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NOTA SOBRE DOCÊNCIA VOLUNTÁRIA 

 

Recentemente fomos surpreendidos com uma minuta acerca de “Docência 

Voluntária”. Tendo em vista orientar nossos sindicalizados e demais servidores, queremos 

tecer algumas considerações sobre essa minuta, que deve ser analisada num contexto 

adequado.  

Inicialmente, deixamos claro que os princípios da solidariedade e da luta pelo bem-

comum é um dos alicerces de nosso sindicato, mas esses valores são constantemente 

distorcidos e apropriados ideologicamente para a defesa de propostas imorais ou, no mínimo, 

questionáveis do ponto de vista ético. 

Gostaríamos de acreditar na boa intencionalidade dos idealizadores e defensores 

da proposta, mas não podemos ser demasiado inocentes. Somos responsáveis por promover 

um debate coerente e honesto com nossos sindicalizados.  

É verdade que o referido projeto de “docência voluntária” refere-se apenas aos 

cursos de pós-graduação, mas ele insere-se num contexto muito mais amplo e complexo do 

que indicam as aparências. Na atual conjuntura, em que há um ataque explícito e vexatório 

contra os servidores - exemplo PL257, perdas salariais, etc.; a propositura de algo desse tipo 

indica alienação e descompromisso com a categoria. Senão, vejamos algumas características 

da proposta: 

1. Ao invés de dar aos administrativos o direito de reservar parte de seu horário de 

trabalho para se dedicarem a outros projetos que contribuam para os objetivos e missão 

do IFSP, impõe-se a condição de que o façam fora do seu horário normal de trabalho. 

 

2. É curioso o foco na docência, como se o professor e a professora, mais do que qualquer 

outro (gestores, políticos, etc.) pudessem trabalhar de graça. Como se isso, no contexto 

e da forma como está sendo proposto, não significasse um ataque à categoria, pois, ao 

invés de se realizar mais contratações e valorizar os mesmos, propõe-se que se 
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trabalhe de graça. Os professores e a educação não são importantes o suficiente para 

que se invista em mais contratação e na valorização dos mesmos? A educação no IFSP 

vai começar a depender de esmolas e da caridade docente? 

 

3. A sociedade brasileira já padece com inúmeras iniciativas que apelam para a caridade, 

enquanto permanece a desigualdade e a injustiça. Iniciativas assim apenas mascaram 

os problemas e não mexem com o que realmente deve mudar para que a educação e 

a sociedade como um todo avance.  

 

O trabalho voluntário e a filantropia só são legítimos e benéficos quando não 

servem para esconder situações de injustiça que atentam contra os interesses dos menos 

favorecidos. Numa relação entre um governo autocrático, comprometido com o grande capital, 

não temos dúvida de que os servidores são a parte mais fraca e não podem deixar que seu 

sentimento de solidariedade e seu desejo de fazer a diferença sejam utilizados de maneira tão 

torpe.  

Enquanto nossas reivindicações quanto à valorização dos servidores e ao papel 

do Estado na defesa dos menos favorecidos não forem atendidos, seremos contra esse 

projeto e qualquer outro que mascare a realidade e tente “tapar o sol com uma peneira”. 

 

Esse tipo de proposta esconde a real intenção do nosso atual governo, que 

pretende usar a solidariedade e o serviço voluntário do povo, para cobrir o déficit de 

investimentos do Estado em todos os setores, principalmente na educação e saúde.  

 

Lembramos que, de forma indireta, os servidores do Instituto Federal de São Paulo 

já vêm fazendo esse serviço voluntário, seja Técnico ou Docente, quando são obrigados a 

participarem de comissões e grupos de trabalho, que não podem ser descritos em suas FOR 

ou PIT, e por horas a fio ficam em planejamentos e reuniões dessas comissões, fora do seu 

horário de trabalho, para dar conta da demanda que lhes fora incumbida, muitas vezes sem o 

mesmo ser consultado quanto ao seu interesse em participar de tal comissão.
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Toda cidadã e cidadão tem o direito e o dever de ser solidário e se dedicar a projetos 

que considere importante, mas deve estar atento para que seus sentimentos legítimos não 

sejam distorcidos e sejam postos a serviço de projetos conservadores e que vão contra a 

transformação de nossa sociedade em uma mais justa, em que a educação e os professores 

e professoras recebem o devido valor, como valorosos profissionais que são.  

 

 

São Paulo, 18 de agosto de 2016. 

 

 

Coordenação Funcional 
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