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 Finda 2018 com a certeza de que 2019 trará muitos desafios 
para  a garantia de direitos, em particular para a área da educação, 
exigindo mais disposição de luta e empenho do movimento do-
cente nas ações unitárias. Anuncia-se o recrudescimento do ajuste 
estrutural associado a uma ideologia moral-conservadora-reacio-
nária. Muitos dos retrocessos sofridos nos últimos anos se conso-
lidaram e aprofundaram em 2018 como a EC 55, a contrarreforma 
trabalhista e a terceirização irrestrita, a contrarreforma do ensino 
médio e o crescimento do movimento “Escola Sem Partido”. Ainda 
há a pretensão dos “senhores do poder” de aprofundar esse qua-
dro, em especial com a reforma da previdência, o reordenamento 
do Estado e a reestruturação da educação em todos os níveis. 
 Houve resistência com mobilizações e greves, principal-
mente em 2017, incluindo a Greve Geral que impediu a votação da 
contrarreforma da previdência.  2018, dominado pela agenda elei-
toral, há refluxo na luta direta, mas destaca-se o movimento pelo 
#EleNao e o relançamento da Frente Nacional Escola Sem Mor-
daça, cuja luta propiciou o arquivamento do projeto Escola Sem 
Partido na Câmara Federal.
 O novo está no campo moral e ético que tem sido utilizado 
pela burguesia como ferramenta de combate ideológico aos mo-
vimentos sociais.  O governo pauta-se pela negação do diferente, 
da ciência como componente explicador da vida, dos diferentes 
credos; da diversidade nas orientações sexuais, da pobreza como 
condição da sociabilidade dominante. Para agravar ainda mais o 
cenário, a negação vem acompanhada da apologia do aniquila-
mento dessas diferenças, seja por mudanças legais ou pelo aparato 
repressivo de Estado ou avalizado por este.
 O manto que cobrirá a nossa luta será a defesa das liberda-
des democráticas como condição de vida em sociedade buscando 
unidade de ação e amplas frentes e fóruns. Estas expressas na defe-
sa da educação e pesquisa públicas, dos docentes, da liberdade de 
ensinar, da liberdade de produzir conhecimento e fazer extensão 
nas quais se apoia a existência do ensino superior deste país.
 Fazemos o chamado a fortalecer nossa trincheira, a APES, 
para as lutas de 2019, ao mesmo tempo que nos comprometemos a 
seguir na linha de frente dessas lutas.

“Ai do acaso se não ficar do meu lado”
Paulo Leminski

EDITORIAL  NÃO DEU NA IMPRENSA

   No dia 11 de dezembro de 
2018, o acampamento Gabriel 
Pimenta do MST sofreu sua ter-
ceira ação de reintegração de 
posse. As 30 famílias deixaram a 
Fazenda Capão da Onça, no mu-
nicípio de Antônio Carlos -MG, 
região mineira do campo das 
vertentes, e foram  realocadas 
pelo Movimento dos Trabalha-
dores sem Terra no assentamen-
to Dênis Gonçalves em Goianá. 
A direção do Movimento acusa 
a prefeitura da cidade de ins-
transigente, que fez o pedido de 
reintegração de posse sem dia-
logar com o MST.     
   A terra, que pertence ao Esta-
do de Minas Gerais, foi reivindi-
cada pelo poder municipal para 
a construção de um Parque de 
Exposição. “Estamos saindo, 
mas queremos denunciar que a 
prefeitura conseguiu o terreno 
junto à assembleia legislativa, 
mesmo depois de ter perdido o 
prazo de cinco anos da lei. En-
tramos com vários processos, 
mas perdemos e o juiz não quis 
dialogar”, disse Elis Carvalho, 

