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Apresentação
O 8M-JF, coletivo de mulheres, entidades e organizações feministas
de Juiz de Fora, com o apoio de outras 23 organizações, promoveu,
entre agosto e dezembro de 2020, o Seminário da Classe Trabalhadora. Devido à pandemia de Covid-19, o evento foi feito de forma
virtual. Durante 2 meses e meio, foram realizadas 11 mesas de debate, veiculadas ao vivo no canal do Youtube e na página do Facebook
do 8M, reunindo 36 convidados e convidadas de diversas correntes
políticas da esquerda e de diversos setores de atuação na sociedade
brasileira.
Como explicou Lucimara Reis na mesa de abertura do evento, realizada no dia 1º de agosto de 2020, “o objetivo do Seminário é buscar
saídas coletivas diante da crise do capital, da crise sanitária e da crise
política, e que a gente também converte numa crise de ética e de valores civilizatórios da nossa sociedade. A ideia é entender de forma
mais profunda e autocrítica as nossas ações enquanto organizações
de esquerda, que se pretende parte do processo de organização da
população mais explorada no sentido da sua emancipação. E também pensar nossas ações observando nosso processo histórico e de
formação da nossa classe.”
No intuito de fortalecer e ampliar os mecanismos de divulgação e
registro das atividades do Seminário da Classe Trabalhadora, a Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (APES)
publica este encarte digital, com a cobertura jornalística de todas as
mesas realizadas neste evento. O nosso objetivo é reunir algumas
das reflexões fundamentais expressas por cada convidada e convidado - sem, entretanto, pretender abarcar a totalidade do debate.
Tal publicação é disponibilizada gratuitamente pelas entidades
apoiadoras do evento, e permitirá uma forma alternativa de acesso
ao conteúdo debatido no seminário, além de criar uma outra forma
de memória das análises e do momento atual, para além dos vídeos
já disponibilizados no canal do Youtube 8M Juiz de Fora.

Conjuntura
Nacional e Local:
Luta e mobilização
em tempos de
pandemia
No dia 1º de agosto de 2020, foi realizada a abertura do Seminário da Classe Trabalhadora,
uma iniciativa do Fórum 8M JF, coletivo de mulheres, entidades e organizações feministas de
Juiz de Fora, em conjunto com outras 23 organizações sociais, entre elas, a APES.

A mesa inaugural se propôs a trazer diferentes leituras e análises sobre os desafios e tarefas
do momento atual, marcado por uma crise de saúde pública no enfrentamento desastroso à
pandemia da Covid-19 por parte do poder público brasileiro em suas diversas esferas, e acompanhada de uma crise econômica, ambas afetando de maneira mais acentuada as populações
mais pobres e vulneráveis.
Para refletir sobre este cenário mais geral no qual se encontra o Brasil e a cidade de Juiz de
Fora, a mesa contou com a participação de Giovana Castro, Mauro Iasi, Valério Arcary e Vera
Lúcia.

Lucimara Reis, licenciada em História pela UFJF e mestranda em Serviço Social pelo Programa
de Pós-Graduação da mesma instituição, abriu o seminário pelo Fórum 8M JF. Em sua fala de
abertura, saudou as entidades presentes na construção do Seminário e explicou o objetivo de
sua realização.

Para dar início à mesa, Lucimara Reis apresentou alguns dados que revelam um alarmante
aumento do número de casos de infecção pela Covid-19 em Minas Gerais. No mês de julho de
2020, o estado apresentava 79 mil casos, acumulando um total de 1700 vidas perdidas até
aquele momento. “E isso exatamente no meio de um processo que em Minas Gerais chamou-se
platô, platô da disseminação do vírus. Essa ideia de platô me parece muito mais uma normalização da morte. Na verdade, um genocídio. E a gente sabe exatamente para que corpos e para que
pessoas esse genocídio acontece. A situação da pandemia no mundo serviu para demonstrar o
grande abismo social que existe em nossa sociedade e que precisa ser corrigido urgentemente
a partir das organizações, a partir da classe trabalhadora, do povo preto do nosso Brasil”.

Para iniciar o debate, Lucimara Reis lembrou três fatos recentes que evidenciam elementos
de tais processos. O fato da primeira morte por Covid-19 ter sido de uma mulher negra, empregada doméstica, infectada por seus patrões. A morte, em junho de 2020, do menino Miguel,
filho de uma empregada doméstica que, sem condições de fazer o distanciamento social, teve
que levar seu filho para seu local de trabalho; a criança caiu do 9º andar de um prédio, como
afirmou Lucimara, “por desleixo e pouco cuidado pela vida humana”. E o terceiro, o assassinato
de João Pedro, adolescente baleado em operação realizada no Complexo do Salgueiro, no Rio
de Janeiro. Ele estava dentro de sua casa, “mas a letalidade das polícias foi até sua casa e o as-

Mauro Iasi

Professor da Escola de Serviço Social da UFRJ,
pesquisador do NEPEM (Núcleo de Estudos e
Pesquisas Marxistas) e do Núcleo de Educação
Popular 13 de maio e membro do Comitê
Central do PCB

Desafios da classe trabalhadora diante de uma sociedade fraturada
Diante das questões colocadas por Lucimara Reis, Mauro Iasi apontou como fundamental
para os movimentos de esquerda conhecer a classe trabalhadora, sua composição atual e suas
demandas reais, realçando a importância de seu protagonismo na construção de outro projeto
de país. Entretanto, é justamente aí que se encontram os primeiros desafios. Ao contrário de
uma compreensão “sociológica” da classe trabalhadora, distorcida e estática, a classe é um ser
em movimento e vive na ação, na medida em que ela reage às condições em que está submetida naquele momento.“Em seu primeiro momento de manifestação, e esse é o nosso dilema,
ela não é uma classe. É um bando de indivíduos, fragmentados e isolados, no interior de uma
divisão social do trabalho, buscando uma forma de sobreviver.” No cotidiano cruel da lógica
capitalista, tais indivíduos se comportam e se percebem mais como inimigos e adversários do
que como membros de uma mesma classe que pode mudar o mundo.
Esta seria, segundo o professor, a situação na qual nos encontramos. Em um contexto de derrota política que culminou no golpe de 2016 e se acentuou depois disso, a maneira pela qual a
classe vive é fragmentando-se, diluindo-se no sistema. E com um agravante, que é o momento
próprio do modo de produção capitalista, impondo alterações no perfil da classe trabalhadora
brasileira. “Em linhas gerais, precarização das condições de trabalho, dos contratos, da forma
como se organiza o trabalho, que derivam de uma mudança do modo de acumulação capitalista
mundial e que se expressa também no Brasil. E que tem por consequência uma desconcentração da classe no espaço”. Esta desconcentração, conformada por uma rede de produção e
circulação de mercadorias fragmentada, e que é potencializada pelas novas formas de tecnologia, transporte e comunicação, permitindo que várias partes do processo produtivo seja feito
separadamente, quebra a experiência operária dentro das fábricas.

Outro aspecto que o professor chama a atenção é que “uma classe não existe em si mesma no
geral, ela é expressão de uma determinada formação social, no caso, a brasileira”. E no Brasil o
capitalismo se deu de uma forma específica, com as marcas da experiência colonial, da escravidão e de uma experiência burguesa específica.
Segundo Mauro Iasi, outra questão que diz respeito à especificidade da classe trabalhadora
brasileira atualmente é a experiência das políticas de conciliação de governos anteriores, que
7
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sassinou pelas costas”. Esses fatos ajudam a compreender quem são as pessoas que morrem,
quem são as pessoas super-exploradas, quem são as pessoas que não fazem o distanciamento
social por uma questão de sobrevivência. Diante disso, Lucimara apresenta algumas questões
sobre as quais o Seminário pretende refletir: qual é a classe trabalhadora brasileira? Quais são
as formas de se chegar a ela, e de mobilizá-la no sentido de sua emancipação?

Seminário da Classe Trabalhadora

desarmou-a de sua autonomia, de sua consciência de classe e dos meios para atuar, hoje, no
centro dos acontecimentos, marcados pelo autoritarismo e com viés fascista.
Outra grande dificuldade específica da situação brasileira, segundo Iasi, é que estamos vivendo uma crise complexa, aguda, que é econômica, própria da ordem capitalista, mas que se
somou, no Brasil, a uma crise política profunda.

Diante deste cenário, Mauro Iasi aponta que a pandemia do coronavírus encontra um terreno
de crise e o agrava, mas não de forma homogênea. Com a pandemia, “os grandes monopólios
capitalistas tiveram somada sua riqueza em um patamar absurdo, enquanto a população trabalhadora fica mais vulnerável, não só sanitariamente. Mas também porque veem as relações
que permitiam a ela, subordinadas ao capitalismo, sobreviver a esta ordem - ou seja, vender
sua força de trabalho para comprar mercadorias - afetadas pela crise e pela pandemia.” E ainda, há as desigualdades dentro da própria classe trabalhadora. No Brasil, as mulheres passam
a ter cada vez mais um papel decisivo na realização do trabalho e na organização da família, e
neste momento de enxugamento dos postos de trabalho e de crescente desemprego, elas são
mais afetadas. “E temos um país desigual em condições de vida, em mecanismos que pagam
mais para o homem do que para a mulher, para o branco do que para o negro, para o homem
negro do que para a mulher negra, e esta diferenciação vai criando um grau de intensidade da
crise e agravamento desta pela pandemia que afeta significativamente estes elementos”. Mas,
como reforça Iasi, “não foi o vírus que criou isso”. O vírus encontrou um país fraturado, cujos
responsáveis, a grande burguesia brasileira, aderiu ao golpismo, apostou em uma transição na
qual perdeu o controle, e assistiu uma mudança da direita para a extrema direita.
Tudo isso, segundo Iasi, produziu a fratura pela qual a sociedade brasileira passa, gerando
um grau de irracionalismo, de instabilidade e de preconceito que impedem outras saídas mais
gerais, restando apenas como possibilidade as saídas de confronto. “Aí está também nossa dificuldade em chegar na classe, pois parte dela foi ganha ideologicamente para proposições de
extrema direita, e isso gera dificuldades em criarmos táticas”.

Valério Arcary

Professor titular do Instituto Federal de
São Paulo (IFSP), Doutor em História Social
pela USP, militante da Resistência do PSOL,
colunista dos sites Brasil de Fato e Esquerda
Online

A classe trabalhadora é um gigante que desconhece sua potência
Valério Arcary, em sua exposição, reforçou que, para compreender as configurações da classe
trabalhadora brasileira, é preciso atentar-se para a seguinte peculiaridade do Brasil: “ele tem,
na periferia, o capitalismo dependente que atingiu um nível de urbanização, de industrialização, mais elevado. Nós temos mais de 86% da nossa população urbanizada”. Isso, segundo Arcary, configura um gigantismo da classe trabalhadora brasileira. “Nós temos um gigante social
que é a classe trabalhadora, algo próximo a 30 milhões de brasileiros com carteira assinada; 12
milhões de funcionários públicos; 25 milhões de trabalhadores que têm patrões, mas não têm
contratos; 10 milhões que estão na informalidade do trabalho, por conta própria; 20 milhões
8

O papel principal dos socialistas, segundo Arcary, seria o de desenvolver instrumentos para
as variadas formas de organização desta classe em sindicatos, movimentos de moradia, movimentos de mulheres, movimentos negros, movimentos de juventude, movimentos LGBT,
movimentos populares. “O papel da esquerda é ser útil para esta classe compreender a força
que tem”, afirma.

Segundo a análise de Valério Arcary, entre 1978 e 2013, a classe trabalhadora brasileira
viveu uma longa etapa de aprendizado sindical e político, fazendo a aposta num projeto de
reformas do capitalismo. Ela construiu elementos para sua representação e vivencia um ciclo de lutas nos anos 1980, se caracterizando como mais radicalizada no impulso das suas
ações, do que plenamente consciente de quais eram os limites do capitalismo. Este processo
foi interrompido em 2016, e abre-se uma nova fase, com o impeachment de Dilma Roussef.
Diante desse processo histórico, segundo Arcary, a esquerda brasileira teria hoje três grandes posições de análise e caracterização da conjuntura, e de estratégia e tática.

A posição majoritária, característica das direções do PT, do PCdoB e partidos satélites a
eles, é a dos que afirmam que o que ocorreu foi uma derrota histórica. Esta posição entende
que é necessário um acúmulo político e a construção de uma frente ampla para derrotar o
governo Bolsonaro nas eleições de 2022. “A preocupação central é não provocar”, sintetiza.

Outra posição caracterizada por Arcary defende que “o que ocorreu foi fundamentalmente
uma derrota eleitoral, um acidente histórico”. Uma derrota dos limites reformistas da direção
do PT. E que a classe trabalhadora, apesar de ter sofrido as consequências deste processo,
tem suas forças sociais intactas, sendo possível fazer a aposta em uma ofensiva permanente,
tendo como estratégia central a construção da greve geral.

“Eu estou entre aqueles que não concordam nem que houve uma derrota histórica”, ou
seja, que percebe a classe trabalhadora como desmoralizada, como “poeira da história”, só
restando o amadurecimento de uma nova geração para substituí-la. “Mas tampouco acho
que houve somente uma derrota eleitoral diante do governo Bolsonaro”. Segundo Arcary, se
as forças da classe trabalhadora não estão intactas, percebendo-se nela perplexidade e insegurança, tampouco a classe está pronta para desafiar com táticas insurrecionais o governo
Bolsonaro. “Estamos numa etapa em que o fundamental é a construção de uma frente única
de esquerda, uma tática defensiva, que permite acumular forças para ir testando as possibilidades do confronto com o inimigo.” Para Arcary, é necessário que as organizações do campo
da classe trabalhadora brasileira estabeleçam um plano de lutas. “Assim que as condições da
pandemia permitirem, serão necessárias mobilizações de massa para derrubar Bolsonaro”.
Arcary ressaltou a potência recente demonstrada pelos movimentos feministas, movimentos de juventude, movimento negro, movimento LGBTQI+, movimentos populares e por um
embrionário movimento ambientalista, os quais têm demonstrado grande capacidade de
auto-organização. Tais movimentos podem ocupar um protagonismo no enfrentamento ao
governo Bolsonaro, o qual encontra-se enfraquecido e cada vez mais isolado no contexto da
pandemia. Para Arcary, a aposta política é que a última palavra seja da classe trabalhadora,
que pode arrastar os setores médios, abrindo caminho para a mudança na sociedade brasileira. “Ser socialista é ter esta confiança histórica.”
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de desempregados; e no seu núcleo central, temos uma classe operária industrial com 10
milhões de trabalhadores”. A classe trabalhadora brasileira, porém, é um gigante que desconhece a potência social de sua força objetiva.

Seminário da Classe Trabalhadora

Vera Lúcia
Foi operária do ramo de calçados,
sindicalista, formada em Ciências Sociais,
integra a direção nacional do PSTU e a
Liga Internacional dos Trabalhadores. Foi
candidata à Presidência da República em 2018

“A pandemia mostra as vísceras podres do sistema capitalista”
Vera Lúcia abriu sua exposição abordando como, na pandemia de Covid-19, governos, em
diversos países do mundo, colocaram as vidas da classe trabalhadora de um lado, e os lucros
dos grandes empresários e bancos, de outro. Pequenas e médias empresas estão falindo durante a pandemia, apesar de serem as responsáveis pelo emprego de mais de 50% dos trabalhadores, enquanto os mais ricos se tornaram ainda mais ricos neste momento. Durante
a pandemia, um grupo reduzido de “42 bilionários brasileiros aumentaram sua fortuna em
34 bilhões de dólares, cerca de 170 bilhões de reais”, segundo Vera Lúcia. Por outro lado, em
números oficiais, naquele momento, uma média de 1000 pessoas morrem por Covid-19 por
dia, no Brasil, ou seja, 24 vezes mais do que o número de bilionários no país, resultado da
política genocida do governo Bolsonaro. Números que deram um salto com a interrupção
das medidas de isolamento social contra a proliferação do coronavírus. Políticas de abertura foram adotadas pelos governadores de todas as siglas partidárias, que apenas fizeram
o isolamento parcial inicialmente, por meros interesses econômicos. “O que levou a classe
trabalhadora nas capitais e agora no interior ao matadouro”, sintetiza Vera Lúcia.
Para ela, a crise realçada na pandemia é mais profunda em todos os sentidos - política, econômica, ambiental, sanitária - e realça a falência do capitalismo. Segundo Vera Lúcia, vivemos
hoje a possibilidade real de uma recessão mundial, comparável a crise de 1929, que irá gerar
consequências dramáticas para a classe trabalhadora. “Em pleno século XXI, o capitalismo é
incapaz de garantir isolamento social e higiênico, mesmo o Brasil sendo o segundo produtor
de álcool do mundo, só perdendo para os Estados Unidos.” Vera Lúcia realça outras contradições do capitalismo no Brasil: enquanto o país é o segundo maior exportador de alimentos
do mundo, estudo realizado em 2013 revelou que 7 milhões de pessoas passavam fome.

Vera Lúcia, como os colegas anteriores, realçou como a situação do país foi agravada durante a pandemia, pela falta de uma condução responsável, pelo poder público, de uma política
de combate ao vírus e de proteção da população vulnerável. A ausência de um Ministro da
Saúde, ocupando o cargo de forma interina um general especialista em logística, é ilustrativo,
segundo Vera, dessa política, que contradiz a promessa de campanha de Bolsonaro - a de que
os cargos em seu governo seriam ocupados por critérios técnicos, sem indicações políticas.
Segundo Vera Lúcia, a crise econômica já havia deixado 10 milhões de pessoas sem emprego. A pandemia agrava esse quadro, destruindo 8 milhões de postos de trabalho só em 2020,
e o desemprego bate o recorde, chegando a 12,9% segundo o IBGE. “A tragédia social, contudo, pode ser muito maior do que mostram os números. Pela primeira vez na história, metade
da população brasileira com idade para trabalhar, está desempregada. E os mais atingidos
são os trabalhadores sem diploma.” Segundo Vera Lúcia, a população negra, principalmente
as mulheres, tem a maior taxa de contágio pelo coronavírus, e teve a maior queda em sua
renda durante a pandemia. A informalidade agrava esse quadro.
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Vera Lúcia realça como este governo de ultradireita se mantém no poder apesar de todas
as suas manifestações autoritárias e criminosas. “A ultradireita não é uma ideologia estranha
ao sistema capitalista. Ela é a expressão mais radical e conservadora da burguesia capitalista”. Apesar da faceta protofascista do atual governo, o regime brasileiro ainda é o democrático: “o Congresso nacional e o STF seguem funcionando, e muitas vezes assumem o comando,
quando há crises com o presidente.”
Entretanto, Vera Lúcia aponta que a classe trabalhadora não aposta suas fichas em nenhuma das instituições do Estado democrático de direito. A falta de democracia dentro das fábricas, a violência policial, a criminalização da pobreza, a traição sofrida pelos trabalhadores
praticada por alguns partidos políticos e a corrupção, segundo Vera Lúcia, explicam porque
a classe trabalhadora não confia nas instituições democráticas.

“Bolsonaro não cai também porque, mesmo contra o seu jeito de fazer política, tem unidade
de todos os setores da burguesia, no atacado, com a política econômica levada a cabo por
Paulo Guedes.” É o que demonstrou a votação da Reforma da Previdência Social e aprovação,
durante a pandemia, da Medida Provisória 936/2020, que permite a redução da jornada de
trabalho com redução de salário, entre 25 e até 70%, e suspensão do contrato de trabalho
com salário reduzido pela metade. A medida, segundo Vera Lúcia, afeta 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada, e vem junto com outras medidas, como o estabelecimento
do trabalho remoto e a distribuição parcelada do auxílio emergencial à população - no mesmo decreto que destinou 1 trilhão e 1 bilhão de reais para grandes empresas, e que foi aprovado por partidos de direita, do centrão e elementos da esquerda.
Segundo Vera Lúcia, a rejeição ao governo aumentou nos setores médios e categorias organizadas, mas o auxílio emergencial amorteceu essa rejeição nas outras camadas: “cerca de
100 milhões de pessoas no país sobrevivem com esse auxílio.” É nesses setores, sem renda e
desempregados, que a rejeição ao governo diminuiu.
A estratégia dos governos de oposição é a de desgastar o governo Bolsonaro, fazendo a
aposta nas eleições. Para Vera Lúcia, porém, “não podemos colocar as vidas, os destinos da
classe trabalhadora e do país nas eleições controladas pelo poder econômico. Nós defendemos a unidade. Ela é fundamental”.
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Neste contexto, a propaganda de que a pandemia está sob controle é uma mentira, sem
qualquer base científica e numérica. Como aponta Vera Lúcia, as estratégias exemplificadas
pelo Brasil e pelos Estados Unidos, neste momento, constituem uma política genocida, de
“deixar morrer”. Por isso, Vera Lúcia defende que a luta em defesa da vida implica em lutar
para derrubar Bolsonaro, Mourão e todo o governo que ocupa atualmente o poder, e que este
deve ser julgado pelos seus crimes.

Seminário da Classe Trabalhadora

Giovana Castro
Professora da rede municipal, integrante do
Coletivo Cabeça de Nêga, Doutoranda do
Programa de Pós-Graduação em História da UFJF
e coordenadora do projeto Centro de Memória
Negra de Juiz de Fora

É preciso romper o silêncio da desigualdade racial
Com dados histórico e demográficos, Giovana Castro demonstra como o perfil da população de Juiz de Fora, que em 1853 era composta de 9033 livres e 13.037 cativos (certamente
pretos e pardos), se mantém em todos os censos até a República. Segundo Censo de 2010,
56,9% da população se autodeclarou branca, 27,9% parda, 14,3% preta, 0,1% indígena e
0,7% amarela - o que revela um grande número, portanto, de pretos e pardos na composição
populacional. A maioria dos domicílios é chefiada por mulheres sem cônjuge, com filhos, a
maioria delas pretas e pardas. A média de renda em Juiz de Fora é de 2 salários-mínimos e
meio por família, e a grande maioria recebe ½ a 1 salário-mínimo por pessoa. Dos dados de
ocupação, Giovana mostra que 71.875 brancos trabalham com carteira assinada, enquanto
este número cai para 37.386 entre pardos e 23.874 entre pretos. Mais significativo, como
aponta Giovana, é que entre as pessoas que são empregadoras, 7.561 são brancas, enquanto
911 são pardas e apenas 146 são pretas. Outro dado realçado por Giovana é que, entre as
pessoas que recebem mais de 10 salários-mínimos, 10.326 são brancas, 676 pardas e apenas
320 pretas. Em relação à violência, Giovana mostra que, segundo dados de boletins de ocorrência de 2015 sobre homicídios praticados na cidade, 61% dos autores são pretos, e 74%
das vítimas são pretas.
Retomando as questões colocadas por Lucimara Reis na abertura do Seminário, Giovana
Castro aponta como é difícil mapear a composição da classe trabalhadora brasileira, considerando que nunca houve interesse, de nenhum dos lados da disputa de narrativas, racializar esta discussão. “A classe trabalhadora no Brasil é feminina e é preta”, sintetiza.

Giovana Castro rebate as afirmações de que a organização da classe trabalhadora brasileira
se deu nos anos 1960 e 1970, “pois desde a virada do século, as empregadas domésticas estavam organizadas em entidades classistas. Mas nunca foram vistas como classe trabalhadora,
nem em termos de direitos, nem de posicionamento, nem em termos de luta, nem de organização”. Sendo assim, a primeira morte por Covid-19 ter sido de uma empregada doméstica,
uma mulher preta, não é um acaso, segundo Giovana Castro, mas “um projeto orquestrado
desde a formação colonial do Brasil, desde a introdução de um Estado democrático no Brasil, de um absurdo e absoluto silêncio sobre a raça”. O silêncio sobre a desigualdade racial e
sobre o racismo estrutural se revela na ausência de materiais sobre o tema. Giovana Castro
cita o exemplo de matéria publicada em 2018, revelando que Juiz de Fora é a terceira cidade
com maior desigualdade racial no país, apesar de tais dados serem pouco considerados e se
resumirem a esporádicas matérias jornalísticas.

Em relação a política nacional, Giovana Castro nega que o bolsonarismo impediu a esquerda de chegar à classe trabalhadora brasileira. Como exemplo, cita a experiência de um bairro
periférico da cidade de Juiz de Fora, com maioria de habitantes pretos, expulsos das áreas
centrais do município, e que são apoiadores do governo Bolsonaro. Segundo Giovana Cas-
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tro, isso expressa o silêncio sobre a desigualdade racial e uma discussão efetiva dos efeitos do
racismo na constituição dessa classe trabalhadora, e nos elementos que marcam as relações
interpessoais - o racismo interpessoal, o racismo estrutural e o racismo institucional. Marca
também a constituição e ratificação do mito da democracia racial, que consolida a posição de
que não se deve discutir raça no Brasil. Para Giovana Castro, silenciar os dados de composição
racial da população e as formas de organização dessa população negra é ignorar, também, o
diálogo.
Neste sentido, Giovana Castro afirma que a fratura da sociedade brasileira não emerge no governo Bolsonaro: “a sociedade brasileira nasce fraturada, a partir de uma mitologização de um
processo de constituição de uma força de trabalho que foi marcada pelo processo escravocrata.
E, na virada do século, inventa-se uma ideia de modernidade, sem que se faça um exercício de
autoconsciência, de autoavaliação”, pontua. Para ela, as possibilidades de enfrentamento de
uma crise como a que vivemos hoje exige que coloquemos o dedo na ferida para reescrever
esta história: que comecemos a pensar formas de inserção da classe trabalhadora na definição
de políticas públicas no Brasil.
Para isso, Giovana Castro defende alguns pontos fundamentais: racializar os dados sobre a
população; ocupar de forma mais expressiva os conselhos de representatividade locais (conselhos de saúde, escolares, habitacionais, tutelares); trabalhar com a formação de lideranças
populares; e atuar na luta por assembleias legislativas que sejam efetivamente democráticas e
que representem os recortes da sociedade brasileira.

