiência, se tiver condições adequadas, necessita de escolas e classes
especiais. O que é preciso, agora, é avançar, investindo em formação
continuada, em parcerias com as Instituições de Ensino Superior públicas e
gratuitas para a formação e para pesquisas na área. É preciso o aumento dos
investimentos para prover a inclusão escolar de tudo o que lhe é devido,
garantindo o paradigma inclusivo que prevê ingresso e permanência com
qualidade em classes comuns de escolas regulares. 
Portanto, é urgente fortalecer a luta contra o desmonte da Educação pública
e gratuita. 
A situação exige de todas e todos nós a unidade para lutar contra todas as
medidas que vem buscando destruir a educação pública brasileira, impostas
pelos diferentes grupos e organizações da burguesia e contra este governo
inapto para atender às questões sociais e servil ao capital-imperialismo e que
vem destruindo a educação brasileira. 
Não há alternativa, senão as lutas populares e sindicais na defesa radical da
Educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e socialmente
referenciada.

 6- Vivemos atualmente em um contexto político-econômico de profundo
desmonte, de diminuição e não garantia dos direitos, de ataques
cotidianamente sofridos por nós classe trabalhadora, isso decorre deste
governo genocida que cada dia sabota mais a sobrevivência do povo
brasileiro. Como você enxerga todo este contexto caótico nacional, no
âmbito econômico, político e social? E como tem se posicionado quanto a
esta realidade, enquanto mulher lutadora social e pertencente a classe
trabalhadora?

   A pandemia de Covid-19, associada às negligências governamentais, segue
matando muitos, aprofundando a precarização das condições de vida e
ensejando ataques aos direitos sociais dos(as) trabalhadores(as). Com a
pandemia a média do total de mortos por dia ocorreu acima de 1 mil, um dos
maiores índices de mortalidade no mundo, especificamente majorado na
população mais vulnerável socialmente. O transbordamento de um sistema
público de saúde já precarizado pelas políticas neoliberais de cortes
orçamentários, a falta de coordenação nacional e até mesmo a interdição no
Sistema Único de Saúde (SUS) com intervenção militar, resultam na
desigualdade de acesso aos serviços de saúde. A falta de investimento em
ciência e tecnologia tem demonstrado, durante a pandemia, a extrema
dependência tecnológica do país em relação a princípios ativos,
medicamentos, biofármacos, insumos e equipamentos como respiradores,
EPI entre outros. Na crise sanitária em curso, ficaram, mais uma vez,
evidentes os efeitos nefastos da negligência governamental e da corrupção 



acumulação de capital, seja na parte em que se apropria dos recursos públicos
através da dívida pública ou transformando tudo em mercadoria, o que nos
obriga a ter que comprar essas coisas no mercado e a ter que vender a nossa
força de trabalho no mercado, fazendo, com que haja acumulação de capital, e
da mesma forma a destruição dos direitos trabalhistas, porque para explorar
mais a classe trabalhadora, o trabalhador, não pode ter jornada de trabalho
fixa, não pode ter férias, descanso semanal, FGTS, enfim, vai se destruindo
também os direitos trabalhistas, de forma que o capital possa ganhar ainda
mais sobre a classe trabalhadora.

7-Ainda no âmbito das privações e entrega dos bens e patrimônios públicos, a
senhora considera possível ocorrer a retoma da do controle público da
Petrobrás? E sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que
desencadeou modificações estruturais na dinâmica laboral e econômica na
região em que estamos (UFOP), que é a Região do quadrilátero ferrífero de
MG, fortemente dominada pela mineração extrativista, que considerações faz
após 25 anos desse fato?

É sim necessário reverter esses processos de privatizações. Tudo é possível
dependendo da luta política. Isso pode ser visto no cotidiano como, por
exemplo, quando estava na direção do sindicato, o estado da Bahia estava
querendo modificar algumas coisas da carreira docente, retirar direitos dos
professores e professoras, daí fomos para Assembleia, os professores e
professoras se opunham a fazer greve, alegando que por se tratar de direito
adquirido ninguém mexe, no entanto, eu falava sobre não existir direito
adquirido e sim que, existe um direito enquanto ele está posto lá e nós
estamos aqui de prontidão para garantir que ele continue existindo, porque, a
qualquer momento o legislativo as forças de direita podem mudar a
legislação, acabando assim com os direitos, o que de forma evidente vimos
acontecer nos últimos dez anos. Falando das privatizações, elas foram, neste
processo neoliberal, de modificação da estrutura do Estado e para que o
capital tivesse outras esferas de exploração, logo, as empresas construídas
pelo Estado ao longo do século XX foram praticamente doadas, das mais
variadas, inclusive a Petrobrás. Ainda tendo a direção no comando do Estado,
ela é privatizada porque tem as ações na bolsa e, na verdade, são os acionistas
que comandam a política da Petrobrás e da mesma forma querem fazer isso
agora com a Eletrobrás, além de diversas outras empresas que foram
privatizadas, como a Vale do Rio Doce e também as companhias siderúrgicas
que eram estatais, as companhias de refino, as companhias de produtos
petroquímicos, um conjunto de bancos públicos vendidos; o Banespa era
talvez o segundo maior banco do Brasil, o banco do estado de São Paulo e ele
foi doado para o Santander, vendido a ‘’preço de banana’’, para o capital
internacional, assim como a Vale, a CSN e diversas outras empresas. O que a
gente precisa fazer é lutar para que, primeiro, não se privatize mais as
empresas, e segundo, para reestatizar os setores estratégicos. O setor da
mineração é estratégico por vários motivos. Todos os minérios extraídos são
importantes no processo de produção, mas, também é estratégico por ele ser
muito destruidor do meio ambiente se não for feito com muita
responsabilidade, e sabemos que o capital não tem responsabilidade
ambiental — já vimos todos os desastres que não são desastres, mas sim,
situações que a Vale provocou ou outras empresas de mineração provocaram
como os ocorridos no quadrilátero ferrífero. Aqui na Bahia, por exemplo, que
tem extração de urânio, o nível de urânio no sangue da população é dez vezes
mais do que o aceitável, por conta de uma mineração irresponsável,
contaminação da água, do solo, do meio ambiente, da própria população,
então, é importante fazermos a luta pela estatização e controle popular das
empresas que são empresas estratégicas.

8- Que considerações tem a fazer acerca de Cuba e da Venezuela? Fale um
pouco também da revolução Socialista, por vezes considerada ideia utópica e
ou deturpada pelo pensamento conservador.



