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Texto apresentado por ANDES-SN e subscrito por SINDIMETRÔ/ RS, 

SINDICAIXA, Oposição CPERS/ CS, Minoria da Direção do SEPE/ CS, Maioria 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Minoria do 

SINTEF-PB, Oposição SINTEP –PB,  O Guará - Oposição Rodoviária Recife e 

Região Metropolitana, SINDISCOSE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e 

Ordens de Fiscalização Profissional e Entidade Coligadas e Afins do Estado de 

Sergipe,  Minoria da diretoria da Federação dos Professores do Estado de São 

Paulo, Sindppd/RS e Sindicato dos Rodoviários do Ceará.  

Considerando que: 

1)Mais de dez anos depois da crise econômica de 2007/2008, pode-se reafirmar o 

diagnóstico de que se trata da mais grave crise do capitalismo desde a Grande 

Depressão de 1929. Desde então, o capital e seus representantes responderam apenas 

com medidas que ampliaram a destruição do meio ambiente, colocaram a desigualdade 

social em níveis históricos recordes e que resultaram em uma conjuntura social e 

econômica profundamente instável. A Europa está se transformando em um campo de 

batalhas. A persistente luta dos Coletes Amarelos na França, a revolta dos 

trabalhadore(a)s na Hungria contra a "lei da escravidão" introduzida pelo regime 

fascista de Orban, as revoltas em massa e manifestações na Sérvia, Albânia, Romênia e 

nos Bálcãs, são o prelúdio de uma nova onda de confrontos sociais e convulsões 

políticas no continente europeu. 

2)A crise capitalista tem  intensificado a luta de classes internacional, como 

demonstram os levantes na Argélia, no Sudão e no Haiti. Ela permanece sem solução e 

ingressa em uma nova fase. Todas as medidas extraordinárias do período recente 

(pacotes de estímulo, flexibilização monetária, etc), estão esgotadas e produziram 

bolhas especulativas maiores do que aquelas que estouraram em 2007-2008 (por 

exemplo, o mercado global de derivativos tem um valor nominal de US$1,2 

quadrilhão). O FMI advertiu que a economia mundial está enfrentando, em 2019-2020, 



 

 

uma “desaceleração global sincronizada”. Como centro do capitalismo mundial, os 

EUA, admite o impasse de seu sistema e o medo do surgimento de alternativas. Em seu 

discurso sobre o Estado da União de 2019, em janeiro passado, o presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, achou necessário alertar para o “perigo do socialismo” 

surgindo, pela primeira vez, “de dentro da América”, não mais da União Soviética. 

3)Por enquanto, as respostas da classe dominante em nível mundial apenas pioraram a 

situação. As políticas de austeridade aplicadas para salvar banqueiros pela liquidação de 

direitos sociais ou pela intensificação da exploração da classe trabalhadora resultou em 

uma situação catastrófica. A crescente concentração de riqueza atingiu níveis 

assustadores. Entre2017 e 2018 a riqueza dos bilionários cresceu US$2,5 bilhões por 

dia, enquanto os 3,8 bilhões mais pobres do mundo empobreceram 11%, isto significa 

que metade da população mundial vive com menos de US$5,50 por dia. Assim, a crise 

internacional do capitalismo gerou novas expressões do pauperismo da classe 

trabalhadora. Ela se expressa, por exemplo, na situação de milhões de refugiados e 

imigrantes no mundo – atingindo Europa, EUA e, inclusive, o Brasil. 

4)Não há qualquer cenário que indique uma saída duradoura da crise. Ainda que tenha 

existido recuperação em algumas partes da economia mundial (que se expressou, por 

exemplo, no, tão propalado por Trump, crescimento do PIB dos EUA em 2018), isso 

não é duradouro. O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que 70% da 

economia mundial experimentará recessão este ano. A China já reduziu sua previsão de 

crescimento para 3%, o Banco Central Europeu anunciou que pode reiniciar até o fim de 

2019 sua política de quantitative easing (política de “afrouxamento monetário”) para 

evitar nova recessão econômica. A previsão de crescimento para a economia 

estadunidense em 2019 foi reduzida, segundo o Federal Reserve, para 2,1%,por isso, 

apesar de toda a retórica de que a “economia nunca esteve tão bem”, Trump elevou a 

taxa de juros, apresentou medidas de desoneração do capital que são acompanhadas pela 

liquidação de direitos sociais e reiniciou uma guerra comercial contra a China, enquanto 

realiza guerras “por procuração” ou diretas com a Rússia. 

5)A guerra comercial entre EUA e China reduziu o motor da economia mundial depois 

da crise asiática, anunciando uma nova rodada de crises financeiras e quedas das bolsas 

de valores. O choque estratégico entre os EUA e a China possui a capacidade potencial 

de deflagrar uma guerra econômica internacional de enormes proporções. Os planos 

chineses apontam para a quebra do monopólio norte-americano na produção de 

semicondutores e na inteligência artificial. Na Europa, por sua vez, se mantém e se 

agravam a crise bancária e da dívida europeia, a crise da zona euro, o caos pós-

BREXIT, a bomba-relógio italiana, a não integração dos Balcãs Ocidentais, os 

crescentes desequilíbrios e rupturas entre Norte e Sul, Europa Central / Oriental e 

Ocidental e de todo o projeto de integração capitalista na Europa.  

6)A intensificação dos conflitos inter-imperialistas também vai para além da Europa e 

dos conflitos entre EUA e China. As tensões indo-paquistanesas também estão 

crescendo, assim como as tensões entre a Rússia, EUA e União Europeia (EU). Os 

conflitos militares no Oriente Médio e no norte da África – como os conflitos na Síria, 



 

 

no Irã, no Iêmen, na Líbia e outros países – são expressões da face brutal da intensidade 

e da explosividade dos conflitos em curso na conjuntura atual. 

7)Em uma conjuntura de piora das condições de vida dos 99% da população mundial, 

de perda da credibilidade das instituições tradicionais da democracia burguesa e de 

dificuldade, das organizações da classe trabalhadora apresentarem, uma saída para a 

crise, as saídas de extrema-direita têm se configurado como alternativas reais em 

diversas partes do globo. 

8)No 38º congresso nosso documento de conjuntura já apresentou nossa análise de 

como, historicamente, as experiências fascistas estão associadas com as crises do 

capitalismo. Isto vem se confirmando com a força recente que organizações e 

representantes de extrema-direita ganharam em diferentes partes do globo. Na ausência 

de alternativas de esquerda em uma situação de polarização social, de desgaste das 

instituições jurídico-políticas da democracia burguesa, governos autoritários, de 

extrema-direita, com traços bonapartistas, têm ocupado espaço político significativo em 

diferentes países, incluindo Brasil, EUA, Turquia, Filipinas, Rússia, Hungria e Polônia. 

Em outros países, houve avanços significativos de partidos que apresentam um perfil 

claramente de extrema-direita: Espanha, Itália, Alemanha, Áustria, Grécia, Suiça, 

Dinamarca e Noruega. A eleição de Trump e a consolidação de seu controle sobre o 

Partido Republicano por meio de uma política claramente xenófoba e autoritária 

mostram que há uma base de massas real que o apoia. 

9)Na América Latina os avanços da direita ganharam contornos dramáticos pela 

incapacidade de seus regimes políticos precedentes (o que inclui as experiências de 

conciliação de classe) romperem com o círculo de ferro da reprimarização da economia, 

do extrativismo e da dependência financeira.  Entre 2014 e 2017 os preços mundiais da 

soja despencaram 37%, enquanto os preços do petróleo e derivados caíram 60%. A era 

das superexportações e das superarrecadações fiscais acabou. Para o grande capital 

internacional, a crise econômica abriu uma fresta para reforçar a hegemonia, no Brasil e 

na América Latina. A fração da “burguesia nacional”, nesses países, que cresceu à 

sombra de falcatruas, propinas e licitações fraudulentas foi atingida pelo  petrolão e por 

prisões mediante denúncias premiadas. 

10)A crise internacional do capital e a incapacidade de se produzir mudanças 

significativas e de longo prazo em favor da classe trabalhadora sem uma ruptura com o 

sistema na América Latina tem se mostrado de forma mais dramática na Venezuela. A 

atual crise na Venezuela, independentemente do balanço que se faça dos erros e dos 

limites da experiência chavista e do governo de Maduro, é uma demonstração do projeto 

imperialista dos Estados Unidos para a América Latina.O imperialismo estadunidense 

tentou impor Guaidó demonstrando seu profundo desrespeito à soberania do povo 

venezuelano, provocando bloqueio econômico e levando a população a uma situação 

marcada por profunda insegurança, piora das condições de vida (falta de alimentos, 

combustíveis, energia, aumento de preços, etc.) e profunda instabilidade política. 

Maduro não conseguiu acabar de vez com a sedição de Guaidó organizada por Trump.A 

iniciativa golpista de Trump e sua política de bloqueio contra a Venezuela e o anúncio 



 

 

de um bloqueio reforçado contra Cuba não são acontecimentos isolados, mas operam no 

contexto de um confronto de âmbito internacional, que é um dos aspectos da crise do 

capital internacional.Uma saída para a crise Venezuela a partir de uma intervenção 

política e/ou militar do imperialismo significa uma derrota para todos os povos do 

mundo. A defesa da soberania do povo venezuelano é a tarefa prioritária de todas as 

organizações da classe trabalhadora internacional. Por isso, nosso sindicato deve se 

posicionar contra toda e qualquer intervenção imperialista na Venezuela, assim como 

contra qualquer envolvimento do Brasil nas investidas golpistas no país. Acima de tudo, 

devemos prestar nossa solidariedade com o povo venezuelano, o que inclui nossas lutas 

em favor dos direitos dos imigrantes. 

14)Ao mesmo tempo em que há avanços da extrema-direita e piora das condições de 

vida da classe trabalhadora após décadas de hegemonia neoliberal, não podemos 

subestimar as importantes lutas que essavem realizando internacionalmente. 