ORGANIZAÇÃO
POPULAR:
possibilidades de
ruptura em meio à
conjuntura
A segunda atividade do Seminário da Classe Trabalhadora foi realizada no dia 6 de agosto
e trouxe o debate sobre as possibilidades da Organização Popular na conjuntura atual. A
abertura e mediação da segunda mesa do Seminário ficou a cargo de Luiza Miranda, estudante
de psicologia na UFJF, militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro e do Partido
Comunista Brasileiro.
Dando início ao debate, Luiza Miranda relembra as sínteses da mesa de abertura, onde foi
diagnosticada, na análise de conjuntura, uma derrota histórica da classe trabalhadora, que se
encontra à reboque de um protagonismo da burguesia decidido em suas disputas internas.
Luiza lembra também que, apesar dessa derrota histórica, a classe continua em movimento, e
lembra das recentes mobilizações que ganharam destaque na trama conjuntural nos últimos
meses.

Antes de entrar na condução do debate, Luiza reforça convites para conhecer e participar
das mobilizações populares em curso. Cita lutas importantes, como a dos entregadores de
aplicativos, dos rodoviários em Juiz de Fora e dos trabalhadores dos Correios, que estavam em
curso naquele momento e demonstraram a força e as possibilidades da organização coletiva
no presente.

Atnágoras Teixeira Lopes
Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém e Membro da Executiva
Nacional da CSP-CONLUTAS

Apostar na auto-organização da classe e apontar os horizontes estratégicos
O sindicalista Atnágoras Lopes começou sua exposição lembrando da importância de um
resgate histórico efetivo sobre o tema da organização popular no Brasil. E lembra, ao lado dos
processos atuais destacados por Luiza Miranda na abertura da mesa, de um processo recente
de greve de trabalhadores metalúrgicos de uma multinacional no Paraná, que após 15 dias
de greve conquistaram coletivamente na justiça a revogação da demissão de alguns colegas.
Atnágoras destaca a importância desses processos, que acontecem no seio da produção

Avançando na exposição, Atnágoras lembra de uma discussão que toma vários âmbitos da
sociedade, que é o da reabertura das escolas de ensino básico, que tiveram suas atividades
presenciais suspensas durante a pandemia. Reafirmando a posição contrária a esta medida
e apresentando o argumento do distanciamento social frente ao negacionismo do governo
Bolsonaro, ele ressalta a importância de manifestações que têm sido organizadas com a
pauta “Fora Bolsonaro-Mourão”.
Atnágoras cita diversos exemplos de auto-organização da classe trabalhadora, como a
solidariedade ativa de comunidades que se organizam para garantir as melhores condições
de enfrentamento à pandemia. Lembra também dos setores camponeses que, em unidade
com coletivos urbanos, atuam também no estabelecimento de uma solidariedade de classe
ativa. E finaliza retomando o argumento anterior, citando a luta dos trabalhadores da
educação e da comunidade escolar contra a reabertura das escolas.
Segundo Atnágoras, a combinação da crise estrutural do capitalismo, o acirramento
da conjuntura com a pandemia e essas experiências atomizadas da classe trabalhadora,
são indicativos de um momento em que devemos dar uma unidade e um sentido comum
para essas lutas através das pautas concretas da defesa da vida, dos empregos e de uma
quarentena geral de 30 dias. Insiste sobre a possibilidade de realização dessas pautas: “esse
país tem condição e tem recursos: basta parar de pagar a dívida externa ou dar 1,2 trilhão aos
banqueiros, como fez Bolsonaro no início da pandemia. Se resolve com um auxílio que não
seja só de 600 reais, mas que seja permanente até que se resolva o problema da pandemia, e
de no mínimo 2 salários-mínimos a todas as famílias que necessitam".

Frente a um processo brutal que colocava um cenário de quase 100 mil mortos à época da
transmissão da atividade, Atnágoras aponta que a alternativa é a organização popular, é a
busca por parte da classe de dar um sentido político às lutas imediatas que se desenvolvem
ao longo do período, discutindo coletivamente saídas de poder: “Porque não voltamos para
o tema do poder para as mãos e para a vida da classe trabalhadora? Existe uma parcela da
sociedade brasileira que luta fortemente, enquanto meia dúzia de grandes empresários, no
meio da pandemia, lucram, só no Brasil, 35 bilhões de reais".
O sindicalista chama atenção também para outros processos de organização que se explicam
através da pandemia, como os movimentos de resistências de povos originários, quilombolas
e ribeirinhos. E reforça a necessidade de um encontro desses diversos lutadores no sentido de
uma unidade programática. Defende que é nos marcos de uma série de opiniões estratégicas
diferentes, mas que convergem na palavra de ordem do “Fora Bolsonaro-Mourão”, que as
lutas devem retirar seu conteúdo.
Atnágoras coloca a urgência da organização desses processos de luta: “Nós estamos falando
de um Brasil que amarga a metade da população desempregada e quase 100 mil mortos,
e também tem previsão de 10% de queda no PIB. A gente pega esses números do Brasil
e transforma em vida da nossa classe, sentir o que sente a nossa classe em nível mundial
com quase 20 milhões de infectados e centenas de milhares de pessoas mortas por essa
pandemia, e todos eles discutindo como retomar a economia. Não existe análise da vida do
ser humano, e essa análise deve ser tomada por nós.”
Diante de tudo que é apresentado, se apresenta ainda a contradição da situação da pandemia
no chamado “coração do império”, que coloca os Estados Unidos na situação de campeão de
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material das riquezas e no enfrentamento a um governo assumidamente inimigo da classe
trabalhadora.

Seminário da Classe Trabalhadora

mortes por coronavírus, com índices históricos de desemprego, comprovando a falência do
sistema capitalista e confirmando a urgência da alternativa socialista.

Atnágoras conclui reafirmando a necessidade de estar presente nos processos de luta
atomizados da classe trabalhadora e dar a eles um conteúdo estratégico. Nesse sentido, é
necessário buscar em experiências passadas o substrato necessário para a superação das
mazelas do presente, no sentido da construção de um horizonte que vise a autodefesa da
classe e o acúmulo de forças no sentido da tomada de poder político.

João Carvalho
Historiador, ex-presidente do Sinditamaraty,
doutorando em História Social da Cultura,
educador popular, militante comunista e
cofundador do Podcast Revolushow

Afinando estratégias e horizontes na organização popular
Para continuar o debate, a mediadora da mesa, Luiza Miranda, colocou como questões para
o convidado João Carvalho algumas considerações sobre o processo de desenvolvimento do
capitalismo brasileiro, e como experiências anticoloniais passadas podem nos dar pistas para
a construção do presente. A partir dos questionamentos iniciais, então, João Carvalho inicia
a exposição fazendo uma crítica à construção ideológica e formal de Estado Democrático de
Direito, forma que esconde, dentro de falsos valores de liberdade e igualdade, a desigualdade
do sistema capitalista. Onde, portanto, se constrói um ideal de povo e de nação que não
corresponde à realidade objetiva, e que exerce a função de manter o ordenamento das coisas.
João Carvalho retoma à época das revoluções burguesas para resgatar o fato de que, nesses
processos, apesar da aliança entre os burgueses, então revolucionários, e o povo, os segundos
não eram protagonistas no processo de transformação. Portanto não foi um processo que
privilegiou a grande maioria da população. Nesse sentido, é preciso uma organização que
dê conta de traduzir acúmulos teóricos para a luta política. O historiador coloca que “a luta
se dá na materialidade, ela se dá todo dia. Ela se dará agora, ela se deu ontem e ela se dará
amanhã, e ela se dará até o momento que nós tiremos o ser humano de sua pré-história, até
o momento que nós findemos a exploração do homem pelo homem".

Avançando na sua exposição, João Carvalho dá destaque a uma série de processos
revolucionários que aconteceram por todo o mundo durante o século XX, com exceção da
Europa Ocidental. O fundamental do argumento é a contradição entre a eclosão desses
diversos processos e a localização deles na periferia do capitalismo, justamente por conta
dos violentos processos de colonização que estavam (e ainda estão) em curso. Destaca o
historiador: “o colonialismo é a pedra de toque da modernidade, da contemporaneidade.
É sobre o cadáver colonial que é erigido o capitalismo moderno, sobre ele que é erigido
o estado burguês. Os povos se organizaram em todo o mundo, em todos os continentes. E
lutaram arduamente; homens e mulheres que deram a sua vida para conseguir uma liberdade.
Liberdade essa que era sair do jugo dos seus opressores, as potências capitalistas.” Segundo
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Outra questão colocada pelo historiador é a respeito das crises cíclicas do capitalismo. E de
como, a cada crise, o capitalismo encontra soluções que, na prática, só pioram as condições
de vida e trabalho da maioria da população. Como exemplos, cita os processos de uberização
do trabalho, o empreendedorismo e as respostas desastrosas dos países capitalistas à
pandemia. Frente a esse cenário, onde bilionários aumentam suas fortunas em mais de 34
bilhões de dólares, a única alternativa para nossa classe é a organização popular. “Por maior
que seja a sua boa vontade, a ruptura parte da organização, porque é a organização que
vai ensejar a facilidade de levar a consciência de classe até as massas trabalhadoras. Nós
precisamos nos organizar, independente de onde, independente de como, mas organize-se”,
completa João Carvalho.
Para uma efetividade real dessa organização é necessário que se esteja em conexão com as
pautas mais candentes da classe trabalhadora, para que através delas seja possível pensar
teórica e praticamente a ação conjunta. O historiador coloca a necessidade de, nessas eleições
municipais, para além da denúncia da farsa eleitoral, ser necessário disputar os corações e
mentes atentos à política nesse momento, mostrando as nossas pautas e comprometimento
real, nossa atuação e vontade de mudar a forma de fazer política que não beneficia o povo.
João Carvalho caracteriza o descaso da classe política em meio a pandemia como proposital,
parte de um projeto de genocídio: “essas pessoas não se importam com a vida humana,
porque para essas pessoas, nós trabalhadores sequer somos humanos,” destaca.

Prossegue ainda a exposição colocando mais uma contradição do sistema capitalista: nos
Estados Unidos ⅓ da população depende de vouchers do governo para a sua alimentação,
não existe soberania alimentar. Na Alemanha, o desemprego entre a juventude pode chegar a
50%. Enquanto isso, em países que sofreram agressões coloniais por boa parte do século XX,
como Coréia do Norte, China e Vietnã, hoje sustentam os melhores indicadores de combate
à Covid-19. Diante desses dados, João Carvalho argumenta: “onde o lucro vem depois das
pessoas, onde se quer garantir a saúde, a segurança, o emprego, o acesso à vida plena, as
coisas acontecem de forma diferente.”

Caminhando para a conclusão, João Carvalho afirma que esses países, que passaram
por processos revolucionários no século XX e hoje em dia sustentam os melhores índices
no combate à Covid-19, devem ser o nosso horizonte. Além disso, saúda o espaço e a
oportunidade de debater com outras vertentes do movimento popular, no sentido de traçar
as estratégias e afinar os horizontes de atuação.
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ele, o que todos esses processos que aconteceram em todos os continentes colonizados têm
em comum é a transformação da teoria revolucionária em prática, em arma de mobilização
popular.

Seminário da Classe Trabalhadora

Marina Machado Gouvêa
Professora da ESS/UFRJ, diretora do SEPLA,
pesquisadora do CLACSO, GT Crise e Economia
Mundial, e coordenadora do Grupo de Estudos
sobre Teoria Marxista da Dependência (Unila
CNPq)

Conjuntura e ação, teoria e prática: por uma frente antifascista
Resgatando a famosa elaboração de Marx na tese 11 sobre o materialismo de Feuerbach,
Marina Gouvêa procura ir além das interpretações corriqueiras que relacionam de maneira
simplista a concepção de teoria e prática na militância: a construção de Marx diz respeito a
todo o fazer humano, onde a chamada práxis ganha destaque, indo além do chamado à ação.

Para a pesquisadora, a separação mecânica entre teoria e prática causa ruídos na
interpretação da realidade, visto que são dimensões indissociáveis para o entendimento dos
fenômenos da vida cotidiana. No seu argumento, Marina traz a noção de teleologia, conceito
que pensa o homem como o único animal que projeta suas ações, que pensa para além da
imediatez, mesmo que de forma inconsciente.

É a partir disso que Marina Gouvêa entra no debate da organização popular e da tática e
estratégia. É essa caraterística do homem que o possibilita pensar a conjuntura de maneira
tática. “No fundo, o que a gente faz quando está brigando, debatendo e lutando pela tática e
estratégia em cada momento, o que a gente está fazendo é justamente esse mesmo movimento
de projetar, e tentar determinar quais são os meios adequados para atingir um objetivo que
estamos projetando”, completa.
Marina Gouvêa acredita que uma das principais tarefas do momento é caracterizar
teoricamente em que pé estamos nessa conjuntura. Para isso, problematiza a interpretação
sobre a derrota histórica da classe trabalhadora, do ponto de vista da sua relação com o
desenvolvimentismo. Para Marina Gouvêa, houve “um grande momento na história da
luta de classes, em que a classe trabalhadora esteve na ofensiva, e isso requereu uma
contraofensiva de parte da classe dominante.” Segundo ela, “os momentos do capitalismo em
que o desenvolvimentismo foi hegemônico, em que teve um outro tipo de projeto por parte
da classe dominante, esses momentos não duraram quase nada. É basicamente o imediato
pós-guerra, a partir de 1947 principalmente, e em 1967 isto já estava entrando em crise. E
a gente tem um novo fôlego do desenvolvimentismo na década de 2000, particularmente na
América Latina e no Caribe. Eu queria problematizar esse fôlego do desenvolvimentismo
e eu queria problematizar o desenvolvimentismo como projeto. E como proposta tática e
proposta estratégica da própria classe trabalhadora. Me parece que está na hora da gente
superar o desenvolvimentismo e superar a conciliação de classes como projeto próprio
nosso, como algo para a gente construir", alerta.
Segundo Marina Gouvêa, a dialética da luta de classes e a dialética do desenvolvimento
capitalista são uma coisa só, “é a mesma realidade”. O neoliberalismo, que vai surgir com
a crise da década de 1970 como resposta e reconfiguração capitalista necessária naquele
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A pesquisadora argumenta que a derrota histórica maior da classe se deu com a queda
do campo socialista no início da década de 1990, visto que a partir dessa derrota, o
neoliberalismo avança como forma universal da acumulação capitalista. Até as conquistas
conseguidas na década de 2000 se dão sob essa forma de acumulação, sendo facilmente
revertidas após a crise capitalista de 2008.
Marina Gouvêa caracteriza a crise atualmente vivida como a maior da história do sistema
capitalista: como reafirmaram diversos outros participantes deste Seminário, ela afirma que
o coronavírus não provoca a crise, só acentua os seus efeitos e revela as contradições de um
mundo capitalista regido pela lógica da mercantilização da vida.

Avançando no debate, passa então para uma caracterização do governo Bolsonaro, que
divide em 3 pontos. O primeiro é a relação do neofascismo com a reconfiguração capitalista
que estamos vivendo atualmente: “O tipo de reconfiguração capitalista que é necessária com
a uberização, mudança nas relações de trabalho, grau de centralização que é necessário,
mudança de todo o marco legal da reprodução da força de trabalho no mundo, isso representa
ataques a conquistas históricas da classe trabalhadora tão grandes, ataques aos recursos
naturais tão grandes, que um governo que se diga pretensamente democrático e popular,
não consegue fazer isso com a velocidade requerida pela classe dominante tanto interna
quanto externamente. O neofascismo vai permitir essa mudança no bloco do poder, e ele
vai permitir essa reconfiguração da acumulação capitalista porque ele legitima de alguma
maneira essa aceleração", analisa.
O segundo aspecto destacado é a vulnerabilidade na qual o governo Bolsonaro se encontra,
por conta dos diversos aspectos que lhe dão instabilidade, como: a pandemia, “autogolpes”,
o artifício da separação entre crise econômica e pandemia, o crime de responsabilidade
perpetrado com o uso da cloroquina como "tratamento precoce", as greves da classe
trabalhadora que mobilizam a população contra Bolsonaro pela primeira vez, o caso
Queiroz, perda de espaço na Procuradoria Geral da República, falta de diálogo com o
judiciário, atritos com Sérgio Moro e com o MDB, entre outros. O que sustentaria o governo
diante desse quadro tão adverso seria a forte presença das forças armadas em todas as suas
esferas, com mais militares compondo o governo que na época da ditadura empresarialmilitar. “Me parece que o papel que o exército tem jogado coloca uma outra linha que não
é só ofensiva no governo Bolsonaro, é uma linha de contrarrevolução preventiva. Frente
ao quanto estão explícitas as contradições do capitalismo nesse momento, tem um perigo
concreto de explosão social, e esse perigo concreto requer um genocídio ainda maior da
classe trabalhadora, uma repressão ainda maior da classe trabalhadora, e, portanto, requer
que de alguma maneira, a classe dominante, no seu conjunto, mesmo quem não gosta muito
de Bolsonaro, apoie o Bolsonaro na medida em que ele está sendo funcional para esse papel
ofensivo”.
A classe dominante estaria em um momento delicado: ao mesmo tempo que a manutenção
de Bolsonaro causa prejuízo ao seu projeto, sua retirada causaria uma desestabilização
com as forças armadas, que implicaria na perda de influência sobre um setor e poderia
desencadear reações violentas.

O debate que fica então para a organização popular precisa passar pela questão da
organização de uma frente antifascista. Marina Gouvêa reconhece que a frente antifascista
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momento frente a essa crise, está dado pelas possibilidades da luta de classes naquele
momento. “O neoliberalismo não é só um conjunto de medidas, ele não é só um pacotão,
ele não é só o consenso de Washington. Ele é uma forma da acumulação capitalista. Não é
possível, na nossa época histórica, combater o neoliberalismo sem combater o capitalismo.”

Seminário da Classe Trabalhadora

constituída na década de 1930 tinha uma posição equivocada, pois propunha uma
conciliação de classes impossível. Como demonstrou o golpe de 2016, a classe dominante
não quer conciliar. “Então a organização popular agora tem que passar por três tarefas do
nosso momento imediato. Uma delas é a gente conseguir acabar com essa ideia de homem
universal, entender que há mulheres, entender que há negras e negros, entender que a
classe trabalhadora existe concretamente, não existe em abstrato. E entender que isso
é uma concepção desenvolvimentista e encontrar novas formas de organização da nossa
classe, que não tenham esse idealismo da classe em abstrato. A segunda tarefa é combater
o desenvolvimentismo”. Para isso, seria necessário constituir uma frente anti-Mourão, uma
frente anti-Bolsonaro, e disputar a posição política dessa frente. “A conciliação de classes é
um projeto falido para a classe trabalhadora, e ela não deve mais estar no nosso horizonte
político. E eu quero concluir com isso e, portanto, com a nossa grande tarefa, que é superar
o capitalismo, rumo a uma sociedade desmercantilizada.”
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Movimentos
Sociais
A mediação da mesa Movimentos Sociais, realizada no dia 15 de agosto, foi de Marina Toledo,
graduada em Psicologia, mestranda em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de
Fora, integrante do Fórum 8M-JF e militante da União da Juventude Comunista (UJC). Na abertura, Marina Toledo ressaltou a importância histórica dos movimentos sociais na representatividade de diversos segmentos oprimidos que compõem a classe trabalhadora. Ressaltou
também o papel decisivo dos movimentos sociais na correlação de forças e organização desta
classe, tendo como horizonte a emancipação humana. Por este papel fundamental na história,
e como estratégico para o presente, o Seminário da Classe Trabalhadora, então, escolheu como
pauta desta mesa a organização e o diálogo com a classe trabalhadora que é cotidianamente
realizado pelos diversos movimentos sociais.

Laiane Araújo
Trabalhadora do comércio de Juiz de Fora, estudante de jornalismo, dirigente nacional e
estadual do Movimento Mulheres em Luta/CSPConlutas e militante do Fórum 8M-JF

“A dor de um não é a dor só dele”
Laiane Araújo abre a conversa ressaltando como o capitalismo marginaliza todas as formas
de luta, taxando-as como discursos de vitimismo e enfraquecendo os movimentos sociais. Entretanto, ela entende que a luta do povo é inerente à percepção das insatisfações humanas, e
tal percepção e sua organização como luta social avança contra as opressões operadas por um
sistema que explora trabalhadores e massacra aqueles que não são por ele utilizados.
Como ressalta Laiane,
a maior parte dos movimentos sociais é composta por minorias,
que não são minorias numéricas, mas econômicas, não detentoras do capital – como as mulheres, os negros, a população LGBTQI+, trabalhadores do campo, povos indígenas – e que estão
em uma luta que é constante e gradual. Os avanços são, portanto, gradativos: a possibilidade
da organização de uma mesa composta por 3 mulheres e um homem seria algo impensado na
própria luta da classe trabalhadora no passado, pela histórica restrição da participação das
mulheres no espaço público. Mas se os avanços são gradativos, as respostas do capital também
o são. Laiane Araújo exemplifica esta observação com o recente despejo criminoso e violento,
em plena pandemia, que foi conduzido pelo governo do estado de Minas Gerais no Quilombo
Campo Grande, ocupado por famílias do MST. Mas mesmo com a pandemia, as pessoas estão
em luta. “Porque a luta social não é uma escolha. É uma necessidade”, afirma.
É assim, por exemplo, que surge a primeira greve internacional de mulheres em 8 de março de
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2017. Segundo Laiane Araújo, desde então, o 8M se consolidou e está presente hoje em diversas cidades de 70 países, com pautas específicas sobre a questão da liberdade, do trabalho,
do aborto, unificando mulheres de diversas partes do mundo que vivem sob as opressões de
um mesmo sistema, com agravantes para o aspecto de classe. Desde então, a maior parte das
greves e manifestações foram protagonizadas por mulheres, como foi demonstrado no ato
do #elenão. Na atual campanha de solidariedade realizada em função da pandemia do coronavírus, o 8M de Juiz de Fora doou toneladas de alimentos e kits de máscaras para famílias
em situação de vulnerabilidade, além de kits de higiene enviados ao sistema prisional. “O
apoio à população e a ação dos movimentos sociais, porém, não é caridade: é solidariedade
de classe”, enfatiza Laiane Araújo.
Laiane avalia que, apesar das necessidades coletivas, a marginalização dos movimentos sociais através das acusações de vitimismo fazem com que a própria população que se identifique com determinada pauta de luta se afaste dela, “porque ninguém quer fazer parte de uma
minoria sofrida. O capitalismo vende a ideia da meritocracia, o que dá a entender que nós
não nos esforçamos o suficiente e que, portanto, a nossa luta não é justa e o que queremos
são migalhas ou favores dos governos. Na realidade, o que queremos é um direito”. É por esses direitos que os movimentos sociais lutam, e daí provém o medo da organização popular.

A marginalização das reivindicações “faz com que o povo não perceba que é povo”, e é nesse
sentido de aproximação com a população que se localiza a importância e o papel dos movimentos sociais. Porém, Laiane reforça que os movimentos sociais precisam compreender
o seu foco, para não cair em um discurso excessivamente academicista e autocentrado, que
não dialoga com quem gostaria e com quem necessita.
Para Laiane Araújo, todas as lutas são válidas, mas somente a unificação das pautas pode
gerar uma pressão internacional, como demonstra a pauta da legalização do aborto, que
incorporou outras pautas e grupos. “A dor de um não é a dor só dele. Estamos falando de lutas centenárias, e até mínimas de sobrevivência: moradia, alimentação, respeito aos nossos
corpos, respeito à nossa terra, respeito às nossas escolhas.” Lutas difíceis, porque exigem
uma tomada de consciência dentro de um sistema de opressão, mas lutas que tem surtido
resultados.

Shyrlei Rosendo
Mestre em Educação pela Unirio. Cria da Maré e
Coordenação de Mobilização do Eixo de
Segurança Pública e Acessos à Justiça da Redes
da Maré

Empatia e reconhecimento entre movimentos e sociedade
Shyrlei Rosendo conta como a Redes da Maré surge como uma necessidade de ampliar o
acesso dos moradores da comunidade à vizinha Universidade Federal do Rio de Janeiro, na
qual alguns moradores circulavam na infância e na adolescência, mas pouquíssimos tinham
acesso à instituição enquanto membros de sua comunidade acadêmica, como continuidade
de sua formação escolar. Com o ingresso de alguns moradores na universidade, foi organiza22

O contexto da pandemia do coronavírus demonstra como tais demandas impulsionam
ações que nascem de um senso de solidariedade entre as pessoas de origem popular, que
acabam assumindo tarefas que não são delas. “Não dava para esperar, por exemplo, que o
estado tomasse algum tipo de decisão, enquanto pessoas já nas primeiras semanas de março [de 2020] não tinham o que comer, sem acesso a um direito fundamental e básico”, conta
Shyrlei Rosendo. Segundo Shyrlei, a Maré tem 140 mil habitantes, e com base nos dados do
censo de 2010, o cálculo inicial para o atendimento às famílias em situação de extrema vulnerabilidade seria de 6 mil pessoas. Porém, Shyrlei conta que, quando se iniciou o anúncio
da doação de cestas básicas durante a pandemia, esta demanda triplicou. Neste sentido, ela
relata que estamos muito próximos de uma geração que passou fome, e que não podemos
analisar o presente na chave de uma superação: é necessário romper com uma ideia de progresso, no qual o capitalismo garantiria o acesso de todos a tudo. Esta ideia não corresponde
à realidade.
Shyrlei Rosendo enfatiza que problemas como a fome, a falta de saneamento básico e de
água, não surgiram com a pandemia: esta apenas evidenciou condições precárias que estão
no cotidiano de muitas pessoas. Para ela, nos acostumamos com a ideia da desigualdade social e atuamos no sentido de reduzir a desigualdade, sem romper com ela. “Não no sentido
da redistribuição da riqueza gerada pelo trabalhador, mas no sentido da dignidade.”