Costumo dizer que desde que a luta comunista, socialista começou lá no
século XIX. Os ideólogos do capitalismo perceberam que o comunismo é um
projeto muito generoso, em que a igualdade substantiva é generalizada, um
projeto em que você não vai ser explorado até a morte, em que a gente pode
colocar o meio ambiente como um fator importante, a igualdade de gênero, o
respeito aos fatores da diversidade humana. É o projeto mais generoso que a
humanidade já produziu, o mais inteligente porque ele não desperdiça
recursos, nem recursos humanos e nem recursos naturais. A partir desse
momento tanto o Socialismo como o Comunismo começaram a ser
demonizados, inventa-se assim, barbaridades sobre isso, por exemplo, as
pessoas criticam Cuba de forma que eu não entendo. Eu recebo muitas
críticas, as pessoas me mandam ir para Cuba, e eu já fui para Cuba algumas
vezes e posso dizer com propriedade: Cuba é uma ilha no Caribe, se
comparada com qualquer outra ilha do Caribe, até mesmo Porto Rico, sendo
um protetorado dos Estados Unidos; se analisadas as condições de vida da
população das ilhas do Caribe e as condições de vida da população cubana,
façam essa comparação e verão que mesmo Cuba não tendo recursos naturais
e sofrer um bloqueio criminoso, eles ainda conseguem ter o melhor padrão de
vida da América, é o melhor se considerar a taxa de analfabetismo que é zero,
mortalidade infantil que é mínima, acesso à saúde, educação para todos,
acesso universal à Universidade onde, não tem que ter cota porque você já
tem o direito de ir para a Universidade se quiser. A Venezuela também é outro
processo, um processo também de construção de uma alternativa socialista. A
gente precisa mostrar porque que o socialismo, o comunismo é melhor,
mostrar também que, o que não dá certo é o capitalismo. As tentativas que
ocorrem, elas podem ter falhas, e tem na verdade, mas, o fato de haver falhas
não significa que o projeto seja impossível ou que o projeto não seja o melhor.
Na verdade, ele é o único projeto de sobrevivência, não tem outro! Só tem esse
mundo, essa humanidade e esse tem que ser o nosso projeto socialista.

 
9- Quais são os maiores dilemas e desafios da classe trabalhadora brasileira
atualmente?

Eu acho que a classe trabalhadora brasileira tem dois dilemas importantes:
primeiro, reorganizar o movimento sindical para que ele volte a ser classista e
combativo, isso é importantíssimo, porque, com esse movimento sindical em
grande parte burocratizado, engessado por direções conciliadoras a classe
trabalhadora está muito mal representada, então, o seu primeiro desafio é
uma reformulação no movimento sindical para que ele se torne combativo e
classista. A segunda questão é que a classe trabalhadora possa se organizar
para retomar os seus direitos no plano mais imediato, para revogar uma série
de modificações de dispositivos legais feitos desde o governo Fernando
Henrique até hoje, e avançar pelos direitos, por exemplo, lutar por uma
jornada de trabalho de 30 horas semanais, lutar para ser proibida a demissão
imotivada porque, a coisa mais fácil que tem no Brasil é demitir uma pessoa, o
que é um absurdo! Em outros países isso não é permitido. Há uma série de
questões para a classe trabalhadora que nós precisamos trazer novamente
para a luta política, dentre as quais, evidentemente, as mais importantes são:
revogar a reforma trabalhista e a redução da jornada de trabalho para 30
horas, porque desta forma a gente aumenta o emprego sem redução de
salário, consequentemente aumentando os postos de trabalho.

10- Desde a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o Brasil
teve somente uma mulher como chefe de governo em detrimento dos 37
residentes homens. De que forma a senhora percebe a violência de gênero
presente no impeachment da então presidente Dilma Rousseff? 

Foi brutal, não só no momento do impeachment, mas, todo o movimento, foi
uma violência de gênero terrível. A violência de gênero tem aumentado muito 



em nosso país, com o ascenso da ideologia fascista e reacionária de extrema-
direita, que percebemos nos últimos anos. Com relação à ex-presidente Dilma,
ela é uma mulher muito forte porque, a violência que ela sofreu no processo
das manifestações contra ela, mas, principalmente por homens públicos que,
falaram barbaridades, coisas horrorosas. A gente não pode naturalizar a
violência, mesmo que ela seja uma violência verbal. A gente não pode
naturalizar isso, porque, essa violência se transforma numa violência física
real, não só psíquica para a pessoa que foi violentada, mas, do xingamento
para o tiro, para o espancamento é um passo muito tênue.Não podemos
aceitar, temos que retomar o padrão mínimo de civilidade no debate público
político que se perdeu, inclusive de forças que se dizem de esquerda, o que é
terrível. Não podemos aceitar que a violência na esfera política se dirija para
indivíduos, para pessoas, o que não quer dizer que não haja violência na luta
política, é claro que há, mas, ela tem que ser uma violência da classe, não a
violência individual que continua ferindo muitas mulheres que estão na luta
política. 

11- Publicado pela senhora, Economia Política para Trabalhadores é um livro
intencionado a contribuir para a alfabetização político-econômica da grande
parcela da população sem acesso a esse conteúdo. Como estas reflexões e
perspectivas que assumem podem ser de mais fácil acesso à população ?

Comecei a pensar também em produzir esse livro, Economia política para
trabalhadores porque, os livros do curso de Economia; sendo um curso muito
reacionário, que forma da melhor feição para o mercado, então, eu queria
poder ter um material didático que pudesse ser compreendido por qualquer
um, de qualquer curso ou mesmo quem não está na universidade. Quem
apenas sabe ler, escrever e interpretar um texto pode ler o livro e tentar
entender um pouco da economia, foi por isso que pensei nesse livro.

12- Quais as suas considerações sobre a crise econômica atual (em nível
mundial e no Brasil) tendo em vista os seus conhecimentos acadêmicos e de
trajetória de lutas ao longo de sua vida e atuação profissional?  