15)Mesmo os avanços da extrema-direita se dão em situações contraditórias e voláteis. 

Neste sentido, o processo eleitoral espanhol é ilustrativo. Enquanto uma direita 

conservadora, representada pelo VOX, que reivindica ideias tradicionalistas como 

família, pátria, ordem e cristandade obteve avanços significativos, a direita tradicional, 

representada pelo PP, foi derrotada, enquanto o PSOE cresceu, junto com forças da 

esquerda (especialmente o Podemos). 

16)Esse processo mostra que a conjuntura atual é marcada por profunda polarização 

social, instabilidade e volatilidade. Sendo assim, as lutas da classe trabalhadora se 

expressam de forma concomitante em todo o globo. Desde as enormes e 

importantíssimas greves de professores nos EUA até as lutas das massas no Sudão e na 

Argélia contra regimes ditatoriais, passando pela intensa luta dos coletes amarelos na 

França mostram o quão rapidamente eventos explosivos podem ocorrer em vários 

países, ainda que as lutas sociais sejam marcadas por profunda confusão na consciência 

das massas. 

17)Todos os movimentos de massa contra a degradação das condições de vida, embora 

partindo de um problema social particular ou de uma demanda econômica parcial (por 

exemplo, ações contra o aumento do preço do pão no Sudão que resultaram na 

derrubada da ditadura de mais de três décadas de al-Bashir, contra o imposto sobre os 

combustíveis na França ou em favor do direito do aborto na Argentina e na Irlanda), 

assumem rapidamente um caráter diretamente político que se insurge contra as 

tendências gerais dominantes do capitalismo global como um sistema historicamente 

em crise estrutural e universal. A população em luta é composta por estratos populares 

de classes subalternas. A classe trabalhadora, desempregada ou em empregos precários 

é uma parte importante dos movimentos de massa, que podem, a partir de uma análise 

superficial, ser classificados como pequeno-burgueses, “populistas” e, até mesmo, 

reacionários ou fascistas, como no caso dos Gilets Jaunes (coletes amarelos). A classe 

trabalhadora não está ausente em absoluto nesses movimentos, porém suas organizações 

não conseguem ser a direção política dos citados movimentos.  



 

 

17)Os movimentos em torno da exploração e  opressão das mulheres e dos grupos 

LGBTT têm sido um eixo fundamental das lutas no mundo. Das lutas feministas pela 

legalização do aborto na Argentina e na Irlanda que ocorreram em 2018 até as massivas 

mobilizações organizadas no último 08 de março ficou claro que há um movimento 

global de mulheres que, cada vez mais, tem sido sensível às bandeiras da classe 

trabalhadora e compreendido que é impossível destruir o patriarcalismo sem superar o 

capitalismo. Isto se dá de tal maneira, que o movimento de mulheres foi, após o 

desenvolvimento do movimento #MeToo, o motor fundamental de lutas como a greve 

internacional de trabalhadoras do Google ou a greve do McDonald’s nos EUA contra o 

assédio sexual. 

18)Da mesma forma, os movimentos das juventudes na Europa contra a mudança 

climática também têm ganhado um caráter cada vez mais classista ao expressarem uma 

consciência cada vez maior da necessidade de se pensar uma alternativa global à 

produção destrutiva imposta pelo capitalismo. 

19)Tudo isso reafirma aquilo que destacamos em nosso último documento de 

conjuntura: a classe trabalhadora tem se movimentado em nível mundial. Mas é 

importante reconhecer que estamos em um patamar defensivo em que as suas lutas não 

tem sido suficientes para alterar a correlação de forças desfavorável ou para apresentar 

uma alternativa global  que supere a crise do capitalismo mundial e toda a barbárie 

produzida por ela. Daí nossa necessidade de impulsionar as lutas, mobilizações da 

classe trabalhadora, contribuindo para a construção da unidade em torno de um projeto 

estratégico para a classe. 

20) A situação nacional do Brasil, após 8 meses de governo só se agrava, implicando 

em conflitos internacionais como é o caso das queimadas que vem ameaçando a 

Amazônia. 

O 4º Congresso da CSP-Conlutas RESOLVE: 

1- Defender a soberania do povo Venezuelano e se posicionar contra toda e 

qualquer intervenção imperialista; 

2- Ampliar a construção de uma rede internacional de solidariedade para denunciar 

as arbitrariedades do governo Bolsonaro contra a classe trabalhadora; 

3- Articular, internacionalmente, organizações que possam dar apoio a 

trabalhadore(a)s que forem perseguido(a)s no Brasil; 

4- Denunciar nas cortes internacionais o autoritarismo e as ameaças aos direitos 

sociais e ao meio ambiente promovidos pelo governo brasileiro.  

 

 

TESE DE CONJUNTURA NACIONAL 

Texto apresentado por ANDES-SN e subscrito por SINDIMETRÔ/ RS, 

SINDICAIXA, Oposição CPERS/ CS, Minoria da Direção do SEPE/ CS, Maioria 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Minoria do 

SINTEF-PB, Oposição SINTEP –PB,  O Guará - Oposição Rodoviária Recife e 



 

 

Região Metropolitana, SINDISCOSE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e 

Ordens de Fiscalização Profissional e Entidade Coligadas e Afins do Estado de 

Sergipe,  Minoria da diretoria da Federação dos Professores do Estado de São 

Paulo, Sindppd/RS e Sindicato dos Rodoviários do Ceará.  

Considerando que: 

1)No Brasil, o aprofundamento da crise internacional do capital, o avanço da direita em 

várias partes do mundo, o papel político da mídia hegemônica, o legado do projeto de 

conciliação de classe e a crise das esquerdas permitiram a vitória nas urnas do projeto 

de extrema-direita encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, o qual tem aprofundado, 

de forma qualitativa, os ataques e a liquidação dos direitos da classe trabalhadora. Essas 

afrontas são expressas pelo conjunto de regressões em curso no campo político, 

econômico, social, cultural e ideológico, por medidas provisórias, decretos, projetos de 

leis e Propostas de Emendas Constitucionais (PEC) que retiram direitos e destroem as 

políticas sociais. 

2)A eleição do governo federal de extrema-direita foi antecedida pelos limites da 

conciliação de classes em um cenário de crise econômica, pela instrumentalização do 

judiciário e seus dispositivos (como a Operação Lava Jato) pela burguesia e seus 

representantes com a finalidade de empossar Temer e, assim, acelerar as políticas de 

austeridade que operam para fazer a classe trabalhadora pagar pela crise criada pelos 

patrões.  

3)Ataques contra direitos sociais, descrédito das instituições da democracia burguesa, 

erros da esquerda e uma campanha com base em Fake News, em um cenário de 

profunda crise econômica, facilitaram a vitória da extrema-direita, tornadaatrativa por se 

apresentar como uma alternativa radical em situação de deterioração social, pela postura 

de aparente oposição ao governo, pelo discurso que reforça processos dominantes na 

formação sócio histórica brasileira (nacionalismo, LGBTTfobia, moral cristã 

conservadora, machismo, racismo, etc.), por um anticomunismo militante paranoico e 

pelo uso de figuras e de líderes carismáticos e/ou religiosos.  

4)Apesar das promessas de “mudar tudo o que está aí”, o cenário econômico do Brasil 

não melhorou após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, não 

reduziu a instabilidade da situação política. A disputa entre as diferentes frações que o 

apoiaram durante o processo eleitoral demonstra que, apesar da unidade programática 

em torno de políticas privatizantes, subservientes ao imperialismo e de austeridade, há 

contradições inerentes ao governo Bolsonaro. Em segundo lugar, o iníciogoverno foi 

marcado por escândalos e indícios explícitos de corrupção. A proximidade do clã 

Bolsonaro com milícias e o laranjal de lavagem de dinheiro em que está mergulhado o 



 

 

PSL e seus aliados mostram que o atual governo representa o que há de pior na política 

brasileira.  

5)Nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro transferiu, por exemplo, para o Ministério 

da Agricultura a responsabilidade pela política de Reforma Agrária e de titulação de 

terras indígenas e quilombolas, nomeando uma representante do agronegócio como 

ministra, um membro da União Democrática Ruralista (UDR) para a importante 

secretaria da pasta e militarizando a gestão do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) com a nomeação de militar reformado para a presidência da 

autarquia e de diversas superintendências. Essa configuração tem como objetivo 

aprofundar a contrarreforma agrária e impossibilitar a demarcação de novas terras 

indígenas e quilombolas. Aumentou a liberação do uso de agrotóxicos (neste ano foram 

quase duas centenas). Muitas dessas substâncias  estão associadas ao desenvolvimento 

do câncer e ligadas a processos bilionários nos EUA. Criou o Ministério da Economia ( 

incorporando as pastas do trabalho, Previdência, planejamento e orçamento 

enfraquecendo esses eixos) nomeando como ministro Paulo Guedes, representante do 

capital financeiro, que, com a agenda ultraliberal, tem implementado políticas de 

austeridade, propondo a privatização de empresas públicas e uma “nova Previdência 

Social” para o Brasil, com a apresentação ao Congresso Nacional da PEC nº 06/2019.  

6)A proposta de contrarreforma da Previdência, apresentada pelo governo federal como 

forma de combate aos privilégios, representa o fim da Previdência Social Pública, pois 

acaba com o princípio da solidariedade e institui a capitalização. Também promove a 

desconstitucionalização da Previdência e modifica as regras da assistência social 

retirando direitos do(a)s trabalhadore(a)s mais pauperizado(a)s.  

7)Ainda procurou enfraquecer a atuação dos sindicatos, com a edição da MP nº 873/19, 

ferindo a autonomia e a liberdade sindical, alterou a forma de arrecadação da 

mensalidade sindical proibindo os descontos por consignação em folha e exigindo a 

autorização expressa e individual do(a) professor(a) para o desconto por boleto 

bancário. 