da coordenação do movimento. 
   O primeiro acampamento Ga-
briel Pimenta foi estabelecido 
em 2017 e abrigava cerca de 300 
famílias na zona rural de Coro-
nel Pacheco. Após a primeira 
ação de despejo, se estabeleceu 
em Santos Dumont e, há seis 
meses, se mantinha em Antô-
nio Carlos, onde já contava com 
três turmas em atividade esco-
lar, plantio de hortaliças e pro-
jetos de segurança alimentar. 
“Isso não vai abater a luta.  So-
mos ousados em entrar em áreas 
de mandos e desmandos do lati-
fúndio e do coronelismo. Vamos 
seguir fazendo luta, sonhando e 
ousando sonhar e construindo a 
reforma agrária popular, unin-
do campo e cidade”, disse Elis. 
   Em 21 de novembro, a diretora 
da APES, Raquel Portes e a di-
retora do SINTUFEJUF, Natália 
Paganini, fizeram uma visita ao 
Acampamento, representando 
as entidades sindicais em apoio 
solidário à situação de ameaça 
de despejo em que as 30 famí-
lias do local se encontravam.

Foto: Dowglas Silva/MST
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FRENTES AMPLAS PARA CONSTRUIR A RESISTÊNCIA
A transição para o novo governo indica os desafios para a organização da luta

Resistência | Frentes

   O projeto de país que não pôde 
ser debatido nas eleições come-
ça a ganhar forma com a tran-
sição para o governo Jair Bol-
sonaro, iniciada em novembro. 
Um projeto liberal na economia 
e conservador na moralidade se 
desenha, em meio a escândalos 
de corrupção que antecedem a 
posse do presidente eleito. 
   Em contrapartida, um consen-
so começa a se formar no âmbi-
to da oposição e resistência ao 
cenário que se abre.  Entidades 
sindicais, movimentos sociais e 
partidos políticos se unem a as-
sociações profi ssionais, centros 
de pesquisa e outras instituições 
para construir uma frente mais 
ampla de ação, com o objetivo 
de conter os retrocessos que o 
governo de Bolsonaro promete.

Governo

   A mudança na estrutura minis-
terial e os nomes indicados para 
suas pastas indicam ataques 
aos direitos de trabalhadoras e 
trabalhadoras, retrocessos em 
relação aos direitos humanos, 
privilégio do setor empresarial 
e restrições orçamentárias para 

áreas estruturais, que atingem 
diretamente a população que 
mais necessita dos serviços pú-
blicos, como saúde e educação.              
   Com o argumento do enxuga-
mento de despesas, uma confu-
sa junção de ministérios, secre-
tarias e autarquias acenam para 
a diminuição da ação de setores 
específi cos, deixando evidente 
um direcionamento que vai na 
contramão de um Estado demo-
crático e inclusivo. 
   A extinção do Ministério do 
Trabalho, as declarações so-

bre uma possível transferência 
da Educação Superior do MEC 
para o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, às ameaças de ex-
tinção da Empresa Brasileira de 
Comunicação, a incerteza sobre 
o destino da FUNAI, o nome de 
um ministro próximo aos inte-
resses do agronegócio para o 
Ministério do Meio Ambiente, 
os anúncios da Ministra dos 
Direitos Humanos sobre o di-
reito das mulheres, são alguns 
exemplos de que os retroces-
sos acontecerão ainda que sob 
a aparência de uma democracia 
institucionalizada e burocra-
tizada. Na Educação, os ques-
tionamentos sobre o modelo 
de fi nanciamento da educação 
federal, sobre o processo de de-
mocratização do acesso e per-
manência de estudantes negros 
e de baixa renda nas universida-
des e institutos federais e sobre 
as possibilidades de cerceamen-
to da liberdade de ensino dão o 
tom da ainda difusa proposta do 
novo governo para o setor.