A distribuição de cestas básicas durante a pandemia, segundo Shyrlei, explicita algumas
contradições. Enquanto os movimentos sociais, como a Redes da Maré, fornecem cestas básicas condizentes com o que uma família necessita durante 1 mês, Shyrlei relata casos de
pessoas ligadas aos governos, que fornecem cestas insuficientes, em outras palavras, "esmolas". Para ela, este tipo de ação demonstra como a direita cria ferramentas de dependência
das famílias mais pobres, que não têm condições de se organizar na luta, não porque não têm
competência, mas porque passam fome.

Um dos principais desafios dos movimentos sociais hoje seria o de trazer pessoas que poderiam fazer parte da organização, mas não fazem: criar, portanto, um processo de empatia
e de reconhecimento entre os que estão na organização e os sujeitos que são apoiados pelos
movimentos. Nas diversas ações implementadas pela Redes da Maré, como distribuição de
“quentinhas”, e de álcool e máscaras como formas de proteção contra a infecção pelo coronavírus, Shyrlei relata que os organizadores são vistos como pessoas de fora, que não estão
ali. Para ela, isto seria fruto de um processo de crescente individualização da classe trabalhadora, e que é relatado em diversos territórios. Em algumas situações, este processo de
diferenciação entre as pessoas dos movimentos sociais e a população assistida recai, ainda,
em hostilidade. O processo de mobilização nas ruas torna-se, assim, muito cansativo e ainda
mais arriscado e complexo com o risco da infecção pelo coronavírus.
As respostas das organizações sociais diante da pandemia foram muito rápidas, o que nos
leva a pensar que tipo de Estado queremos, analisa Shyrlei. Num processo de campanha eleitoral como o que estamos vivendo, torna-se crucial ampliar o campo da esquerda. O parlamento não é a única alternativa, mas é um dos caminhos, como foi demonstrado no exemplo
do auxílio emergencial, uma demanda da esquerda que foi apresentada. Porém, Shyrlei enfatiza que isto ainda é pouco, diante das necessidades dessa população, e que não devemos
encarar esta medida com ingenuidade: “ninguém suportaria um povo na rua com fome”. Para
ela, o governo, portanto, garante o auxílio emergencial com medo da resposta do povo diante
das suas necessidades.
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do o cursinho pré-vestibular, e a partir daí, a rede passa a se organizar a partir de demandas
da comunidade.
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Para concluir, Shyrlei afirma que o desafio é tentar compreender algumas questões. Qual
é o perfil de classe trabalhadora? Qual o impacto das políticas sociais nos últimos 30 anos
– entre a “doação da miséria e a falsa garantia de direitos”, ou seja, o Estado mantem seus
equipamentos na comunidade, como acesso à água, à escola, mas de forma precária, fazendo
com que os sentimentos de revolta e as iniciativas de organização no grupo fiquem cada vez
mais distantes? E que tipo de Estado vamos querer daqui para frente?

Antônio Ugá
Advogado. Especialista em Direito Processual e
mestrando no PPGSS/UFAL. Diretor de Movimentos Sociais da ANPG pelo Movimento pela Universidade Popular (MUP) e militante da UJC

A uma construção cotidiana de luta por direitos e por emancipação
Antônio Ugá escolheu uma crônica de Luís Fernando Veríssimo sobre a Reforma Agrária,
recitada por Antonio Abujamra, para abrir sua fala. Para Antônio Ugá, a crônica colocaria em
evidência o fato de que a Reforma Agrária é uma tarefa tipicamente burguesa, da revolução
burguesa. E que por muito tempo, a esquerda brasileira imaginou que esta tarefa, entre tantas outras – como uma reforma do sistema escolar, a diminuição da violência, a solução para
o genocídio da população negra, da violência contra a mulher, etc. – seria realizada dentro
de um processo de ampliação da democracia. Entretanto, percebe-se que esta saída tem se
mostrado limitada: pessoas que saíram da pobreza voltaram a passar fome. A situação se
apresenta como um retrocesso, o que repercute naqueles/as lutadores/as sociais que têm
condições um pouco melhores – de estarem na universidade, ou de poderem cumprir o isolamento social durante a pandemia –, mas que ataca ainda mais brutalmente as pessoas que
não têm essas alternativas.
Segundo Antônio Ugá, existe uma perspectiva de que, especialmente após a década de
1980, haveria novos movimentos sociais, que suplantariam os anteriores, basicamente os
movimentos da classe trabalhadora. “Como se houvesse uma ambiguidade entre os movimentos sociais de novo tipo – como os movimentos das mulheres, movimento LGBT, movimento negro – e o movimento da classe trabalhadora. Contudo, mesmo com autocríticas
possíveis, a luta internacional das mulheres, como Laiane trouxe, é muito anterior a este
período recente, pós 1968. Vamos ter ali uma construção cotidiana de luta por direitos e por
emancipação”, diz Antônio Ugá.

Muitas vezes, porém, as soluções para as opressões são apresentadas por alguns movimentos pela inserção dos direitos e pelo desenvolvimento do próprio capitalismo. Mas, para Antônio Ugá, se observarmos um país como os Estados Unidos, que apresenta um capitalismo
avançado e hegemonia cultural, temos apenas em 2008 um presidente negro, e este presidente “não vai sequer riscar o racismo estrutural dentro da sociedade americana”. Antônio
Ugá conduz a reflexão para o caso brasileiro, para o qual ele lança a questão: como poderí24

Antônio Ugá menciona o trabalho de Eduardo Coutinho em “Cabra marcado para morrer”,
registro que se iniciou como um filme de ficção sobre o assassinato, em 1962, do líder da liga
camponesa de Sapé (PB) João Pedro Teixeira, mas cujas filmagens foram interrompidas com
o golpe de 1964. O resgate do projeto na década de 1980 pelo cineasta Eduardo Coutinho
passa pelo registro documental da vida de pessoas ligadas às ligas camponesas que foram
perseguidas pela ditadura militar. Antônio Ugá resgata a história contada por Coutinho sobre Elizabeth Teixeira, que precisa se isolar, mudar sua identidade e entregar seus filhos
aos cuidados de outras pessoas, vivendo clandestinamente durante 20 anos. Antônio Ugá
traz esta história para caracterizar a situação atual: “estamos derrotados, estamos em uma
situação de ataques, mas temos que ver que, em comparativo com o que vive nossa classe
nas periferias e com o que já vivemos historicamente, estamos em uma situação em que
podemos nos organizar em diversos movimentos, podemos nos somar para superar essas
dificuldades e podemos, a partir do trabalho cotidiano, tanto imediato quanto de formação
política, de diálogo com a população, de diálogo entre os movimentos sociais diferenciados,
conseguir evitar que acontecimentos como esses se multipliquem", finaliza.
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amos vislumbrar a superação desse sistema de exploração e opressão? A solução passaria
pelo meio institucional, como pontuado pela fala de Shirley Rosendo, ou seja, é importante
que tenhamos parlamentares que defendam as pautas e avançar nesta luta. Contudo, estamos em um cenário de ataques no qual pouco se vislumbra possibilidades de avanço. “As
pessoas estão, no cotidiano, passando fome. As pessoas estão, no cotidiano, morrendo numa
pandemia em que boa parte das mais de 100 mil mortes seriam evitáveis com políticas públicas razoáveis.” Nesta perspectiva, para Antônio Ugá, temos a tarefa imediata de inserir nas
lutas os que estão alheios a elas, de forma mais imediata.

Movimento
Sindical
Realizado no dia 22 de agosto de 2020, o debate sobre movimento sindical foi mediado por
Alessandro Furtado, psicólogo, professor da rede estadual de Minas Gerais, coordenador do
SindUte subsede Juiz de Fora e membro da coordenação nacional do setorial LGBT da CSP
Conlutas. Na abertura, Alessandro reafirma a importância do presente Seminário para os processos de organização da classe trabalhadora em Juiz de Fora. Nesse sentido, a relevância da
discussão sobre o estado atual das organizações sindicais se mostra dentro de um contexto de
intensas e constantes retiradas de direitos da classe trabalhadora por parte dos governos de ultradireita no poder atualmente. Alessandro Furtado resgata também, na teoria, a importância
do movimento sindical enquanto instrumento de organização independente dos trabalhadores
no seu processo de constituição enquanto classe.

Berna Menezes
Coordenadora Geral da Assufrgs, membra da
Executiva Nacional do PSOL, da Direção Nacional
da Intersindical e da Fasubra

“A nossa classe se reinventa”
Berna Menezes inicia sua exposição ressaltando como, em um momento já anterior à pandemia do coronavírus, o sistema capitalista já atravessava um momento de crise e já passava
por dificuldades na continuidade de sua reprodução. O sistema financeiro, mundialmente, já
começava a entrar em colapso, e as mazelas do capitalismo se tornaram ainda mais evidentes
no contexto da pandemia.
Segundo Berna Menezes, com o processo de fragilização dos sistemas de proteção social por
todo o mundo, isso coloca uma nova questão: o fim do sindicalismo de resultado. Lutas por aumento salarial, benefícios para uma só categoria, entre outras formas de mobilização, perdem
força se pautadas isoladamente: “a luta concreta existe, mas ela tem que estar vinculada com a
questão mais geral, ou nós seremos atropelados”, argumenta a sindicalista. Ao mesmo tempo,
um sindicalismo apenas de oposição ao governo pode não dar conta de aglutinar as lutas mais
amplas e gerais de toda a sociedade. É preciso apresentar propostas mais concretas para a superação da crise que atravessamos.
Nesse mesmo sentido Berna Menezes avalia a crise econômica e seus reflexos na política: “há
uma polarização diante da crise econômica internacional, e uma crise do próprio capitalismo

Berna Menezes retorna sua análise para o início do ano, quando uma parte da elite brasileira não se alinhava ao governo Bolsonaro e a possibilidade de formação de um bloco de
oposição se materializava com mais força. Mas essa correlação de forças se altera quando
Bolsonaro vê a potência do auxílio emergencial enquanto elemento de propaganda para o
seu governo. “Ele começou a se dar conta de que o reformismo de baixa intensidade também
pode ser aplicado pela extrema-direita,” afirma a sindicalista. Mas, mesmo com esse chamado “reformismo de baixa intensidade”, Bolsonaro ainda não foge da política neoliberal,
já que continua com sua agenda de privatizações e cortes de gastos, projeto que une a elite
brasileira e lhe garante legitimidade.
Na sua avaliação, estamos em guerra no Brasil: “há um processo de destruição do nosso
país. O que estão fazendo com os povos indígenas, é escandaloso a quantidade de moradores
de rua em São Paulo porque as pessoas não têm condição de pagar aluguel. Então em um
país dependente como o nosso, em uma crise econômica que já existia, agora vem com uma
bomba. E essa política que aumenta a renda, ela tem um limite. Onde que isso vai parar? Ele
está vindo com o [programa] Renda Brasil, mas não resolve o problema.”

As mobilizações no início do ano, quando torcidas organizadas foram vanguarda de movimentos de rua organizados, são elogiadas por Berna Menezes. Agora, ela coloca como fundamental a reconstrução de um bloco histórico à esquerda capaz de aglutinar a classe trabalhadora em torno de um programa próprio, sem subestimar a potencialidade da classe.
“A nossa classe se reinventa. Os movimentos de moradia são o que? É gente que não tem
emprego, é gente que não tem salário, é gente que não tem onde morar, é gente que tá indo
pra rua como agora na capital de São Paulo: milhares de pessoas na rua.”
Esse programa da esquerda, segundo Berna, deve se contrapor a um programa de Bolsonaro, que ao contrário do que muitos pensam, tem uma estratégia clara que se manifesta na
política através das idas e vindas de Bolsonaro em busca de poder. “Ele (Bolsonaro) tateia. E
vai acertando ou errando e vai tateando na política. E ele não se incomoda de errar, fala uma
coisa em um dia e no outro fala completamente diferente”, salienta. O programa de Bolsonaro se manifesta em seu discurso punitivista e antipopular, a favor da tortura, abertamente
machista e LGBTfóbico e também no seu discurso de privatização e sua cruzada contra o
funcionalismo público.

Berna procura desvendar uma falsa retórica que frequentemente se encontra no discurso
da esquerda a respeito do voto popular em Bolsonaro: a de que o povo não saberia votar e
que, por conta disso, elegeu seu próprio algoz. Caracterizando o petismo como “reformismo
de baixa intensidade”, advoga pelo fim da experiência no sentido de ter atingido seu limite
histórico. Hipótese que, segundo ela, se manifesta na política pela guinada conservadora de
Dilma Roussef no final do segundo mandato.

Tal fim trágico da experiência com o PT, aliado à falta de esperança ocasionada pela crise
política e econômica, abre os caminhos para o crescimento do bolsonarismo. “Então o nosso
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enquanto sistema, onde as saídas que apresentam propostas ante ao capitalismo [são as]
mais extremadas: uma à direita como é Trump, Bolsonaro, e todos os seus irmãos siameses
no mundo, e de outro lado setores à esquerda: uma esquerda radical, uma esquerda consequente e que apresenta uma alternativa.” Porém, nesse contexto, o que vemos no movimento
popular é uma fragmentação na classe trabalhadora, mas também no sindicalismo. Berna
enfatiza a necessidade de reorganizar esse movimento fragmentado em torno de um projeto
político, e nos prepararmos para uma série de ataques que tendem a se agravar na nossa
conjuntura atual.
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povo, ao contrário do que a classe média vai para as redes sociais dizer ‘o povo é burro, votou
nesse cara’, o povo é sobrevivente.”
Como exemplo, ela relata uma greve de trabalhadoras terceirizadas pelo pagamento do 13º
salário, da qual ela participou. Neste movimento, as manifestantes possuíam os próprios
mecanismos de sobrevivência, recorrendo à greve para conseguir os melhores abonos salariais possíveis. Aqui, Berna faz uma distinção entre o modo de sobrevivência de milhões
de brasileiros que trabalham em condições precárias com relação a direitos trabalhistas,
diferenciando por exemplo do funcionalismo público, ameaçado agora pela reforma administrativa.
Exemplo ainda da adaptação do povo pela sua própria sobrevivência, segundo Berna, seria
a pandemia, que por mais brutal que seja, é assimilada pela população e entra na normalidade da vida cotidiana. E é nesse momento que o movimento sindical deve se fazer presente. Segundo a sindicalista, um movimento que poderia ser feito por parte das entidades
representativas dos trabalhadores nos sindicatos nas universidades e institutos federais por
exemplo, seria o de universalizar os métodos de luta e de combate à pandemia. Presentes
em mais de 5 mil municípios brasileiros, os institutos federais poderiam funcionar como
verdadeiros polos de resistência, a partir da ação dos sindicatos. “Nós temos que sacudir o
movimento sindical, tem que revolucionar o movimento sindical”, aponta.
Neste sentido, o movimento sindical deveria ampliar seu debate para além de um movimento de resistência às investidas do governo. “Na própria FASUBRA, onde eu sou direção,
a gente acaba discutindo ‘IN tal, IN tal’. Nós temos que discutir um pacote conjunto, qual a
nossa proposta? A população nos vê sem utilidade.”
Berna finaliza fazendo um apelo por um programa mais radicalizado por parte do movimento sindical. Segundo ela, o movimento deve levar em consideração o impacto que o desenvolvimento tecnológico pode ter em uma drástica diminuição de horas de trabalho, quando um trabalhador da Uber, por exemplo, trabalha entre 14 e 16 horas diárias.

Caio Andrade

Professor da Rede estadual do Rio de Janeiro,
militante do SEPE/RJ, membro da Coordenação
Nacional da Unidade Classista, graduado em Geografia (UERJ), mestre em Serviço Social (UFRJ)
e doutorando do PGGEO (UERJ).

A história das lutas dos trabalhadores sempre esteve ao lado da história
do movimento sindical
Caio Andrade inicia sua exposição dizendo que o vínculo entre os ciclos da luta política e da
luta sindical na história brasileira viveram um constante entrelaçamento.
“Ao longo do século XX, e agora na virada que nós estamos, início do século XXI, a gente
pode observar três grandes períodos. Um período de hegemonia do anarco-sindicalismo no
início do século; na sequência, já a partir do final dos anos 1920 e início dos anos 1930, um
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Neste terceiro período caracterizado na história do sindicalismo brasileiro, Caio aponta a
crise protagonizada pela CUT em seu movimento de abandono da luta dos trabalhadores.
Para ele, existem marcos importantes, em um processo complexo de fragmentação das lutas.
Um dos marcos, aponta, é a reforma da previdência do primeiro ano do governo Lula, que
traz uma série de “rachas” no interior da Central Única dos Trabalhadores protagonizados
por um campo de oposição de uma esquerda socialista. Apesar de significativa, essa oposição não deu conta de se consolidar dentro da central. Destaca ainda, que a Unidade Classista,
organização da qual faz parte, procura estabelecer alianças com todos os campos formados
nacionalmente no movimento sindical, por entender a importância dessa união para a luta
dos trabalhadores.
Caio passa então a relatar como essa fragmentação mais recente dentro do campo sindical
interfere nas lutas de rua. Mesmo nessa condição, após o emblemático golpe de 2016, o movimento sindical consegue ainda organizar importantes lutas no ano seguinte, como a greve
geral de 28 de abril de 2017, que teve como consequência direta um atraso na aprovação da
reforma da previdência de Temer.

Seguindo com o movimento crescente de lutas dos trabalhadores para a derrubada das
contrarreformas de Temer, o ascenso do movimento leva a um importante ato em Brasília no
final de maio, mas leva também a um arrefecimento do processo programado politicamente
pelas direções das centrais sindicais com maior estrutura, deixando claras as limitações de
mobilização do movimento sindical. Isto foi o resultado também da fragmentação do movimento que, segundo Caio, não deu conta de organizar uma mínima resistência aos ataques
sofridos pela classe nos últimos anos.

Já em 2018, com o descenso das lutas de rua ocasionado pelo giro do movimento em torno
do processo eleitoral, poucas lutas foram empregadas. Com a eleição de Bolsonaro, avalia
Caio, e com a aprovação da reforma da previdência, se organiza um interessante movimento
na educação protagonizado principalmente pelos estudantes, porém insuficiente para dar
conta do volume de ataques empreendidos pelo governo Bolsonaro.
O ano de 2020 se inicia com importantes setores da classe se movimentando, como os
petroleiros e trabalhadores da Dataprev, porém com um novo refluxo protagonizado pelas
centrais sindicais, que convidam figuras como FHC para o evento do Dia Internacional dos
Trabalhadores.

Sintetizando aspectos de sua avaliação, Caio Andrade afirma: “acho que tem uma questão
de fundo que é a questão da estratégia. A estratégia para as demandas reais da classe trabalhadora no Brasil, na nossa avaliação hoje, passa pela construção do socialismo, a estratégia anticapitalista, uma vez que os problemas da classe trabalhadora no Brasil hoje não
decorrem da falta de desenvolvimento do capitalismo no país mas, pelo contrário, decorrem
justamente do pleno desenvolvimento do capitalismo brasileiro na sua forma periférica, dependente e que cristaliza os trabalhadores em condições de vida extremamente precárias,
principalmente no campo, principalmente as grandes favelas das metrópoles, e assim por
diante.”
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período de hegemonia do PCB (Partido Comunista Brasileiro), seja na esquerda como um
todo seja no movimento sindical, e após a ditadura empresarial-militar, já no seu ocaso, na
sua decadência, começa a se organizar e se fortalecer o tripé CUT-PT-MST, que é um ciclo
dentro do qual a nossa geração cresceu, mas que se esgotou, que está em crise, que faliu enquanto um projeto de transformação da sociedade brasileira, e que nós ainda não tivemos as
condições para substituir, para organizar um novo ciclo, uma nova referência, seja no campo
da política ou seja no campo sindical, do movimento dos trabalhadores.”
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Saudando as recentes movimentações dos entregadores de aplicativo e dos trabalhadores
dos Correios, Caio Andrade afirma que a classe segue resistindo aos ataques do governo e
do capital das maneiras que consegue, mas ainda sem uma unidade tática e estratégia no
sentido da superação real das suas condições de vida precárias.

Para concluir, Caio Andrade coloca a proposta da Unidade Classista pela realização de um
amplo Encontro da Classe Trabalhadora (ENCLAT), onde seria possível organizar o campo
classista na unidade de ação e no enfrentamento ao governo e ao grande capital. Destaca
ainda o movimento no sentido da construção do Fórum Nacional Sindical Popular e de Juventude por Direitos e Liberdades Democráticas, importante instrumento de aglutinação
dos diversos atores sociais da luta de classes dentro do campo dos trabalhadores.

Marcelo Badaró
Historiador, militante do movimento docente na
base do ANDES, professor de História do Brasil da
UFF, pesquisador na temática da história do trabalho e do sindicalismo, autor dos livros “A classe
trabalhadora: de Marx ao nosso tempo”, “Trabalhadores e sindicatos no Brasil (em 2a. edição)”,
“Trabalhadores em Greve Polícia em guarda”

“Meu olhar é um olhar histórico sobre o movimento sindical no Brasil”
Marcelo Badaró inicia sua exposição dizendo que as perspectivas para se pensar o movimento sindical de hoje não são as mais favoráveis possíveis, mesmo que realistas. “Quando
a gente pensa no sindicalismo brasileiro hoje, pensamos em sua fragilidade, pensando no
conjunto do movimento sindical no país.”
O professor aponta que essa fragilidade vem de longa data, se pensarmos no processo de
retirada de direitos constitucionais inscritos na Constituição de 1988 já durante a década
de 1990, quando o sindicalismo brasileiro não deu conta da tarefa de barrar o avanço das
contrarreformas à época.

Segundo ele, a retirada de direitos que acontece desde longa data se acentua no período
pós golpe de 2016, quando em um processo iniciado desde 2013, a classe dominante reconfigura suas formas de dominação. “ A burguesia percebe que o governo do Partido dos
Trabalhadores já não tem mais condições de controlar os movimentos sociais e garantir paz
social, e essa virada se acelera a partir de 2015 com a crise econômica batendo mais forte no
Brasil. Daí o apoio da burguesia ao golpe que retira Dilma Roussef da Presidência da República e até mesmo, embora não fosse a primeira opção, diante de todo o apoio a movimentos
de direita, de ultradireita que em 2015, 2016 criaram o caldo do golpe, a burguesia se rende
à candidatura neofascista de Jair Bolsonaro em 2018. Porque tanto o governo Temer quanto
o governo Bolsonaro têm, do ponto de vista do interesse central da classe dominante, um
projeto comum, que é o aprofundamento das contrarreformas neoliberais que retiram direitos da classe trabalhadora”, aponta.
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Voltando à questão do sindicalismo brasileiro, Badaró aponta, em uma análise de longa duração, a perspectiva de mudança de um movimento sindical que nasce nas lutas de 1980, mas
logo em seguida não dá conta de criar obstáculos para o avanço das políticas neoliberais. Ainda
na década de 1980, o caldo político gerado pelas greves no final da década de 1970 cria as condições para uma reorganização do movimento sindical e partidário, onde surge a CUT, o PT e o
MST, e a greves importantes, como em 1989. quando o PT chega ao segundo turno do processo
eleitoral com Lula com um programa que demarcava o campo classista em favor dos interesses
da classe trabalhadora.
Caracterizando essa época de efervescência das lutas populares como uma ofensiva da classe trabalhadora, que aglutinava, inclusive, setores para além do movimento sindical, Marcelo
Badaró avança para a década de 1990, onde destaca três elementos fundamentais no entendimento da mudança de curso do sindicalismo brasileiro. O primeiro deles é o processo de precarização do trabalho, que se agrava até os dias de hoje, fragmentando a classe trabalhadora.
A segunda delas seria a estrutura sindical do ponto de vista jurídico-formal, que limita a atuação do movimento sindical que emergia. Seu atrelamento ao Estado, principalmente ao Ministério do Trabalho, acaba por podar suas possibilidades de atuação.

Badaró aponta ainda a opção política que as direções sindicais fizeram na década de 1990: “A
partir dos anos 1990, o sindicalismo brasileiro, e Caio já fez referência a isso, principalmente
aquele setor que era mais combativo, mais identificado com o classismo, ligado à Central Única
dos Trabalhadores, ele começa a fazer opções pela conciliação de classes, pela ‘consertação
social’ como se chamou na década de 1990. E esse processo nos anos 2000, com a chegada ao
governo pelo Partido dos Trabalhadores, primeiro com o governo Lula em seus dois mandatos,
depois com Dilma Roussef, esse processo se acentuou. Porque a Central Única dos Trabalhadores e grande parte dos movimentos sociais a ela ligados, e ligados ao Partido dos Trabalhadores, abdicaram em grande medida do seu papel de representação dos interesses da classe
trabalhadora para assumirem um papel de correia de transmissão do governo, de braço do
governo no meio sindical e social.”

Usando como exemplo a cooptação feita por parte de Lula, já em seu primeiro mandato, da
presidência da CUT para a integração do Ministério do Trabalho, Badaró procura ilustrar o
quadro geral do movimento sindical. Tanto é que, ainda no primeiro ano de mandato, impõe
uma reforma da previdência que já retira profundamente direitos da classe, sem encontrar
qualquer resistência do movimento sindical, que tenta abafar as lutas de greve e buscar uma
conciliação no interior do congresso nacional.
Marcelo Badaró considera que essas três questões principais nos auxiliam a entender o movimento que foi empreendido pelo movimento sindical em sua nova fase, e que ajudam a pensar
novas perspectivas de atuação de um movimento sindical efetivamente ligado à luta dos trabalhadores.
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A forma de se lidar com a crise econômica nos moldes das políticas neoliberais, para Marcelo Badaró, se manifesta na política pela retirada de direitos e intensificação da exploração da
classe trabalhadora.