8)Sérgio Moro, Ministro da Justiça e da Segurança Pública, propôs um pacote 

“anticrime” ao Congresso Nacional, composto por vários projetos de lei, que, dentre 

outros aspectos, aprofunda a criminalização dos movimentos sociais. A medida propõe 

ainda a ampliação das excludentes de ilicitude do Código Penal, concedendo uma 

licença à(o)os policiais para matarem, aumentando o genocídio do(a)s trabalhadore(a)s 

negro(a)s mais pauperizado(a)s, já em curso no país: a execução sumária de um músico 

com mais de 87 tiros pelo exército, a chacina de jovens negros promovida pela polícia 

militar na favela Falet e o assassinato de Clautenis, de 32 anos, pela polícia de Aracajú. 

As propostas de Moro, somadas à flexibilização do porte de armas (Decreto n
o
 



 

 

9.685/19), além de agravarem esse cenário, impactarão ainda na vida das mulheres, 

aumentando os números de feminicídios. 

9)As políticas ultraliberais do governo federal são articuladas com políticas 

ultraconservadoras marcadas pelo machismo, racismo, LGBTTfobia e capacitismo 

defendidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Damares. 

O revanchismo contra mulheres e populações LGBTT que emanam, especialmente, 

desse Ministério, abrem espaço para ataques políticos e violentos contra mulheres e 

populações LGBTT, resultado direto do fundamentalismo cristão no interior do governo 

Bolsonaro. São políticas que atacam os direitos específicos de populações LGBTT, 

mulheres, pessoas com deficiências, negros e negras, povos originários, quilombolas 

dentre outros. Esses assédios estão estreitamente associados com o aumento gigantesco 

no número de feminicídios, nos ataques contra os povos indígenas, no aumento no 

número de mortes por conflitos no campo, etc. 

10)Nessa conjuntura nacional desfavorável, os governos estaduais também 

incrementaram seus ataques. Em diversos estados (GO, MG, RN, RS) servidore(a)s 

público(a)s não receberam seus salários ou estão recebendo em parcelas ao longo do 

ano. Na Bahia, Rui Costa (PT) implementou uma Reforma da Previdência tão 

draconiana quanto a dopresidente Jair Bolsonaro e está respondendo ao movimento 

grevista das universidades estaduais da Bahia com corte de salário e sem qualquer 

diálogo. O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) e partidos coligados, 

como o PSL, vêm ameaçando o processo de democratização das universidades estaduais 

com o ataque às políticas de cotas raciais, e defendendoogenocídio da população negra e 

moradora de favelas.    

11)O cenário econômico do Brasil não melhorou. O crescimento do PIB tem se mantido 

em números pífios: 0,98% em 2017, 1,1% em 2018 e previsão, pelo Banco Central, de 

1,6% para 2019, enquanto economistas preveem um cenário de depressão. Da mesma 

forma, a balança comercial ainda apresenta valores positivos, mas a tendência de 

redução permanece: entre 2016 e 2017, o saldo da balança comercial foi de US$ 67,5 

bilhões; entre 2017 e 2018 foi de US$ 56 bilhões; e o saldo do primeiro trimestre de 

2019 foi 11,1% menor do que o existente no mesmo período de 2018, ficando na casa 

de US$ 10,8 bilhões.  

12)Pesquisa realizada e divulgada pelo IBGE mostra que o desemprego, nos primeiros 

três meses, aumentou em 12,7%. São mais de 13,4 milhões desempregado(a)s, destes 

5,2 milhões procuram emprego há mais de um ano.  

13)Em seis meses, o presidente Jair Bolsonaro já apresenta uma perda de 

aproximadamente 39% de popularidadeexplicado pelo fato de o governo de extrema-

direita atacar frontalmente a nossa existência. 



 

 

14)A classe trabalhadora não tem assistido passivamente aos ataques. Desde 2018, 

vimos a luta das mulheres ter um papel cada vez mais importante na nossa conjuntura. 

Desde o combate à descriminalização do aborto, com especial protagonismo da 

mobilização na Argentina, que se tornou referência na América Latina, inspirando 

diretamente os movimentos de mulheres no Brasil.  

15)Depois dos grandes atos pelo #Elenão em 2018, as movimentações de rua das 

mulheres no dia 8 de março de 2019 foram as mais importantes ações de oposição ao 

nome de Bolsonaro. As lutas do 8M foram o primeiro grande repúdio ao governo 

federal e sua contrarreforma da Previdência que ataca, especialmente, as mulheres 

trabalhadoras em sua maioria negras, contribuindo para a construção da unidade na luta. 

16)Em 19 de fevereiro de 2019, ocorreu na sede da APEOESP, em São Paulo, o 

lançamento do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes por Direitos e Liberdades 

Democráticas com representantes de mais de cinquenta diferentes movimentos 

populares, sindicatos, entidades estudantis e centrais sindicais combativas por um 

campo para enfrentar a extrema-direita e não repetir a política de conciliação de classes. 

Em 20 de fevereiro, a Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora convocada por oito 

centrais sindicais também foi uma iniciativa importante. Apesar dos limites da pauta 

aprovada, a atividade indicou um dia nacional de lutas contra a Reforma da Previdência 

e foi o primeiro passo para a construção de um calendário unificado que culminou nodia 

14 de junho como a Greve Geral para derrotar a Reforma da Previdência.  

17)Desde então houve um calendário intenso de lutas em níveis local, regional e 

nacional. O dia 14 de março foi marcado por atividades pedindo justiça por Marielle 

Franco e Anderson Gomes e contra a criminalização dos movimentos sociais. Nos dias 

22 de março, 24 de abril e 1º de maio também foram construídos atos unitários contra a 

contrarreforma da Previdência nas principais capitais do país. Esses atos, apesar de 

expressivos, não foram de massas como a conjuntura exigia. Os efeitos do 

apassivamento da classe promovidos pelos governos de conciliação de classe, somados 

aos receios com as medidas repressivas e regressivas do governo de extrema-direita 

fizeram com que, ao longo dos primeiros meses do ano, apesar de todos os ataques, não 

houvesse a reação necessária pela classe trabalhadora, mesmo com todos os esforços 

das entidades da esquerda classista que já apontavam a necessidade da construção de 

uma grande greve geral para derrotar a contrarreforma da Previdência. 

18)Diferente dos dias de luta anteriores, o 15 e 30M foramdias de greve da educação 

com grandes atos e atividades nas praças em todas as capitais do país e em diversas 

cidades, manchete da grande mídia corporativa. Os anúncios de contingenciamento dos 

recursos das IFES e a qualificação das universidades como espaços de “balbúrdia”, 

foram uma fagulha, aumentando a indignação e ampliando a adesão à greve e à 

massificação dos atos pelo(a)s docentes, técnico(a)s administrativo(a)s, estudantes, 



 

 

responsáveis de estudantes e trabalhadore(a)s em geral.  A realização da Greve Geral no 

14 de junho não era um fato dado. Algumas das grandes centrais sindicais 

manifestavam disposição em negociar com o governo federal a contrarreforma da 

Previdência.  

19)O nível de organização dessas lutas precisa avançar. Devemos continuar os esforços 

de construção de unidade de ação nas diversas lutas da classe trabalhadora, reafirmando 

posição contrária ao projeto neoliberal e à política de conciliação de classes. Apesar da 

insatisfação popular com os efeitos do projeto do capital no cotidiano, essa percepção 

não se expressa em organização coletiva de enfrentamento à ordem, por isso é 

necessário potencializar as insatisfações e buscar mobilizar os que se encontram 

desmobilizados. 

20) Ao lado do(a)s trabalhadore(a)s, o meio ambiente, a Amazônia e os povos da 

floresta têm sido alvos prediletos dos ataques do governo Bolsonaro. Já em janeiro, o 

Serviço Florestal Brasileiro passou ao comando do Ministério da Agricultura. O 

governo reduziu a aplicação de multas – operações de fiscalização caíram 70% na 

Amazônia – além de demitir servidore(a)s: o presidente do INPE e 21 do(a)s 27 

superintendentes do Ibama foram exonerado(a)s. Como se não bastasse, Ricardo Salles, 

o ministro do meio ambiente lambe-botas do agronegócio, investiu contra o Fundo da 

Amazônia sugerindo que as verbas deveriam passar a indenizar produtore(a)s rurais, 

isso depois do neofascista Bolsonaro bloquear C$ 244 milhões destinados ao programa 

de  fiscalização e combate a incêndios florestais. O resultado é catastrófico: 23,6 mil 

Km quadrados de mata foram queimados em julho, segundo o INPE, e terras indígenas 

foram invadidas. Por tudo isso, as mobilizações tanto no Brasil como em outros países 

em defesa da Amazônia e da verdadeira soberania nacional são muito importantes e 

devem ser parte da luta da nossa classe. 

21) As revelações do site Intercept demonstraram o que muitos suspeitavam: a Lava 

Jato não era uma operação exatamente para combater a corrupção que existia e continua 

existindo no Brasil. Transformou-se em uma operação seletiva, de cunho político e com 

o objetivo de disputa de poder além de benefício pessoal para alguns de seus membros. 

O pacote anticrime de Sérgio Moro visa aumentar e legalizar o genocídio contra a 

população oprimida das periferias, além de criminalizar os movimentos sociais e 

prender suas lideranças. A reação da Lava Jato perante as denúncias e também de 

Bolsonaro ameaçando retaliar o jornalista Glen Greenwald e seu companheiro David 

Miranda, Deputado Federal do PSOL, indica até onde pretendem ir nos ataques a 

elementares direitos democráticos. Por isso a defesa das liberdades democráticas assim 

como daquelas e daquelas que de alguma forma estão sendo atacado(a)s é tarefa de toda 

a classe trabalhadora.  

O 4º Congresso da CSP-Conlutas RESOLVE: 



 

 

1- Intensificar a luta pela revogação da EC nº95 que intensifica a retirada de 

direitos da classe trabalhadora; 

2- Envidar esforços na construção de espaços coletivos de unidade de ação, junto 

com outras organizações, movimentos sociais, populares de juventude, 

sindicatos, centrais e frentes, para resistir aos retrocessos impostos pelo atual 

governo; 

3- Derrotar Bolsonaro nas ruas. 