Frentes de Lutas

   No início de dezembro, os atos 
nos estados e em todo o país em 
defesa da educação pública in-

dicaram como a resistência será 
articulada.
   Diversas universidades rea-
lizaram atividades unifi cadas 
entre entidades sindicais, mo-
vimento estudantil e adminis-
tração superior, abordando a 
necessidade de salvaguardar e 
ampliar a potência da Consti-
tuição Federal brasileira, que 
completou 30 anos.  
   Além disso, a mobilização em 
torno da Liberdade de Cátedra 
foi encampada em luta unitária 
entre os sindicatos de profes-
sores municipais, estaduais e 
federais. A Frente Escola Sem 
Mordaça foi relançada em de-
zembro desse ano e o Projeto 
Escola Sem Partido foi arquiva-
do pela Comissão Especial e só 
será retomado em 2019. 
   O desafi o para 2019 é a cons-
trução de frentes realmente am-
plas, com adesão de todos os 
setores da sociedade brasileira 
que estejam alinhados à defesa 
da democracia e dos serviços 
públicos. 

Em entrevista para a APES, o professor Jorge Chaloub (ICH/UFJF) avalia que, apesar dos pri-
meiros movimentos de Bolsonaro apontarem para uma ruptura com o presidencialismo de coali-
zão, as eleições para a Câmara e Senado no início de 2019 serão um termômetro para sua atuação 
perante o Legislativo. Segundo Chaloub, o projeto que o novo presidente pretende implementar 
se concentra em duas ideias de ordem. Uma baseada em uma versão radical de liberalismo, com 
uma quase total recusa do Estado, no lugar de um “ambiente de concorrência e de uma natureza 
humana empreendedora a partir do direito privado”. A outra ideia de ordem se funda em uma 
base neoconservadora, que alia a crítica à modernidade a uma sociedade fundada no conceito 
de família. O neoconservadorismo e as versões mais radicais do liberalismo comungam de uma 
resistência ao público como lugar de defi nição dos interesses mais gerais. “Por isso a batalha no 
campo da educação, terreno privilegiado para formação de cidadãos, é tão central”.

Confi ra a entrevista na íntegra no site da APES: apesjf.org.br
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Com o projeto Es-
cola Sem Partido 
arquivado, a luta 
por uma educa-
ção democrática é 
destaque na agen-
da de 2019. O prof. 
André Martins (FA-
CED/UFJF), que 
integra a Comissão 
da Frente Escola 
sem Mordaça na 
APES, discute os 
caminhos para a 
defesa da liber-
dade de ensino, 
aprendizagem e 
pesquisa.

RESISTIR CONTRA AS PERSEGUIÇÕES POLÍTICAS: 
POR UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA 

Entrevista | André Martins

Jornal Travessia - O movi-
mento Escola Sem Partido 
foi criado em 2004, e seu 
primeiro projeto de lei só 
foi lançado em 2014. A pro-
posta nasce e cresce, quase 
que silenciosamente, em 
um contexto marcado pela 
inclusão, ainda que parcial, 
de pautas progressistas e 
grupos antes excluídos da 
esfera pública. Como você 
analisa esses processos con-
traditórios?

André Martins - A intensidade 
dos processos contra-
ditórios é algo típico 
das sociedades com 
grande desigualdade 
social e forte autori-
tarismo. No Brasil, 
temos uma elite que 
ampliou o seu patri-
mônio às custas do 
fundo público, como 
revelou Francisco de 
Oliveira, e elegeu a au-
tocracia como modo 
de fazer política, como 
afirmou Florestan Fernandes. 
Essa elite difunde que seus pri-
vilégios seriam direitos e que os 
direitos do povo seriam, por sua 
vez, privilégios.
 Na contracorrente, nós 
trabalhadores organizados re-
sistimos, mas avançamos pouco. 
É importante lembrarmos que 
parte da resistência é apenas 
pelo direito de não ter a existên-
cia ameaçada pela fome ou pela 
violência. A elite e seus apoia-
dores seguem determinados em 
nos sufocar. É pelo déficit demo-
crático que a chamada “escola 
sem partido” avançou incrivel-
mente. 
 