Luta Contra as
Opressões
A mesa sobre o combate às opressões, realizada no dia 29 de agosto, teve a mediação de Kenia
Borges, integrante do Fórum 8M de Juiz de Fora, marketóloga, especialista em Comunicação
Empresarial e sócia na Narrativa Marketing e Web.
Na abertura, Kenia Borges enfatizou como o capitalismo é o verdadeiro responsável pela
“guetização” na sociedade. A maior opressão por ele provocada é a de classe, que atinge determinados grupos sociais de maneira ainda mais dramática. Não somente os oprime, mas,
de fato, os exterminando, por meio de políticas genocidas, neoconservadoras e violentas. Mulheres, negros, população LGBTQI+, idosos, pessoas com deficiência, sofrem ainda mais neste
momento da pandemia. Mas as opressões que se agudizam neste momento “são inerentes ao
sistema capitalista e ao descarte dos mais vulneráveis da classe trabalhadora quando o exército industrial de reserva é muito grande. Nós somos hoje descartáveis”, sentencia Kenia Borges,
abrindo o debate.

Jones Manoel
Historiador, professor, educador popular,
Youtuber, Podcaster (Revolushow) e militante do
PCB.

O debate identitário x neoliberalismo progressista: a materialidade da classe trabalhadora
Jones abre sua fala resgatando um contexto de ampliação da reflexão marxista e do pensamento crítico que ocorreu de modo geral nas periferias mundiais do sistema capitalista a partir
dos anos 1950, motivado por uma onda de revoluções anticoloniais e de movimentos radicais
após a Segunda Guerra Mundial. Ásia, África e América Latina vivenciaram, naquele contexto,
“uma efervescência e um crescimento de partidos comunistas e de movimentos nacionalistas
populares que turbinam uma compreensão crítica de suas realidades nacionais”, afirma Jones
Manoel.

Neste momento, começam a ser incorporadas, no debate marxista nacional, as reflexões mais
avançadas, por exemplo, sobre a questão racial. Jones Manoel cita alguns exemplos de destaque
neste período, como Rebelião nas senzalas (1959) de Clóvis Moura, com uma reinterpretação
do papel do negro e da negra escravizada no Brasil colônia enquanto sujeitos políticos e históricos. É desse mesmo período a publicação de Introdução à revolução brasileira (1958), de
Nelson Werneck Sodré, que dedica um capítulo à uma crítica corajosa ao mito da democracia
racial. Também se destacam neste momento as reformulações produzidas por Florestan Fernandes, revisando e avançando em suas próprias interpretações feitas no início dos anos 1950
sobre a questão racial na sociedade brasileira.

Este conjunto de reflexões estabelece, segundo Jones Manoel, o uso da categoria “opressão”,
entendida como inseparável da “exploração”, ambas mediadas pela dominação política de classes. “Ou seja, nunca existiu na história do capitalismo um processo de extração da mais-valia
na fábrica, na empresa, que não tenha como fundamento elementos de opressão racial, de gênero, de identidade religiosa, nacional…”. Assim, as categorias opressão e exploração estão separadas apenas teoricamente, mas na realidade, encontra-se imbricadas. Ou seja, na histórica
capitalista brasileira, a classe trabalhadora tem uma profunda marca de racialização e feminina, que remontam ao período colonial, de maneira que não é possível considerar a exploração
desta classe sem considerar esta dimensão racial e sexista.
Isto, segundo Jones Manoel, era um consenso entre os melhores elementos do marxismo brasileiro até os anos 1980, de que não dá para pensar formação social brasileira e o desenvolvimento do capitalismo sem considerar a dimensão racial como uma totalidade, que compõe
esta outra totalidade que é capitalismo dependente.

Para Jones Manoel, vivemos hoje uma “regressão teórica”. Por pressão eleitoral, teríamos importado, dos Estados Unidos, uma ideia de “identitarismo”, que traz em seu bojo “uma compreensão de que existem grupos sociais que se fundamentam, na sua ação política, em reivindicação da sua identidade, tendo como pressuposto implícito a existência de grupos sociais sem
identidade ou com identidade neutra”, explica. Este tipo de raciocínio repete, de certa forma,
uma forma particular de se pensar a História, que foi criticada por Marx. Nesta forma, típica
dos economistas burgueses, existiriam as instituições e as relações “artificiais” e as “naturais”,
as primeiras correspondendo às relações feudais e as segundas, típicas da burguesia. Para Jones Manoel, o que acontece com este pensamento identitário seria algo parecido: existiria “a
identitária”, enquanto um ser desviante - a identidade negra, a identidade LGBT, a identidade
feminina - e existe um universal não identitário, que seria o homem branco hétero. Como se os
grupos identitários não fossem criados por relações sociais, históricas, de poder, mas como um
dado natural sobre o qual o Estado e a sociedade entrariam para oprimir. A identidade é, assim,
construída a partir do nada, retirada da sua base histórica. Ademais, para Jones Manoel, “isso
separa o debate de combate às opressões de uma transformação substantiva, radical, das relações como um todo, das relações econômicas e políticas do país”. O problema aí é que alguns
grupos teriam sua identidade negativada, e precisaríamos positivar essas identidades a partir
de políticas públicas. Logo, a demanda desses grupos sociais é por maior representatividade,
que permitiram a implementação de políticas públicas focadas no “reconhecimento”.
Segundo Jones Manoel, tudo isso diz respeito a uma pressão eleitoral muito grande. Há uma
agenda neoconservadora com traços fascistas que se impõe globalmente neste momento da
crise capitalista e que se busca se contrapor a uma outra agenda, também global, pautada pelo
Banco Mundial, FMI e fundações internacionais, que é uma afirmação liberal de um enfrentamento às opressões - aí sim o verdadeiro identitarismo. Que é uma compreensão, por exemplo,
no caso do movimento negro, de que o combate ao racismo passa por um processo de afirmação e positivação da identidade negra para ocupação de espaços no mercado privado e no Estado burguês, tais como estão. Para Jones Manoel, isso sim é uma afirmação política identitária,
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Nesse sentido, segundo Jones, “se construiu no marxismo latino-americano, de maneira geral,
uma perspectiva de que não dá para pensar a classe trabalhadora como uma abstração no espaço tempo, como se a classe trabalhadora latino-americana e a brasileira fosse europeia, um
exército de homens brancos e heterossexuais. A dimensão de negritude e de indigenismo da
classe trabalhadora latino-americana foi bem compreendida e sublinhada neste período”. Momento no qual surgirá uma profusão de estudos sobre a obra do marxista peruano José Carlos
Mariátegui, autor do texto O problema das raças da América Latina, de 1928, que apresenta
uma perspectiva ultra avançada, nos anos 1960, sobre a questão racial.

Seminário da Classe Trabalhadora

que Nancy Fraser, por exemplo, chama de “neoliberalismo progressista”, e que Asad Heider
chama de “política centrada na identidade”.

Esta política de identidade não é novidade, assim como os termos do debate. “Desde a época
dos Panteras Negras, existia um contraponto entre nacionalistas culturais, formado por grupos
do movimento negro mais centrados em uma recuperação e valorização da cultura ancestral, e
os panteras, que tinham uma estratégia de poder político”, explica Jonas Manoel.

Para o historiador, portanto, existe um movimento global de disputa desses movimentos da
sociedade civil por uma agenda liberal, e como contraponto a esta estratégia global de um neoliberalismo progressista, se afirma uma onda conservadora, que colocou esses debates em uma
posição defensiva. Como resposta fundamentalmente eleitoral, se difundiu no Brasil uma ideia
de que as pautas identitárias criam um gueto ideológico, afastando as esquerdas do conjunto
da população, por não produzem respostas aos problemas fundamentais do povo brasileiro,
que é pensado como uma abstração, sem materialidade. Portanto, se esquerda quiser se reconectar com o povo, ela precisaria pensar nas “causas nacionais”, deixando de lado as afirmações identitárias. Isso, para Jonas Manoel, “é uma regressão teórico a todo o patrimônio do
pensamento crítico e de ação militante que acumulamos nos últimos 80 a 100 anos na América
Latina. Quem está pensando, histórica e concretamente, opressão separado de exploração está
pensando equivocadamente. E quem está pensando um classe trabalhadora sem materialidade, que não tem diversidade regional, que não tem religiosidade, que não tem gênero, que não
tem raça, que não tem sexualidade, está pensando uma classe trabalhadora que só existe na
cabeça do sujeito”, conclui Jonas Manoel.

Jupiara Castro
Fundadora do Núcleo de Consciência Negra da
USP e Ex-diretora da FASUBRA Sindical.

A necessidade da pauta antirracista para uma mudança radical
Jupiara Castro abre sua exposição afirmando que discutir a questão étnico-racial no Brasil é
discutir direitos x privilégios. Jupiara cita diversos movimentos e instrumentos, como a Frente
Negra Brasileira, o Jornal Clarim da Alvorada, o Teatro Experimental do Negro, que propiciaram a continuidade da luta por transformação da sociedade, com visibilidade. “Porque na luta,
até pelos nossos pares éramos invisibilizados”. Para Jupiara Castro, nos encontramos em uma
disputa com o capital e também em uma disputa pelo acesso ao poder, “com falas, elaborações
e formulações de pessoas negras, que sofrem desde o extermínio do seu corpo, o extermínio do
seu sonho, e de qualquer possibilidade de progressão na vida”.

Para Jupiara Castro, a Constituição Federal de 1988 representou avanços importantes para
aquele momento, apesar dos seus limites. Ela lembra que, na época, o então presidente José
Sarney afirmou que, com a promulgação desta Constituição, o país tornou-se ingovernável.
Segundo Jupiara, com esta afirmação, Sarney queria dizer que as políticas públicas apontadas
por aquele arcabouço de leis “não deixariam o Brasil andar”, porque reconhecia direitos para
a classe trabalhadora, colocando o Estado a serviço dela. Jupiara Castro cita como exemplos a
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Com isto, segundo Jupiara Castro, instaura-se uma luta mais profunda dentro dos espaços de
atuação, nos sindicatos, partidos políticos, postos de trabalho, para que efetivamente pudéssemos ter reconhecido, ou ao menos começar uma disputa, pelos direitos dos trabalhadores, com
recorte étnico-racial. Retoma-se, assim, uma luta pelo acesso aos direitos, que, para Jupiara,
está presente no Brasil desde a chegada dos navios negreiros ao país, quando já se lutava por
liberdade, por direito e pela vida. No contexto atual, com o presente governo, teríamos agora o
enfrentamento real pela manutenção das parcas conquistas que tivemos.
Em 1987, na Universidade de São Paulo, Jupiara Castro identificou a necessidade de um espaço onde negros e negras “pudessem se sentir acolhidos, pudessem estudar e pudessem questionar a estrutura racista da universidade”. Assim foi fundado o Núcleo de Consciência Negra com
professores, técnicos e estudantes da instituição. Segundo Jupiara, esta foi a primeira entidade,
dentro das universidades, que não apenas discutiu a questão étnico-racial de forma acadêmica,
mas também a inseriu no centro do debate político da universidade. O que não foi um debate
tranquilo como conta Jupiara, mesmo dentro do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade
de São Paulo (Sintusp) e da Fasubra, pois mesmo no debate interno, havia uma dificuldade em
reconhecer o racismo presente nas questões de trabalho, como nas promoções, no tratamento
equânime etc. Este debate se desenvolveu de maneira ferrenha até quase os anos 2000, para
ganhar centralidade. Jupiara Castro considera que a Fasubra foi vanguarda neste movimento,
aprovando em seu Congresso este debate com as entidades e com a sociedade.
Um ponto ainda mais dramático, porém, seria a discussão do genocídio da população negra
no Brasil. “O primeiro homem negro a ser morto por um mata-leão não foi George Floyd. Foi o
negro aqui no Brasil, no supermercado Extra, que levou um mata-leão de um segurança, até a
morte, e as palavras foram as mesmas: eu não consigo respirar. Mas aqui, isso não impactou a
sociedade brasileira. Porque aqui, quando um negro é exterminado, as pessoas falam: será que
ele não fez nada?”, diz Jupiara, denunciando a naturalização da morte de pessoas negras em
nosso país e a falta de adesão nos atos contra a morte da juventude negra no Brasil.
Assim, Jupiara Castro enfatiza a necessidade de uma reação a este grupo fascista, racista e
destruidor das políticas públicas alcançadas pela classe trabalhadora no país, representado
por um “governo de milicianos”. Pois sem esta mobilização, “ou vamos morrer na pandemia de
Covid-19, ou vamos morrer pelas mãos desses homens. Não há saída para a população negra
periférica e para a população negra em geral no Brasil. A saída é de se organizar.”

Jupiara Castro afirma que “a morte de Marielle, infelizmente, virou uma possibilidade das
mulheres negras terem visibilidade no mundo político, mas foi preciso uma assassinato brutal
para que espaço na esquerda fosse aberto para essas diversas mulheres negras serem porta
voz do seu povo.” Para concluir, Jupiara afirma que não há condições de mudança radical “sem a
luta das mulheres negras, da classe, para recuperar o que nossos ancestrais tinham em África”.
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questão da saúde, do reconhecimento do racismo como crime imprescritível e inafiançável e
outras questões que reconheciam os direitos que a classe trabalhadora deveria ter.
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Amanda Palha
Travesti, bissexual, educadora popular e militante
LGBTI. É filiada à AMOTRANS - Articulação e Movimento de Travestis e Transexuais de Pernambuco,
instituição vinculada à ANTRA - Associação Nacional
de Travestis e Transexuais. É metida a pesquisadora
independente nos campos de sexo, gênero e sexualidades e coordena, hoje, a Comissão de Cidadania,
Direitos Humanos e Participação Popular da ALEPE.

“É no contraditório que a gente cresce”: desestabilizando paradigmas e
identidades hegemônicas
Amanda Palha abre sua exposição afirmando que o capitalismo condiciona não apenas os
fatos de nossa vida, mas também nossos valores, nossas formas de compreender e de pensar a
nós mesmos e o mundo. Formas estas que se apresentam como “naturais”, porque dizem respeito à “fibra” da ordem social, e que são constitutivos da nossa forma de entender o mundo.
Uma dessas noções seria a noção de indivíduo, que provoca atrito nas nossas formas de fazer
política e da qual Amanda parte para desenvolver seu argumento.
Segundo Amanda Palha, a noção de indivíduo como antagônica a uma dimensão social, coletiva, é historicamente delimitada, pois está vinculada a forma pela qual a ordem social capitalista se desenvolve. Está relacionada, portanto, a uma mudança iniciada na Europa, de uma riqueza fixa - ligada à terra - para uma riqueza monetizada e possuída por pessoas. Quando esta
noção se torna homogênea, temos este indivíduo destacado do todo como um valor primário,
como referência de mundo, de alteridade e até de tempo, que passa a ser parametrizado pela
vida do indivíduo. Segundo Amanda Palha, esta forma de concepção do tempo conduz a uma
percepção equivocadamente linear sobre a relação entre passado, presente e futuro. Tempos
concebidos assim como fracionados e limitados: “o passado é visto como algo que acabou, e o
presente como algo que começa todo dia”.

Isto é um complicador para pensar estratégias de luta política contra a exploração e a dominação. Pensar o passado coletivo para além da nossa referência individual permite que localizemos o capitalismo no tempo e no espaço, desnaturalizando valores e formas de pensar para
que estas possam ser questionadas e superadas, como formas de violência experienciadas na
vida cotidiana. “Olhar de longe, no sentido temporal, permite que a gente entenda o que estamos chamando de capitalismo como um todo coeso e articulado de relações e valores que, na
realidade, é [produto de] um pequeno grupo geograficamente localizado com recursos que se
impôs a todo o mundo com base em exploração e extermínio.” Quando falamos dos processos
coloniais de todo o mundo, estamos falando disso. De como esta forma de organizar e produzir
a vida coletiva se hegemoniza.
Entender o caráter violento e impositivo do projeto capitalista, para Amanda Palha, é fundamental para desnaturalizar, também, noções de civilização e progresso tal como são colocadas.
Esta compreensão é necessária para romper com a ideia de que os diversos desenvolvimentos
- industrial, tecnológico, das formas políticas e de relação - não operam de forma linear, evolutiva, progressiva, que caminha do pior para melhor, necessariamente.
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“Quando estamos falando das opressões, ou do que tem sido chamado de identidades não hegemônicas, estamos falando de grupos da classe trabalhadora aos quais a própria humanidade
não é dada, não é posta, como Jupiara colocou na oposição entre direito e privilégio”, afirma
Amanda Palha. Segundo ela, é preciso desestabilizar essas noções dentro da própria esquerda,
para que a adesão a determinadas pautas - como as relacionadas ao racismo, gênero, sexualidade - não seja meramente formal.

Neste sentido, a própria forma de fazer política de alguns movimentos populares não seriam
reconhecidos pela história das lutas, dentro da própria esquerda, por provocarem uma desestabilização de nossas formas de compreender ao mundo e a nós mesmas. É necessário ir à raiz
das opressões enquanto uma intenção real, o que implica em repensar e desnaturalizar todos
os paradigmas da ordem social vigente, inclusive aqueles mais incômodos - como o da humanidade, da família, da ciência.
Para Amanda Palha, é preciso parar de usar a classe e alguns movimentos políticos como
“escudo” para nossas incertezas e desconhecimentos, e para as limitações epistemológicas que
algumas localizações sociais na ordem capitalista nos impõem - como a branquitude, a masculinidade, a heterossexualidade, a cisgenaridade. A explosão de alguns movimentos sociais, sindicais e partidários recentes, na sua diversidade, vem à tona a partir de um profundo silenciamento. “Não adianta usar as identidades hegemônicas que se vendem como universais como
escudo para não se desestabilizar. Como se construção revolucionária significasse encontrar
coletivamente uma grande verdade libertadora e uma grande cartilha que, seguindo, todos nós
nos libertaremos. Está muito longe disso. É no contraditório que a gente cresce.”
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Entretanto, Amanda Palha assinala as dificuldades de romper com estas concepções, pois
“mexer” com esses parâmetros de existência implica em desestabilizar “o que nos faz de pé”,
nossas referências de “eu”. Este pequeno grupo mencionado por Amanda Palha teria produzido mais do que formas de produção de mercadorias e valores. Fundam, também, uma noção
de humanidade, ou seja, uma forma de relação da nossa espécie com o mundo não humano. A
partir daí é que se constituem os processos de racialização, escravismo e extermínio nos contextos coloniais, os processos de desumanização com base nas divergências de sexualidade e
gênero…

Saúde em
Tempos de
Pandemia
Fazendo o trabalho de mediação nessa mesa transmitida no dia 05 de setembro estava Mariana Péres, graduanda de Serviço Social na UFJF, integrante do Fórum 8M/JF, militante do
Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro e do Partido Comunista Brasileiro. Mariana inicia
a mesa relatando um pouco da trajetória do 8M em Juiz de Fora e abrindo possibilidades de colaboração a partir das campanhas do Fórum 8M. Cita os movimentos presentes na construção
do Seminário da Classe Trabalhadora e introduz o assunto da questão da saúde ressaltando a
importância do SUS e os caminhos de mobilização para o movimento em Juiz de Fora a partir
das contradições da pandemia do coronavírus. Conclui apresentando a dinâmica da atividade
e apresentando as e o convidado.

Ana Guimarães
Assistente Social pela UFJF, Residente do Programa Multiprofissional em Atenção Hospitalar HU-UFJF e Militante do Coletivo Feminista Classista
Ana Montenegro.

Linha de frente da Covid-19 na saúde pública
Ana Guimarães começa sua exposição resgatando uma fala de Mauro Iasi na mesa sobre Conjuntura no Seminário da Classe Trabalhadora. Iasi afirma que o coronavírus, por si só, não
causa grandes crises econômicas e sociais, mas aliado ao modo de produção capitalista, que
explora a força de trabalho e se aproveita do caos social para prosperar, o vírus se torna ainda
mais perigoso.
Trazendo os alarmantes dados de números de casos e de mortes em decorrência da crise sanitária, Ana Guimarães, então, se pergunta: “Quem está matando? O vírus ou o governo, que não
dá resposta a essa crise? O vírus ou o sistema capitalista, que têm se aproveitado da fragilidade
humana para enriquecer quem já é rico?”
Entrando na questão da subnotificação, Ana destaca o importante papel da vigilância epidemiológica no registro desses dados, fundamentais para se pensar ações de combate à pandemia. Mas, como ela própria destaca, nem todos os hospitais conseguem realizar esse trabalho
com qualidade.

Aponta ainda causas principais para essa dificuldade de se conduzir um trabalho de combate
à pandemia. "O fato é que se tem a Emenda Constitucional 95, a falta de investimento em saúde,

Outro fator que agrava esse combate é a forma de exposição do governo a respeito dos dados
da situação da pandemia. Ao colocar um placar mostrando o número de recuperados, aponta a
assistente social, o governo procura relativizar o alto número de mortes decorrentes da doença
e coloca as mortes como um dado natural, simples decorrência da ação do vírus.

Avançando no debate, Ana Guimarães faz uma caracterização do SUS, não como um sistema
universal de saúde que foi concedido pelos governos aos trabalhadores, mas sim como resultado de uma luta. O SUS seria, assim, fruto dos esforços, principalmente, dos trabalhadores da
área de saúde, empenhados na garantia de melhores condições de vida para a população de
forma geral; mas que enfrenta constantemente um descaso por parte do Estado com a falta de
investimentos. “O SUS segue um projeto de sociedade. Existem projetos em disputa. De forma
breve, a gente vê aquele que acredita que a saúde é uma mercadoria, que ela deve ser mercantilizada, e aquele que acredita que as pessoas devem ter saúde pública e gratuita. [...] O SUS
complementa os planos privados, quando na realidade, o que consta na legislação, os planos
privados deveriam complementar o SUS. E não se enganem, a falta de recursos em investimento no SUS é um projeto bem articulado para a privatização e o desmantelamento das políticas
sociais”, aponta Ana Guimarães.
Como reflexo desse projeto, na pandemia, Ana aponta o problema nos hospitais brasileiros – e
que acaba não acontecendo no Hospital Universitário da UFJF por conta de uma estruturação
mais adequada das ações de combate – da falta de insumos e de apoio adequado aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, implicando assim na falta de procedimentos
adequados no combate à pandemia. Destaca ainda um ponto importante: “Sobre essas condições de trabalho dos profissionais de saúde, é importante a gente entender quem são esses
profissionais, que em sua maioria são mulheres. Mulheres negras da classe trabalhadora indo
para o hospital 24 horas por dia. Enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, técnicas de enfermagem, tantas profissionais de saúde, são em sua maioria mulheres. E o que isso representa?
Além da jornada exaustiva dos hospitais, a gente lida com dar conta do trabalho reprodutivo,
dar conta do trabalho da família, tem toda essa responsabilidade e essas jornadas de trabalho,
que exaurem a nossa saúde mental também.”

Tal constatação escancara uma contradição muito presente entre os profissionais de saúde,
que é a o modelo biomédico de se pensar as estruturas hospitalares. Neste modelo, se supõe
que apenas o médico executa a parte essencial do trabalho nos hospitais, quando, na realidade, é necessária uma equipe multiprofissional no interior dessa estrutura. Segundo Ana, com
um conceito ampliado de saúde, que coloca a necessidade de um trabalho educativo que vá do
tratamento às doenças, seria possível a superação do modelo centrado na figura dos médicos.
Mas não é o que acaba acontecendo na maioria das dinâmicas hospitalares.
Prosseguindo com os apontamentos da questão, Ana Guimarães argumenta que as universidades burguesas não dão conta de uma formação médica profissional que se atente às questões sociais. “Por vezes o tratamento colocado é inviável para o sujeito que mora na rua, que
não tem acesso à medicação, e nem à comida. Existem os determinantes sociais na saúde, no
processo saúde-doença, que a gente pode até ignorar, mas se a gente não leva em conta, a saúde
não se concretiza. A classe trabalhadora é diversa, os usuários do SUS são diversos, são explorados pela mesma estrutura social, mas vivenciam de formas diversas. Têm sexualidade, têm
raça e etnia, e se a gente não discute isso quando a gente fala em saúde, a gente tá dizendo de
uma saúde que é para a burguesia, o que não dialoga com a realidade. E aí a gente fica correndo
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falta de medidas de enfrentamento, a flexibilização da quarentena com abertura de diversos
locais em nome de salvar a economia, a desumanização da nossa subjetividade pelo capital, a
falta de informações.”
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em círculos, e sem intervir de forma concreta e acertada na realidade dos sujeitos.”

Sintetizando observações que fez ao longo da exposição, Ana afirma que um projeto de SUS
ideal não cabe no sistema capitalista, visto que o capitalismo precisa da doença, do sofrimento
e da dor para gerar lucros. O que faz com que reivindicações por investimentos no SUS tenham
pouca força frente ao avanço da mercantilização da saúde. Por isso, é importante a construção
de diálogo e ação conjunta entre profissionais da saúde e usuários, nos mais diversos espaços
onde se efetivam essas possibilidades.
Ana conclui dizendo que estar na linha de frente do combate ao coronavírus é uma tarefa diária exaustiva. Ela agradece por toda sua rede de apoio, ressalta a importância à luta organizada
coletiva e manifesta sua solidariedade de classe a todos os trabalhadores da área da saúde que
têm enfrentado esse processo.

Rosália Fernandes
Assistente Social da saúde estadual do RN desde 1989, Ex-Diretora Estadual do Sindsaúde RN,
Membro Licenciada da Executiva Estadual da
CSP Conlutas no RN e da Executiva Nacional da
CSP Conlutas.