- Educação Pública, da aposentadoria, dos direitos e do emprego. 

- Amazônia, do meio ambiente e dos povos da floresta. 

- Estatais e das empresas públicas. 

Unir a classe trabalhadora em todas essas lutas para criar condições para uma 

greve geral. 

 

 

TESE SOBRE BALANÇO POLÍTICO E PLANO DE AÇÃO - EDUCAÇÃO 

Texto apresentado por ANDES-SN e subscrito por SINDIMETRÔ/ RS, 

SINDICAIXA, Oposição CPERS/ CS, Minoria da Direção do SEPE/ CS, Maioria 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Minoria do 

SINTEF-PB, Oposição SINTEP –PB,  O Guará - Oposição Rodoviária Recife e 

Região Metropolitana, SINDISCOSE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e 

Ordens de Fiscalização Profissional e Entidade Coligadas e Afins do Estado de 

Sergipe,  Minoria da diretoria da Federação dos Professores do Estado de São 

Paulo, Sindppd/RS e Sindicato dos Rodoviários do Ceará.  

Considerando que: 

1)Desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, os ataques contra a educação brasileira, 

seus(suas) trabalhadore(a)s, instituições e estudantes se intensificaram, embora não 

tenham surgido de agora. A política de austeridade limitou investimentos nas políticas 

sociais, por meio da EC 95/ 2016 que agravou significativamente os cortes no 

orçamento da educação, os quais já eram feitos durante os governos de conciliação de 

classe.  

2)Por meio de um discurso do enxugamento da máquina e da economia em nome da 

crise, o governo federal de extrema-direita optou por cortar diretamente verbas 

orçamentárias das políticas públicas sociais como a educação. Ao mesmo tempo, há a 

facilitação para a terceirização da educação pública, os convênios com os grandes 

grupos empresariais privados que atuam no Brasil e no mundo. 

3)Dessa maneira, é fundamental tratar, de forma conjunta, as contrarreformas da 

educação (reforma do ensino médio, BNCC, etc.) e as medidas de austeridade 



 

 

econômica (contrarreforma trabalhista e EC 95/2016) adotadas pelo governo Temer, e 

os recentes ataques proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro.  

4)O Movimento Escola sem Partido, além de instituir a naturalização do binarismo de 

gênero, LGBTTfobia e o racismo, cria as condições para a criminalização de 

professore(a)s que assumem posicionamentos críticos ao considerar doutrinação toda 

forma de manifestação, de informação e de discussão que questione a sociabilidade 

derivada desse modo de produção. 

5)Sob a aparente capa da neutralidade, os defensores da Escola sem Partido 

argumentam que para viver nessa sociedade é necessário, segundo sua proposta, 

incorporar e adaptar-se a sociabilidade geradora das desigualdades sociais, seja no 

trabalho, seja na convivência social mais ampla. Todo e qualquer questionamento é 

compreendido como promoção de doutrinação ideológica. 

6)Essas medidas ganham força após a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Após a 

consolidação da bancada evangélica, aparece no Congresso Nacional, Projeto de Lei de 

Educação Domiciliar (PL 2401/2019), em conjunto com outras propostas anteriores 

(PLS 490/2017 e 28/2018) para criar uma “plataforma virtual” em que os pais ou 

responsáveis poderão matricular seus(suas) filho(a)s em um sistema a ser hospedado no 

Ministério da Educação. São projetos que usam o apelo à “segurança do(a)s filho(a)s” 

para ocultar a rejeição às instituições de ensino.  

7)Os principais defensores dessa ideia, como a Associação Nacional de Educação 

Domiciliar (ANED), defendem romper com as instituições de ensino, a sociabilidade e 

o compartilhamento de experiências e de conteúdo, assim como desregulamentar a 

educação pública como direito universal e dever do Estado. Por meio do discurso 

falacioso de combate ao socialismo, à ideologia de gênero e à doutrinação marxista, 

buscam criar um “inimigo interno” – o(a) professor(a) – ao mesmo tempo em que 

avançam no desmonte das políticas públicas fundamentais para o povo brasileiro. 

8)Somado a isso, há a militarização das escolas que se aprofunda a partir da criação de 

uma subsecretaria na estrutura do Ministério da Educação (Decreto n
o
 9.465/2019). Tal 

medida significa o recrudescimento da Escola sem Partido, na medida em que viola os 

princípios de liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 

9)As escolas militarizadas estabelecem um padrão estético que viola o direito da criança 

e do(a) adolescente sobre o próprio corpo, uma vez que impõem um tipo específico de 

corte de cabelo, proíbem o uso de brincos, piercing, óculos escuros, cavanhaque, etc. A 

compreensão da diversidade e da individualidade são restritas. As pessoas transexuais, 

as mulheres lésbicas, os homens gays, o(a)s negro(a)s terão que se submeter ao padrão 

estético, de identidade de gênero binário e heteronormativo. Essa imposição 



 

 

sociocultural, com grave impacto na vida escolar, determinará a exclusão do(a)s 

diferentes, violando a diversidade e o pluralismo de ideias. Acima de tudo, a 

militarização é um passo adiante no projeto de privatização das escolas públicas. As 

“contribuições voluntárias” cobradas pelas escolas militarizadas e a venda dos 

uniformes são fontes de dividendos vultuosos. Em Goiás, 60 escolas rendem, pelo 

menos, R$ 4,5 milhões mensais. 

10)Inscrevem-se, nesse contexto, os ataques contra a autonomia das universidades 

públicas. Se no processo eleitoral a censura se deu por meio da interdição da livre 

expressão e do pensamento crítico, com a consolidação dos resultados das urnas, o que 

se viu foi um conjunto de ataques contra a autonomia universitária que, no último 

período, encontrou sua expressão maior no Decreto n
o
 9.794/2019 que retira das 

universidades a possibilidade de escolher pró-reitore(a)s, diretore(a)s, decano(a)s e 

outro(a)s dirigentes nessas instituições.  

 11)Desde a indicação de Vélez Rodríguez, instaurou-se uma disputa entre olavistas e 

militares que resultou em uma verdadeira caça às bruxas. O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), responsável pela elaboração e aplicação do 

ENEM, sofreu com a demissão de 15 funcionário(a)s, por perseguição ideológica. 

12)Assim, utilizando mídias sociais, o governo federal de extrema-direita defendeu a 

implementação da “lava a jato da educação” já que, supostamente, o ministro Vélez 

teria constatado indícios de corrupção no MEC em governos anteriores. Logo após o 

anúncio do presidente Jair Bolsonaro, as ações de empresas de educação ficaram entre 

as maiores baixas do IBOVESPA. 

13)O ultraconservadorismo do ex-ministro ficou evidente quando se posicionou sobre a 

universalização do ensino superior. Para ele, esse ensino deve ficar restrito à “elite 

intelectual”. O conservadorismo também se expressou pelo correio eletrônico enviado 

às escolas do país um pedido para que professore(a)s e aluno(a)s cantassem o Hino 

Nacional diariamente, registrando em vídeo, que posteriormente deveria ser enviado ao 

Ministério, sem autorização de imagem, expondo as crianças e o(a)s professore(a)s, em 

uma explícita tentativa de controle do fazer profissional do(a)s docentes. 

14)As tentativas de controle ideológico se expressaram na postura do governo em 

relação ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Pela primeira vez foi constituída 

uma comissão própria para elaboração do exame, em detrimento da utilização do banco 

que está carregado com aproximadamente 10 mil questões.  

15)As disputas entre a base aliada do presidente Jair Bolsonaro em torno dos rumos do 

Ministério da Educação fez com que em poucos meses fosse realizada a troca de Vélez 

por Abraham Weintraub. O novo ministro, advindo do mercado financeiro, mais apto a 

dar consecução às políticas de mercantilização e privatização da educação brasileira, 



 

 

tem obsessão pelo “marxismo cultural”, e desqualifica aquele(a)s que pensam diferente 

dele, incitando a população, por meio das redes sociais, contra a universidade pública e 

defendendo a não oferta ou extinção dos cursos de sociologia e de filosofia. Nessa 

mesma direção, ele anunciou o corte de 30% no orçamento de custeio das 

universidades, cuja justificativa inicial era a de acabar com a “balbúrdia”. Também 

atacou a autonomia das universidades com a edição do Decreto n
o
 9.794/2019 que 

poderá vetar ou aprovar as indicações às reitorias de instituições de ensino superior.  

16)O modelo privatista e mercantil adotado pelo atual governo se utiliza de mecanismos 

lentos e graduais, mas substancialmente efetivos, visto se materializar de forma 

despercebida por grande parte da população. Subscritos pelo discurso de superação da 

crise econômica impõe o corte às universidades, como “tática” para aprovação da “nova 

previdência”. A pressão feita às universidades (setor que mais tem obstaculizado a 

Reforma da Previdência) faz parte de pressão política e social para aprovação da 

reforma (“nova previdência”). Embora o discurso seja de economizar preventivamente, 

o que se verificará é a paralisação e/ou suspensão dos pagamentos a terceiros, além de 

comprometer o pagamento de contas como água, energia elétrica, serviços de limpeza e 

aquisição de materiais. 

17)Um dos principais alvos de ataque foi a autonomia universitária, que diariamente é 

alvo de anúncio de alguma medida provisória, portaria ou decreto presidencial que 

interfere na autonomia universitária. O governo de extreama-direita Bolsonaro atacou 

diretamente a frágil autonomia universitária em diferentes ocasiões. Pode-se lembrar da 

nomeação do diretor-geral do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), o 

desrespeito à decisão da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), da 

Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD), do CEFET-RJ, da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), não nomeando o primeiro colocado na consulta pública para 

reitor. Os ataques contra a educação superior e a Universidade Federal de Sergipe e, 

finalmente, o ataque contra a UFF, a UFBA e a UNB, acusadas, pelo Ministro da 

Educação, de promoverem balbúrdia – esse ataque, posteriormente, foi generalizado 

para todas as universidades, IF e CEFET pelo contingenciamento anunciado pelo MEC.  