JT - Como a aprovação des-
te tipo de projeto no âmbito 
federal pode impactar a ati-
vidade docente e a forma-

ção discente?
AM - Penso que o impacto ini-
cial é a autocensura e o empo-
brecimento da formação. Cito 
um caso para ilustrar. Uma pro-
fessora de literatura do ensino 
médio se sentiu insegura em 
desenvolver o estudo de Morte 
e Vida Severina, de João Cabral 
de Melo Neto, lançado em 1955, 
simplesmente porque tal pro-
dução problematiza o drama de 
milhares de pessoas ainda hoje. 
Se o projeto de lei for aprovado, 
teremos o comprometimento da 
natureza e da especificidade do 

trabalho educativo e a formação 
de seres unidimensionais − nos 
termos propostos por Herbert 
Marcuse. 
Creio que o objetivo da organiza-
ção é promover a paz sem voz, a 
humanidade sem diversidade e 
o civismo sem democracia. Vejo 
a organização “escola sem parti-
do” como uma espécie de “tali-
bã” tupiniquim.

JT - Em outubro deste ano, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral se posicionou enfatica-
mente a favor da liberdade 
de expressão, da autonomia 
universitária e da liberdade 
de cátedra.  Qual o significa-
do prático dessa decisão em 
relação a luta contra o Esco-
la Sem Partido?

AM - Foi uma decisão importan-
te para barrar a violência contra 
a comunidade universitária. Vale 
lembrar que uma das Ministras 
do STF afirmou em seu voto que 
a única invasão que pode ocorrer 
nas Universidades é a de ideias. 
Com essa decisão, o STF reco-
nheceu a autonomia da Univer-
sidade, valorizou a liberdade de 
ensinar, aprender, pesquisar e 
divulgar o pensamento e a arte. 
Se o STF mantiver uma linha de 
coerência, atestará a sua incons-
titucionalidade. Se mudar de po-
sição, o movimento “ciência sem 

partido” surgirá para 
definir o que é ou não 
ciência e o que pode-
remos pesquisar. 

JT - Como a luta por 
uma Escola Sem 
Mordaça pode ser 
encampada dentro 
e fora das escolas e 
universidades? 

AM - Além de manter-
mos a pressão sobre 

os parlamentares na próxima le-
gislatura, precisaremos disputar 
com mais afinco a interpretação 
do conteúdo do PL da mordaça e 
o significado da organização que 
lhe dá fôlego, visando conquistar 
novos aliados. 
A Direção do ANDES-SN vem 
realizando importantes ações 
nesse sentido ao lado de outras 
organizações nacionais. Em Juiz 
de Fora, a Diretoria da APES vem 
agindo na mesma direção. Mas 
é fundamental reconhecermos 
que diretorias não fazem luta so-
zinhas. Creio que em 2019, será 
necessário abraçarmos as ações 
para defender a educação demo-
crática e a liberdade de ensinar, 
pesquisar e divulgar o conheci-
mento. É o nosso desafio para o 
próximo ano.

Foto: Estela Loth/ APES
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CONTRA PERSEGUIÇÕES 