O sucateamento do SUS durante a pandemia e os profissionais de saúde
Rosália Fernandes inicia sua exposição deixando clara a relação direta entre o capitalismo e
o coronavírus, visto que o primeiro se reproduz através da miséria, morte e doença dos mais
pobres, enquanto a Covid-19, em sua manifestação, tende a infectar e levar à óbito as parcelas
mais fragilizadas da população.
Entrando na questão do SUS, ressalta o processo de luta dos trabalhadores que levou a sua
efetivação enquanto política nacional de saúde, no contexto das lutas pela redemocratização
do país. Porém, aponta que em seus 32 anos de existência, desde a constituição de 1988, o sistema vem sofrendo severos ataques que desestabilizam seu funcionamento.
Mas, apesar ainda das dificuldades, Rosália Fernandes aponta para avanços trazidos pelo SUS:
“Uma das conquistas importantes é que se acabou com aquela pecha de que o que é público
é ruim, não presta. Tanto que o SUS hoje têm instrumentos importantes como o programa de
AIDS, que é uma referência mundial. O programa de transplantes, o programa de imunização,
que inclusive o governo Bolsonaro está dizendo que as vacinas não servem, não prestam. E o
programa de distribuição de vacinas.”
Acerca dos mecanismos de funcionamento atuais do SUS, a assistente social aponta a questão
do financiamento público-privado que acontece no sistema. Segundo ela, a iniciativa privada
deveria entrar como uma complementação do sistema público, quando na verdade o que acontece é justamente o contrário. "Cerca de 75% do orçamento vai para o setor privado”, ressalta.

A política de desmonte do SUS, segundo ela, é uma constante nos governos brasileiros desde
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Entrando na questão do financiamento público, coloca-se a problemática da Emenda Constitucional 95, aprovada no governo de Michel Temer em 2016, que congela o investimento em
áreas essenciais, como a saúde, por 20 anos. Segundo ela, a perda no SUS durante o período de
vigência da emenda é de cerca de 400 milhões de reais.
Esse cenário de escassez de investimento público e predomínio da iniciativa privada se materializa no contexto pandêmico, no acentuamento de mortes pelo vírus, além de escancarar
as contradições geradas por esse constante desmonte da saúde pública universal desde a sua
conquista.

Isso acaba por privilegiar o setor privado, em transformar a saúde em mercadoria. Ou seja,
quem tem dinheiro tem acesso a testes e alternativas de tratamento, enquanto o que resta à
população, dependente do SUS, é a falta de estruturação do programa gerado pelos sucessivos desmontes de seus mecanismos, por meio de políticas conscientemente deliberadas. “Não
existe teste para a classe trabalhadora, testes em massa, não existem sequer para trabalhadores em saúde. Aqui no Rio Grande do Norte cerca de 10% da população foi testada. Os profissionais de saúde só têm direito a fazer o teste quando apresentam os sintomas, então não
existe a obrigatoriedade.”

A precarização do SUS afeta principalmente trabalhadores em saúde, que são obrigados a atuar com poucos insumos e equipamentos de proteção. Até o momento dessa exposição, existia a
estimativa de cerca de 300 mil trabalhadores infectados, descontando a subnotificação. A falta
de testagem em massa dificulta o trabalho de combate ao coronavírus.
A problemática aumenta quando, para além da desestruturação de políticas de saúde pública,
se tem um governo que nega o caos pandêmico e aponta soluções anticientíficas e negacionistas para o problema, como o uso da cloroquina.

Rosália Fernandes conclui afirmando que os caminhos para a resolução da crise sanitária
passam pela estatização do setor privado de saúde e pela retirada do governo de Bolsonaro,
Mourão e seus aliados.

Wladmir Nunes
Professor de Saúde Coletiva do Departamento de
Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas
da Universidade Federal da Paraíba, Médico de Família e Comunidade, Militante do PCB e Integrante
da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde.

A pandemia do coronavírus escancarou contradições do nosso sistema de
saúde
Iniciando o debate, Wladmir Nunes fala da dificuldade que é se falar sobre saúde de forma
mais aprofundada, por mais que ela faça parte do nosso cotidiano. O coronavírus nos permite

41

Saúde em Tempos de Pandemia

a redemocratização do país e a conquista do programa. “Os governos na verdade vêm desmontando, sucateando o SUS como uma justificativa de dizer que não presta para poder privatizar,
e com isso vem se aumentando a privatização.”
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compreender com mais facilidade a necessidade de um sistema de saúde universal. Por mais
que, segundo o médico, “tenta-se passar, no nosso dia a dia, que o coronavírus nada mais é
que um vírus, um agente biológico, e que esse agente biológico tem uma alta transmissibilidade e grande letalidade, ele mata bastante porque é transmitido de maneira muito fácil entre as pessoas. Mas o que tem que ser visto anteriormente a isso não é somente uma questão
biológica, não é um agente da natureza que está trazendo malefícios à humanidade. A gente
tem que entender que a gênese desse vírus, por mais que venha da natureza, ele tem a ver
com o próprio desenvolvimento social, com o desenvolvimento do próprio modo de produção capitalista. Afinal de contas, onde se amplia as áreas de cultivo do agronegócio, você tem
uma diminuição das áreas que os animais conseguem viver com saúde”, afirma.
Ou seja, o que Wladmir Nunes conclui é que a ação do homem sobre a natureza também
causa mudanças nessa natureza, ao ponto de surgir um vírus que tem o potencial de afetar
toda a humanidade. E da mesma forma que se naturaliza o surgimento da doença, se naturaliza também os dados sobre as mortes, o que pode ser visto pelo número de mortes no país.
Aponta ainda que, para os profissionais na linha de frente do coronavírus, não são apenas
números, mas pessoas com rostos, famílias e amigos, ou seja, são perdas reais que, em números à época, chegava a 126 mil pessoas.

Para além disso, a marca de 4 milhões de infectados à época, os coloca em uma situação de
não reprodução de sua força de trabalho, o que acaba por afetar em grande medida grupos
mais vulneráveis que dependem dessa reprodução para o sustento próprio e de suas famílias. “A gente começa a perceber que existe uma determinação social não só na gênese e proliferação da doença, mas também naqueles que são atingidos por ela e com certeza têm mais
dificuldade para poder lidar com essa questão do adoecimento", comenta.

Entrando na questão do SUS, Wladmir resgata um pouco da sua história de constituição, já
discutida pelas falas anteriores. Ressalta que foi uma luta que se confundiu com o processo
de redemocratização do Brasil e aglutinou setores do sindicalismo, profissionais da saúde
e a população em geral, na elaboração de uma proposta que se contrapunha à proposta em
curso durante o período ditatorial, que naturalmente favorecia os monopólios privados de
mercantilização da saúde.

Por mais que a proposta tenha sido amplamente discutida pelos setores citados, fica evidente também suas limitações, quando logo após sua aprovação o governo de Fernando
Collor abre as portas para as políticas neoliberais que avançam cruelmente sobre o Estado brasileiro, afetando a recém aprovada política de saúde. Segundo Wladimir Nunes, “esse
processo de não se completar o Sistema Único de Saúde persistiu desde a sua gênese. Por
mais que a gente tenha governos do Partidos dos Trabalhadores por 14 anos, que fizeram
algumas ações que impactaram sobre os indicadores sociais, mas em termos de mudanças
substanciais na saúde pública no Brasil, eles não fizeram nada.”
Destacando alguns mecanismos criados nos governos de FHC, Lula e Dilma, como as Organizações Sociais, parcerias público-privadas e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSERH, Wladimir Nunes argumenta como a privatização dos serviços públicos pode
acontecer de outras formas para além da venda direta das estatais. Ele avalia que o sistema
de saúde no Brasil regrediu em termos de estrutura durante esse período, sendo submetido
à lógica privada de desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas.

Isso coloca o sistema de saúde e a luta pela sua expansão em uma grande contradição: por
mais que os movimentos populares, como a frente nacional contra a privatização da saúde,
coloquem a narrativa de que saúde não é mercadoria, isso acaba por se apresentar na prática do nosso sistema de saúde, na qual a lógica de reprodução fica subordinada à iniciativa
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Essa prevalência do setor privado acaba por gerar sua hipertrofia, invertendo os papeis
constitucionais desses setores, fazendo com que o SUS complemente a estrutura privada de
saúde, não o contrário. Nesse sentido, o sistema privado não funciona sem o investimento
público, e a transferência de renda que acontece com relação a esses investimentos deixa
isso muito claro.
É necessário também entender o sistema de saúde em sua totalidade. Muitas vezes é enfatizada apenas a atenção básica. Sem negar o papel da atenção hospitalar, é necessária uma
complementaridade. “Muitas ações são feitas na atenção básica, dentro dos postos de saúde
e na saúde da família, mas é imprescindível que você tenha um sistema hospitalar que dê
suporte a isso.”

Por isso a defesa do SUS deve ir para além da atenção básica, e a pandemia do coronavírus
mostra muito bem isso. Um exemplo claro eram os hospitais universitários, que concorriam
com o sistema privado por estarem mais bem estruturados. Após a implementação da EBSERH, esses hospitais passaram a atuar dentro da lógica do lucro, onde a perpetuação da
doença gera riqueza.
Para além das estruturas físicas, aponta ainda Wladimir Nunes, o sistema de saúde depende em grande medida de seus profissionais, que assim como as estruturas hospitalares,
têm suas relações de trabalho altamente precarizadas, principalmente na pandemia. Faltam
profissionais por meio de concursos, os salários não atendem a grande maioria desses trabalhadores, além de condições de trabalho que afetam a saúde física e mental da categoria.
Wladmir conclui dizendo que a luta pela ampliação do SUS deve andar alinhada a um processo de mudança na dinâmica econômica do país, tendo em vista que, no neoliberalismo, a
atuação do Estado sobre suas estruturas é mínima, e sempre privilegia a iniciativa privada.
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privada. “Uma das formas que o capital adota para se fazer o combate à sua queda tendencial
das taxas de lucro é buscar outras formas de se estar operando a aquisição desses lucros, e
uma delas é transformar direitos em serviços, e a partir disso, esses serviços estão colocados
na esfera da economia e vendidos como outra mercadoria qualquer, que é o que acontece na
saúde”, completa.

Educação:
EAD, desmonte
e desafios na
conjuntura
brasileira
A educação brasileira tem sido duramente atacada nos últimos anos. Cortes recorrentes de
investimento em pesquisa, sucateamento do serviço público, EAD, entre outros elementos têm
representado fortes entraves para o desenvolvimento de um projeto educacional democrático
e de qualidade no Brasil. Pensando nisso, o 8M Juiz de Fora trouxe este debate para o Seminário
da Classe Trabalhadora, com mediação de Jussamar da Silva, professora da Rede Municipal de
Educação de JF, militante do 8M e PSOL e pesquisadora do CEHAL/PUC-SP. Jussamar ressaltou,
na abertura da mesa, as dificuldades de se implementar um outro projeto de educação, principalmente com relação às dificuldades de comunicação com as secretarias da educação e o
Ministério da Educação. Outra ameaça mencionada é a volta das aulas presenciais nas escolas
durante a pandemia, que desestabiliza ainda mais o cenário da crise sanitária.

Fábio Bezerra
Professor de Filosofia da Tecnologia no CEFET
MG, mestre em Educação Profissional e tecnológica e membro da Coordenação da Rede Tecnológica de Extensão Popular (RETEP) e do Conselho Editorial do Instituto Caio Prado Júnior (ICP)

Mercantilização da educação e os desafios para o movimento popular
Fábio Bezerra começa sua exposição ressaltando que a crise sanitária do coronavírus chega
ao Brasil em meio a uma crise política e econômica, que já vinha causando uma série de prejuízos para a educação brasileira. Mas, completa ele, momentos de crise são também novas
oportunidades de traçar caminhos de mobilização e luta.
Os desafios do Ensino a Distância, segundo o professor, não são novos em nosso cenário educacional, quando já na década de 1920 existia ensino técnico à distância. Apesar do distanciamento e da evolução do EAD no Brasil, hoje em dia, nos encontramos em outro patamar desse
desenvolvimento. “O Ensino Remoto Emergencial é nada mais, nada menos, que uma precarização da educação e a porta de entrada de um conjunto de fatores, que não são tão novos assim,
mas que vão aprofundar ainda mais as contradições da educação brasileira seja no nível supe-

Como membro do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, Fábio Bezerra relata
uma série de pressões que o conselho vem sofrendo pela reabertura de escolas e oficialização de disciplinas à distância na educação infantil. Argumenta ainda que, em países onde
se vislumbrou o horizonte da reabertura, houve uma infecção generalizada que causou o
fechamento emergencial desses espaços, que só poderiam ser abertos mediante imunização
geral da população.

Fábio Bezerra avança, então, para um conjunto de reflexões para além da aparência do fenômeno da pandemia, sendo a primeira delas sobre o Ensino Remoto Emergencial. Segundo
ele, mesmo dando errado, o modelo de ensino já deu certo, visto que abre uma série de possibilidades e facilidades prévias para o avanço ainda mais brutal do EAD. “É por isso que nós
temos que pensar o modelo de ensino nos contextos dos governos que estamos inseridos,
e infelizmente submetidos. Num contexto de desmonte do sistema público, seja ele sistema
público de educação, seja ele sistema público de saúde, seja qual sistema for, e de ataques
aos trabalhadores de educação, às suas conquistas, aos seus direitos, em uma perspectiva de
reduzir gastos com os servidores e ao mesmo tempo abrir as possibilidades da privatização
desses sistemas”, completa.

Outra problemática no campo da educação é a infiltração de agentes privados no Estado
brasileiro, que sob a orientação de organismos internacionais como o Banco Mundial e o
FMI, aplicam modelos educacionais que precarizam a educação e retiram direitos dos trabalhadores, se manifestando na política mais recentemente com a Reforma Administrativa.
“São serviços que interessam a essas empresas privadas, que outrora não viam na prestação
de serviços algo lucrativo, mas com a demanda emergente da sociedade capitalista que depende muito da educação, de desenvolvimento científico e desenvolvimento sobretudo tecnológico, o processo educativo é uma das ferramentas para que esse processo de expansão e
amadurecimento do modo de produção capitalista sobreviva,” diz o professor, a respeito dos
serviços de educação.

Outra contradição, que leva as empresas de educação, sejam elas nacionais ou internacionais, a aguardarem com tanto afinco o processo de sedimentação do ERE, é a possibilidade
de se tolher com mais facilidade as liberdades de cátedra dos docentes, colocando cada vez
mais metodologias e epistemologias de ensino que vão contra a criticidade da própria educação. Ou seja, para além do interesse mercadológico, existe um claro interesse ideológico
nos mecanismos gestados nesse processo de ensino remoto.
Essa mercantilização da educação suscita problemas ainda maiores: como se tornou um
terreno lucrativo, se coloca também a financeirização do setor, que leva à uma contradição
entre Estado e sociedade, que é a aplicação de dinheiro do fundo público para a manutenção
do pagamento da dívida. Essa prática acaba por se configurar na política como uma transferência de renda do setor privado, cada vez mais facilitado com a mercantilização e financeirização da educação. “Só para dar um exemplo, a projeção de investimento para educação
prevista no orçamento de 2021, parece se manter o mesmo, quando na realidade ela diminuiu. Além dos cortes de 33 bilhões que ocorreram na gestão Weintraub do ano passado,
que motivaram a juventude e os servidores a irem às ruas, em menos de 6 meses do governo
Bolsonaro, o que nós tivemos na verdade foi a diminuição da cotação orçamentária de 2020
para 2021 de mais de 5 bilhões de reais”.
Entrando na questão dos desafios da conjuntura nesse momento em relação à mobilização,
Fábio Bezerra aponta o desafio de se realizar debates coletivos com a juventude e os profis-
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rior, seja de ensino médio, ou ensino infantil e ensino técnico, já vêm vivenciando”, afirma.
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sionais da educação para a organização de uma resistência à mercantilização do ensino e à
privatização.

Aponta também dificuldades com a operacionalização do ensino remoto em sua instituição,
argumentando que este é em si excludente, visto que mesmo em um país com uma economia
forte, lideramos estatísticas de concentração de renda e desigualdades sociais, ocasionando
desproporções no acesso a tecnologias que possibilitem uma universalização do ensino remoto. “Então, o ensino remoto, da maneira como ele foi desenvolvido, pressionado de cima
para baixo pela maioria das redes, ele é em si excludente, aumenta mais ainda o grau de desigualdade, ele não é democrático. Nós vivemos em um país onde nem todos têm a condição
de acesso à informação e à recursos tecnológicos, e ainda vivenciamos as precarizações de
rede de internet.”
Fábio relata ainda a contradição que se estabelece quando todo o ônus logístico do trabalho
docente é transferido para o servidor, que assim como o conjunto da sociedade, sofre com
os males da pandemia e do isolamento social, além de uma adaptação estrutural do próprio
ambiente do lar para uma sala de aula.

Finaliza colocando um grande desafio para além da luta contra a precarização da educação
e conta a reforma administrativa: uma preparação para a luta contra o Future-se. Segundo o
professor, esse projeto representa o fim do modelo de universidade nos moldes que somos
familiarizados hoje em dia, portanto é necessário clareza e unidade de ação no enfrentamento de mais esse desafio ao projeto educacional brasileiro.

Eblin Farage
Secretária geral do Andes-SN, professora da Escola de Serviço Social da UFF e coordenadora do
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e
Espaços Populares (NEPFE).

O Ensino Remoto Emergencial promove um esvaziamento do processo ensino-aprendizagem
Eblin Farage inicia sua exposição afirmando que, na qualificação de ensino à distância na
legislação brasileira, não se encaixa o Ensino Remoto Emergencial. Ou seja, este não se configura enquanto uma modalidade de ensino, mas na verdade no rebaixamento da modalidade
EaD.

Ressalta ainda que, por conta disso, os preparativos necessários para a implementação da
nova forma de ensino não foram feitos. Os docentes não receberam o treinamento adequado
para lidar com o ERE, não existiu uma preparação técnica e estrutural mais consistente para
a modalidade, ou seja, o que ocorreu na prática, segundo Eblin, foi uma transposição mecânica do ensino presencial para o remoto, sem preparação da comunidade acadêmica.
É importante também que se faça uma diferenciação entre trabalho remoto e ensino remoto. Foi recorrente no discurso hegemônico a narrativa de que professores universitários não

46

Avançando na exposição, Eblin Farage fala da defesa intransigente do isolamento social
para a classe trabalhadora. Segundo ela, apenas com o isolamento social é possível conter o
avanço do vírus e poupar vidas de brasileiros. Ainda sobre isso, relata que, em fala recente,
representantes do governo dizem que não gastaram todo o orçamento previsto no combate
à pandemia, deixando clara a opção pelos lucros acima da vida.
“É necessário que a gente compreenda esse processo do ensino remoto, articulado, como
o Fábio já explicitou, articulado com o projeto de governo que está em curso, com o governo
Bolsonaro. Nós não podemos ler essas coisas de forma autônoma ou separada, ao contrário,
é necessário que a gente compreenda que, primeiro: a modalidade do ensino à distância da
educação ela não é uma novidade que começa na pandemia, mas ela é um dos elementos do
projeto do capital na América Latina, que estão explicitados em um conjunto de documentos
do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio,
da Unesco, quando eles fala que na América Latina é necessário apenas aquilo que o Banco
Mundial chama de uma educação terciária, e essa educação terciária vai ter como um de seus
pilares a educação à distância”, diz a dirigente sindical, ao conectar o projeto de Bolsonaro
ao grande capital, que veem na pandemia uma oportunidade de avançar em seus projetos
de educação.
Prosseguindo na exposição, Eblin procura pontuar questões latentes no entendimento da
política de Bolsonaro para a educação e a aplicação do ERE. Começa apontando o momento
de excepcionalidade em que vivemos. Exatamente por conta desse contexto, não houve uma
preparação das condições objetivas e subjetivas que esse processo requer. Docentes, técnicos e estudantes vivem rotinas de trabalho e estudo dentro do próprio lar, sujeitos ao acúmulo de tarefas domésticas e ao cuidado com familiares, principalmente as mulheres. Além
disso os estudantes têm que lidar com o desemprego e a falta de perspectiva.
Nesse contexto, a professora traz um novo apontamento sobre o processo de implementação do ensino remoto: “Não dá para a gente pensar que basta apenas consultar a comunidade acadêmica para saber se ela tem acesso ou não à tecnologia, essa não é uma resposta
suficiente para justificar a imposição do ensino remoto nesse momento”, diz ela.

Essa transposição do ensino presencial para o remoto, portando, foi feito sem a consideração das mudanças objetivas e subjetivas que deveriam ser feitas para tal, ocasionando
uma série de problemas de ordem estrutural no processo de ensino-aprendizagem. “Não há
ensino à distância, não há aula remota, sem eu olhar o rosto dos meus alunos, sem eu ler as
expressões deles, para entender se eles estão ou não compreendendo o conteúdo da minha
disciplina, que possa ser substituído”, aponta a professora.
Concluindo então, com base nos apontamentos feitos, Eblin afirma que o desafio para o movimento da educação no próximo período é o de não naturalizar o Ensino Remoto Emergencial, que acontece em uma situação de excepcionalidade, e resistir à implementação dessa
modalidade de ensino no pós-pandemia, visto que está é de fato em si excludente.

47

Educação: EAD, desmonte e desafios na conjuntura brasileira

estariam trabalhando durante o período de restrição das aulas presenciais, quando na verdade estes continuaram seus projetos de pesquisa da maneira que era possível, para além de
atividades de orientação acadêmica e de extensão. “É muito importante que a gente explicite
isso, que é um discurso, em especial do governo federal e de seus aliados nos estados, com o
objetivo de desestruturar os equipamentos públicos, e para isso é necessário atacar os servidores públicos”, destaca a professora.

Seminário da Classe Trabalhadora

Fê Amaro
Diretora de Universidades Públicas da UNE, atualmente pré-Candidata do PCB em Porto Alegre,
estudante de história da arte na UFRGS e integrante da coordenação nacional da UJC.

Movimento estudantil: história e atualidade
Falando sob a perspectiva das e dos estudantes envolvidos no processo de ensino remoto,
Fê Amaro, enquanto diretora de universidades públicas da UNE, acompanhou de perto o
processo por dentro das entidades estudantis. Aponta que o debate, mais uma vez, tomou
rumos conciliatórios com a política governamental: "as entidades estudantis, especialmente
a entidade nacional da qual eu faço parte, a UNE, infelizmente não conseguiu fechar um consenso em torno da gente se colocar abertamente contra o ERE", aponta a estudante.

Ressaltando o caráter histórico da UNE, que se colocava contra grandes ataques contra a
soberania nacional, e possuía um projeto claro de reforma universitária, coloca que, frente
a um processo claro de sucateamento do ensino superior, a entidade não deu conta de tocar
uma luta organizada dos estudantes.
Avança então para um resgate histórico da entidade em um momento que o projeto de reforma universitária se colocava como seu horizonte, dentro do escopo de reformas de base
importantes, como a reforma agrária. Ao invés disso, o que se teve foi uma reforma universitária liderada pelo setor militar, que abre o campo para as universidades privadas, já maioria
na estrutura do ensino público brasileiro.

Hoje, segundo a diretora, o movimento universitário passa por um grande processo de fragmentação das lutas, deixando de lado inclusive um horizonte de resistência que deve colocar
em evidência um projeto claro de universidade, fundamental na organização das mobilizações estudantis.
Essa fragmentação impede que as pautas das categorias se unifiquem para além de pautas mínimas, tornando esse horizonte cada vez mais estreito. Afirma que a demonização da
universidade não é um processo recente, que está já vem sendo descredibilizada no senso
comum há muito tempo, e que o caminho é procurar elementos de coesão para a unidade
de ação dos setores que atuam na universidade: “A gente precisa criar um movimento que
seja de fato universitário, ou seja, cada vez nós estudantes, professores, técnicos, todos os
trabalhadores da universidade, temos que estar nos reunindo mais e temos que ter pautas
conjuntas. A própria questão do destino da universidade, como o ERE, que é o que afeta os
estudantes, afetou os professores, afetou os técnicos, afetou outros setores por exemplo, os
terceirizados da universidade, esse debate do que deveria ser o ERE ou não se deu de forma muito separada, nós temos que estar conseguindo nesse próximo período, aprendendo
como se unir mais os debates para estar conseguindo criar um caldo maior”, aponta Fê.

Coloca ainda que é necessário se pautar e construir um projeto de reforma universitária,
visto que, ao contrário do que se coloca, existe um projeto bem claro em curso para a educação brasileira, pautado pelas demandas do Banco Mundial, FMI, entre outros órgãos, como
foi colocado pelas falas anteriores.
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Dando prosseguimento ao debate, Fê coloca a necessidade de, ainda que a universidade
hoje em dia se coloque como democrática e com suas estruturas em constante desenvolvimento, é necessário dar passos além na construção de um projeto efetivamente popular.

Aponta os limites da narrativa da universidade como apenas um referencial onde se produz
conhecimento, no caminho de se pensar a forma como esse conhecimento é produzido: “A
universidade também produz empresa júnior, as faculdades de economia produzem muita ideologia liberal, as faculdades de arquitetura pensam prédios e urbanismo não para os
bairros que precisam ser urbanizados para pessoas que precisam de moradia, pessoas que
moram em casas de papelão”, exemplifica.

Nesse sentido, segundo a estudante, é fundamental que a universidade produza conhecimentos que se conectem com os anseios da classe trabalhadora, que se ampliem projetos populares de extensão que de fato cumpram o papel da universidade. Para além desse espaço
neutro de produção de conhecimento é necessário que a universidade tome um lado.

Fê coloca a universidade como um espaço de disputa. Os interesses públicos e privados se
manifestam nessa disputa através da forma como o conhecimento é produzido e, por mais
que em muitos casos não haja explícitas parcerias público-privadas, o tipo de conhecimento
produzido serve muitas vezes à interesses mercadológicos desvinculados das reais necessidades do trabalhadores.
Aponta ainda, que cresceu e militou em uma geração do movimento estudantil onde sua
reprodução se dá na prática do “disputismo”. Sem um projeto claro, os estudantes se organizam para conquistar espaços nas entidades estudantis, mas sem pensar em uma unidade de
ação baseada em uma agenda de lutas e estratégia clara. Daí a falta também de uma agência
do movimento como era em seus momentos mais gloriosos, como a intervenção na participação do Brasil na guerra da Coréia, e o impacto cultural das movimentações estudantis que
geraram a Música Popular Brasileira.