18)Que nessa conjuntura é necessário fortalecer, como espaço estratégico a construção 

dos Encontros Nacionais de Educação e a Coordenação Nacional das Entidades em 

defesa da Educação Pública, como forma de construir um projeto classista, em defesa da 

educação pública, gratuita, de qualidade, laica, democrática e socialmente referenciada. 

19)No dia 17 de julho o MEC anunciou o projeto FUTURE-SE, “Programa Institutos e 

Universidades Empreendedoras e Inovadoras”, que tem por finalidade: “o 

fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das Instituições Federais de 

Ensino Superior- IFES, por meio de parceria com organizações sociais e do fomento à 



 

 

capitação de recursos próprios”, que representa a mais profunda contrarreforma da 

educação superior no rumo da privatização do ensino. 

 

O 4º CONGRESSO da CSP-CONLUTAS resolve: 

1-Construir, junto com as entidades da educação, mais uma Greve nacional da Educação 

no segundo semestre de 2019; 

2-Propor a CONEDEP a construção do IV Encontro Nacional de Educação em 2021; 

3- Levar para a CONEDEP, no processo de organização do IV Encontro Nacional de 

Educação, a avaliação e a mudança dos seguintes aspectos: (a) metodologia do ENE; (b) 

necessidade de maior articulação entre etapas preparatórias e o encontro nacional, 

considerando especialmente as resoluções locais e regionais; (c) definição de critérios 

de participação na etapa nacional a partir da participação nas etapas preparatórias; (d) 

ampliação do arco de entidades e movimentos que compõem a CONEDEP; (e) rateio 

real das despesas envolvidas na construção do ENE; 

4-Posicionar-se e lutar contra o projeto FUTURE-SE do governo federal; 

5-Denunciar e combater todas as tentativas de regulamentar a educação domiciliar 

(homeschooling) de crianças e adolescentes em idade escolar, especialmente a proposta 

de Medida Provisória ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos que foi apresentada como uma das prioridades do novo governo federal; 

6-Lutar pela revogação do Decreto 9.465/2019, apresentado pelo Presidente Bolsonaro, 

que institui uma mudança total na educação básica pública do país, ao induzir os 

sistemas públicos de ensino a aderirem ao modelo de escola militar; 

7- Lutar contra a educação a distância na educação básica e no ensino superior, pela 

revogação da Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que amplia para 40% a 

carga horária à distância dos cursos presenciais, gerando um movimento de 

esvaziamento destes cursos, bem como pela revogação do Decreto nº 9.057/17, que 

institui o(a)s profissionais da educação com notório saber, para exercer o papel de 

professor(a) na EAD a fim de evitar o aprofundamento da precarização do trabalho 

docente; 

8-Denunciar e lutar contra os cortes na educação implementados pelo governo de 

extrema-direita Jair Bolsonaro, com ênfase especial para os cortes anunciados pelo 

ministro Weintraub; 

9-Denunciar e lutar contra toda e qualquer proposta de cobrança de mensalidades nas 

Universidades, Institutos Federais e CEFET; 

10- Denunciar o desrespeito, as comunidades acadêmicas, realizadas pelo Ministério da 

Educação nas eleições para reitore(a)s ao não nomear o primeiro colocada nas votações.  

 

 

TESE SOBRE BALANÇO POLÍTICO E PLANO DE AÇÃO 

Texto apresentado por ANDES-SN e subscrito por SINDIMETRÔ/ RS, 

SINDICAIXA, Oposição CPERS/ CS, Minoria da Direção do SEPE/ CS, Maioria 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Minoria do 



 

 

SINTEF-PB, Oposição SINTEP –PB,  O Guará - Oposição Rodoviária Recife e 

Região Metropolitana, SINDISCOSE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e 

Ordens de Fiscalização Profissional e Entidade Coligadas e Afins do Estado de 

Sergipe,  Minoria da diretoria da Federação dos Professores do Estado de São 

Paulo, Sindppd/RS e Sindicato dos Rodoviários do Ceará.  

Considerando que: 

1)A conjuntura se acirra e o projeto do capital, materializado pelo governo de extrema 

direita de Bolsonaro avança, se intensifica a retirada de direitos dos trabalhadores e os 

retrocessos aos direitos sociais historicamente conquistados pela luta organizada. 

2)O presidente Jair Bolsonaro reafirma os princípios econômicos neoliberais, do Estado 

Mínimo, tomando medidas que aprofundam os cortes na máquina pública, a venda dos 

imóveis da União, a privatização das empresas estatais, a contrarreforma da Previdência 

Social e o retrocesso nas políticas públicas de educação, saúde e assistência social.  

3)Com a redução do tamanho do Estado, o protagonismo no desenvolvimento das 

políticas de previdência passa a ser do setor privado, isto é, dos empresários e, não do 

setor público. A maioria das “reformas” que será realizada pelo governo de extrema-

direita de Bolsonaro beneficiará as elites brasileira e estrangeira, por exemplo, as que o 

ministro da Fazenda Paulo Guedes anunciou no Plano de Governo com a entrega das 

reservas nacionais de petróleo via privatização da Petrobras para os EUA; reforma 

tributária regressiva que vai onerar mais o(a)s trabalhadore(a)s de mais baixa renda 

privilegiando os que têm alta renda e o(a)s empresário(a)s; contrarreforma 

previdenciária que dificultará o acesso do(a)s trabalhadore(a)s à aposentadoria e aos 

benefícios previdenciários, principalmente para as camadas mais  pauperizadas da 

população brasileira.  

4)A Reforma da Previdência Social proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo 

tempo em que modifica as regras gerais do sistema previdenciário, desmonta o sistema 

de proteção social brasileiro. Tais medidas visam reduzir os gastos sociais, 

principalmente os relativos à Previdência, de forma a cumprir a EC 95/2016, para que 

mais recursos sejam aplicados no pagamento dos gastos financeiros. Por um lado, reduz 

o custo e amplia os lucros dos patrões, por outro, força todo(a)s o(a)s trabalhadore(a)s a 

transferirem para o capital financeiro as poupanças arduamente produzidas ao longo de 

sua vida laboral. Isso demonstra a decisão política do governo de extrema-direita de Jair 

Bolsonaro que privilegia a fração da burguesia financeira em oposição à classe 

trabalhadora.  

5)A sobra de centenas de bilhões de reais da previdência ao longo de quase 20 anos foi 

desviada para os sigilosos gastos financeiros com o sistema da dívida, que consome 

atualmente cerca de metade do orçamento federal anual. O texto da PEC estabelece 



 

 

relação entre o déficit da Previdência e a dívida pública como se provocasse o aumento 

dessa dívida. Trata-se de estratégia para encobrir o sistema fraudulento da dívida 

relacionado com as elevadíssimas taxas de juros, as operações escandalosas de swap 

cambial e a falta de transparência entre operações sobre a remuneração de sobra do 

caixa de bancos.  

6)Ao retirar os direitos sociais, a PEC 06/2019 prejudicará todo(a)s o(a)s 

trabalhadore(a)s, em especial as mulheres. Para elas, a “nova reforma” da Previdência 

reserva diversos ataques: aumenta a idade mínima e o tempo de contribuição; rebaixa, 

ainda mais, o valor dos proventos de aposentadoria; e apropria-se indevidamente de 

parte do valor das pensões deixadas por seus(suas) companheiro(a)s. 

7)Entre as perversidades propostas na PEC 06/2019, destacamos o impacto na vida de 

pessoas com deficiência de grau moderado e médio que deixarão de receber pensão no 

caso  de falecimento dos pais. O direito a pensão previdenciária será restrito às pessoas 

com deficiência em grau grave ou inválidos. Essa proposta poderá prejudicar, por 

exemplo, pessoas com transtorno do espectro autista ou com síndrome de Down.  

8)A saúde é alvo de disputas pelo setor privado desde a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Nos últimos anos, essa disputa foi acirrada com gestões no Ministério da 

Saúde, que declaradamente assumiram seu compromisso com o mercado, além de 

ampliar o alinhamento com as propostas do Banco Mundial publicadas em novembro de 

2017. Os planos populares de saúde foram uma tentativa para capitalizar as operadoras 

de planos de saúde que perderam mais de um milhão de usuário(a)s com o aumento do 

desemprego. Essa iniciativa, apesar de não ter obtido adesões da população às 

operadoras tradicionais, viabilizou a disseminação das clínicas populares que resultam 

em atendimento focado na doença, na realização de exames de baixo custo, numa 

perspectiva médico centrada, sem compromisso com a saúde integral da população. No 

âmbito do trabalho em saúde, esse modelo intensifica o processo de precarização do 

trabalho em saúde, com atividade intermitente, por meio de estratégias como a 

pejotização e a “uberização” do(a) trabalhador(a) da assistência.  

9)A alteração da Política Nacional de Atenção Básica descaracterizou, entre outras 

ações, a estrutura de atendimento da estratégia de saúde da família, flexibilizando as 

exigências sobre a composição das equipes como estratégia para reduzir o número de 

trabalhadore(a)s, intensificação do trabalho nos territórios e retrocedendo para uma 

perspectiva individualista da atenção primária à saúde. Os efeitos da EC 95/2016 são 

percebidos nos serviços públicos de saúde com ampliação da restrição orçamentária e 

das políticas públicas de saúde.  

10)O processo de desmonte do modelo psicossocial foi aprofundado durante o governo 

Temer, por meio da Portaria nº 3.588/2017, com o objetivo de estimular as internações 



 

 

hospitalares para tratamento psiquiátrico. O presidente Jair Bolsonaro iniciou sua gestão 

apresentando mudanças por meio da Nota Técnica n
o
 11/2019 intitulada “A Nova Saúde 

Mental” com propostas retrógradas, como o aumento de vagas para internações 

hospitalares e em comunidades terapêuticas, o estímulo ao retorno dos hospitais 

psiquiátricos e de práticas terapêuticas desumanizadas que desrespeitam os direitos 

humanos, como é o caso da eletroconvulsoterapia.  