   A resposta da burguesia à crise do capital que se acentuou mun-
dialmente a partir de 2008 tem reverberado em diversas esferas da 
sociedade. Nesse contexto, uma nova onda neoliberal se espalhou 
pelo mundo trazendo fortes consequências para a classe trabalha-
dora. 
   No Brasil, como parte desse processo, ganhou força o movimento 
denominado “Escola Sem Partido”, juntamente a ações para con-
formação da educação aos interesses do mercado, com uma edu-
cação voltada para o indivíduo, na formação do chamado “capital 
humano”, abrindo espaço para ampliação da participação do setor 
privado na educação básica e superior. 
   Sob o falso pretexto da defesa da neutralidade e da liberdade de 
aprendizado, visa-se a imposição de uma ideologia mercantilista e 
conservadora, que não somente cerceia a liberdade de expressão 
como também criminaliza a prática docente. As recentes ameaças 
a professoras e professores que proliferaram nas redes sociais ao 
fi nal do segundo turno da eleição presidencial deixaram muito cla-
ro quais os reais objetivos do movimento “Escola Sem Partido”. 
   A mobilização das professoras e professores em conjunto com 
os diferentes sindicatos da área da educação foi fundamental nes-
se momento, resultando em ações de defesa de docentes e insti-
tuições e em diversas mobilizações em todo o país. A APES tem 
trabalhado incansavelmente pela defesa da educação e das profes-
soras e professores da UFJF e IF sudeste MG, organizando deba-
tes e conversas em seus ambientes educacionais, disponibilizando 
a assessoria jurídica aos docentes, desenvolvendo e distribuindo 
material informativo e articulando juntamente com a base e de-
mais sindicatos a reconstrução da frente “Escola Sem Mordaça” 
em Juiz de Fora. Destacam-se ainda a realização de dois atos em 
defesa de educação no dia 05/12, um no IF Sudeste MG, Campus 
de Juiz de Fora, em conjunto com o SINTUFEJUF e SINASEFE, 
e outro em frente a Escola Normal de Juiz de Fora em conjunto 
com o SINTUFEJUF, Sinpro e Sindute. Nacionalmente, o ANDES 
tem desempenhado um papel importante para a organização da 
mobilização da categoria, participando ativamente do processo de 
relançamento da frente nacional “Escola Sem Mordaça” ocorrido 
no dia 05 de dezembro em Brasília, numa data nacional de mobili-
zação em defesa da educação.
   O arquivamento do PL 7180/14 na comissão especial da câmara 
dos deputados foi uma vitória, contudo a luta deve continuar. A 
mobilização e a construção de frentes amplas para unidade de ação 
como a “Frente Escola sem Mordaça” são fundamentais nesse mo-
mento de intensifi cação de ataques a educação e a categoria. 
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CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE NA UFJF 
GERA DEBATE NA BASE

      A apreciação do plano in-
dividual de trabalho e do rela-
tório individual de trabalho dos 
docentes e das docentes, exigi-
dos pelos órgãos federais, foi 
retirada da pauta pelo Conselho 
Superior da UFJF em outubro 
desse ano. 
      A APES está elaborando um 
documento, discutido com a 
base, que propõe ajustar a apli-
cação da lei de forma a tornar o 
trabalho docente público, claro 
e mais democrático, respeitan-
do, porém, as especificidades 
dessa atividade. 

Histórico

   Diante da pressão exercida 
pela Controladoria Geral da 
União (CGU) e pelo Ministério 
Público Federal (MPF), as Ins-
tituições Federais de Ensino 
(IFEs) de Juiz de Fora estabe-
leceram comissões para respon-
der a essas exigências com base 
na Lei n° 12.772, que qualifica a 
atividade docente e rege os ter-
mos de progressão. O objetivo é 
estabelecer propostas que adap-
tem a normatividade da lei à re-
alidade do trabalho local.
   Em resposta, a Comissão Per-
manente de Pessoal Docente 
(CPPD) da UFJF encaminhou 
ao Conselho Superior (CONSU) 
uma proposta elaborada a par-
tir das contribuições de cada 
unidade. A minuta enviada pela 
CPPD, entretanto, foi alvo de di-
versos debates em vista das di-
ferentes perspectivas por parte 
dos docentes, e entraria em uma 
discussão mais ampla e definiti-
va no CONSU.