Nesse sentido, é importante pontuar, o potencial de mobilização do movimento estudantil
nos atos de rua contra Bolsonaro. que junto ao movimento feminista, foram os setores que
mais movimentaram a população em atos de rua.
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Nesse contexto, coloca também o contexto de avanços desse projeto bolsonarista dentro
das universidades, com medidas como a nomeação de interventores para as reitorias das
instituições públicas alinhados ao projeto e, na implementação do ensino remoto, com o
estabelecimento de parcerias público-privadas que correm o risco de serem mantidas ainda
no período de “normalidade” das universidades.

Seminário da Classe Trabalhadora

Fabiana Frederico
Formada em pedagogia na UFJF, especialização
em alfabetização e letramento pela UFSJ. Professora alfabetizadora da rede municipal de ensino
desde janeiro de 1998, atualmente é vice diretora
da escola Municipal professor Augusto Gotardelo.

Ensino remoto na educação básica: a situação de Juiz de Fora
Fabiana Frederico começa sua exposição colocando que os ataques mais brutais à educação
começaram após o golpe à presidente Dilma Rousseff. Mesmo com todas as críticas que podem ser feitas aos governos petistas, é inegável que a educação ocupava um outro patamar
de prioridades da gestão, afirma ela.

Aponta que houve uma inversão no debate sobre educação no país. Enquanto deveríamos
estar discutindo o papel fundamental dos educadores em meio à pandemia, e o papel da
escola como polo de formação, estamos na verdade em um movimento constante de resistência aos ataques do governo.
Entrando na questão da educação remota, Fabiana discute como esta foi prejudicial no
processo de aprendizagem dos alunos, visto que na prática, o professor mal está presente
durante esse processo, que deve ser feito de forma presencial para garantir a qualidade do
ensino ministrado. Mas ao contrário do que diversos setores colocam, os professores nunca
trabalharam tanto. “A educação remora justifica a desvalorização do professor, quando ela
reduz seu trabalho só para o momento de dar aula. E o professor também não é só mediador
do conhecimento, ele é o construtor do conhecimento, e essa justificativa de redução do trabalho do professor, serviu também para a desvalorização do nosso trabalho, quando coloca
de forma falaciosa para a população e para a sociedade que qualquer um pode fazer o nosso
papel”, coloca ainda.

Outra questão que merece destaque é a da exclusão. Nem todos os alunos têm os meios
necessários para uma adequada educação remota, como equipamentos de qualidade e serviços de acesso à internet estáveis. Ao mesmo tempo, os professores enfrentam o mesmo
problema, visto que contratar um serviço mais custoso nem sempre é sinônimo de uma boa
qualidade.
No processo de implementação da modalidade de ensino, a escola se viu em um grande
impasse. Ao mesmo tempo que a estrutura escolar resistia ao processo, a Secretaria de Educação do município condicionou o pagamento de salários dos funcionários da escola ao exercício de algum tipo de atividade remota. Ou seja, a escola seria obrigada a desenvolver essa
modalidade de ensino, caso contrário os funcionários não poderiam receber seus salários.

No meio desse processo, Fabiana ressalta ainda, que no modelo adotado por sua escola,
onde parte do aprendizado se dá nas aulas e outra parte com leitura própria pelo aluno em
casa, muitas vezes até essa atividade se encontra prejudicada, visto que nem sempre a família, sobrecarregada nesse momento de pandemia, tem a possibilidade de acompanhar os
alunos no momento da aprendizagem fora do horário da aula, causando um descompasso no
processo de ensino-aprendizagem.
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Argumenta, ainda dentro dessa questão, que na prática os alunos estão sendo enganados.
Visto que muitas vezes o espaço de referência dentro de um bairro de periferia acaba sendo
a escola, é através dela e do ensino crítico que os alunos se tornam capazes de procurar novos rumos para suas vidas dentro das possibilidades que são colocadas hoje para o conjunto
da população.
Em seguida coloca expressa uma denúncia à secretária de educação da prefeitura à época,
que mesmo sendo membra do magistério municipal, ao mediar a situação das aulas remotas,
mesmo tendo noção da estrutura familiar e das escolas em Juiz de Fora, promulga um ataque
às carreiras dos professores contratados, condicionando a volta às aulas à manutenção de
seus empregos, e ameaçando a renda de cerca de 3 mil famílias no município.

A diretora termina sua fala ressaltando que participa de um grupo de professores em Juiz
de Fora que tem como objetivo discutir os caminhos da educação pública na idade, prezando por uma educação de qualidade, presencial, atrelada às necessidades dos estudantes e
que de fato traga a reflexão sobre a sociedade que vivemos e insira o aluno nessa forma de
sociabilidade.
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Prosseguindo com a exposição, Fabiana discute qual o espaço dessa política de ensino remoto na sociedade: “A educação remota é antes de mais nada uma resposta necessária para
o capital. No momento de reabertura a classe trabalhadora tinha que ter um lugar onde seus
filhos ficassem, para que os trabalhadores pudessem voltar aos seus postos de trabalho”, ou
seja, a preocupação principal não era por uma educação de qualidade para os filhos da classe
trabalhadora, mas sim a normalização da produção de riquezas na cidade.

Comunicação
e Fake News
Na oitava mesa do seminário, realizada no dia 26 de setembro, o papel da Comunicação nas
mediações das disputas políticas foi o tema do debate. Em tempos de fake news e com a intensificação do uso das mídias no contexto da pandemia, a informação e, ao lado dela, a desinformação, foram analisadas enquanto estratégias relevantes na produção de narrativas que
expressam e criam mundos diversos, os quais podem ser opressores ou libertadores, dependendo dos interesses em questão.

Participaram da mesa Amélia Gomes, Cristiane Moreira e Adenilde Petrina. A mediação do
debate foi feita por Thales Gonçalves, formado em Psicologia pela UFJF, garçom, membro do
PCB e do coletivo LGBT Comunista em Juiz de Fora

Amélia Gomes
Jornalista do Brasil de Fato MG, Integrante da Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de MG e Membra do Comitê Mineiro do Fórum
Nacional pela Democratização da Comunicação.

Ataques, manipulação e fake news: cenário e desafios para a Comunicação
Abrindo a conversa, Amélia Gomes apresenta o que chama de pistas para pensar o cenário da
Comunicação no Brasil atual. Assim, ela traz dados sobre os ataques à imprensa e aos jornalistas, que têm crescido no Brasil desde o golpe de 2016 e se tornaram ainda mais intensos no
atual governo. Segundo relatório produzido pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 3
a cada 5 ataques contra veículos de comunicação e profissionais do setor foram de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. 58% das agressões contra a imprensa em 2019 foram
feitas diretamente por Bolsonaro. Segundo um dossiê sobre a Censura na Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), de janeiro de 2019 a julho de 2020, foram 138 ataques diretos aos jornalistas, com censura de matérias, pautas e fontes.
Outro ponto trazido para o debate por Amélia Gomes é o que ela chama de rixa de Bolsonaro
com a mídia burguesa, como a Globo e a Folha de São Paulo, veículos de comunicação comerciais. Amélia Gomes ressalta que esta rixa acontece em diversos campos, mas que ela tem um limite: a economia. Ou seja, tais veículos “batem” em Bolsonaro em determinados assuntos, mas
se mostram alinhados ao projeto econômico que Bolsonaro representa. Fica claro aí, portanto,
a quem serve esta mídia comercial.
Amélia Gomes ressalta que elementos desta rixa “respingam” na Comunicação Popular: se-

Segundo Amélia Gomes, não podemos perder do horizonte como a mídia burguesa teve e
tem participação fundamental no cenário em que nos encontramos atualmente, com participação no golpe de 2016 e na criação de um sentimento não apenas antipetista, mas anti-esquerda: “este sentimento presente no Brasil hoje, de promoção ao ódio, de intolerância à
diversidade, ao que nos constitui enquanto povo”.

A situação da pandemia trouxe ainda novos elementos a este cenário da Comunicação. Ela
impôs, por exemplo, aos comunicadores, a dependência da internet, que se acirrou com o
isolamento social. Amélia Gomes ressalta o paradoxo desta situação: a dependência de uma
ferramenta “num país que 1 a cada 4 brasileiros não têm acesso à internet”. Segundo dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 25% da população brasileira não
tem nenhum acesso à internet. Entre moradores de áreas rurais, este número é 12% maior.

Além disso, entre as pessoas que têm acesso à internet, é preciso considerar que elas estão
sob um “capitalismo de vigilância”, no qual as plataformas e empresas mediam, regulam e
permitem nosso acesso em troca de nossos dados. “Como informação é poder, estamos dando poder para essas empresas”, ressalta Amélia Gomes. Poder que contribui para a manipulação da realidade e alimenta a rede de fake news.
Com a pandemia, também ficou ainda mais evidente o peso dos oligopólios midiáticos em
nossa sociedade. As pessoas que não têm acesso a internet se divertem, se informam e se
constroem pelas redes de televisão aberta. Uma ferramenta que, para Amélia Gomes, poderia estar prestando um serviço completamente diferente neste momento, tanto para a saúde
mental do povo brasileiro, quanto para a formação, para a conscientização, para a educação
da nossa juventude e da população em geral. Mas o que temos visto é repetição de jogos, de
novelas. “Isto torna mais evidente como este monopólio é perverso para nossa comunicação
e para nossa sociedade”.
O último ponto que Amélia Gomes chama de pistas para compreender o cenário da Comunicação refere-se à legalização das fake news. “Temos um presidente que dá uma declaração
na Assembleia Geral da ONU que é pura mentira”. Uma figura eleita com as fake news, com
esta rede de ódio, com esta manipulação que teve colaboração das mídias comerciais, e agora, depois de eleito, atua ainda espalhando fake news, colocando também os comunicadores
em uma enrascada.

Como saída possível, Amélia Gomes ressalta a importância de dar visibilidade ao projeto de
comunicação popular, tendo sempre em mente a bandeira da democratização da comunicação e a luta pela educomunicação. E enquanto estratégia militante, ela indica não divulgar,
priorizar e financiar conteúdos da mídia comercial. Em contrapartida, ela ressalta a importância de conhecer e divulgar as mídias que estão fora desse meio, que compartilham de um
projeto de defesa dos direitos, de defesa do povo.
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gundo sua análise, há uma amenização da nossa crítica a esses veículos, e militantes e até organizações produzem uma visão distorcida desses veículos, devido a esta atuação ambígua
da mídia comercial. Esquecem, assim, que estes veículos são “nossos inimigos”, por servirem
a “um projeto que tem por objetivo nos escravizar, abusar do nosso povo”. Isso traz ainda o
risco de enfraquecimento da concepção de comunicação popular, tirando a força dos seus
veículos, comunicadores e projetos.

Seminário da Classe Trabalhadora

Cristiane Moreira
Professora EBTT do IFRJ, Mestre em Engenharia
de Telecomunicações pelo INATEL, Coordenadora
de Comunicação do SINTIFRJ, Militante do PCB,
da Unidade Classista Fração SINASEFE, do MEP
SINASEFE e da RETEP.

A fábrica de fake news: o que permitiu o surgimento deste fenômeno no
Brasil e no mundo
Cristiane Moreira traz ao debate sobre Comunicação as condições que possibilitaram a
emergência e o crescimento das fake news no cenário atual.

Em um breve histórico, Cristiane Moreira afirma que as fake news, tal como as conhecemos hoje, são recentes, identificadas em 2016 durante as eleições americanas com a vitória
de Donald Trump. Wilson Gomes, da UFBA e Coordenador do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia em Democracia Digital, identifica algumas características das fake news para
compreendermos sua definição e seus impactos. A primeira, segundo Cristiane, é que elas
são recentes. Apesar de notícias falsas existirem há muitos anos, as fake news precisam estar
inseridas em um contexto que as transformem em fake news, e o primeiro deles é a internet. Esta possibilita uma disseminação em massa das notícias em tempo rápido, com grande
quantidade e diversidade de ferramentas que colocam determinadas notícias em evidência,
atingindo, principalmente, o aspecto emocional das pessoas que as consomem.
Aqui, Cristiane Moreira ressalta que as fakes news devem ser entendidas enquanto “ferramenta”: “ela é uma notícia fabricada, ela tem um propósito, e é utilizada como comunicação
política inicialmente e especificamente pela extrema-direita conservadora, digital, para destruir o adversário político”. O avanço dessa extrema-direita em 2016, no mundo, explica a
localização histórica, portanto, do seu surgimento.

Outro fenômeno que explicaria as condições do surgimento das fake news é a “hiperpolitização da política”, ou seja, o enfraquecimento dos centros e fortalecimento dos extremos,
polarizando grupos sociais. Este elemento, também percebido em 2016, segundo Cristiane
Moreira, atinge as pessoas em seus afetos, criando um terreno fértil para o compartilhamento das fake news.
Mais um elemento importante para entender este contexto, segundo Cristiane Moreira, é
a mudança das condições sociais de comunicação. O uso da internet torna-se cada vez mais
disseminado, uma maior parte da população passa a ter acesso contínuo às informações, e
de qualquer lugar, devido às tecnologias móveis. O que facilita, também, a disseminação das
fake news.

Este terreno necessário para a atuação dos fake news, segundo Cristiane Moreira, foi possível especialmente pela falta de credibilidade dos veículos informacionais. Instituições que
tinham certo valor para a busca de informações, e neste caso, não somente as mídias, mas
também a ciência, são descredibilizadas, devido à falta de participação e transparência na
construção dos seus conteúdos e seus impactos. “A falta de participação popular nas decisões que impactam a vida em sociedade foi um dos fatores que levaram a descredibilidade,
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Adenilde Petrina
Militante do Coletivo Vozes da Rua e Integrante
da Rádio Mega FM de 1997 à 2007.

A experiência da comunicação comunitária
Adenilde Petrina traz para a conversa o sentimento presente na periferia, de distanciamento e descrença das pessoas em relação às instituições. Neste sentido, Adenilde Petrina
registra o esforço da juventude em criar uma forma alternativa de comunicação, bem como o
trabalho da comunidade do Bairro Santa Cândida para construir “um bairro decente”. Nesta
busca, Adenilde Petrina relata a experiência desenvolvida por estudantes do grêmio estudantil da Escola Cândido Mota Filho em criar uma rádio comunitária, a Rádio Mega FM, que
foi abraçada por toda a comunidade. Segundo Adenilde Petrina, a rádio funcionou de 1997
até 2007, quando “a Anatel fechou e ameaçou as pessoas que trabalhavam na rádio”.
Para Adenilde Petrina, esta experiência mostrou que a grande mídia “é como uma capitania
hereditária dividida entre várias famílias, que dominam a comunicação e a informação”. Ela
ressalta, porém, os ganhos obtidos por esta experiência, na qual a cultura hip-hop contribuiu
mostrando-se como uma possível saída revolucionária de construção de uma outra forma de
comunicação. Uma das principais contribuições desta experiência, segundo Adenilde Petrina, foi a melhora na autoestima da comunidade e “a sensação de que a gente constrói a nossa
história, que somos protagonistas, e que não queremos que ninguém a faça por nós”.

Outro elemento importante desta experiência foi o contato estabelecido com a comunidade universitária da UFJF envolvida com comunicação comunitária, em especial a professora
Cláudia Lanni. Neste sentido, Adenilde Petrina ressalta que este contato permitiu a formação
de uma consciência entre as mulheres da comunidade, que passaram a ser ver como mulheres, como pessoas, e não apenas como massa de trabalho, “e que não deveriam viver de
cabresto nas mãos dos machistas”. Outro ensinamento importante é de que “não devemos
ser reféns da mídia burguesa”, mas, ao contrário, deve-se criar uma distância crítica dela. E
um terceiro aprendizado destacado por ela foi a identificação, a partir da leitura de Gramsci,
dos jovens do hip-hop enquanto “intelectuais orgânicos”, que tinham algo a dizer a partir de
suas vivências dentro e fora da rádio.
Com o fechamento da rádio, e apesar do medo, a comunidade decidiu criar outra forma de
se comunicar. Daí surgiu o grupo Armadilha do Gueto, com o objetivo de “tentar destruir as
armadilhas que o sistema capitalista colocava dentro das periferias da cidade”. Adenilde Petrina conta que, quando as pessoas da periferia perceberam a visão que “o asfalto” tinha do
gueto, elas perceberam a necessidade de construir uma narrativa diferente sobre si mesmas.

Daí surgiu também o Coletivo Vozes da Rua, do qual Adenilde participa com a juventude
do bairro. Segundo ela, dentro deste coletivo é que surgiu o slam de poesia, sobre o qual ela
relata dificuldades: “normalmente as pessoas do asfalto, quando elas sobem para os morros,
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principalmente da ciência. E por conta desta falta de credibilidade é que estamos sofrendo
com as fake news da forma como estamos sofrendo hoje.”

Seminário da Classe Trabalhadora

elas aprendem com a gente, depois descem falando que foram eles que nos ensinaram e
acabam levando as ideias que a periferia teve para o asfalto, sem dar os créditos e o respeito
pelo que os jovens da periferia fazem”. Neste momento, Adenilde Petrina destaca a importância da leitura, estimulada na comunidade e propiciada pela existência de uma biblioteca
no bairro, organizada pelo Coletivo Vozes da Rua, com obras de vários autores negros e livros clássicos de Filosofia - área de formação de Adenilde.
Ela ressalta, por fim, a importância da Comunicação, pois percebe, na periferia, uma descrença generalizada em relação à política e aos políticos. Adenilde Petrina cita, então, outra
iniciativa desenvolvida pelo Coletivo, o Agosto Negro, em que um tema é escolhido e levado
para as escolas da periferia. Este ano, o evento foi feito por meio de lives, com grande participação virtual. “Informação é poder, e quem tem informação tem o conhecimento. Isso é
que vai libertar e abrir nossas mentes. A revolução é permanente. Não podemos criar uma
revolução pelo Facebook. Por enquanto nossas armas são os livros, as poesias dos slams de
periferias e a nossa capacidade de dialogar com a comunidade”.

Para tentar fazer efetivamente esta revolução cotidiana, Adenilde cita estratégias e projetos
do Coletivo. Ela menciona a ideia de criação de um jornal para ser distribuído na comunidade. E cita os movimentos realizados nas escolas e nas ruas do bairro, que servem para
alertar as pessoas para o tipo de situação política em que vivemos. Adenilde Petrina retoma
a experiência da rádio comunitária, que ensinou sobre a necessidade de discutir e participar
da vida política. “Algo que fica claro na mente dos jovens da comunidade é que se a gente
não juntar centro e periferia, não há mudança. A revolução é no dia a dia, minuto a minuto, e
estamos sempre atentos. Como não temos rádio, agora é o boca a boca. Todas as pessoas sentem falta da rádio comunitária e do Jornal A voz do morro, que era veiculado diariamente.”
Segundo Adenilde, a rádio permitiu o conhecimento de que temos que alfabetizar o nosso
olhar em relação ao que vemos na televisão. “Como diziam os ouvintes de blues, quem não
sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Se você não conhece o seu presente, você não
pode mudar a sua história e nem ter utopia sobre o futuro”.
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No dia 3 de outubro, o tema do debate foi a periferia e sua inserção na cidade, sua composição,
suas relações com o “centro” e com o Estado. A mediação foi de Verônica Sakaragui, membra do
Fórum 8M de Juiz de Fora, da Associação das/os Geógrafas/os Brasileiras/os Seção Local Juiz
de Fora e Mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Como enfatizou Verônica na abertura, também foi objetivo da mesa refletir sobre como os
múltiplos sujeitos que estão na periferia estão sendo afetados pela pandemia, e como estão se
organizando neste e em outros momentos no combate às desigualdades.
Para pensar sobre a potência transformadora das periferias em nossa cidade, o Seminário da
Classe Trabalhadora contou com a participação de Selmara Balbino, Mariana Nogueira, Elisabete Martins e Edmar Cassimiro.

Selmara de Castro Balbino
Moradora do bairro Santa Cândida, militante do movimento Negro. Graduada em Serviço Social pela
Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista
em História da África pela UFJF. Fundadora do Coletivo Unidos Por Santa Cândida e Coordenadora Geral
do Curso Preparatório Luísa Mahin de Juiz de Fora.

Redes de solidariedade e de identidade: a experiência de luta de moradores
do Bairro Santa Cândida (Juiz de Fora)
“Na minha comunidade tem açougue com linguiça de pimenta biquinho, tem mercadinho com
banana do Piau, tem relações de afeto e cumplicidade, tem trocas e parcerias, tem boleiras, tem
diaristas, têm empregadas domésticas, enfermeiras, têm costureiras, salgadeiras, sapateiro,
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serralheiro, funcionários públicos municipais, estaduais e federais, professoras, doutoranda
em História pela UFJF, e muito mais. Tem tristeza, tem alegria. Tem saudade de amiga de infância e vizinhos que já se foram e não voltam mais. E falando em saudade, não podemos nos
esquecer da nossa primeira professora do bairro, Eunice Xavier. Tinha o Seu João, que era
mateiro. Dona Isabel. O nosso saudoso dentista Zé Roberto. Os pedreiros Geraldos, que construíram muitas casas em nossa comunidade. Teve também a Rádio Mega FM, que além de
fazer muita gente sacudir o esqueleto, e remexer com os corações apaixonados, levava informação, conscientização, política social, cultura, história, e acabou se transformando em tese
de mestrado e doutorado. Tem balé, tem festa da lanterna, tem grafite, tem DJ, tem b-boy, tem
professora de dança de salão, tem playlist do vizinho, que com a música faz a gente pensar no
futuro e relembrar o passado. Tem Adenilde Petrina, tem Elmir Santos, MC Xuxu, MC Dadá,
Rap Zoi Rei e muito mais. Tem igrejas, tem muita fé no futuro, e muito mais.”
Com essas palavras, Selmara Balbino apresenta o bairro onde mora, Santa Cândida, localizado na zona leste de Juiz de Fora, e bastante conhecido por sua ligação com os movimentos
sociais. Selmara enfatiza então, a partir do livro “Espaço urbano e afrodescendência”, a importância do bairro como formador de identidades e como local produtor de redes de solidariedade. Selmara traz também a reflexão de Milton Santos, de que a periferia não é definida
exclusivamente pela distância entre um polo e as zonas tributárias. A questão do não acesso
aos bens e serviços parece, assim, configurar um dado suficiente para classificar o indivíduo
em uma situação periférica. Nesse cenário, Selmara afirma que as mulheres do bairro Santa
Cândida se unem para fazer suas reivindicações.

Como relata Selmara Balbino, a partir de 1972, é construída a Associação do Bairro, a partir
das práticas dos mutirões. Estes permitiam que a comunidade fizesse uma reflexão sobre
as condições do momento e se mobilizasse - e em pleno contexto da ditadura. Segundo entrevista realizada por Selmara com Adenilde Petrina, referência militante no Bairro Santa
Cândida, os responsáveis pela Associação do Bairro pertenciam ao partido Arena. Segundo
Selmara, moradores do Santa Cândida formaram um grupo de teatro, Jovens Unidos por
Santa Cândida (JOUSC), que realizava encenações de cunho político, alinhados ao Teatro do
Oprimido à Teologia da Libertação, como em outras comunidades brasileiras. Na época, as
apresentações do JOUSC teriam gerado uma denúncia de que haveria, no local, uma célula
comunista e uma empresa clandestina, o que acarretou o fechamento da sede da associação.
As reuniões então passaram a ser realizadas no terreiro de um morador do bairro, o “seu”
Zezinho, e aquele se tornou um importante local de encontro e mobilização, permitindo a
realização de missas, festas e organização de mutirões que buscavam a melhoria do bairro.
Selmara Balbino conta que a partir da luta coletiva, por exemplo, a comunidade conseguiu
energia elétrica para o bairro, através de um abaixo-assinado. E uma linha de ônibus específica para o bairro, conseguida após a intervenção teatral realizada pelo JOUSC dentro do único ônibus que atendia diversos bairros da região. Outras importantes conquistas mencionadas por Selmara são as lutas por moradia e a construção da Escola Municipal Santa Cândida,
reivindicação antiga da comunidade e que só foi possível a partir da atuação de Dona Isabel,
do JOUSC, do Jornal Unibairros e do secretário de educação na época. Atualmente, Selmara
ressalta a atuação do Coletivo Vozes da Rua, que traz grandes atores da cultura hip-hop para
a Escola Municipal Santa Cândida, com o objetivo de trabalhar a reflexão e valorização do
espaço periférico.

Após relembrar brevemente este histórico de lutas no Santa Cândida, Selmara fala de sua
atuação militante atual. Ela conta que, em 2016, ao ingressar numa pós-graduação de História da África, ela participa de uma visita ao Museu da Maré. “Pela primeira vez eu me reconheci dentro de um museu. Aquele museu tinha sido construído por uma comunidade.
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Para finalizar, Selmara Balbino convida a pensar sobre “quem são esses sujeitos que estão
na periferia e qual o peso desse ‘preconceito de marca’ que Clóvis Moura traz. Sobre esses
sujeitos, esses corpos, que têm sede de direito há décadas e décadas”.

Edmar Cassimiro Pedro
Graduado em Educação Física, aluno do curso de
licenciatura em música pela UFJF, morador da comunidade do Dom Bosco e um dos fundadores do projeto artístico e cultural DOM.