O capitalismo se encontra em crise já a bastante tempo, com momentos
pequenos, passageiros, de recuperação. Há diversas análises e diversas
interpretações da crise entre os marxista, porém, no meu entender, a gente
está numa crise estrutural. Estrutural porque, em momentos anteriores, já no
tempo de Max, haviam crises. Marx viveu várias crises do capitalismo
dominante naquele período, crises drásticas, no entanto, o que difere essa
época da atualidade é que, ao sair da crise, a produção avançava, se
transformava, digamos, em um sentido progressista. Contudo, na crise
estrutural que vivemos hoje, qualquer tentativa de superação dessa crise se
aprofunda ainda mais na crise. Essa é a grande contradição atual, o que não
significa que o capitalismo vai acabar por si só, mas, que provocará a
destruição de tudo. Sinais dessa destruição já podem ser sentidas, sendo que
está havendo a destruição de vidas humanas, da natureza, em suma, está
destruindo o planeta. Por fim, a crise que se apresenta hoje é uma crise
estrutural. Nesse sentido, não há nenhuma perspectiva de saída da crise e
nem uma retomada de algum patamar de melhora nas condições de grande
parte da humanidade e do meio ambiente e mesmo do próprio capital. É um
momento muito drástico, talvez seja por isso a preocupação da juventude
com o futuro. Ao mesmo tempo, em que é um momento drástico, é também
um momento em que nós podemos forjar as transformações radicais, ou seja,
o processo revolucionário, deixando bastante evidente que o capitalismo não
deu certo, contudo, aí fazendo uma disputa política teórica. Tudo demonstra
isso, a destruição ambiental não é porque tem pessoas que são malvadas e
destroem o meio ambiente, é porque o capitalismo para funcionar destrói o
meio ambiente, para produzir precisa produzir lixo, coisas inúteis, coisas que 



qdevem estragar na obsolescência programada, pois, o sistema precisa de um
processo produtivo ininterrupto, portanto ele tem que explorar a natureza
até os seus limites. Vocês estão numa região em que a destruição é brutal,
principalmente depois da privatização da mineração de forma bastante
acentuada, por isso defendemos a estatização da mineração em todos os
níveis, porque o capital ao se apropriar do meio ambiente pensa
exclusivamente na acumulação e no curto prazo. É importante ressaltar
novamente que, o momento é muito dramático, mas abre-se também, a
possibilidade de um conjunto de lutas importantes, o que evidencia que a
gente tem condições de interferir nessa realidade para mudar o curso da
humanidade.

13- Quais causas, bandeiras de luta mais te inspiraram enquanto mulher
lutadora social? 

O que eu gosto de fazer é a educação popular, gosto de pegar esse pouquinho
de conhecimento que consigo ter e traduzir isso para o máximo de pessoas
possíveis, para a classe trabalhadora de forma mais abrangente, possível
mesmo para aqueles que têm pouca escolaridade. Isso é o que eu gosto de
fazer. Se eu pudesse militar e atuar politicamente seria exclusivamente
fazendo isso. Claro que a gente como militante, como participante do partido
político nós temos várias outras tarefas e funções que têm que ser cumpridas.
Nós assumimos outras tarefas também, mas é o que eu gosto de fazer. Agora,
as bandeiras que me inspiram, são a bandeira da revolução. O processo
revolucionário parece ser muito longe, parece muito distante, mas é assim,
tudo que eu penso em fazer, todas as lutas que eu penso em entrar no
momento, e essas lutas dependem muito da conjuntura, porque as lutas
podem mudar na conjuntura. Eu sempre fiz o seguinte: entrei na luta,
contudo, quero que ela aponte para o horizonte revolucionário, mesmo que
seja uma luta muito simples, por exemplo, digamos o aumento da verba para
um movimento Sindical de professores, a carreira docente ou a luta dos
trabalhadores terceirizados dentro da Universidade. São lutas muito
imediatas, lutas pontuais, mas a gente pode fazer com que as lutas apontem
para uma perspectiva revolucionária e é isso que eu sempre faço, procuro
fazer em todas as lutas que eu entro. A conjuntura nos obriga a traçar o
panorama para que essas lutas sejam embriões de processos revolucionários.

14- Como você vê o protagonismo das mulheres nos processos
revolucionários. E também a articulação feminista classista em nosso país e
continente na contemporaneidade? 

Nós tivemos muitas mulheres importantes, não tanto quanto os homens
porque, o patriarcado e machismo são uma constante na história da
humanidade. Contudo, o machismo se acirrou muito, ficou mais cruel a partir
do capitalismo, que se utilizou dessa clivagem patriarcal da sociedade para
acentuar ainda mais o machismo em diversas esferas. Mesmo assim, nós
tivemos mulheres importantíssimas na luta política, na luta teórica e na
batalha das ideias. Eu estou lendo a biografia de Eleanor Marx, a filha mais
nova do Marx, considerada depois da Mary Wollstonecraft que é, considerada
uma das primeiras feministas importantes. A Eleonor é uma feminista que
não estava apenas no diletantismo do feminismo liberal, ela estava na luta da
classe trabalhadora e das mulheres trabalhadoras e teve uma vida fascinante.
Resgatar essas mulheres lutadoras que, não tiveram até hoje o
reconhecimento merecido, assim como, a própria Jenny Marx, a esposa de
Marx, muitas revolucionárias na Revolução Russa: Inês Sarman, a Krupskaia,
a Kollontai enfim, tem um conjunto grande de mulheres que estiveram à
frente dos processos revolucionários. Em Cuba também, podemos destacar
Isabel Monal, grande participante da própria Revolução cubana, que é uma
intelectual importante hoje em Cuba. No Brasil também nós tivemos muitas
mulheres que desempenharam um papel importante na luta Comunista: a
Laura Brandão, Olga Benário, Ana Montenegro e a Zuleica D'alembert, um 



conjunto de mulheres que lutaram e deram suas vidas para o avanço da luta
de classes. Eu vejo que a luta feminista classista é muito importante porque
existe o feminismo liberal que é o feminismo de uma igualdade formal na
estrutura de classes, portanto, continua hierarquicamente determinado. As
mulheres da classe média do feminismo liberal reivindicaram durante muito
tempo para que a mulher pudesse entrar no mercado de trabalho. Até os anos
80 se falava muito na academia que as mulheres estavam entrando no
mercado de trabalho, eram as mulheres de classe média que não trabalhavam
antes e começaram a entrar no mercado de trabalho porque, a mulher da
classe trabalhadora, trabalha desde sempre, é doméstica, está na casa dos
outros trabalhando. Ver a luta feminista da perspectiva da classe
trabalhadora, das mulheres da classe trabalhadora, é muito diferente do que
ver a luta feminista da perspectiva da classe média, da pequena burguesia ou
da própria burguesia. Esta luta tem que avançar porque, as mulheres da classe
trabalhadora continuam sofrendo as mesmas e até mais opressões violentas e
machistas da sociedade na totalidade, dos seus companheiros, dos seus
maridos, dos seus pais, dos homens com quem essas mulheres se relacionam,
porque isso faz parte da sociedade, sendo até mais acentuada na classe
trabalhadora onde em simultâneo, as mulheres sofrem todos os problemas
decorrentes do próprio mercado de trabalho que são: os piores postos de
trabalho, a pior remuneração e a pior jornada de trabalho. Ocupar desta
realidade da mulher da classe trabalhadora e fazer uma luta na perspectiva
desta mulher, eu penso ser fundamental e importante, e fico muito contente
por estarmos crescendo nesta luta no movimento feminista brasileiro em que
até pouco tempo atrás só se encontrava o movimento feminista liberal, e não
esse que olhasse para as mulheres da classe trabalhadora.