11)O Brasil é reconhecido mundialmente por políticas de combate ao HIV-AIDS, 

tornando-se referência pelas políticas de prevenção, diagnóstico e acesso ao tratamento. 

O Decreto nº 9.795/2019 reestruturou o Ministério da Saúde e, entre as mudanças, 

extinguiu o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais, passando este a ser uma 

coordenação dentro do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis. Ao acabar com uma experiência que necessitava ser 

ampliada, essa medida retirou a autonomia para definir orçamento e políticas no âmbito 

do HIV/AIDS e hepatites virais. Da mesma forma, a retirada do termo “AIDS” do 

departamento inviabiliza e retira a visibilidade de uma epidemia que necessita ser 

enfrentada a partir das experiências exitosas que salvaram milhões de vidas no Brasil 

nas últimas três décadas. Dados do Ministério da Saúde apontam a queda da taxa de 

mortalidade de 16,5% entre 2014 e 2017. Alterações de políticas públicas de saúde 

fundamentadas em estereótipos e preconceito devem ser combatidas, denunciadas, e 

seus autores devem ser responsabilizados pela morbimortalidade provocada 

voluntariamente. A reestruturação do Ministério da Saúde também omitiu políticas 

importantes como as Práticas Integrativas e Complementares. 

12)O conjunto de ataques e cortes resultantes da EC 95/2016 e política regressiva do 

governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro atinge a seguridade social, tal como 

descrito acima, e a educação pública. Esta última tratada como inimiga do Estado, até 

mesmo com muita “balbúrdia”, o ministro da educação anunciou cortes no orçamento 

de três universidades federais. Diante da reação da população brasileira, tais cortes 

foram “ampliados” para as demais instituições federais de ensino e hospitais 

universitários. A redução orçamentária nas instituições de ensino vem ocorrendo com 

mais intensidade desde 2014.  

13)Essa conjuntura impacta sobre diferentes aspectos do cotidiano do trabalho nas 

instituições públicas, nas políticas públicas e nos direitos dos servidores públicos. 

O 4º CONGRESSO da CSP-CONLUTAS resolve: 

1. Articular e intensificar a luta pela não aprovação da PEC 06/2019 da Contrarreforma 

da Previdência, pelo Senado Federal, com ações unificadas com sindicatos, movimentos 

sociais e entidades representativas da classe trabalhadora; 

2.Promover mobilizações para o enfrentamento aos ataques direcionados ao 

atendimento em saúde mental e à(o) dependente químico(a), denunciando os aspectos 



 

 

preconceituosos, punitivos, mercadológicos, medicalizantes e regressivos das políticas 

públicas em implementação;  

3.Em articulação com fóruns e movimentos em defesa da saúde e das pessoas com 

HIV/AIDS, denunciar e enfrentar as políticas regressivas;  

4. Construir mobilizações para prosseguir na luta contra os ataques à(o)s servidore(a)s e 

aos serviços públicos; 

5.Incorporar no calendário da CSP-Conlutas o dia 17/10,como Dia Nacional de 

Combate ao Assédio no ambiente de trabalho.  
 

 

TESE SOBRE BALANÇO POLÍTICO E PLANO DE AÇÃO - OPRESSÕES 

 

Texto apresentado por ANDES-SN e subscrito por SINDIMETRÔ/ RS, 

SINDICAIXA, Oposição CPERS/ CS, Minoria da Direção do SEPE/ CS, Maioria 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Minoria do 

SINTEF-PB, Oposição SINTEP –PB,  O Guará - Oposição Rodoviária Recife e 

Região Metropolitana, SINDISCOSE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e 

Ordens de Fiscalização Profissional e Entidade Coligadas e Afins do Estado de 

Sergipe,  Minoria da diretoria da Federação dos Professores do Estado de São 

Paulo, Sindppd/RS e Sindicato dos Rodoviários do Ceará.  

 

Considerando que: 

1)É preciso resistir para barrar as contrarreformas e o seu teor discriminatório contra a 

Educação Pública, Mulheres, população LGBTT, população Negra e Indígena 

2)As ações do Governo Bolsonaro desde o início de seu mandato evidenciam seu ódio 

ao Movimento Feminista, Negro, Indígena e LGBTT, tendo em vista suas 

contrarreformas com medidas machista, misógina, lgbttfóbica e racista, seu projeto 

elitista repudia todas as políticas de ações afirmativas e sua narrativa moral e 

discriminatória está sendo usada para justificar os cortes na educação superior e básica, 

um projeto anticiência está em curso como forma de destruir os espaços de diversidade 

e de construção do pensamento crítico.  

3)A Reforma da Previdência proposta por Paulo Guedes é o reflexo das políticas 

discriminatórias do Governo Federal, ao tentar impor a aprovação dessa contrarreforma 

previdenciária cujos impactos mais duros novamente recairão sobre as mulheres, e de 

forma ainda mais perversa nas trabalhadoras rurais e domésticas, hoje composta por sua 

maioria por negras, povos originários e populações tradicionais. Os critérios adotados 

pelo governo desconsideram persistentes formas de desigualdades de gênero no 

trabalho. 



 

 

4)Em 2018, segundo dados da PNAD, do total de mulheres ocupadas, 23,3% 

trabalhavam sem carteira de trabalho e 23,9% estavam em atividades por conta própria 

ou auxiliares da família, ou seja: quase metade (47%) das mulheres inseridas no 

mercado de trabalho não possuía registro em carteira, o que dificulta a contribuição 

previdenciária. As mulheres são mais dependentes da pensão por morte (83,7%, contra 

apenas 16,3% dos homens). Entre os dependentes dos benefícios assistenciais ao 

idoso(a), dentre elas o BPC, que são os obtidos por quem não preencheu os requisitos 

para a aposentadoria, as mulheres também são maioria: 59,1% foram destinados às 

mulheres; e 40,9%, aos homens. Por tudo isso, a reforma representa um projeto 

misógino, um atraso e um ataque às mulheres, especialmente aquelas que são chefas ou 

arrimo de família. Por tudo isso, barrar este projeto de morte é tarefa central para a 

classe trabalhadora. 

5)Na reestruturação dos ministérios ficou evidente o foco sobre as mulheres, como por 

exemplo, com o fim do Ministério dos Direitos Humanos (MDH) e a criação do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A nomeação de uma pastora 

fundamentalista, do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, que defende a 

necessidade do combate a “ideologia de gênero” para este ministério não significou um 

avanço para as mulheres, pois a agenda conservadora está na pauta que retirou a 

população LGBTT das diretrizes de políticas públicas que constavam no MDH e que 

recentemente colocou em risco as famílias que participam do Programa de Proteção de 

Vítimas e Testemunhas do Rio de Janeiro ao suspender repasses financeiros e solicitar 

dados que podem comprometer a identidade e segurança das pessoas envolvidas. 

6)O pedido de desarquivamento da PEC 29/2015, que trata da proibição de qualquer 

tipo de aborto, inclusive nos casos previstos em lei, poderá resultar no aumento da 

mortalidade de mulheres negras e pobres ao propor a alteração do 5º artigo da 

Constituição que garante a “inviolabilidade da vida desde a concepção”. A PEC 

29/2015 desconsidera dados já expostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

cerca de 1 milhão de abortos inseguros são realizados por ano no Brasil, e a cada dois 

dias uma mulher morre por causa de aborto ilegal. Considerando a clandestinidade 

dessa prática, entretanto, os números podem ser ainda maiores. O aborto é, ainda, o 

quinto causador de mortes maternas no país, sendo que as mulheres negras apresentam 

o dobro das chances de vir a óbito em decorrência desse procedimento.   

7)Outro ataque às mulheres foi protagonizado pelo Ministério da Saúde que publicou 

despacho em 03 de maio de 2019 sobre o fim do uso do termo “violência obstétrica” 

afirmando que considera a expressão imprópria e inadequada, por não agregar valor ao 

parto humanizado. Tal medida contraria os dados que apontam o Brasil como um dos 

países que mais realiza cesárias desnecessárias no mundo e com alto índice de 

mortalidade materna, principalmente entre mulheres negras. 

8)A luta contra a LGBTTfobia ganhou espaço no STF ao pautar, por meio da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e do Mandado de Injunção (MI) 

4733, a omissão do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de 

homofobia e de transfobia no cenário em que o Brasil é o país que mais mata a 

população Trans e Travesti.  



 

 

9)No âmbito das universidades, IF e CEFET os ataques desse governo perpassam 

declarações desrespeitosas direcionadas à comunidade acadêmica até o anúncio de 

cortes baseados em justificativas “surreais”. Os cortes progressivos no orçamento das 

IFES desde 2014 afetam, entre outras, as políticas de inclusão e permanência, atingindo 

estudantes negro(a)s e indígenas. A área de Ciências Humanas também é alvo dos 

ataques, onde os cursos e os núcleos de pesquisa direcionados à produção de 

conhecimento sobre gênero, mulheres, população negra, indígena e LGBTT correm 

sérios riscos de descontinuidade.  Os retrocessos são identificados nas investidas de 

grupos conservadores no parlamento Federal e Estadual contra as políticas de reparação 

e ações afirmativas. Precisamos fortalecer a luta na defesa das cotas étnico-raciais, pois 

o discurso fundamentando na democracia racial defendido pelo Governo Federal de que 

“racismo é raro no Brasil”, está inspirando as bancadas de extrema direita a atacar as 

Universidades e sua autonomia quando propõem o fim das leis que garantem a entrada 

de estudantes negros(as) e indígenas por meio de cotas. O movimento escola sem 

partido e a bancada evangélica pretendem impedir o debate sobre a diversidade sexual e 

relações de gênero nas escolas por meio da criminalização do(a)s professore(a)s. 

10)No movimento sindical vem avançando as políticas de combate as opressões, dentre 

elas uma importante conquista: a paridade de gênero nas direções e Centrais sindicais. 

