Professores do Curso de Pedagogia,
Mestrado, Doutorado em Educação e
demais Licenciaturas da PUC Goiás
que apoiam Dilma Rousseff para
Presidenta do Brasil
“Por um lado é preciso uma mudança das condições de
criar um sistema de instrução novo; por outro lado,
é preciso um sistema de instrução já novo para poder mudar
as condições sociais (...) É preciso partir da situação atual.”
(Karl Marx)

Este documento é um Manifesto1 de Professores do Curso de Pedagogia, Pós Graduação em Educação,
Licenciaturas e Áreas de Formação Básica da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC
Goiás a favor da reeleição da Presidenta Dilma Rousseff. Trata-se de um posicionamento político, visto que
nenhum intelectual pode manter-se alheio, neutro ou ingênuo diante da história. Na vida e na academia não há
neutralidade política ou científica. Existe tomada de partido. Assumência de opção. Tomada de decisão, tendo
em vista aquilo que constitui os princípios dos Direitos Humanos, Civis e Sociais. Neste sentido, entendemos
que o educador “(...) é aquele que não fica indiferente, neutro, diante da realidade. Procura intervir e aprender
com a realidade em processo. O conflito, por isso, está na base de toda a [educação].” Gadotti (2004). Neste
caso, os professores que assinam este Manifesto convocam os acadêmicos e demais professores a refletirem
sobre a história desse país e se posicionem em favor de um processo em que os avanços e conquistas possam
ser avaliados, aprimorados e ampliados. Por isso, votamos em Dilma uma vez que sua história é a história de
um “coração valente” que lutou contra a Ditadura, foi presa, torturada e carrega no corpo e na alma as marcas
de um sonho por um Brasil mais humano para todos os brasileiros. Sua luta, junto a tantos outros presos,
mortos e torturados, ajudou a construir a Democracia neste país e a garantir direitos de voz, vez e voto. Por isso
apoiamos o seu projeto político, ao mesmo tempo em que somos vigilantes e exigentes para que seu governo
seja cada vez mais ético, coerente e comprometido com o povo.
1. Por mais Educação...




2.

Por mais Justiça Social, Distribuição de Renda e Democratização do conhecimento e informação...





Para que se aprimorem as políticas sociais que, nos últimos 12 anos, tiraram da miséria 36 milhões de brasileiros.
Pelo crédito facilitado e o reajuste anual do salário mínimo, de modo a ampliar o poder aquisitivo das famílias brasileiras.
Pela preservação do Marco Zero da internet, sem ingerência das gigantes de telecomunicações, interessadas em mercantilizar
as redes sociais e manter controle sobre a comunicação digital.

3.

Por uma Política Pública de Saúde...




1

Em que as Políticas Educacionais reafirmem a educação como um direito público e subjetivo tendo em vista a perspectiva da
aprendizagem e do desenvolvimento. Nele, a função social do conhecimento deve possibilitar a apropriação do patrimônio
cultural, científico e tecnológico e ser capaz de ampliar a visão de mundo das crianças, adolescentes, jovens e adultos numa
perspectiva política, ética e estética.
Pela Educação articulada ao Projeto de uma Política Nacional de Participação Social; pela criação ou expansão de mais
Universidades Públicas, pela manutenção de cotas em universidades; pelo Enem, o Pronatec e o ProUni; e pela garantia da
aplicação dos 10% do PIB (já aprovados pela Presidenta Dilma) em educação.
Pelo cumprimento das Metas e Estratégias do Plano Nacional de Educação (2014-2024) e seus processos de
acompanhamento, avaliação e retomada de caminhos.

Que garanta os direitos fundamentais à vida humana e o bem estar físico-psíquico-social.
A favor do Programa Mais Médicos que, graças à sua ação preventiva, fez decrescer a mortalidade infantil para 15,7 em cada
1.000 nascidos vivos.

Este texto é um recorte do artigo publicado por Frei Betto na Adital, ampliado, reformulado e toma por base outros aspectos que alguns professores do Colegiado de
Pedagogia da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás compreendem como fundamentais na defesa de uma candidatura que continue a
construção de um Projeto de Nação comprometida com todos os brasileiros.

4.

Por uma Política Econômica e Politica Externa que garantam a soberania do Brasil...



Para que a inflação seja mantida sob controle e, no Brasil, o crescimento do IDH seja considerado mais importante que o do
PIB. Se nosso PIB cresce pouco, nosso IDH é o segundo do mundo, atrás apenas dos EUA, se considerarmos o tamanho da
população.
Para que o Brasil prossiga independente e soberano, livre das ingerências do FMI e do Banco Mundial, distante dos ditames
da União Europeia e crítico às ações imperialistas dos EUA.



5. Pelo respeito aos Movimentos Sociais e pelo combate à Corrupção...



Pelo respeito ao direito constitucional de greves e manifestações públicas, sem criminalização dos movimentos sociais e de
seus líderes.
Para que a Polícia Federal prossiga apartidária, efetuando prisões, até mesmo, de membros do governo, combatendo o
narcotráfico, o contrabando e a atividade nefasta dos doleiros.

6. Pela defesa dos Direitos Humanos...



7.



Pela criminalização e combate a todas as formas de preconceito, racismo e homo/lesbo/transfobia.
Pela construção de Políticas Sociais que combatam todas as formas de exclusão social e humana sem distinção de raça,
gênero, etnia e religião.
Pela continuidade das Políticas Afirmativas que recolocaram no campo do debate e dos direitos as questões que envolvem a
afirmação da dignidade humana.
Por mais MUDANÇAS...
Por um Brasil melhor e por um governo que seja capaz de promover reformas estruturais para continuarmos avançando.
Por conhecermos os governos do PSDB e temermos o retrocesso, na atual conjuntura, não trocamos o conhecido pelo
governo neoliberal e conservador de Aécio Neves. Nenhum direito a menos. Nenhum passo para trás!
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