15- No projeto Flor de Anahí: Mulheres Lutadoras Sociais, buscamos
compartilhar referências culturais que inspiram nós mulheres, que inspiram
vocês nossas convidadas lutadoras sociais. Então, gostaríamos de saber quais
referências artísticas fazem parte da sua trajetória de vida? Sinta-se à vontade
para nos contar o que você costuma ouvir, ler, assistir, quais artistas mulheres
te inspiram nas lutas diárias? 

Dentre as mulheres revolucionárias, como anteriormente mencionei, posso
destacar: Eleanor Marx, Laura Brandão e Olga Benário. Atualmente na música
eu tenho escutado Consuelo de Paula, gosto muito do repertório, como ela
interpreta, é uma grande cantora e uma grande intérprete e também, Mônica
Salmaso. No mundo cineasta, vi que a Bárbara Paz fez um documentário e
ganhou prêmios, inclusive com o documentário sobre o Hector Babenco.
Respeito muito essa mulher que é uma artista, sendo uma atriz que nunca foi
muito valorizada nos grandes meios de comunicação, colocando-se diretora
de um documentário que me parece ótimo. Na área da economia o machismo
também é muito grande, nós temos poucas mulheres economistas, menos
ainda renomadas. Internacionalmente, tem a Joan Robinson que foi assistente
do Keynes, e depois teve uma trajetória importante na teoria econômica. Aqui
no Brasil, a Maria da Conceição Tavares é uma economista importante e que
tem uma escola de pensamento na área da economia. A Suzanne de Brunhoff
que é uma francesa, da teoria da regulação, e que também é uma Marxista
com pesquisas importantes na área do dinheiro da moeda. Atualmente, Leda
Paulani, que é professora da USP, marxista que entende muito de dinheiro,
moeda e Marx. Juliane Furno, que também desponta como uma economista
importante. Estas economistas são mulheres muito guerreiras, porque atuam
em um manto de machismo, em todos os sentidos, desde a graduação até a
pós, no ambiente acadêmico. Em compensação, vale mencionar também
algumas mulheres que assumem posicionamentos que eu não gosto, como a
Presidente do Banco Central europeu, a secretária-geral - aquela mulher que
comanda a União Europeia. São pessoas e são mulheres, mas, são mulheres
que fazem a luta dos nossos algozes, que estão lá para nos oprimir mais ainda.
Devemos ficar bem atentas nas obras que escolhemos valorizar, porque, têm
mulheres muito valorosas que produzem obras excelentes e muitas vezes são
i
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"E o mais triste é que esses desafios que se 
enfrenta hoje são parecidos com os que as 
nossas camaradas enfrentavam há um 
século."



1- Olá, bem-vindos todos e todas à 3° live do ano de 2022 do projeto Flor de
Anahí: Mulheres Lutadoras Sociais, sou a Victória Fernando, bolsista do
projeto e estudante do curso de serviço social da UFOP. Hoje nossa roda de
conversa vai ter como convidada a Renata, mãe da Alice, fotógrafa e doula. Ela
luta pela humanização do parto e nascimento, tem longa trajetória nas lutas
da juventude, do movimento feminista e dos movimentos populares. Integra
a Coordenação Nacional do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro
(CFCAM), participa da organização do 8 de março unificado RMBH e do
Comitê de Solidariedade Maria do Carmo Souza Dantas, Foi diretora de
mulheres da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES),
presidenta da União Colegial de Minas Gerais (UCMG) e integrou a
Coordenação Nacional da União da Juventude comunista (UJC).
Iremos debater sobre a trajetória de vida da lutadora Ana Montenegro, que
segundo o site do CFCAM, nasceu em 13 de abril de 1915 no interior do Ceará e
faleceu em 2006 aos 91 anos. É um prazer entrevistar você nesse projeto! O
que você pode falar da trajetória de vida da lutadora? Apresente a Ana
Montenegro:

    Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui com vocês mais uma vez nesse
projeto tão bacana! Que se constrói com tanto carinho! E que eu já tive
oportunidade de assistir vários momentos de diálogos aqui no canal da
Whipala. É sempre muito interessante falar sobre as mulheres que
contribuíram para o povo brasileiro ao longo da nossa história. Apresentando
um pouquinho a Ana: além de poeta ela era advogada, e tem uma trajetória de
militância jornalística, porém não sabemos se ela de fato tem essa formação.
Montenegro nasceu em três de abril de 1915, no Ceará, na cidade de
Quixeramobim, porém ela gostava de falar que era cearense de nascimento,
carioca de coração e baiana por opção! Então, ela se considerava desses três
estados simultaneamente.
Ela começa sua atuação política em meados da década de 40, na luta pelo
processo de democratização do Brasil; pelo fim da guerra da Segunda Guerra
Mundial; pela anistia dos presos políticos e também para devolver a
legalidade ao Partido Comunista Brasileiro. No ano de 1945, ela é recrutada
efetivamente para o Partido Comunista Brasileiro, inclusive, quem assinou a
ficha de filiação da camarada Ana Montenegro foi o próprio Carlos Marighella,
que era amigo e camarada de militância.
O nome verdadeiro da Ana é: Ana Carmo Lima. Ana Montenegro é um
pseudônimo criado para evitar a repressão. Enfim, ela teve um papel muito
importante nas lutas populares no combate à discriminação de gênero e ela
conseguiu cumprir um papel muito importante nesse processo, pois garantiu
o espaço para as pautas que eram tidas muitas vezes como muito específica
das mulheres. Ela contribuiu muito intensamente para a imprensa comunista
publicando vários artigos em jornais como: “No momento” (que era um jornal
não vinculado ao Partido Comunista Brasileiro), “Classe operária”, “Tribuna
Popular”, “Correio da Manhã”, “Imprensa popular” e na “Novos Rumos”, e foi
uma das fundadoras do Primeiro Jornal voltado para o público feminino com
perspectiva na luta das mulheres trabalhadoras, apesar de que nele havia
várias publicações voltadas para o público feminino que reforçavam os
estereótipos dos papéis de gênero. Ana, ao se aproximar do PCB também
articula a pauta das mulheres dentro desse ambiente. Ela foi a primeira
mulher a ser exilada quando fechou o cerco da ditadura militar, com isso, ela
vai para Cuba, passa pelo México e se estabelece na Europa, onde ela começa a
contribuir com a imprensa feminista internacional. Nesse contexto, Ana se
integrou à “América Latina da Federação democrática internacional das
mulheres”, trabalhou na revista da entidade chamada “mulheres do mundo
inteiro”, e em vários outros organismos internacionais como: ONU e Unesco. 
Participou de várias articulações internacionais e congressos que tinham
como pauta a questão da mulher, a questão da luta de classes e da
emancipação humana como um todo. Sempre organizada no Partido
Comunista Brasileiro, ela cumpre um papel importante também, 