Arte, cultura e militância: atuação do coletivo DOM no Bairro Dom Bosco
(Juiz de Fora)
Edmar Cassimiro abre sua exposição retomando brevemente o surgimento do coletivo
DOM, em 2018. Com o cancelamento do Carnaval em Juiz de Fora naquele ano, uma confraternização realizada no bairro, motivada pela final de um campeonato de futebol local,
ganhou grandes proporções, ficando conhecido nas mídias como o famoso Baile do Chapadão. Até então, este era um movimento cultural de tradição do bairro, mas naquele ano, o
evento chamou a atenção de pessoas das classes altas da cidade, ou seja, “da branquitude”,
como define Edmar, recebendo cerca de 5 mil pessoas. A polícia, então, entrou em ação, reprimindo o movimento e agindo com violência contra os microempreendedores do bairro.
Assim surgiu o projeto DOM, com a tentativa de construir uma contra-narrativa ao discurso
de desvalorização e de identificação do bairro Dom Bosco com uma cultura de drogas e violência. A partir da iniciativa de 4 jovens negros, o DOM surgiu para mostrar para a sociedade,
através da música, o que moradores do bairro produzem de bom. Inicialmente, a ideia era
uma iniciativa menor, voltada apenas para crianças. O movimento artístico cresceu a partir
de demandas dos moradores.
A partir de sua entrada no curso de Música da UFJF, Edmar Cassimiro desenvolveu seu
interesse por políticas públicas, que permitissem repassar à comunidade o conhecimento
adquirido na universidade. A partir daí, Edmar se envolveu na organização de eventos maiores, como o Dom Bosco Cultural, que contou com estrutura de palco, iluminação, sonoriza-
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Fiquei extremamente tocada e pensando qual seria a forma que eu poderia contribuir com
a minha comunidade”. Nesse momento, surge a iniciativa de organização do Coletivo Unidos
por Santa Cândida. Num primeiro momento, o coletivo coloca em funcionamento um ambulatório de psicologia social e promove aulas de violão gratuitas, com instrumentos conseguidos por meio de doações. As aulas de violão, e agora também de percussão, continuam a
acontecer no bairro, agora em formato online devido a pandemia. Em 2019 também começou a ser viabilizada a horta comunitária, projeto antigo da Pastoral da Criança, com apoio
também de um mutirão com participação da comunidade universitária da UFJF. Foi criado
ainda o “Candinha na Roda”, com discussão de temáticas atuais, como o tema da Reforma
da Previdência. Com a pandemia, surgiu o programa “Pergunta Comunidade”, como forma
de informação e comunicação local por meio das redes sociais. Por fim, Selmara Balbino
menciona a experiência do Curso Preparatório Luísa Mahin de Juiz de Fora, do qual ela é
Coordenadora Geral e que prepara moradores do bairro para as provas do PISM e do ENEM.
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ção, camarim, com a proposta de oferecer às crianças e jovens condições para apresentarem
seus talentos. Em seguida, foi realizado outro grande evento, o Quilombo da Serrinha, com
a proposta de fortalecer a cultura afro e valorizar “o que o bairro tem de história”, como o
Terreiro Pé de Ferro, um dos mais antigos da cidade segundo Edmar. A partir daí, projetos de
extensão com a UFJF e outras parcerias foram sendo buscadas por ele.

Algumas dessas iniciativas surgiram no contexto da pandemia, com alguns parceiros e iniciativas militantes, como o projeto À Margem, desenvolvido por jovens que já atuavam junto
ao Instituto Dom Orion, e também com membros da comunidade universitária da UFJF. Reuniões semanais começaram a ser organizadas para ajudar famílias a enfrentarem os impactos da pandemia, como o desemprego e a fome. O fechamento das escolas, a desinformação
da população e a ausência do poder público neste contexto crítico foram, segundo Edmar
Cassimiro, fatores que motivaram a organização da comunidade nesses encontros. Depois
de um levantamento inicial, cerca de 200 famílias passaram a ser atendidas durante a pandemia, com atenção especial aos lares com crianças e idosos. Ao realizar este levantamento,
Edmar relata que se deparou com diversos moradores “em desespero com a fome, com idosos chorando porque na atual conjuntura que a gente vive, os idosos são a grande [fonte] de
renda da estrutura familiar, é onde os filhos se apoiam quando acontece uma situação como
a pandemia… Então vimos idosos reclamando que o dinheiro não estava dando para manter
a família. E começamos uma campanha via internet para arrecadar mantimentos e itens de
higiene e limpeza através das redes sociais do Projeto Dom e do Projeto À Margem. Segundo
Edmar, até a realização da live (3 de outubro), foi possível distribuir 3445 cestas básicas, 849
kits de higiene e limpeza (incluindo 40 litros de álcool gel, 1500 sabonetes e 440 litros de sabão líquido, desinfetante e cloro), 5047 máscaras de proteção, 616 ovos de páscoa, 589 litros
de leite, 1,5 toneladas de orgânicos, 300 informativos sobre prevenção contra a Covid-19.

O Coletivo Dom realizou também um Mercado Solidário no bairro Dom Bosco, em duas
edições, disponibilizando ainda mais mantimentos doados para que as famílias pudessem
escolher os produtos que tivessem maior necessidade. Isso permitiu atender um número
ainda maior de famílias, segundo Edmar Cassimiro. “Essa foi uma ação que nós conseguimos, por nós mesmos, diminuir o impacto da fome no Bairro Dom Bosco”. Com este modelo
de Mercado Solidário, foi possível atender três outros bairros de Juiz de Fora, auxiliando
demandas de famílias em vulnerabilidade. O projeto, porém, foi interrompido em setembro,
devido às dificuldades e limitações de realizar a ação “com trabalho voluntário, sem recurso
financeiro, sem a presença do Estado”, como explica Edmar. Além disso, com o auxílio emergencial, Edmar acredita que o acesso das famílias seria melhorado, apesar da medida não
atender a todos.
Através do Coletivo À Margem, foi possível também realizar uma parceria com uma empresa administradora de um shopping da cidade, para distribuir 442 cartões com o valor de 300
reais para moradores do bairro. Em parceria com outra empresa, foi também instalado um
lavatório público próximo a um ponto de ônibus que atende ao bairro Dom Bosco durante
este período da pandemia.
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Enfermeira, professora e pesquisadora da Fiocruz,
Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana;
integrante da Câmara Técnica de Atenção Básica do
Conselho Nacional de Saúde, militante do Conselho
Comunitário da Favela de Manguinhos, do movimento Nenhum Serviço de Saúde a Menos, da Frente Ampla Suburbana e da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. Militante do PCB RJ.

Vida e saúde na luta de classes: a experiência em Manguinhos (Rio de Janeiro)
Num primeiro momento, Mariana Nogueira trouxe para sua apresentação sua atuação
como pesquisadora da Fiocruz, instituição pública federal de ciência, pesquisa e assistência
à saúde, e na qual ela coordena 3 projetos de pesquisa voltados para levantar a situação dos
trabalhadores da saúde nesse momento da pandemia. Ela ressalta que 70% dos trabalhadores da saúde no mundo é composta por mulheres, “e se pensarmos na enfermagem, mulheres pretas; e se pensarmos nas agentes comunitárias da saúde, mulheres pretas das favelas”.
Mariana chama a atenção para o papel das instituições públicas de pesquisa para a produção
de evidências, de conhecimento científico, como algo fundamental nesse momento da pandemia, “instituições públicas, que são laicas, que são instituições de Estado, e não de governo”, mas que sofrem uma tentativa de destruição com a proposta de Reforma Administrativa.

Mariana Nogueira reforça que o coronavírus não é o responsável pelos impactos desiguais
da pandemia no Brasil, “e quando falo de desigualdade, falo da letalidade ser maior entre as
pessoas moradores de favelas do que entre pessoas brancas, algumas com ensino superior, e
que moram em regiões nobres das cidades”.

Antes da pandemia, segundo Mariana Nogueira, já era possível constatar uma piora nas
condições de vida do trabalhador. Conforme dados do IBGE, os 10% mais ricos do país chegavam a receber quase 18 vezes mais que os pobres, e nas capitais, chegavam a receber 34
vezes mais. A renda média dos mais pobres em 2019 reduziu 3,2%, enquanto que, para os
ricos, subiu 8,4%. Mariana Nogueira lembra dos efeitos da Reforma Trabalhista, da Reforma
da Previdência e da Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como PEC da Morte e
que retirou mais de 25 bilhões do SUS. Na cidade do Rio de Janeiro, segundo Mariana, o então prefeito Marcelo Crivella demitiu 4 mil trabalhadores da estratégia da saúde da família
e mais de 2500 agentes comunitários de saúde - a grande maioria historicamente, no Brasil,
composta por mulheres pretas, que moram em territórios periféricos -, profissionais que realizavam visitas domiciliares “fazendo um trabalho de promoção da saúde, de educação em
saúde, falando da importância da imunização”. Houve ainda redução de 25% da cobertura de
saúde básica, na estratégia de saúde da família. “Foram mais de 1,5 milhão de pessoas que
deixaram de ter acompanhamento territorializado por conta do desmonte da saúde pública
produzido por este governo e por interesses empresariais”, afirma.
Mariana Nogueira fala do grande número de mortes por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, que apresentava a maior taxa de letalidade do Brasil naquele momento. A alta taxa
teria relação direta com as condições de vida e trabalho do povo da cidade do Rio de Janeiro,
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Mariana Nogueira
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que tem 2,5 milhões de pessoas vivendo em favelas.

Assim como Edmar Cassimiro, na fala anterior, realça a necessidade de construção de uma
contranarrativa sobre a periferia, Mariana faz referência ao livro “Do quilombo à favela”, de
Andrelino Campos, chamando a atenção para a criminalização da população de favelas e
para a necessidade de se enfatizar, em contrapartida, o “histórico de luta e resistência popular, de solidariedade que sempre existiu na favela, ao mesmo tempo sem romantizar as condições que são impostas por uma classe dominante àquelas pessoas que residem nas favelas.
Não é natural que hoje esteja [fazendo] 40 graus no Rio de Janeiro e esteja faltando água na
maior parte das favelas da cidade. Não é natural que a gente, no âmbito do Conselho Comunitário de Manguinhos, distribua água mineral como fizemos a pouco tempo atrás. Isso é historicamente construído, desigualmente construído, numa sociedade de classes, fundada na
propriedade privada, que expropria o direito à moradia, retira a possibilidade da população
trabalhadora, inclusive não remunerada, usufruir de moradia digna, de saneamento básico.
Isso é socialmente construído porque às custas dessa precariedade, um setor pequeno da
população brasileira enriquece”, afirma Mariana Nogueira.

A pandemia teria intensificado as ações violentas do Estado, recrudescendo a política de
morte que este Estado sempre teve. Um Estado que “não está ao lado da nossa classe, que
escolheu outra classe, que enriquece às custas da indústria bélica, do barateamento dos salários e retirada dos direitos trabalhistas”. O Rio de Janeiro reflete, ainda, o índice de desemprego, que no Brasil chega a 13%, com mais de 40 milhões de trabalhadores informais no
país, “trabalhos precários e sem o direito, inclusive, de adoecer”.
Associando, então, a alta letalidade da pandemia no Rio de Janeiro às condições de vida e
trabalho da população, Mariana Nogueira afirma que os bairros do subúrbio aparecem na
lista dos 20 mais afetados pela Covid-19, enquanto em bairros da zona sul, o número de
mortes é 2,5% menor. “Pensar políticas públicas para a manutenção da vida do trabalhador
significa exigir do Estado o investimento em políticas intersetoriais”, afirma.

Isso significa, inclusive, melhoria da situação das escolas. Mariana Nogueira relata que,
naquele momento, o Rio de Janeiro vivia “uma pressão do empresariado e daqueles que
estão no governo fundamentalista-religioso do Marcelo Crivella para voltarem às aulas nas
escolas. Não tem água nas escolas! Muitas vezes não tem nem janelas! Como o professor vai
voltar às aulas? As escolas são lugares de alta-contaminação, porque é o lugar do encontro”,
afirma.

Para finalizar sua exposição, Mariana Nogueira conta, então, sobre algumas das frentes
militantes na qual ela atua no momento. Sobre o Conselho Comunitário de Manguinhos,
Mariana Nogueira explica que é uma auto-organização dos moradores e dos trabalhadores
da favela, onde se discute os principais problemas do bairro, se analisa as causas desses
problemas e quem pode ser pressionado para exigir uma solução. Atualmente os principais
problemas enfrentados são as violências produzidas pelo Estado: na atuação truculenta da
polícia militar na comunidade, na falta de saneamento (que causa, por exemplo, constantes
inundações em Manguinhos), e na negação de uma política de moradia digna.

Nesse sentido, Mariana afirma que a comunidade de Manguinhos vive problemas muito
graves que não dependem apenas da sua própria vontade para serem resolvidos. Mas na
pandemia, o Conselho passou a fazer um levantamento para que as questões pudessem ser
consideradas, também, no conjunto da luta de classes, colocando, inclusive, como possibilidade a atuação de centrais sindicais no apoio aos movimentos populares. Assim começou a
campanha “Manguinhos Solidário”, através da qual foram distribuídas cesta básica, produtos de higiene pessoal, água, álcool em gel e equipamentos de proteção individual (princi62

Já a Frente Ampla Suburbana é um movimento de moradores de bairros do subúrbio do Rio
de Janeiro, onde tem sido feito um trabalho a partir do que unifica esses diversos lugares em
termos culturais, mas também nas necessidades de melhoria. Nesta Frente, uma das ações
foi o fornecimento de cartões alimentação, cestas básicas e EPI para funcionários do sistema
de saúde pública. Como Mariana Nogueira relata, a maioria desses profissionais que atuam
na atenção primária é de trabalhadores terceirizados, e com a mudança de governo, faxineiras e porteiros das unidades de saúde, por exemplo, ficaram meses sem receber, passando
por grandes dificuldades.
Por último, Mariana Nogueira fala da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, espaço fundamental onde trabalhadores e usuários do SUS se encontram para exigir um sistema
de saúde 100% público e estatal, entendendo que, assim, muito mais vidas serão salvas.

Encerrando sua fala, Mariana Nogueira alerta para o aumento da violência doméstica e da
violência policial durante a pandemia. E ressalta a importância das experiências relatadas
anteriormente, por Selmara Balbino e Edmar Cassimiro, “para perceber a força que a gente
tem quando a gente se organiza. E para entender que a gente precisa extrapolar essa unidade
somente nos bairros onde a gente mora. Precisamos entender que a luta antirracista é uma
luta da classe trabalhadora e precisa ser anticapitalista.” Ela ressalta ainda a necessidade de
fortalecer o Fórum Sindical e Popular da Juventude em Defesa das Liberdades Democráticas,
espaço de encontro entre o movimento comunitário, o movimento estudantil e o movimento
dos trabalhadores através dos sindicatos. Um espaço que aglutina forças e que somente com
esta unidade, torna possível resistir em maior escala.

Elizabete Martins
Mulher negra periférica. Liderança comunitária no
Ipiranga, servidora do Estado (ASB) e diretora do
SindUte subsede Juiz de Fora. Integrante do PSTU.

“O assistencialismo não irá resolver os problemas: é preciso conscientização”
Elisabete Martins traz sua experiência militante em diversas frentes e contextos de atuação, especialmente nos bairros. O primeiro movimento a ser mencionado é o “Axé Mulher”,
grupo de mulheres negras, a maioria sem escolaridade, analfabetas, sem condições de estudar e trabalhar, e que se organizaram para melhorar as experiências individuais e condições
de acesso à educação e ao emprego. Elisabete, que atuou como empregada doméstica, se
formou em Enfermagem Massoterapia e se prepara para iniciar a Faculdade de Pedagogia,
insere aí sua própria trajetória como exemplo, e atualiza os desafios encontrados agora no
contexto da pandemia, incluindo a questão do desemprego.
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palmente máscaras). Com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, foi possível mapear
as famílias em situação de maior vulnerabilidade e distribuir mais de 400 cestas, segundo
Mariana.
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“A pandemia, quando vai na favela, vai para matar. Ainda mais em um governo genocida”.
Elisabete Martins denuncia a falta de saneamento básico e a saúde precária encontradas na
periferia. Ressalta também o aumento do feminicídio e o aumento da violência policial contra os jovens negros, fatores que já existiam antes da pandemia, mas foram intensificados
neste momento, nos espaços periféricos. Neles, “a quarentena nunca existiu e quem sofre é a
população negra periférica, sem emprego e sem acesso à saúde”, afirma.
Elisabete Martins ressalta que o assistencialismo não irá resolver os problemas: é preciso
conscientização. Apenas através de uma organização será possível mudar o sistema capitalista, “o verdadeiro vilão da história; ele que nos mata todos os dias, nos tira a liberdade,
nos impede de viver”. Empresários e governos só visam os lucros, e não se preocupam com a
educação e com o meio ambiente, afirma Elisabete Martins. Para ela, é preciso lutar por uma
nova sociedade.

Elisabete Martins ressalta as desigualdades relacionadas à pandemia do coronavírus, como
a falta de assistência médica para as pessoas pobres, em comparação à assistência de rede
particular disponibilizada para determinadas classes sociais. Também aborda a questão do
auxílio emergencial, que ela considera “um deboche” o valor inicialmente proposto pelo governo federal, de 300 reais. Elisabete lembra que a primeira vítima fatal pelo coronavírus,
no Brasil, foi uma empregada doméstica de 62 anos, infectada pela patroa. E lembra também
da morte de uma criança de 5 anos em Recife: filho de uma empregada doméstica, o menino
estava sob os cuidados da patroa quando caiu do 9º andar de um prédio. Elisabete Martins
lembra desses fatos para afirmar que a quarentena nunca existiu para as pessoas pretas e
pobres do Brasil, e que esses acontecimentos são um retrato do descaso com o povo brasileiro. “Nossos ancestrais já sofreram muito, e está na hora do povo não aceitar o que esta sociedade nos propõe. O Brasil é rico, não precisamos de migalhas”. É preciso lutar pela reparação
do sofrimento histórico vivido pelo povo negro, completa Elisabete.
A organização nas comunidades e nos locais de trabalho são enfatizadas por Elisabete Martins como formas de luta necessárias. Ela mencionada sua atuação agora no Movimento de
Mulheres em Luta (MML), que tem discutido a questão, por exemplo, do aborto e da violência obstétrica, praticada principalmente contra mulheres negras.

Como ferramenta importante para a mudança social, Elisabete ressalta a importância da
educação, mas uma educação realmente para todos e todas, sem os limites que tiveram que
ser estabelecidos pelas cotas para que o povo preto pudesse ter acesso à academia. Fala
também da luta pela liberdade, denunciando a repressão, a violência e o preconceito vivenciados pelas pessoas negras nos espaços públicos.
“Espero que quando a gente sair dessa pandemia, possamos sair com uma consciência melhor. Um ajudando o outro”, finaliza.
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Com o crescimento em massa do desemprego, fruto das contrarreformas trabalhistas, a alternativa que resta para grande parte dos brasileiros é o trabalho informal. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o trabalho informal já atinge mais de 40
milhões de brasileiros, números que tendem a crescer frente aos índices de mais de 14% de
desemprego. Para discutir a questão, o Seminário da Classe Trabalhadora realizou mais uma
atividade. Com mediação de Joyce Queiroga, assistente social formada pela UFJF e membra do
coletivo “As Ruths”, grupo de artes cênicas e políticas de mulheres negras da cidade de Juiz de
Fora.

Elizete Menegat
Professora da FSS/UFJF. Arquiteta. Doutora em Planejamento Urbano e Regional. Pós-doutora em Sociologia Urbana (Princeton University/EUA) e Pós
doutora em Serviço Social e Desenvolvimento Regional (UFF/RJ).

O número de trabalhadores desocupados no Brasil nunca foi tão alto
Elizete Menegat inicia sua exposição destacando os dados a respeito de emprego no Brasil
durante os meses de abril, maio e junho, recolhidos pela PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na pesquisa, se constata pela primeira vez que o número de trabalhadores desocupados é maior que o número de trabalhadores empregados, dados relativos ao
número da população economicamente ativa.
Ressalta ainda, que os dados podem ser transpostos para outras localidades, como o restante
da América Latina, Ásia, EUA e Europa, demonstrando como o mundo passa hoje pela reconfiguração da forma de trabalho historicamente constituída.

Dentro de um quadro de uma crise estrutural do sistema capitalista, é necessário se entender
mais a fundo as transformações no mundo do trabalho. Investigar a permanência e reversibilidade dessas transformações é um caminho fundamental, aponta a pesquisadora. Tal crise,
ressalta ainda, por seu caráter estrutural, ao se aprofundar, deforma as formas de organização
de trabalho anteriores.

É nesse contexto que Elizete Menegat insere os dados da pesquisa do IBGE no debate. Segundo ela, cerca de 9 milhões de postos de trabalho foram perdidos durante o 2º trimestre de
2020. Destes, 6 milhões correspondem a postos de trabalho informais. “Se em um momento
anterior de crise, havia uma perda dos postos de trabalho com carteira assinada, e que eram
compensados pelo ingresso de parte dos trabalhadores que ficavam desempregados no traba-
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lho informal, nós temos um cenário em que pesa sobre os informais, também a perda dos
seus postos”, argumenta ainda.

Essa perda de postos de trabalho, segundo ela, representa também um empobrecimento da
classe trabalhadora, e ilustra isso com o dado de que 12 bilhões de reais deixaram de ir para
o bolso dos trabalhadores no último período.

Elizete avalia ainda, em uma crítica à categoria de desemprego como um dado para se retratar a situação do trabalho no país que, como não estão sendo criados novos postos de
trabalho, o que acontece é uma rotatividade da classe em postos de trabalho antigos, e que
vêm se perdendo. Como o desempregado é aquele que ainda procura um emprego formal
dentro desse quadro de vagas, a pesquisadora afirma que não se configura como um dado
preciso sobre a situação dos trabalhadores no Brasil.

Dentro do escopo dos trabalhadores formais, a queda de 2,9 milhões de números de postos
de trabalho aconteceu primordialmente no setor privado, exatamente pela característica do
setor de pouco compromisso com as leis trabalhistas.
Já dentro do trabalho informal, que acaba por abranger um amplas categorias de trabalhadores, a queda vertiginosa dos postos de trabalho também foi sentida, tendo inclusive
reflexo no percentual de trabalhadores informais ocupando postos de trabalho, a menor da
série histórica, com 33,9%.
Fazendo todo esse percurso pelos dados do IBGE, a professora conclui que o dado mais
importante, no que se refere à situação do mundo do trabalho no Brasil, é que apenas 47,9%
da população apta a trabalhar está ocupando postos de trabalho, isso coloca que tem mais
gente sem trabalhar do que trabalhando no Brasil.
Organizando uma síntese a respeito dos dados apresentados, Elizete argumenta: “hoje a
população brasileira, segundo estimativas do IBGE na atualidade, 90% da população brasileira é urbana. Então esses trabalhadores todos sem emprego, que estão de alguma maneira
lutando pela reprodução de sua existência, estão postos dentro das cidades, com as suas
existências totalmente mercantilizadas por um sistema produtor de mercadorias que permitiu a mercantilização de todos os itens associados às necessidades humanas.”

Ligado a isso, a pesquisadora identifica um grande número de moradores que não encontram trabalho ou ocupam postos de trabalho muito precarizados, se avolumando cada vez
mais em situações consideradas irregulares de moradia. Seja favelas, ocupações, periferias,
entre outros. Espaços onde o saneamento e abastecimento de água é mais precário, assim
como as habitações, saúde, alimentação, e outros dados dessas populações.
Sendo assim, coloca que os dados das populações que ocupam tais áreas de habitação precária se confundem com o número de desocupados e trabalhadores em situações precárias.
As massas de habitação precarizada, apenas em São Paulo, representam 65% do contingente
total de moradias.

Conclui fazendo um convite à reflexão, frente aos dados levantados, à situação precária em
que se encontra a classe trabalhadora no país e à crise sanitária, que intensifica uma crise
econômica já anterior, que Elizete qualifica como uma crise que abala as estruturas do sistema econômico, político e cultural de forma geral.
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Filha de pai feirante e mãe empregada doméstica.
Cresceu nos morros de Casa Amarela, Zona Norte do
Recife. É mulher, feminista, negra, mãe, moradora da
periferia do Recife, ambulante, militante do SINTRACI
(Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal)
e coordenadora nacional do MTST (Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto). Junto com
as demais codeputadas, está todos os dias caminhando lado a lado com a sociedade civil na construção da
mandata coletiva das Juntas na ALEPE.

Os trabalhadores ambulantes e sua organização no espaço urbano
Jô Cavalcanti inicia sua exposição ressaltando seu trabalho como camelô. E como trabalhadora do comércio informal, consegue ver expresso em seu cotidiano os dados mostrados na
fala anterior. Argumenta que o capital frequentemente precisa dessa reserva de trabalhadores para manter o seu funcionamento.

Aponta ainda a falta de uma política de empregos real no Brasil, que se manifesta no grande
número de trabalhadores informais. Ao mesmo tempo, não existe qualquer política de regulação dessa forma de trabalho, o que se torna ainda mais urgente com o aumento do trabalho
informal por conta das perdas de postos de trabalho com a pandemia.

Ainda nesse tópico, coloca a contradição da reforma trabalhista, que ao invés de gerar empregos, colocou ainda mais trabalhadores na informalidade, negando a estes os mais básicos
direitos trabalhistas, correndo o risco de futuramente não terem sequer uma aposentadoria.
Jô Cavalcanti ressalta ainda um fator decisivo, principalmente nas áreas urbanas, que dificulta ainda mais o trabalho dos informais: a falta de uma política que organize esses trabalhadores. Coloca ainda que para além do caos urbano, os informais também têm de lidar
com a repressão por parte do poder público municipal, justamente por falta dessa política.
“Quando um trabalhador está com a sua banca, a sua mercadoria, nas cidades, eles muitas
vezes são retirados pela força de repressão tanto da guarda municipal, quanto pela polícia
também”, completa ainda.

Prosseguindo com sua exposição, relata dificuldades de diálogo com o poder público municipal, que usa sempre a repressão como forma principal de resposta às reivindicações das
e dos trabalhadores. Com cerca de 5000 trabalhadores informais em Recife, completa Jô, os
projetos voltados a organização da categoria muitas vezes não atendem a todos.

Apresenta em seguida o trabalho do SINTRACI, que se organiza para levantar dados sobre
os trabalhadores informais, concluindo que são estes responsáveis, em momento de crise,
por movimentar boa parte da economia. Mas, exatamente por falta de uma política que dê
suporte a esses trabalhadores, principalmente no período da pandemia, muitos ficam desamparados chegando a passar por necessidades.