Essa deliberação representa um avanço no combate ao machismo e a misoginia nas 

organizações e entidades classistas, além de contribuir com a construção de políticas de 

inclusão de mulheres nos espaços de liderança da classe trabalhadora. 

 

O 4º CONGRESSO da CSP-CONLUTAS resolve: 

1- Participar e construir a luta em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos com ênfase 

no reconhecimento pelo Ministério da Saúde do termo “violência obstétrica” e na luta 

contra a PEC 29/2015, projeto de emenda constitucional que criminaliza todos os tipos 

de aborto, inclusive os previstos em lei que garantem a vida das mulheres; 

2- Ampliar a política da paridade de gênero para as Secretarias Executivas Estaduais; 

3- Constituir espaços formativos em âmbito nacional e local relacionado a Sindicato e 

as relações de gênero; 

4- Construir políticas que garantam a participação das mulheres nas direções e nas 

instâncias da Central; 

5- Incorporar no calendário da CSP-Conlutas o dia 22/11, como Dia nacional de 

combate ao racismo; 

6 - Incorporar no calendário da CSP-Conlutas o dia 08 de março como dia Internacional 

da greve das mulheres. 

 

 



 

 

TESE SOBRE PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO E O CARÁTER SINDICAL, 

POPULAR E CLASSISTA. 

Texto apresentado por ANDES-SN e subscrito por SINDIMETRÔ/ RS, 

SINDICAIXA, Oposição CPERS/ CS, Minoria da Direção do SEPE/ CS, Maioria 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Minoria do 

SINTEF-PB, Oposição SINTEP –PB,  O Guará - Oposição Rodoviária Recife e 

Região Metropolitana, SINDISCOSE – Sindicato dos Servidores em Conselhos e 

Ordens de Fiscalização Profissional e Entidade Coligadas e Afins do Estado de 

Sergipe,  Minoria da diretoria da Federação dos Professores do Estado de São 

Paulo, Sindppd/RS e Sindicato dos Rodoviários do Ceará.  

Considerando que: 

1)A conjuntura de acirramento da luta de classes, em especial a partir de 2013, em que o 

fechamento dos canais institucionais abertos às demandas populares, por um viés 

reformista e de conciliação de classes, levou a classe a ter nas ruas sua opção de 

resistência. Esse movimento se expressou em vários momentos da história recente do 

nosso país, com destaque para a Marcha dos 100 mil contra a Reforma da Previdência 

de Lula; as mobilizações contra os megaeventos; as greves, etc. Pouco a pouco a ruptura 

subjetiva com o regime de conciliação de classe evidenciou o descontentamento dos 

setores populares com o projeto de governabilidade e com a falta de investimento 

“padrão FIFA” nas políticas sociais. Essas insatisfações levaram às ruas as camadas 

sociais apartadas e marginalizadas de acesso e de usufruto dos direitos sociais em junho 

de 2013. 

2)A quebra do monopólio político parlamentar sintonizou o Brasil numa nova 

conjuntura mundial, marcada por cotidianas, mas não aguda, lutas contra a ordem 

capitalista neoliberal. Assim, abria-se no Estado blindado, uma fresta, que desde o 

início do século XX não se via.  

3)Ainda que ideologicamente difusas e organizativamente débeis, as manifestações de 

junho de 2013 configuraram uma nova situação na luta de classes no Brasil. Acima de 

tudo, as jornadas de junho mostraram que os aparelhos de hegemonia do PT não eram 

mais capazes de pacificar as lutas. Nesse processo, a direita e a extrema-direita 

ampliaram sua organização buscando atingir o(a)s trabalhadore(a)s de forma mais 

massiva. Isso não significa afirmar que as jornadas de junho foram responsáveis pela 

ascensão da extrema-direita, mas sim que resultou das contradições do estágio atual da 

luta de classes no Brasil, assim como do fracasso e do esgotamento da política de 

conciliação de esquerda que, com a crise e as derrotas das esquerdas, abriu espaço o 

qual foi ocupado por setores de direita que souberam dialogar com a insatisfação do(a)s 

trabalhadore(a)s. 



 

 

4)A luta de classe se agravava no Brasil e os ataques do governo da extrema-direita 

contra os serviços públicos e os direitos sociais, ficando explícita a necessidade de 

construção de uma frente unitária de resistência para além das organizações que já 

construímos, a qual fosse capaz de aglutinar mais organizações e entidades. A 

dificuldade de se organizar uma greve geral com as centrais engessadas pela burocracia 

é outro elemento norteador do debate e da necessidade de ampliar o arco de unidade de 

ação. Nessa conjuntura, a CSP-CONLUTAS se coloca como entidade com disposição 

para radicalizar e avançar na pauta de defesa dos direitos. 

5)O Brasil vive um momento de acirramento da luta de classe. As organizações e os 

fóruns unitários existentes em que atuamos cumprem, sem dúvida, um papel 

progressivo na organização das lutas em favor da classe trabalhadora.  

6)A CSP-CONLUTAS, no último período, foi um agente dinâmico e progressivo na 

organização de ações envolvendo diferentes sindicatos e movimentos populares 

combativos da classe trabalhadora. Sua contribuição para a construção da Greve Geral 

de 2017 e de outras lutas desse período foi fundamental. Todavia, a CSP-CONLUTAS, 

não obstante todas as suas contribuições para o processo de reorganização da classe 

trabalhadora, é um instrumento que sozinho não será capaz de dar respostas aos desafios 

postos pelo atual momento histórico. A recente conjuntura exige da classe trabalhadora 

e de suas direções um instrumento muito mais amplo que possa contribuir na luta contra 

os gravíssimos ataques que se apresentam hoje. Por isso, defendemos que é necessário 

avançar no processo de reorganização da classe trabalhadora e superar a polarização 

entre, de um lado, conciliação de classe e, de outro, saídas fascistas e mais 

neoliberalismo. É fundamental fortalecer a unidade da classe trabalhadora e fomentar 

entre trabalhadore(a)s e suas diversas organizações sindicais e populares pela 

construção de uma frente ampla em defesa da democracia a fim de enfrentar a atual 

ofensiva burguesa. 

7)Uma nova conjuntura se abre com o esgotamento do processo de reorganização da 

classe trabalhadora a partir da crise do projeto de conciliação de classe e da saída do PT 

do governo federal, ao mesmo tempo em que cresce o projeto da extrema-direita no 

Brasil. Nessa conjuntura, uma nova quadra se abre para a perspectiva de reorganização 

da classe trabalhadora, que demanda um movimento duplo, por um lado de resistência 

no âmbito das organizações e das lutas contra a retirada de direitos e em defesa das 

liberdades democráticas, e por outro da necessidade de se construir um projeto 

estratégico para a classe trabalhadora. Projeto esse que demanda uma ação unitária e 

estratégica que amplie os horizontes das atuais organizações políticas. Nesse processo, é 

necessário lutar contra o sectarismo e pela ampliação do diálogo e da construção 

unitária com setores classistas da classe trabalhadora.  

 



 

 

O 4º CONGRESSO da CSP-CONLUTAS resolve: 

1- Que em todos os estados em que está organizada irá contribuir para a 

organização/fundação do Fórum Sindical Popular e de Juventudes por Direitos e 

Liberdades Democráticas; 

2-  Que em articulação com outras entidades, movimentos sociais e organizações, 

envidará esforços para a construção de um Encontro Nacional da Classe 

Trabalhadora. 

 

TESE GLOBAL 

Apresentada por ANDES-SN 

Mais de dez anos depois da crise econômica de 2007/2008, pode-se reafirmar o 

diagnóstico de que se trata da mais grave crise do capitalismo desde a Grande 

Depressão de 1929. Desde então, o capital e seus representantes responderam apenas 

com medidas que ampliaram a destruição do meio ambiente, colocaram a desigualdade 

social em níveis históricos recordes e que resultaram em uma conjuntura social e 

econômica profundamente instável. A Europa  está se transformando rapidamente num 

campo de batalhas. A persistente luta, de seis meses de duração, dos Coletes Amarelos 

na França, a revolta dos trabalhadore(a)s na Hungria contra a "lei da escravidão" 

introduzida pelo regime fascista de Orban, as revoltas em massa e manifestações na 

Sérvia, Albânia, Romênia e nos Bálcãs, são o prelúdio de uma nova onda de confrontos 

sociais e convulsões políticas no continente europeu. 

A crise capitalista tem intensificado a luta de classes internacional, como 

demonstram os levantes na Argélia, no Sudão e no Haiti. Mais de uma década depois de 

sua erupção, ela permanece sem solução e ingressa em uma nova fase. Todas as 

medidas extraordinárias usadas no período recente (pacotes de estímulo, flexibilização 

monetária, etc), estão esgotadas e produziram bolhas especulativas maiores do que 

aquelas que estouraram em 2007-2008 (por exemplo, o mercado global de derivativos 

tem um valor nominal de US$1,2 quadrilhão). O FMI advertiu que a economia mundial 

está enfrentando, em 2019-2020, uma “desaceleração global sincronizada”. Como 

centro do capitalismo mundial, os EUA, admite o impasse de seu sistema e o medo do 

surgimento de alternativas. Em seu discurso sobre o Estado da União de 2019, em 

janeiro passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, achou necessário 

alertar para o “perigo do socialismo” surgindo, pela primeira vez, “de dentro da 

América”, não mais da União Soviética. 

Por enquanto, as respostas da classe dominante em nível mundial apenas 

pioraram a situação. As políticas de austeridade aplicadas para salvar banqueiros pela 

liquidação de direitos sociais ou pela intensificação da exploração da classe 

trabalhadora resultou em uma situação catastrófica. A crescente concentração de riqueza 

atingiu níveis assustadores. Apenas entre 2017 e 2018 a riqueza dos bilionários cresceu 

US$2,5 bilhões por dia, enquanto os 3,8 bilhões mais pobres do mundo empobreceram 

11%, isto significa que metade da população mundial vive com menos de US$5,50 por 



 

 

dia. Assim, a crise internacional do capitalismo gerou novas expressões do pauperismo 

da classe trabalhadora. Ela se expressa, por exemplo, na situação de milhões de 

refugiados e imigrantes no mundo – atingindo Europa, EUA e, inclusive, o Brasil. 