denunciando e combatendo a ditadura militar, buscando apoios em
articulações internacionais, mesmo nesse momento tão doloroso da história
do partido e da história do Brasil, permeado de uma intensa perseguição aos
comunistas. Inclusive quando ela volta (ainda na ditadura militar), quando
houve o primeiro momento de anistia, no ano de 1979, ela intensifica sua
participação nas lutas políticas e nas lutas populares, sendo uma grande
defensora dos Direitos Humanos. Além disso, ela teve um papel importante
no debate interno que acontecia naquele momento histórico dentro do
partido: a ruptura, o reformismo e a reconstrução do Partido Comunista
Brasileiro.
Em sintese, até o fim da sua vida ela nunca deixou de contribuir
expressivamente com o partido e é em função de toda essa grande
contribuição da Ana(e de várias outras mulheres que passaram ao longo dos
100 Anos do Partido Comunista Brasileiro) que hoje o coletivo feminista do
PCB homenageia a Ana Montenegro dando o nome do coletivo de: Coletivo
Feminista Classista Ana Montenegro. Vale informar que a Ana chegou a tomar
conhecimento que havia essa movimentação/ essa construção onde ela seria
homenageada antes dela vir a nos deixar.

2- Nos fale sobre o pensamento e sobre a obra da Ana Montenegro. 
 
 Esqueci duas coisas importantes, que eu queria destacar antes de entrar
nessa pauta que você fez agora. A Ana era membro da “Ordem dos Advogados
do Brasil” e ela teve uma atuação importante na comissão de mulheres,
sobretudo na Comissão de Direitos Humanos dessa entidade. Foi
homenageada no Congresso Nacional da OAB e chegou, em 2006, a ser
indicada ao Prêmio Nobel da Paz, além de diversas outras homenagens
institucionais nacional e internacionalmente.
Sobre o processo de construção que culminou na publicação dessa nova
edição reunindo obras da camarada, desde que começou esse processo de
organização do coletivo nós tínhamos o interesse de buscar resgatar as obras
da Ana, infelizmente não era uma tarefa tão fácil porque já não tinham
disponíveis para venda materiais antigos e nem tinham novas edições
disponíveis e nós fomos fazendo esse trabalho de formiguinha inicialmente,
principalmente a partir de 2015, de buscar as obras para poder disponibilizar
para a militância, tanto que o primeiro material que a gente conseguiu foi um
PDF digitalizado. Uma camarada mandou o documento “Mulheres e a
participação nas lutas populares”.
Outras camaradas também foram contribuindo, como a Ana Karen, Secretária
política do Coletivo. Ela entrou em contato com a Sônia, filha da Ana
Montenegro, e neste contato foi estabelecendo um diálogo sobre a questão
das obras e a possibilidade de ela autorizar a nova publicação. É sempre bom
agradecer a Sônia por ceder os direitos autorais. Ana Karen vai até à casa da
Sônia dialogar com ela sobre isso e buscar o material, e nesse processo ela
encontra um exemplar do tempo de exílio que possibilitou que a gente
colocasse na publicação desse ano. 
Vale apena destacar a contribuiçao tanto da Karem quanto das camaradas :
Marta Barçante que está a frente da Fundação Dinarco Reis, das demais
camaradas da Coordenação Nacional do Coletivo Feminista Clasista, e
tambem vou destacar aqui, a linda capa, muito bonita! Muito, muito atual!e
muito moderna feita pela camarada Eline Luz. Nessa capa, as fotos que
constam foram conseguidas através deste arquivo pessoal também. A partir
da articulação com a Fundação, a gente fez uma campanha de financiamento
coletivo para custear os gastos da impressão. E assim conseguimos ter em
mãos essa excelente obra!



3- O que você pode nos falar sobre o papel da Ana Montenegro e das demais
mulheres da militância comunista nos 100 anos do PCB?

  A gente tem procurado fazer esse resgate no Coletivo, e nós observamos que
é muito difícil pesquisar a história da contribuição das mulheres por não
haver registros de vídeo e registros fotográficos. Porém, a gente tem feito esse
trabalho de levantamento para dar o devido reconhecimento, a devida
visibilidade para essas mulheres como a Ana Montenegro, Tarsila do Amaral e
também Nise da Silveira (pioneira da reforma antimanicomial) que também
foram militantes do Partido Comunista Brasileiro. Quando se registra em um
filme ou qualquer coisa do tipo, omitem a contribuição delas na história, e
mesmo quando colocam, não se referem a organização que elas atuavam (o
PCB). Estamos falando aqui de mulheres que deram contribuição expressiva
não apenas para o Partido Comunista Brasileiro como também para o país,
para a classe trabalhadora e pelas mulheres brasileiras. A mais importante
contribuição é as entidades que existiam organizadas por mulheres pela luta
por direitos que não seriam, necessariamente, garantidos a todas as classes
naquela perspectiva mais liberal em vigência.
Foi a organização das mulheres (de categorias de trabalho e profissões
diferentes) no Partido que manteve essa perspectiva classista e que
conseguiram fazer o complemento ao Marxismo, que não se atentava ou não
tinha produzido nada em relação à questão das mulheres. Principalmente a
Ana Montenegro, no livros dela, e outras mulheres como: Olga Benário; Rosa
Bittencourt; a Laura Brandão que foi poetisa e também participou ativamente
do Bloco Operário Camponês; Patrícia Galvão - a Pagu, que chegou inclusive a
ser presa e torturada pela ditadura Vargas; Nise da Silveira; Laudelina Campos
de Melos, uma mulher negra que fundou o primeiro Sindicato de empregadas
domésticas no nosso país em 1936. É essa a marca que as mulheres deixam na
trajetória do centenário do Partido, na história das lutas da classe
trabalhadora brasileira e para as trabalhadoras que até hoje são mais
marginalizadas, destituídas de direitos e intensamente exploradas. Elas,
mesmo com dificuldades, se organizavam e faziam esse trabalho. Vale
destacar que temos entre nós, algumas mulheres vereadoras como: a Lucília
(Rosa Vermelha) uma das primeiras mulheres a ser eleita vereadora em Minas
Gerais; Adalgisa Cavalcante; Zuleica Alambert; Celina Michel; Aldir Smith que
foram perseguidas. Foram muitas mulheres que contribuíram para a nossa
história e para as lutas camponesas, lutas urbanas, por exemplo: Elizabeth
Teixeira que foi da “liga camponesa de Sapé” da Paraíba; Dirce Machado, que
teve um papel importante na revolta de Trombas e Formoso em Goiás; Josefa
Paulino da Silva, que atuou na Federação dos trabalhadores da agricultura no
Rio de Janeiro; Jacinta Passos; Teresa Santos Antonieta do campus da Paz;
Neide Alves dos Santos assassinada pela repressão do período da ditadura
militar; Maria Brandão dos Reis; Zuleide Faria de Melo que também
participou de vários momentos da luta na resistência na ditadura militar e foi
presidente do partido de 1992 até o ano de 2008. Enfim, quero realçar que a
gente tem boa parte do arquivo, e foi uma luta muito intensa para que esse
material não fosse encontrado e roubado pela ditadura militar.