Em debate

   Em outubro, foi realizada, na 
sede da APES, uma conversa en-

tre professores, professoras e a 
professora Nathalie Barbosa de 
La Cadena, que expôs a propos-
ta da CPPD. Esta conversa con-
tou com o auxílio do assessor 
jurídico do sindicato, Leonardo 
de Castro Pereira, para avaliar a 
proposta de resolução do PIT/
RIT, destacando seus elemen-
tos estruturais, recuperando seu 
histórico de construção no âm-
bito da UFJF e pensando cole-
tivamente o posicionamento do 
sindicado. 
   Com base na conversa, foram 
apresentadas algumas questões, 
como a defesa da autonomia 
universitária. Outra questão im-
portante foi a discussão sobre 
as características e dinâmicas 
de trabalho de cada unidade de 
ensino, que não cabem em um 
padrão rígido de avaliação que 
desconsidere essas particulari-
dades. A proposta de avaliação 
construída pela APES visa en-
volver todos os que fazem parte 
da instituição – professores, es-
tudantes e técnico-administra-
tivos – pensando nas condições 
necessárias para que a universi-
dade se desenvolva plenamente.   
O documento será entregue à 
administração superior, que fi-
cará responsável por formular 
a versão final e oficial com base 
nas propostas recebidas.
   Contudo, como foi proposto 
durante a conversa promovi-
da pela APES, e sugerido pela 
administração superior, consi-
derando o momento de perse-
guição e ameaça à autonomia 
docente, a votação em torno 
desses debates foi retirada da 
pauta da reunião do CONSU e 
não há previsão de quando será 
realizada. 

PIT/RIT | Ensino e democracia

Apesar da suspensão da pauta no CONSU, APES discute planos e relatórios docente

Em recente reunião realizada com o Fórum Intersindical, o Rei-
tor do Instituto, Professor Charles Okama de Souza, afirmou 
que prevalecerá a resolução do CONSU que o PID/RID na ins-
tituição. Desde abril desse ano, os planos e relatórios, constru-
ídos com a mobilização da categoria, substituem o controle por 
ponto eletrônico.
Existe, porém, a Instrução Normativa 02 editada este ano pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas do MPOG. Ela cria regras ge-
rais sobre jornada de trabalho aos servidores públicos federais 
que pode acarretar em dano à autonomia das IFES, por não 
considerar diversos aspectos da carreira docente. 
Esta na agenda do movimento docente uma discussão aprofun-
dada sobre a normativa e seus impactos no IF e na UFJF.

IF Sudeste

Fotos: Daniel Goulart/ APES
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HIP HOP | Cultura e polítca

MOVIMENTO HIP  HOP: ARTE, POLÍTICA E
RESISTÊNCIA

Cultura se expande em Juiz de Fora e busca se fortalecer em meio à onda conservadora no 
país

 Nascido nos anos 
1970 nos Estados Unidos, 
o movimento Hip Hop tem 
se estabelecido também no 
Brasil como uma forma de 
expressão e resistência para 
grupos situados à margem 
da cultura hegemônica. Com 
a proposta de uma canaliza-
ção dos conflitos pela via da 
criatividade, e não pela vio-
lência, suas diversas verten-
tes – na música, na poesia, 
na dança e nas artes gráficas 
– começam a ganhar espa-
ços e públicos cada vez mais 
amplos. 

   “A visão limitada que eu ti-
nha o rap quebrou, me tirou da 
minha bolha”, reflete Giovanni 
Verazani, professor, poeta e hip 
hoper que se identificou com 
rap quando ainda morava na 
pequena cidade de Muriaé. 
   A difusão da cultura hip hop 
para os centros de produção 
e consumo cultural se tornou 
comum, inclusive no ambien-
te universitário. Para Giovan-
ni, que trabalha como técnico 
administrativo na UFJF, essa 
relação do movimento com o 
meio acadêmico tem uma im-
portância ideológica, no senti-
do de tornar público o saber e 
o conhecimento, mesmo que, 

na realidade, isto ainda seja 
dificultado pela característica 
conservadora das instituições. 
“O ambiente universitário ain-
da é muito restrito, mudou um 
pouco ao longo dos últimos 13 
anos, mas a própria maneira de 
conceber o conhecimento ainda 
é muito hierárquica e elitizada e 
o Hip Hop vai justamente pelo 
contrário disso, onde toda arte 
é um meio de transmitir conhe-
cimento e a produção oral tem 
tanta importância quando a es-
crita”, explica.