Não há qualquer cenário que indique uma saída duradoura da crise econômica. 

Ainda que tenha existido recuperação em algumas partes da economia mundial (que se 

expressou, por exemplo, no, tão propalado por Trump, crescimento do PIB dos EUA em 

2018), há sinais claros de que isto não é duradouro. 

No Brasil, o aprofundamento da crise internacional do capital, o avanço da 

direita em várias partes do mundo, o papel político da mídia hegemônica, o legado do 

projeto de conciliação de classe e a crise das esquerdas permitiram a vitória nas urnas 

do projeto de extrema-direita encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, o qual tem 

aprofundado, de forma qualitativa, os ataques e a liquidação dos direitos da classe 

trabalhadora. Essas afrontas são expressas pelo conjunto de regressões em curso no 

campo político, econômico, social, cultural e ideológico, por medidas provisórias, 

decretos, projetos de leis e Propostas de Emendas Constitucionais (PEC) que retiram 

direitos e destroem as políticas sociais. 

A eleição do governo federal de extrema-direita foi antecedida pelos limites da 

política de conciliação de classes em um cenário de crise econômica, pela 

instrumentalização do judiciário e seus dispositivos (como a Operação Lava-Jato) pela 

burguesia e seus representantes com a finalidade de empossar Temer e, assim, acelerar a 

agenda de políticas de austeridade que operam para fazer a classe trabalhadora pagar 

pela crise criada por empresários e patrões.  

Ataques contra direitos sociais, descrédito das instituições da democracia 

burguesa, erros da esquerda e uma campanha com base em Fake News, em um cenário 

de profunda crise econômica, facilitaram a vitória da extrema-direita, a qual se tornou 

atrativa por sua capacidade de se apresentar como uma alternativa radical em situação 

de deterioração social, pela postura de aparente oposição ao governo, pelo discurso que 

reforça processos dominantes na formação sócio histórica brasileira (nacionalismo, 

homofobia, moral cristã conservadora, machismo, racismo, etc.), por um 

anticomunismo militante paranoico e pelo uso de figuras e de líderes carismáticos e/ou 

religiosos.  

Apesar das promessas de “mudar tudo o que está aí”, o cenário econômico do 

Brasil não melhorou após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, não 

reduziu a instabilidade da situação política. A disputa entre as diferentes frações que o 

apoiaram durante o processo eleitoral demonstra que, apesar da unidade programática 

em torno de políticas privatizantes, subservientes ao imperialismo e de austeridade, há 

contradições inerentes ao governo Bolsonaro. Em segundo lugar, os primeiros dias do 

governo ficaram marcados por diversos escândalos e indícios explícitos em crimes de 



 

 

corrupção. A proximidade do clã Bolsonaro com milícias e o verdadeiro laranjal de 

lavagem de dinheiro em que está mergulhado o PSL e seus aliados mostram que o atual 

governo representa o que há de pior na política brasileira. 

A proposta de contrarreforma da Previdência, apresentada pelo governo federal 

como forma de combate aos privilégios, representa o fim da Previdência Social Pública, 

pois acaba com o princípio da solidariedade e institui a capitalização. A proposta 

também promove a desconstitucionalização da Previdência e modifica as regras da 

assistência social retirando direitos do(a)s trabalhadore(a)s mais pauperizado(a)s.  

Nessa conjuntura de retirada de direitos, procurou enfraquecer a atuação dos 

sindicatos, com a edição da MP 873, em 1
o
 de março de 2019, que ferindo a autonomia 

e a liberdade sindical, alterou a forma de arrecadação da mensalidade sindical proibindo 

os descontos por consignação em folha e exigindo a autorização expressa e individual 

do(a) professor(a) para o desconto por boleto bancário. 

Sérgio Moro, Ministro da Justiça e da Segurança Pública, propôs um pacote 

“anticrime” ao Congresso Nacional, composto por vários projetos de lei, que, dentre 

outros aspectos, aprofunda a criminalização dos movimentos sociais. 

As políticas ultraliberais do governo federal, que atacam os direitos do(a)s 

trabalhadore(a)s em geral, são articuladas com políticas ultraconservadoras marcadas 

pelo machismo, racismo, LGBTTfobia e capacitismo defendidos pelo Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Damares. O revanchismo contra 

mulheres e populações LGBTT que emanam, especialmente, do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, abriram espaço para ataques políticos e violentos 

contra mulheres e populações LGBTT, resultado direto do espaço conquistado pelo 

fundamentalismo cristão no interior do governo Bolsonaro. São políticas que atacam os 

direitos específicos de populações LGBTT, mulheres, pessoas com deficiências, negros 

e negras, povos originários, quilombolas dentre outros. Esses assédios estão 

estreitamente associados com o aumento gigantesco no número de feminicídios, nos 

ataques contra os povos indígenas, no aumento no número de mortes por conflitos no 

campo, etc. 

Nessa conjuntura nacional desfavorável, os governos estaduais também 

incrementaram seus ataques. Em diversos estados (GO, MG, RN, RS) servidore(a)s 

público(a)s não receberam seus salários ou estão recebendo em parcelas distribuídas ao 

longo do ano. Na Bahia, Rui Costa (PT) implementou uma Reforma da Previdência tão 

draconiana quanto aquela proposta pelo presidente Jair Bolsonaro e está respondendo ao 

movimento grevista das universidades estaduais da Bahia com corte de salário e sem 

estabelecer qualquer diálogo. O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) e 

partidos coligados, como o PSL, vêm promovendo políticas que ameaçam o processo de 



 

 

democratização das universidades estaduais com o ataque às políticas de cotas raciais, 

bem como defendido uma política de genocídio à população negra e moradora de 

favelas.    

O cenário econômico do Brasil não melhorou. O crescimento do PIB tem se 

mantido em números pífios: 0,98% em 2017, 1,1% em 2018 e previsão, pelo Banco 

Central, de 1,6% para 2019, enquanto economistas preveem um cenário de depressão. 

Da mesma forma, a balança comercial ainda apresenta valores positivos, mas a 

tendência de redução permanece: entre 2016 e 2017, o saldo da balança comercial foi de 

US$ 67,5 bilhões; entre 2017 e 2018 foi de US$ 56 bilhões; e o saldo do primeiro 

trimestre de 2019 foi 11,1% menor do que o existente no mesmo período de 2018, 

ficando na casa de US$ 10,8 bilhões.  

Pesquisa realizada e divulgada pelo IBGE mostra que o desemprego, nos 

primeiros três meses, aumentou em 12,7%. São mais de 13,4 milhões 

desempregado(a)s, destes 5,2 milhões procuram emprego há mais de um ano.  

Na educação, por meio de um discurso do enxugamento da máquina e da 

economia em nome da crise, o governo federal de extrema-direita optou por cortar 

diretamente verbas orçamentárias das políticas públicas sociais como a educação. Ao 

mesmo tempo, há a facilitação para a terceirização da educação pública, os convênios 

com os grandes grupos empresariais privados que atuam no Brasil e no mundo. 

Dessa maneira, é fundamental tratar, de forma conjunta, as contrarreformas da 

educação (reforma do ensino médio, BNCC, etc.) e as medidas de austeridade 

econômica (contrarreforma trabalhista e EC 95/2016) adotadas pelo governo Temer, e 

os recentes ataques proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro.  

O Movimento Escola sem Partido, além de instituir a naturalização do binarismo 

de gênero, LGBTTfobia e o racismo, cria as condições para a criminalização de 

professore(a)s que assumem posicionamentos críticos ao considerar doutrinação toda 

forma de manifestação, de informação e de discussão que questione a sociabilidade 

derivada desse modo de produção. As escolas militarizadas estabelecem um padrão 

estético que viola o direito da criança e do(a) adolescente sobre o próprio corpo, uma 

vez que impõem um tipo específico de corte de cabelo, proíbem o uso de brincos, 

piercing, óculos escuros, cavanhaque, etc. A compreensão da diversidade e da 

individualidade são restritas. As pessoas transexuais, as mulheres lésbicas, os homens 

gays, o(a)s negro(a)s terão que se submeter ao padrão estético, de identidade de gênero 

binário e heteronormativo. 

Um dos principais alvos de ataque foi a autonomia universitária, que diariamente 

é alvo de anúncio de alguma medida provisória, portaria ou decreto presidencial que 

interfere na autonomia universitária. O governo de extrema-direita Bolsonaro atacou 



 

 

diretamente a frágil autonomia universitária em diferentes ocasiões. No dia 17 de julho 

o MEC anunciou o projeto FUTURE-SE, “Programa Institutos e Universidades 

Empreendedoras e Inovadoras”, que tem por finalidade: “o fortalecimento da autonomia 

administrativa e financeira das Instituições Federais de Ensino Superior- IFES, por meio 

de parceria com organizações sociais e do fomento à capitação de recursos próprios”, 

que representa a mais profunda contrarreforma da educação superior no rumo da 

privatização do ensino. 

Nessa conjuntura, uma nova quadra se abre para a perspectiva de reorganização 

da classe trabalhadora, que demanda um movimento duplo, por um lado de resistência 

no âmbito das organizações e das lutas contra a retirada de direitos e em defesa das 

liberdades democráticas, e por outro da necessidade de se construir um projeto 

estratégico para a classe trabalhadora. Projeto esse que demanda uma ação unitária e 

estratégica que amplie os horizontes das atuais organizações políticas. Nesse processo, é 

necessário lutar contra o sectarismo e pela ampliação do diálogo e da construção 

unitária com setores classistas da classe trabalhadora. Para isso é necessário lutar pela 

ampliação dos horizontes de nossa central sindical, construir o Fórum Sindical, Popular 

e de Juventudes por direitos e liberdades democráticas como espaço de unidade de ação 

visando a construção de um grande encontro da classe trabalhadora no Brasil. 

 

 

 