4- Quais os desafios de hoje para nós mulheres da classe trabalhadora? 
 
São muitos! E o mais triste é que esses desafios que se enfrenta hoje são
parecidos com os que as nossas camaradas enfrentavam há um século. O
patriarcado não tem a sua origem no sistema capitalista, mas é no capitalismo
que ele se estrutura, assim como o racismo, que, inclusive, fez com que esse
processo de exploração do homem contra o homem fosse mais intensificado,
garantido acumulação da riqueza produzida pela classe trabalhadora na mão
de um pequeníssimo grupo de pessoas em detrimento das condições de vida
da imensa maioria. Nesse sentido, a gente enfrenta uma série de desafios,
como, por exemplo, a lógica capitalista, que faz com que as mulheres fiquem à
frente de muitos afazeres domésticos e no cuidado dos familiares
(aumentando a dificuldade para poder se organizar e atuar politicamente em
relação aos homens) o chamando trabalho invisível, que não é remunerado e
que ocupa boa parte da vida das mulheres. Mesmo hoje a gente já tendo
avançado uma série de legislações trabalhistas, percebemos a profunda
desigualdade salarial e de condições de trabalho entre homens e mulheres.
Essa problemática vai se agravando quando você considera as questões de
raça, por exemplo, as mulheres negras estão ocupando atualmente o maior
número no mercado informal, ou seja, têm mais dificuldades de conseguir a
aposentadoria. A questão da Maternidade na lógica capitalista também,
engravidar torna-se um poderoso mecanismo que está mantendo a mulher
mais voltada para o ambiente doméstico e excluída dos demais espaços
sociais, inclusive nos espaços de militância. Nós somos quase 52% da
população e permanecemos na minoria na Câmara Federal, no Senado Federal
nas casas legislativas, a participação das mulheres na política não é de
maneira proporcional à participação na sociedade em número. Além de que as
mulheres estão mais suscetíveis a terem problemas relacionados à saúde
mental, por causa dessa sobrecarga; o peso do estereótipo sexual colocado
sobre elas de forma tão violenta; o fenômeno mais recente na história do
Brasil é o aumento expressivo da população carcerária feminina. O perfil
dessas mulheres é de pessoas pobres e periféricas e em sua maioria é negra;
até as medidas que a gente (nós comunistas) tanto fala e denuncia como, por
exemplo: a suposta guerra às drogas, na verdade é um pretexto para a guerra
contra os pobres, impacta de forma distinta e às vezes mais intensas sobre as
mulheres. Enfim, não existe uma mulher que ao longo da vida não tenha
sofrido, pelo menos, uma violência por ser mulher. É esse contexto terrível
que se reproduz, e configura o grande desafio para a participação ativa das
mulheres nas organizações de militância e nos espaços de poder. Isso também
é cultural e reforçado pelo senso comum, ou seja, a política ser considerada
coisa de homem e para homem, tanto que as mulheres que estão nesse espaço
e que conseguem cumprir um excelente papel acabam sofrendo intensa
violência política por estarem ali rompendo paradigmas que estão postos. Por
causa disso também, a luta é para garantir a ampla participação na política,
avançar no processo de tomada de conquista da autonomia sobre nossos
corpos e da emancipação não só das mulheres mas de toda a classe
trabalhadora.





    Olga Benário,Olga Benário,  
por Jéssica:por Jéssica:  

"Gostaria de começar tentando quebrar um
pouco desse estigma, que simplifica a Olga
como apenas a mulher de Carlos Prestes,
Porque ela foi muito mais do que isso!"



1- Oi gente, bem vindos todos e todas! Essa a última Live do ano de 2022.
Como convidada teremos a Jéssica Castro Santana, umbandista, arquiteta
formada pela UFMG. Ela compõe a coordenação Nacional do movimento de
mulheres Olga Benário e é uma das coordenadoras da casa de referência da
mulher na matriz em BH, Minas Gerais, ela acredita em uma pauta
profissional alinhada à luta pela reforma Urbana e direitos, e na luta
antiracistas, anticapacitistas, contra a cultura do estupro e o machismo.Quem
foi Olga Benário? Fale um pouco sobre a mulher comunista, revolucionária
que foi Olga.