Resistência

   O poeta considera que a difu-
são da cultura é algo positivo, 
pois o Hip Hop é aberto a todos, 
mas reforça a importância de 
não perder sua raiz periférica 
e de enfrentamento, vinda de 

grupos marginalizados e com 
conteúdo politizado. A apro-
priação capitalista do movimen-
to pela indústria cultural repre-
senta um risco de torná-lo uma 
estética vazia de significado. O 
aumento da sua propagação se 
torna uma preocupação para 
quem defende a origem de toda 
a cultura. “Não digo que não se 
deve ganhar dinheiro com isso, 
hoje há muitos jovens fazen-
do rap e vendendo sua arte, se 
apresentando em grandes ca-
sas noturnas de luxo, mas há 
ainda muitos preocupados com 
a questão da estética, porque o 
capitalismo tem essa capacida-
de de esvaziar os movimentos, 
como aconteceu com o movi-
mento hippie e o rock”.
   Além disso, levando em conta 
o avanço do conservadorismo 
no Brasil, Giovani aponta para a 
importância dos grupos se for-
talecerem e buscarem transmi-
tir a essência do movimento, de 
se unirem, dialogarem e estuda-
rem essa ameaça, para que pos-
sam entender como reagir me-
lhor a ela. “O Hip Hop sempre 
sofreu repressão, então é im-
portante termos uma frente no 
movimento que busque cons-
cientizar a sua comunidade, e 
nesse sentido nós ainda temos 
uma longa caminhada”, finaliza.

Gaffiti em Juiz de Fora

   O Grafitti é uma das manifes-

tações artísticas do Hip Hop, 
que se expressa nas ruas atra-
vés de desenhos de diferentes 
estilos, expressando ideias e co-
nhecimentos de forma ampla.    
Segundo Fernanda Lumen, que 
trabalha com Graffiti na cidade 
há 11 anos, a cena é bem mista e 
composta por pessoas de todas 
as classes, até pelas dificuldades 
de praticá-lo, por problemas 
como o custo do material, e os 
preconceitos raciais e de gêne-
ro. 
   Para ela, o crescimento da prá-
tica em Juiz de Fora tem suas 
controvérsias.  Pode ser visto de 
forma positiva, principalmente 
pelo destaque à representati-
vidade feminina no meio. Por 
outro lado, com a sua profusão, 
acaba sendo incorporado de for-
ma superficial e desassociado 
da cultura Hip Hop. “O Graffiti 
está atrelado ao Hip Hop, sem 
ele passa a ser apenas street art” 
explica ela.
   Sua entrada nas galerias de 
arte, ainda que perca um pouco 
de sua essência e possa provo-
car uma apropriação por artis-
tas que não estão ligados ao mo-
vimento, é vista por Fernanda 
de forma positiva. “É importan-
te, pois além dos gastos que a 
prática possui, valoriza artistas 
que muitas vezes seriam exclu-
ídos de circuitos artísticos, já 
que é uma arte orgânica e foge 
aos meios acadêmicos”, conclui.
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“A Constituição de 1988 é um 
documento marcado por vá-
rias contradições. Ainda que 
elaborada por um Con-
gresso majoritariamente 
conservador, o documento 
final possuía um enquadra-
mento majoritariamente 
progressista”.