Exemplificando políticas que de fato não dão conta das necessidades reais dos trabalhadores, Jô aponta limitações no auxílio emergencial. Com uma proposta inicial de 200 reais
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Jô Cavalcanti
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mensais, expandido para 600 reais pela atuação da bancada progressista no congresso nacional, existe uma demora muito grande no pagamento do auxílio. “Então é um desgoverno
que atinge a todas e todos, principalmente aqueles que são trabalhadores ou trabalhadoras e
vêm das periferias, vêm dos morros, das cidades, e da classe mais baixa, da base do sistema,
que sustenta o país e não é reconhecido”, afirma a militante.
Jo coloca ainda a questão, debatida pela União Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Camelôs Feirantes e Ambulantes do Brasil (UNICAB), de que se existisse o pleno emprego,
não haveria a necessidade de se existir feirantes. É um debate importante na medida que
organiza os trabalhadores em suas demandas mais imediatas.
Passa, prosseguindo, para um debate em torno da copa do mundo no Brasil em 2014, quando os trabalhadores informais eram proibidos de realizar suas atividades onde se instalassem as Fun Fests, desmontando pontos de trabalho e prejudicando ainda mais a economia e
a vida desses trabalhadores, quando na verdade a Copa deveria beneficiar todo o conjunto
da população.
Conclui ainda dizendo que, de 2012 para cá, entre a população, o contingente de ambulantes em Recife cresceu em torno de 80% e tende a continuar crescendo. Dentro disso coloca
que na Assembleia Legislativa da cidade, políticas efetivas de suporte aos ambulantes é pauta central. “A gente usa sempre a fala de que ambulante não é ladrão, ele só quer ter o direito
à cidade e continuar na sua profissão”, conclui Jô.

Matheus Souza
Entregador de aplicativo e militante da União da
Juventude Comunista (UJC).

Entregadores de aplicativos: a falácia do empreendedorismo
Com o dado de que, segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2020, o desemprego entre a
juventude passava dos 27%, Matheus Souza caracteriza sua própria categoria de trabalho,
sendo composta em sua maioria por jovens. Respaldado ainda em um relatório elaborado
pelo Núcleo de Estudos Conjunturais da Universidade Federal da Bahia (NEC/UFBA), onde
se relata o perfil dos entregadores de aplicativo, e se conclui que 56% deles são jovens de
até 30 anos de idade.

A relação entre o dado do desemprego entre a juventude no primeiro trimestre de 2020,
e do percentual de jovens como trabalhadores de aplicativos fica clara quando se insere o
dado de que a maioria desses jovens começou a trabalhar como entregador durante o primeiro trimestre do ano.

Paralelo a esses dados, Matheus Souza argumenta que a precarização do trabalho não começa com o governo Bolsonaro, mas é um processo muito anterior que agora se acentua.
Localizando o processo de precarização do trabalho com o histórico de sua categoria, o entregador coloca ainda que anteriormente era muito mais comum entregadores trabalharem
com um vínculo empregatício junto aos restaurantes, e que com a chegada da tecnologia
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Apesar de apontar a tecnologia como um dos principais catalisadores da precarização do
trabalho dentro de sua categoria, Matheus faz a ressalva: “vale lembrar que a tecnologia, em
si, não é uma coisa ruim. Tecnologia é uma coisa muito boa quando facilita a vida das pessoas, esse é o objetivo da tecnologia”.
Porém, a tecnologia chega no Brasil sob o monopólio de empresas multinacionais e se universaliza como nova forma de se trabalhar com entregas em domicílio. E pela lógica predatória dessas empresas, acaba por trazer o desemprego em massa da categoria e sua adequação
à nova forma de trabalho. “Hoje o trabalhador se insere nessa nova forma de tecnologia, e
vale lembrar que muitos para esse trabalho, devido à condição econômica de desemprego
que temos hoje”, ressalta ainda, fazendo referência à seus colegas de trabalho que não tiveram alternativa, senão se adaptar à essa forma de trabalho ou se inserir na categoria, dado
ilustrado pelo inchaço que sofreu esse segmento, quando apenas em março de 2020, mais
de 170 mil trabalhadores procuraram essa nova forma de trabalho para suprir suas necessidades imediatas.

E ainda pela lógica trabalhista dessas multinacionais, a reconfiguração da categoria se coloca como uma incógnita até para os próprios trabalhadores: seriam eles empresários autônomos ou simplesmente trabalhadores precarizados? Essa noção é dificultada pelo próprio
formato que essas empresas se apresentam no mercado. Não como empregadoras, mas apenas como uma plataforma que vincula entregadores autônomos aos restaurantes, realizando
meramente o papel de mediação, quando na realidade são essas plataformas que definem as
taxas recebidas pelos entregadores e, usando desse discurso, se negam a fornecer os mais
básicos direitos trabalhistas à categoria.
“Quando você é considerado um ‘empreendedor’ e não um trabalhador, você não precisa de
férias remuneradas, não precisa de dia de descanso remunerado, não precisa de um ambiente de trabalho salubre, não precisa de um sindicato”, aponta ainda o militante, a respeito das
relações de trabalho gestadas por essas empresas.

Coloca ainda o dado de que 89% desses trabalhadores se encontra no regime de “nuvem”,
que seria o entregador que faz seu próprio horário de trabalho e, em tese, poderia organizar
seus horários de folga, quando na realidade, a massa de jovens sob a tutela desses aplicativos
trabalha em média mais de 10 horas por dia para conseguir se sustentar dentro da lógica
dessas empresas.
Isso revela uma contradição latente: enquanto em tese os trabalhadores são donos da própria jornada de trabalho, só conseguem se manter trabalhando mais de 60 horas semanais,
quantitativo muito superior à de um trabalhador com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos na legislação. Dentro dessa relação, Matheus coloca que se torna cada vez
mais aceitável a sujeição às mais precárias condições de trabalho possível.

Dentro disso se agudiza uma lógica competitiva dentro das categorias mais precarizadas,
principalmente dentro dos entregadores de aplicativo. Os trabalhadores precisam estar
constantemente em atividade para que consigam continuar recebendo pedidos do aplicativo, visto que o algoritmo privilegia aqueles com maior atividade em detrimento daqueles
que não conseguem ingressar em jornadas tão intensas de trabalho.

Nesse cenário, Matheus enxerga que a única alternativa de melhora das condições de trabalho da categoria reside em sua organização coletiva. No Distrito Federal, segundo ele, os
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dos aplicativos, essa relação acaba por mudar, colocando a maioria dos trabalhadores como
autônomos, ou seja, na informalidade.
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trabalhadores já se organizam em associações e conseguiram vitórias recentes dentro da
institucionalidade com um projeto de lei que obriga as empresas de aplicativo a construírem
pontos de apoio para os entregadores, com espaço de descanso, alimentação e suporte para
a atividade profissional.
“Essa realidade só pode ficar melhor pra gente quando nos organizamos e reivindicamos
nossos direitos. Porque nós não temos direitos para que haja mais trabalho. As pessoas fazem pedidos nos aplicativos, a gente só não tem direitos pois estamos sendo explorados em
nome do aumento cada vez maior dos lucros”, completa o entregador.
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Segurança
alimentar,
produção de
alimentos e
alimentação
saudável
A atividade realizada no dia 31 de outubro de 2020 foi mediada por Alice Monnerat, que participa do Fórum de Segurança Alimentar de Juiz de Fora. Este fórum integra a organização do
Seminário da Classe Trabalhadora e, como explica Alice Monnerat na abertura da mesa, constitui um espaço de unidade de ação entre diversas entidades e pessoas independentes dispostas
a travar a luta pela erradicação da fome. No momento específico da pandemia do coronavírus,
algumas campanhas do fórum foram potencializadas, tanto aquelas relacionadas à arrecadação e distribuição de alimentos, como também de exigir ações do poder público municipal e de
realizar estudos sobre a segurança alimentar na cidade, em um contexto no qual não podemos
contar apenas com os dados oficiais sobre a situação efetiva.

Ana Carolina Loreti

Bióloga e licenciada no curso de Ciências Biológicas
na FASM. Realizou mestrado na UENF na área de Produção Vegetal de com ênfase em Entomologia Agrícola e Manejo Integrado de Pragas. Realiza pesquisas
na área de educação ambiental e no manejo cultural
e biológico de pragas na agricultura. Atua junto a
agricultura familiar na conscientização do uso correto de inseticidas e herbicidas.

A segurança alimentar como política pública
A segurança alimentar e nutricional, como afirma Ana Carolina Loreti, é garantida por lei. Ela
consiste em uma política pública que garante a permanência de alimentos de qualidade suficientes para todos, sendo, portanto, um direito. Na realidade, as desigualdades do nosso país
acabam ocasionando o seu inverso, ou seja, uma “insegurança” alimentar e nutricional, que afeta um grande número de pessoas no país e em Juiz de Fora e que, neste momento da pandemia,
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intensificou problemas como a fome e a falta de condições econômicas para garantir acesso
à alimentos de qualidade. A insegurança alimentar, portanto, afeta as diferentes camadas da
sociedade, de forma desigual, e está relacionada a fatores políticos, econômicos, educacionais e ambientais.

O alimento, segundo Ana Carolina Loreti, é a fonte primordial de substância que nos mantém vivos e que mantém nosso organismo em equilíbrio, e está diretamente relacionado à
nossa saúde. A fome, como um dos problemas mais dramáticos relativos à segurança alimentar, entretanto, é um problema que faz parte da realidade de muitas pessoas. Ana Carolina
explica, portanto, que uma das preocupações de uma política pública neste sentido é produzir alimentos suficientes para todos. Mas esta necessidade produtiva deve caminhar junto
com o conceito de segurança, no qual entram outros critérios, como quantidade, qualidade e
regularidade do acesso a esses alimentos. São temáticas conflitantes, segundo Ana Carolina
Loreti, pois, se de um lado, temos a fome, por outro lado, é preciso ser seletivo para consumir
alimentos de origem segura.
Neste sentido, a monocultura e o agronegócio são insuficientes em relação à segurança
alimentar, por procurar a produção em larga escala e utilizar de forma exagerada defensivos
químicos e agrotóxicos. Além disso, a segurança alimentar é limitada pela renda: em nossa
sociedade, pagamos um preço elevado por alimentos seguros, agroecológicos ou orgânicos,
por exemplo.
A importância da segurança alimentar, segundo Ana Carolina, deve ser avaliada a curto
prazo e a longo prazo. Além disso, o consumidor deve se preocupar com a procedência dos
alimentos comprados. Nesse sentido, Ana Carolina ressalta a importância da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis. Segundo ela, a agricultura familiar é responsável, hoje, por 70% dos produtos que consumimos. “Não é o agronegócio que está atuando
diretamente na nossa alimentação, é a agricultura familiar. E o produtor familiar tem condições de não usar inseticidas e herbicidas dentro de sua propriedade. Ele pode utilizar, mas
ele tem possibilidades de não fazer uso desses produtos e garantir a produção de alimentos
mais saudáveis, de forma a não alterar a produção dele e garantir a qualidade nutricional
do alimento”. Por outro lado, o pequeno agricultor sofre com a ausência de assistência no
campo, com a falta de informação e orientação de produção e de apoio técnico. Apesar das
dificuldades, a agricultura familiar, ao contrário da monocultura, tem a preocupação de evitar a utilização de pesticidas, herbicidas e agrotóxicos. E conta com ferramentas de controle
cultural e controle agroecológico, e tem a possibilidade de inovar, buscando uma agricultura
melhor neste contexto mais saudável em relação ao uso de produtos químicos.

Muitos são os desafios, porém, para a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos.
Ana Carolina Loreti ressalta que a realidade do produtor rural é trabalhosa, e o obriga, em
algumas situações, a utilizar esses produtos químicos. Mas a busca de informações, apoio
técnico e parcerias, por exemplo, com universidades, possibilitam este trabalho.
Ana Carolina enfatiza que os agrotóxicos, quando utilizados de forma incorreta pelo produtor rural, podem intoxicar e contaminar produtores, alimentos e consumidores finais. Este é
um fator limitante e perigoso, e seu uso, caso seja necessário, deve ser feito de forma consciente e correta.
Infelizmente, em nosso país, temos um amplo histórico de uso de inseticidas sintéticos, e
este uso ainda vai persistir por muito tempo, segundo Ana Carolina. Ela acredita, porém,
que a busca de diálogo e solução com o produtor rural, tem potencial para melhorar nossa
realidade.
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Relações entre capitalismo, segurança alimentar e soberania
Para discutirmos a segurança alimentar, é preciso primeiramente debater sobre a produção
de alimentos, segundo Lucas Vilas Boas. No caso brasileiro, esta produção é diretamente
impactada pelo modelo do agronegócio. Assim, como explica Lucas, temos uma grande produção de commodities no Brasil, que são produtos primários direcionados à exportação e
cujos preços e cotações são definidos pelas bolsas de mercados de futuros internacionais.
“Esta produção de commodities, que é monocultora, direcionada à exportação, e que apresenta amplo uso de produtos agroquímicos, como transgênicos, agrotóxicos e fertilizantes
químicos, apresenta grandes problemas no contexto agrário nacional.”

Esta cotação de alimentos baseada nos mercados internacionais traz, como explica Lucas,
uma grande volatilidade nos preços, afetando diretamente os produtores no território brasileiro, “que ficam refém dos preços cotados nas bolsas”. Além disso, Lucas Vilas Boas afirma
que, como essa produção é voltada para o mercado externo, temos menos alimentos direcionados ao mercado interno, o que traz como consequência produtos mais caros e prejuízos
aos regimes alimentares da população brasileira.
Neste cenário, Lucas Vilas Boas afirma a necessidade urgente de pensar a reforma agrária,
porque somente por meio dela “será possível modificar a produção de alimentos no território brasileiro e, principalmente, melhorar a qualidade da alimentação da população no país”.
Lucas explica, porém, que a reforma agrária pode apresentar dois tipos de fins: a reforma
agrária capitalista e a reforma agrária socialista. A reforma agrária capitalista é a proposta
assegurada pela legislação brasileira, porque ela é baseada na propriedade privada individual. “Ou seja, ela é baseada na concessão de terra enquanto mercadoria. E de forma simples,
ela vai transferir terras improdutivas para que famílias sem-terra possam produzir nelas.
Ao fazer isso, aumenta-se a produtividade agrícola do país, o que é excelente para a questão
alimentícia da população, porque você direciona mais alimentos ao mercado externo. Mas ao
mesmo tempo, essa busca pelo aumento da produtividade é uma característica presente no
modo de produção capitalista”, explica Lucas Vilas Boas. Além disso, esta reforma de cunho
capitalista é proposta pela lei com a intenção de diminuir a força de movimentos sociais e da
mobilização política vinculada ao campo.

A reforma agrária socialista se baseia na propriedade estatal dos meios de produção. Então, como explica Lucas, “ela não se baseia na lógica da terra como mercadoria, mas na terra
pertencendo ao Estado e este concedendo esta terra para que a população possa cultivar
alimentos nessa terra e produzir alimentos para que toda a população consiga sobreviver e
ter uma alimentação saudável”.
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Assim, face ao atual cenário da agropecuária brasileira, a reforma agrária se faz urgente,
pois ela consegue garantir acesso à terra para aqueles que não têm e querem produzir naquela terra e, principalmente, consegue garantir a produção de alimentos saudáveis, voltados ao mercado interno. Um exemplo dessa forma de produção seria o MST, que produz
diversos alimentos orgânicos e agroecológicos e que vem tendo uma grande atuação no momento da crise do coronavírus distribuindo, em muitos casos gratuitamente, esses alimentos de alta qualidade para a população com menor poder aquisitivo.
Assim, a reforma agrária poderia contribuir tanto com a segurança alimentar da população
quanto para a soberania alimentar.

Neste debate, Lucas Vilas Boas explica as definições, diferenças e aproximações entre o
agronegócio e a agricultura familiar. O agronegócio pode ser entendido como um conjunto
de ações comerciais que englobam e associam a produção, a industrialização e a comercialização de produtos e mercadorias de origem agropecuária. Sua produção é voltada principalmente para a exportação, baseia-se nas monoculturas e faz intenso uso dos insumos agroquímicos, que são os agrotóxicos, os transgênicos, os hormônios animais e os fertilizantes
químicos. O que é extremamente danoso à saúde ambiental e à saúde dos seres humanos.
Além disso, o agronegócio está associado a políticas públicas que direcionam créditos para
este setor, mas volta sua produção para a exportação.
Já a agricultura familiar, segundo a legislação brasileira, é caracterizada pelo fato da maior
parte da administração e da mão de obra utilizada na propriedade rural serem familiares.
A propriedade deve ter, no máximo, 4 módulos fiscais, e os rendimentos familiares devem
ser oriundos daquela propriedade, integral ou parcialmente. A agricultura familiar abrange
um amplo conjunto de sujeitos, como agricultores, piscicultores, extrativistas, agricultores
familiares empresariais, camponeses, quilombolas, entre outros, e estes apresentam formas
de produzir e de se relacionar com a terra bastante distintas uns dos outros. Nesse sentido,
Lucas Vilas Boas considera que nem sempre o agronegócio pode ser pensado de forma oposta à agricultura familiar, pois esta última também pode ser empresarial.
Durante seu mestrado, Lucas Vilas Boas avaliou a relação entre a agricultura e alimentação no município de Nepomuceno, no Sul de Minas Gerais, “um exemplo clássico de como a
agricultura familiar pode ser absorvida, integrada e submissa ao agronegócio”. Segundo ele,
a grande maioria dos agricultores de Nepomuceno são pequenos agricultores. Porém, várias
características dessa agricultura familiar municipal estão relacionadas ao agronegócio. Vários desses agricultores baseiam sua produção na monocultura do café, direcionam sua produção à exportação por meio das cooperativas e fazem intenso uso dos insumos agroquímicos. Esses processos, segundo Lucas, significam que, mesmo que os agricultores familiares
não tenham clareza desse vínculo com o agronegócio, “o agronegócio vem, nos últimos anos,
se apropriando em partes da agricultura familiar no Brasil principalmente por meio desses
insumos que ele fornece para a produção e também por meio do monopólio da comercialização de alguns produtos”, considera Lucas.
Este vínculo entre agricultura familiar e agronegócio compromete a segurança alimentar
da população. Esta última, segundo Lucas, é uma categoria de análise de caráter técnico, que
foi disseminada a partir dos estudos da Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e
para a Alimentação, vinculada à ONU, e pelas políticas públicas de diversos países no mundo.
Como, no caso do Brasil, o programa Fome Zero, que teve o objetivo de diminuir a insegurança alimentar no país e garantir o acesso à alimentação, principalmente pela população
carente.

Na relação entre o campo e a cidade, Lucas enfatiza que, apesar do consumo de muitos
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Neste contexto, a agroecologia e as hortas urbanas surgem como alternativas para garantir
a segurança alimentar nas cidades, pois elas promovem uma diminuição dos custos de transportes até as cidades e, consequentemente, diminui-se o preço final dos alimentos. “Assim
você teria uma produção e um fornecimento de alimento à população vinculada à preservação ambiental por meio da agroecologia. E ainda temos a geração de empregos e renda
monetária dentro das cidades”, diz Lucas Vilas Boas.

Outra categoria importante ressaltada por ele é a soberania alimentar, que abarca aspectos
ainda mais amplos do que a de segurança alimentar. A soberania alimentar refere-se à "independência da agricultura em relação ao mercado e a não submissão frente ao capital financeiro-industrial. Em outras palavras, o agricultor não pode ser dependente da indústria para
comprar os adubos químicos e os agrotóxicos, e ele tem que ser independente em relação
ao mercado capitalista. Ele tem que ter autonomia para conseguir comercializar os alimentos produzidos por ele, principalmente nos mercados internos próximos a ele”. Além disso,
a soberania nacional preocupa-se com a questão da preservação ambiental, com o uso de
sementes nativas e crioulas e com o respeito aos hábitos culturais das populações. Assim, “a
soberania alimentar é incompatível com a mercantilização da agricultura e da alimentação,
e ela tem o objetivo de garantir o acesso e o direito ao uso da terra e aos método de produção
que os próprios agricultores consigam produzir por meio da agroecologia”, explica.
Retomando o argumento inicial, Lucas Vilas Boas defende que a reforma agrária faz-se,
portanto, necessária para a soberania alimentar, porque ela garante o acesso à terra e a segurança alimentar da classe trabalhadora, de maneira abrangente. Isto só pode ser viabilizado
por políticas públicas tomadas pelo Estado. “Outra forma de produção de alimentos deve ser
construída de forma coletiva visando a preservação ambiental, a diminuição do consumo
energético e hídrico durante a produção de alimentos, o cultivo de espécies nativas e crioulas para garantir a autonomia dos agricultores e também dos consumidores”, afirma.
Além disso, para Lucas Vilas Boas, a agricultura familiar deve se desvencilhar das amarras
do agronegócio e do grande capital, representado atualmente pelas corporações transnacionais e multinacionais que atuam no campo e na agricultura brasileiros. Isso é fundamental
para melhorar a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros.
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alimentos oriundos do campo, a segurança alimentar nas cidades encontra-se bastante comprometida por conta do baixo valor nutricional dos alimentos industrializados disponíveis
no mercado. Este se deve aos altos índices de gorduras, açúcares, conservantes químicos e
outros produtos presentes em tais alimentos, que são nocivos à saúde humana e que trazem
poucas vitaminas que são essenciais ao funcionamento do nosso organismo. Como enfatiza
Lucas, apesar de pouco nutritivos, tais alimentos são, em geral, mais baratos do que os alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras e legumes.
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A necessidade de reforma agrária para garantir a segurança alimentar e
a soberania
Trazendo a experiência implementada no MST, Ludmila Bandeira apresenta os 3 pilares
sobre os quais precisa ser pautada a soberania alimentar. O primeiro pilar seria sobre o que
plantar. Ou seja, que o agricultor possa decidir o que plantar e que sementes usar - trazendo,
então, para reflexão as vantagens do uso das sementes crioulas e da manutenção das raças
nativas, que fazem parte do modo camponês de produção. O segundo pilar é sobre como
plantar, para pensar nas práticas sem veneno e na agroecologia. O terceiro pilar seria para
quem plantar. A produção que garante a soberania alimentar deve voltar-se para o atendimento da população. Tudo isso está em oposição ao agronegócio, que privilegia, por exemplo, a produção de soja e milho transgênicos, que são usados como ração de animais e não
atendem à alimentação humana, muito menos uma alimentação saudável.
Uma trajetória histórica desses processos é reconstituída por Ludmila Bandeira, que mostra como a Revolução Verde, ocorrida nos anos 1970, trouxe uma especialização da produção no campo e substituiu o camponês pelo produtor. A introdução de novas tecnologias e o
aumento da produção se tornam uma realidade no campo, mas não traz, por outro lado, uma
diversidade no que se é produzido.

Para conquistar a soberania alimentar é necessário que este produtor tenha o controle
da produção: “que ele possa decidir o que plantar, como plantar e para quem plantar”. Nesse sentido, Ludmila Bandeira afirma que o MST vem trazendo a discussão da agroecologia
como uma tecnologia no campo: plantar sem veneno e com diversidade. Isto implica, inclusive, em uma luta política que tem sido travada com o governo Bolsonaro, que tem liberado
o uso de agrotóxicos que já tinham sido banidos no Brasil e na Europa.

Ludmila Bandeira enfatiza que é o agricultor familiar o responsável pela produção de comida. “70% do que chega à mesa brasileira é produzido pela agricultura familiar, com diversidade”, afirma. Para que este alimento chegue às famílias, porém, é preciso implementar os
“circuitos curtos”, ou seja, o contato direto entre produtor e consumidor. Ludmila Bandeira
cita o exemplo das feiras de produtores na cidade de Juiz de Fora e da região, e de outras
iniciativas coletivas, como a cesta de consumo produzida e distribuída pelo MST e o grupo
MOGICO (Monte de Gente Interessada em Cultivo Orgânico), possibilitando a autonomia do
consumidor em sua escolha por produtos agroecológicos e, também, a autonomia e soberania ao modo de produção camponês.

Para viabilizar este modo de produção, porém, Ludmila Bandeira aponta para a necessidade de implementação e fortalecimento de políticas públicas, como os programas de compras
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Outro elemento importante para a conquista da soberania alimentar e que vem sendo implementado no âmbito do MST é a construção dos SAFs, Sistemas Agroflorestais. Nesse sentido, está em andamento uma política do MST de plantio de 100 milhões de mudas em 10
anos. “E aí não é só o plantio de árvores, mas o plantio de alimentos, da comida que chega na
mesa dos trabalhadores e trabalhadoras.”
Garantir esta outra forma de produção, porém, necessita da garantida da terra, o que se daria pela Reforma Agrária, que não vem acontecendo há alguns anos, sobretudo após o golpe
de 2016. “Não tivemos nenhuma área decretada ou transformada em assentamento de lá
para cá”, informa Ludmila.
Ludmila bandeira menciona também a importância da construção das “barraginhas”, forma
de manejo da água que vem sendo desenvolvida pelo MST e que também é fundamental para
a soberania, pois permite a produção de água.

Por fim, Ludmila Bandeira afirma que a agroecologia é uma forma de construção de outros
valores. “O valor da solidariedade, quando a gente divide o que tem, e não o que está sobrando. O MST de Minas Gerais já doou mais de 10 toneladas de comida durante a pandemia. O
valor do trabalho, não como relação capitalista de exploração do trabalho. E uma nova relação entre homens e mulheres, que não seja pautada pelo patriarcado. Isso tudo está inserido
na agroecologia, como construção de novos valores”, finaliza.
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públicas de alimentos da agricultura familiar - o PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Estes programas, porém, sofreram
redução de 90% dos recursos públicos pelo governo Bolsonaro.