 Primeiramente, boa tarde a todos, agradeço pelo convite em nome do
movimento de mulheres Olga Benário, da casa de referência da mulher Tina
Martins.
 Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre quem foi Olga Benário
Prestes, essa mulher tão importante, revolucionária que nomeia o movimento
que eu acompanho e que desenvolve diversas lutas pelo Brasil afora. Gostaria
de começar tentando quebrar um pouco desse estigma, que simplifica a Olga
como apenas a mulher de Carlos Prestes, Porque ela foi muito mais do que
isso!
 Olga Benário Prestes nasceu dia 12 de Fevereiro de 1908, ela foi uma mulher
judia (fato crucial para sua trágica morte) e alemã (nascida em Munique). Ela
iniciou a sua vida política de militância com 15 anos, dentro da Juventude
Comunista Alemã, e com o passar do tempo, ela também se inseriu no Partido
Comunista da Alemanha. Benário tinha muita energia e uma forte crença na
ideologia comunista, de que a gente precisava construir uma sociedade que
fosse mais justa para todos! Na Alemanha ela teve uma presença muito forte
dentro dessas lutas políticas, trazendo um pouco esse paralelo para o Brasil.
Em 1934 (aos 26 anos) ela teve um envolvimento na “Terceira internacional”,
que foi uma Organização Mundial dos comunistas, que direcionou e serviu
como diretriz no processo do desenvolvimento da união das repúblicas
socialistas soviéticas. Ela recebeu uma tarefa extremamente especial que era
acompanhar e dar Segurança Pessoal a um líder revolucionário latino-
americano, que tinha decidido voltar para o Brasil e comandar uma revolução,
no caso, o Luiz Carlos Prestes. Quando Olga chegou aqui no Brasil, em 1935, ela
já encontrou em andamento um grande movimento de massas, que foi a ANL-
Aliança Nacional Libertadora, movimento extremamente importante para
tocar lutas e fazer um processo ativo junto às massas na rua, contra o governo
de Getúlio Vargas, que naquela época, apesar de um governo populista retirou
diversos direitos da população. Pisando aqui em solo brasileiro ela compôs
essas lutas e acabou sendo presa junto a Carlos Prestes em 1936. É algo muito
marcante a sua presença é extremamente intensa no solo brasileiro, junto ao
companheiro de vida Luiz Carlos Prestes. Quando ela ficou grávida, devido a
ser estrangeira em solo brasileiro, ela não teve acesso aos direitos básicos
garantidos pela Constituição Federal da época: a cidadania brasileira, Getúlio
Vargas, no exercício do seu governo extremamente opressor contra as forças
populares a entregou para Hitler que fez com que ela sofresse até a sua morte
com o nazismo na Alemanha em razão de sua etnia.
 Gostaria de reforçar alguns processos finais da sua vida que demonstram que
apesar de ela estar em uma situação extremamente vulnerável, nos campos
de concentração, sem a liberdade para poder exercer as lutas que acreditava,
ela ainda assim achava forma de organizar e conscientizar as mulheres que
estavam ali presentes com ela. Olga conquistou também a liderança daquelas
prisioneiras que estavam ali com ela no campo de concentração, e despertava
a consciência dessas mulheres dando aulas, mostrando as causas de elas
estarem ali, para elas compreenderem que não era aleatória aquela prisão.
Olga naquela época recebeu punições de meses em solitárias fétidas,
insalubres, era chicotada e mesmo assim se manteve firme! Em fevereiro de
1942, com 33 anos de idade, ela morre pouco antes de completar 34 anos, em
uma câmara de gás. Suas últimas falas são: lutei pelo justo, pelo bom e pelo 

 



  melhor do mundo, até o último momento manter-me-ei Firme com a
vontade de viver.
 Nós a temos como um norte, para nós que somos militantes do movimento de
mulheres Olga Benário, entendendo a importância de ter uma visão mais
racional e também mais ampla de tudo que está acontecendo para que a gente
possa desenvolver outras estratégias diante das adversidades. Por isso que a
gente tem muito orgulho e muita alegria de ter Olga Benário como a
personificação do nosso movimento. Por todos esses elementos, todas essas
lutas que eu compartilhei, aqui e outras tantas que ela desenvolveu ao longo
de sua vida.

2-: Nos conte sobre o Movimento Olga Benário? 

 Nesse momento, se levantam muitas bandeiras de feminismo no movimento
de mulheres Olga Benário com base no marxismo que nos norteia para um
entendimento de todas as opressões dentro desse sistema capitalista.
 A gente, não tá falando só de um tipo de mulher, mas em especial aquelas que
são mais vulnerabilizadas dentro dessa sociedade que são as mulheres negras,
indígenas. Mulheres brancas pobres, mulheres periféricas, enfim, mulheres
que estão atravessando em suas vidas questões que envolvem tanto o gênero,
quanto a classe e a raça.
 Trago essa informação porque que a gente organizou e desenvolveu esse
movimento, que existe desde 2011, pela necessidade da organização feminina
brasileira para lutar contra a violência, a opressão e a exploração da mulher,
além de pôr em pauta as injustiças existentes na sociedade que estamos
inseridas, que é patriarcal, capitalista, machista e que constantemente
absorve e reproduz todas essas violências que perpassam nas nossas vidas.
 O surgimento do coletivo ocorreu na formação da delegação brasileira à
primeira Conferência Mundial de Mulheres de Base, em Caracas, na Venezuela
no ano de 2011. A articulação da América Latina com o movimento contribuiu
para que ele pudesse se articular melhor com relação a essas nossas lutas.
 Antes do movimento, já existia um tipo de organização com uma
nomenclatura diferente. Como coletivo as companheiras daquela época
entenderam ser necessário fazer mais que só uma organização na esfera de
um coletivo, pois havia o entendimento que torná-lo um movimento mais
organizado ajudaria ele a se ampliar para todo o território brasileiro. Desde
esse primeiro encontro as companheiras pegaram a responsabilidade de
organizar a Conferência de Mulheres das Américas que foi realizada em 2012,
em São Paulo, importante também para que o movimento de mulheres Olga
Benário pudesse ser reconhecido na esfera Latino-americana junto a outros
movimentos importantes do nosso continente.
 Ainda não estamos em todas as regiões do Brasil, mas estamos em sua grande
maioria, e paralelo a isso, a gente também vem desenvolvendo lutas que vão
para além de atos de rua e além de fazer ocupações temporárias.
 O movimento de mulheres Olga Benário, absorveu para si a luta no combate e
prevenção à violência contra mulher, e antes de comentar um pouquinho
sobre essa luta prática, as casas de referência abrigam mulheres que são
vítimas de violência e outras vulnerabilidades, quero comentar com vocês,
que a gente também levanta a bandeira da luta tanto pelos direitos das
mulheres trabalhadoras quanto organizando e participando de passeatas nas
ruas em memória das mulheres assassinadas durante a ditadura militar
fascista, sendo algo também muito caro para a gente considerando a
importância de tantas companheiras que deram as suas vidas para que a
gente pudesse ter hoje minimamente uma democracia nesses últimos anos,
salientar isso é importante nesse contexto de eleições.
 Continuando a falar das intervenções práticas, a gente realiza cursos de
formação e de profissionalização, palestras em universidades, bairros, escolas,
ocupações e secretarias especiais de mulheres; realizamos ocupações de
mulheres na América Latina e Caribe, em paralelo com as instituições
municipais estaduais e federais, dessa forma produzindo uma política 



  diferente para lidar com essa situação de opressões. A gente desenvolve
muitas lutas ao longo do ano, as quais são muito importantes para nós dentro
do feminismo marxista, por exemplo: o direito à creche como algo básico para
autonomia e independência das mulheres trabalhadoras, à saúde da mulher; a
luta da mulher negra; a luta da mulher jovem; a luta das mulheres lésbicas,
bis e transexuais e a luta dos povos originários e a sua resistência.
 Como eu comentei, a violência contra a mulher é o ponto central de muitas
das nossas lutas práticas. Atualmente entendemos que a importância do
nosso movimento é por não ser algo somente teórico, mas extremamente
prático levantando a bandeira da resistência e das ocupações.