   Se consultado há alguns anos 
atrás, qualquer analista políti-
co seria incapaz de afirmar que 
chegaríamos em 2018 de forma 
tão melancólica no contexto 
de rememoração do trigésimo 
aniversário da Constituição de 
1988. Apesar de todas as con-
tradições dos governos que se 
seguiram após o início de sua 
vigência, tinha-se a impressão 
de que a democracia brasileira, 
a partir dos marcos estabeleci-
dos pela Carta de 1988, estava 
se fortalecendo e que, não obs-
tante a existência de legítimas 
divergências políticas e 
de limitações concretas 
para o efetivo exercício 
dos direitos previstos 
nesta carta constitu-
cional, determinados 
consensos, que deram 
guarida ao texto ela-
borado na Assembleia 
Constituinte, haviam 
se consolidado. 
   Nascida em um con-

texto muito particular, 
quando o país atraves-
sava a longa e pactuada 
transição da ditadura à demo-
cracia, a Constituição de 1988 
é um documento marcado por 
várias contradições. Ainda que 
elaborada por um Congresso 
majoritariamente conserva-
dor, o documento final pos-
suía um enquadramento ma-
joritariamente progressista, 
sobretudo em decorrência da 
enorme pressão exercida pelos 
movimentos sociais organi-
zados, que se fortaleceram no 
contexto de redemocratização 
do país. 
   No que concerne aos direitos 

sociais, por exemplo, a Consti-
tuição de 1988 previa marcos 
mínimos para a conformação 
de um Estado de Bem-Estar So-
cial, ao assegurar que estes di-
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reitos seriam considerados “de 
todos e dever do Estado”. Em 
relação aos direitos políticos, 
além de assegurar pela primei-
ra vez o voto aos analfabetos, o 
texto constitucional estabelecia 
que a soberania popular seria 
exercida não apenas pelos re-
presentantes eleitos pelo voto, 
mas também diretamente, via 
democracia participativa, me-
diante a convocação de refe-
rendos e plebiscitos. Soma-se a 
isso o fato de a Carta de 1988 
contemplar não somente a ga-
rantia dos direitos civis, mas a 

proteção dos “direitos coletivos 
e difusos”, associados à prote-
ção de determinados setores da 
sociedade, a exemplo dos indí-
genas, dos idosos, e das crian-
ças e adolescentes, além de 
abrir novas possibilidades de 
incorporação dos direitos das 
chamadas “minorias”, a exem-
plo das mulheres e dos negros.
   Ao longo dos últimos anos, 

várias foram as tentativas no 
sentido de se reformar a Carta 
de 1988, sobretudo com agen-
das claramente orientadas para 
a retirada de direitos conquis-
tados. Porém, a despeito desses 
ataques ao texto constitucional, 
parecia haver certos consensos 
mínimos de que, com todas as 
suas limitações, a Constituição 

de 1988 estabelecera marcos 
importantes, que asseguravam 
um pacto que possibilitava que 
o tecido social no país não fos-
se esgarçado por complexo. Po-
rém, mais recentemente, estes 
consensos mínimos foram defi-
nitivamente explodidos. 
   A aprovação durante o gover-

no Temer da chamada “PEC dos 
Teto dos Gastos” – que congela 
investimentos públicos no país 
durante os próximos anos – e 
o fortalecimento das agendas 
das reformas trabalhista e pre-
videnciária, somadas ao avanço 

de forças conservadoras 
– agora legitimadas pela 
eleição de Jair Bolsonaro 
– que vêm intensificando 
os ataques às chamadas 
“minorias”, evidenciam 
que aqueles consensos, 
estabelecido pela Carta 
de 1988 e que permiti-
ram ao país avançar, aos 
trancos e barrancos, na 
consolidação da demo-
cracia, chegaram a um 
limite. 
Diante deste cenário de 

ataques sistemáticos àquilo que 
texto constitucional tinha de 
mais positivo e generoso, um 
dos principais desafios que se 
coloca para aqueles identifica-
dos com o campo progressista 
é a defesa incondicional dos di-
reitos previstos na Constituição 
de 1988. Apesar de seus limites 
e contradições, a carta cons-
titucional constitui ainda um 
instrumento de resistência, a 
partir do qual, em um momen-
to mais à frente, superado este 
momento de ataques da fren-
te conservadora, será possível 
poder avançar no sentido do 
fortalecimento de uma agenda 
mais radical de ampliação da 
cidadania política e social no 
país.  
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