3- Fale um pouco sobre as casas de referência, de atendimento às mulheres, e
sobre a atuação do Movimento Olga nesse âmbito de atuação:

 Bem, as casas de referência que nós desenvolvemos existem desde o dia 8 de
março de 2016, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu sou coordenadora
desse espaço, desde daquela época. Nós temos mais de 10 casas que foram
produzidas pelo movimento de mulheres Olga Benário, algumas sofreram
boicotes e golpes como o que aconteceu, por exemplo, em Mauá, no estado de
São Paulo, cujo governo teve a coragem de literalmente quebrar, uma
edificação para que a gente não pudesse mais desenvolver um trabalho de
combate prevenção à violência contra as mulheres.
 As casas de referência têm uma distinção das casas abrigo, porque as casas
abrigos são espaços sigilosos para mulheres em risco iminente de morte, e as
casas de referência são um projeto federal do governo da Dilma que dá
suporte para as mulheres vítimas de violência no qual é necessário um
processo multidisciplinar de profissionais e serviços diversos que se
complementam.  Sobre a casa de acolhimento Tina Martins, fazemos uma
multiplicidade de atendimentos. Entendemos que há muito o que avançar
ainda, devido às limitações enquanto um movimento de mulheres que não
tem recursos financeiros, como o município Belo Horizonte ou como estado
de Minas Gerais, mas ainda assim a gente salva-vidas diariamente. Vou contar
um pouco a história da casa de Tina Martins e da ocupação Tina Martins, para
vocês entenderem um pouquinho mais sobre como é o processo ocupações
dessas casas e as reivindicações, pois esse processo varia de ocupação a
ocupação, de estado para estado e de município para município. Às vezes nós
vamos ter abertura com o governo, às vezes não temos. Em geral, a gente vai
ter muitas adversidades para conseguir sermos visibilizadas e valorizadas
dentro desse enfrentamento, apesar de sermos referenciadas nesse processo
de acolhimento e abrigamento de Mulheres vítimas de violência.
 Bem, a ocupação Tina Martins iniciou entendendo ser importante fazer uma
luta prática, revolucionária e também de impacto na cidade, visto que
naquela época a gente já tava num processo inicial de golpe contra a
presidenta Dilma Rousseff. A gente percebia que a luta das mulheres, e suas
as demandas naquele momento em especial e que não estavam sendo
visibilizadas como deveriam, então o movimento de mulheres Olga Benário
com o MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) o qual é um
movimento parceiro nosso (não só em BH, mas em todos os estados que nós
estamos presentes) desenvolveu no dia 8 de Março uma ocupação, com o
objetivo de denunciar para o estado de Minas Gerais as necessidade dessas
mulheres, para que ele pudesse desenvolver mais políticas públicas voltada a
casas abrigo, creches, delegacias especializadas 24 horas, enfim, espaços de
acolhimento para essas mulheres em geral. Nós tivemos uma repercussão tão
grande na cidade, que a gente desenvolveu um processo de ocupação mais
extenso, nós permanecemos no espaço da ocupação por 97 dias
aproximadamente e em junho de 2016, a gente teve a transferência para o
espaço atual que estamos hoje, que é numa região mais central, com uma
classe social que não conversa necessariamente com trabalho e as mulheres
que a gente tem como foco.
 A gente ocupou o espaço que era o antigo Bandejão da Escola de Engenharia
da UFMG, um prédio que se encontra numa área extremamente vulnerável 



aqui da cidade de BH, com um histórico de prostituição, de pobreza e de
violência, e foi extremamente importante para que a gente pudesse levantar
outras reflexões que perpassam a violência das mulheres, para além daquela
principal que a gente estava levantando desde o início de junho de 2016. A
gente desenvolve essa luta em Belo Horizonte há seis anos, ela foi inspiração
para que outras companheiras de outros estados, como: São Paulo, Rio de
Janeiro, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Florianópolis - em Santa
Catarina, pudessem desenvolver outras lutas tão importantes quanto. Eu
listei alguns estados, mas a gente tem outros também como o Pará que vem
desenvolvendo outras formas de casas de referência, com a nossa ideologia,
com esse cuidado e esse acolhimento às mulheres e pessoas vítimas de
violência.
 Hoje na casa Tina Martins, a gente desenvolve um trabalho em cima de
quatro eixos: sendo o primeiro: o eixo da formação política, entendendo não
somente por sermos um movimento social, mas por sermos seres políticos e
que a gente precisa de espaços para refletir e estimular o nosso senso crítico
com relação a quem somos e o que fazemos dentro da sociedade. Temos o
eixo do encaminhamento: que apesar das nossas limitações, a gente utiliza as
casas de referência como instrumentos para pressionar os governos
municipais e estaduais a de fato fazerem o que devem fazer. Estamos também
dentro de uma rede de enfrentamento à violência contra mulher do Estado de
Minas Gerais, para que a gente possa, articulado a outros serviços
institucionais, criar também uma rede para essas vítimas. A casa Tina Martins
faz uma diferenciação entre acolhimento e abrigamento. Todas as pessoas
que nos procuram são acolhidas, e o acolhimento envolve não só uma escuta
ativa e empática com as vítimas que nos procuram, mas também dá
atendimento psicossocial gratuito, um atendimento jurídico gratuito e um
atendimento social gratuito, enfim fornece serviços que muitas vezes não
chegam a maioria das mulheres e das pessoas em algum tipo de
vulnerabilidade; e por fim fazemos o abrigamento de fato.
 Gostaria de mencionar que desenvolvemos atividades no espaço da casa,
para que se possa criar outras formas de falar sobre temáticas que permeiam
a vida das mulheres de uma maneira menos convencional. Um dos eventos
que é muito importante para a gente hoje, é a feira da Tina, sendo um espaço
que serve tanto como economia alternativa/ economia solidária para a casa e
para produtoras autônomas locais que estão naquele espaço, quanto para que
a gente possa desenvolver e estimular espaços de debate sobre temáticas
importantes para a vida das mulheres.
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