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Na urgência e emergência, 
mata perder tempo
A pandemia agravou tudo o 

que já vinha acontecendo 
antes no país: desemprego (com 
taxas crescentes para a juventu-
de, negros e negras, mulheres), 
piora nas condições de trabalho 
(exposição a agentes biológicos 
sem medidas de proteção, jorna-
das exaustivas, sobretudo para as 
mulheres, que acumulam de for-
ma desigual as tarefas domésticas 
e do cuidado), corte de salários, 
deterioração da situação social 
(afetando, de maneira particular, 
indígenas e quilombolas), misé-
ria, redução das políticas públicas 
e sociais, depressão da atividade 
econômica, ampliação da violên-
cia doméstica contra mulheres e 
crianças, e até mesmo (como vem 
ocorrendo em São Paulo) esca-
lada dos assassinatos cometidos 
pela Polícia Militar, tendo como 
alvo principal jovens da periferia. 

Tudo isto piorado pela trágica 
situação de saúde pública, advin-
da com a pandemia do coronaví-
rus, com previsões de que mor-
ram no mínimo 40 mil pessoas, 
na sua maioria trabalhadores, pe-
riféricos, pobres, negros e negras.

Este é o pano de fundo do 
aprofundamento dos conflitos no 
país, inclusive no interior do gol-
pismo. Os episódios mais recen-
tes deste conflito foram as demis-
sões de Mandetta e de Moro e o 
inquérito aberto contra Bolsonaro 
no STF. 

O conflito no interior do gol-
pismo pode ter dois desenlaces: a 
vitória ou a derrota do clã. Sendo 

que a derrota do clã poderia assu-
mir várias formas institucionais, 
por exemplo: o golpe explícito, a 
tutela militar, o afastamento tem-
porário para julgamento por cri-
me, o impeachment com a substi-
tuição pelo vice.

A derrota do clã, se patrocina-
da por um setor do golpismo, não 
vai causar mudança na política ul-
traliberal. E a depender de como 
ocorra, a derrota do clã pode in-
clusive ser acompanhada de me-
didas ainda mais restritivas às li-
berdades democráticas. 

Entretanto, o governo Bol-
sonaro, apesar de todos os seus 
crimes, da sua subserviência aos 
interesses estrangeiros e impe-
rialistas, da destruição dos direi-
tos sociais, do caráter liberticida, 
misógino, racista, homofóbico e 
fundamentalista e de seu apoio à 
devastação dos biomas naturais 
(Amazônia, Cerrado, parques fe-
derais), segue mantendo apoio 
popular e importante respaldo nas 
Forças Armadas, polícias milita-
res, milícias e, por último, mas 
não menos importante, em seto-
res do grande empresariado, es-
pecialmente financeiro, de parte 
de oligopólio da mídia, em seto-
res do agronegócio e em cúpulas 
de igrejas conservadoras, que tem 
grande influência popular. 

Por tudo isto, mas também de-
vido ao modus operandi do pre-
sidente e seu clã, Bolsonaro não 
vai cair de podre. Nem pedir para 
sair.

É verdade que viveremos, nos 
próximos dias, semanas e me-
ses, um agravamento da situação 
sanitária, da situação social e da 
situação econômica. E também 
é verdade que isso vai ampliar o 
desgaste do cavernícola. Mas a 
evolução catastrófica dos acon-
tecimentos, em ambiente de pan-
demia, isolamento social e decor-
rente dificuldade de mobilização 
por parte dos setores democráti-
cos e populares, pode fazer a si-
tuação evoluir de maneira radical, 
rápida e surpreendente, seja pela 
esquerda, seja pela direita.

Ou seja: o agravamento da si-
tuação pode criar condições para 
uma saída ainda mais “pela direi-

ta” e ainda mais “por cima”, para 
a crise brasileira.

Também por isto, torna-se de-
cisivo que o PT contribua para 
coesionar o campo democrático 
e popular em torno de uma saída 
de conjunto para a situação, uma 
saída política que crie as melhores 
condições não apenas para a apli-
cação de um programa de emer-
gência em defesa da vida, do em-
prego e da renda, mas também um 
programa de reformas estruturais 
e de defesa do meio-ambiente.

Apesar das dificuldades deste 
momento de pandemia e relativo 
distanciamento social, o PT não 
pode se resignar a fazer lives e 
disputar as redes sociais. 

Nem pode aceitar ceder no 
programa, para supostamente 
conseguir “furar a bolha” da gran-
de imprensa, conseguindo alguns 
segundos de tempo nos mesmos 
noticiários que gastam horas ten-
tando nos desmoralizar.

O PT deve lutar com todas 
as suas energias para defender a 
vida, o emprego e a renda da clas-
se trabalhadora. Isso inclui ofere-
cer soluções concretas imediatas 
à crise sanitária. Por exemplo, de-
fendendo:

*a ampliação dos recursos do 
SUS;

*a viabilização da testagem 
em massa;

*a manutenção e ampliação do 
distanciamento social;

“Quem deseja uma saída 
da crise, que seja “pela 
esquerda” e “por baixo”, 
não pode esperar, tem 
que agir.
Agir significa organizar 
imediatamente – de 
maneira articulada com 
as inúmeras medidas 
práticas e legislativas 
em defesa da vida, do 
emprego e da renda – a 
campanha pelo Fora 
Bolsonaro, nas suas 
variadas dimensões.

”
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*a garantia de equipamentos 
de proteção individual (EPI) para 
os trabalhadores da saúde e servi-
ços essenciais;

*a distribuição gratuita de 
máscaras e outros produtos neces-
sários para a proteção individual;

*colocar sob regulação do 
SUS todos os leitos privados de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) existentes no Brasil.

O PT deve, também, lutar para 
impedir demissões, redução de 
salários, cortes nas políticas pú-
blicas e, ademais, garantir renda e 
moradia emergencial para os que 
estão em situação vulnerável, in-
clusive as pessoas em situação de 
rua.

Isso inclui, ainda, a solidarie-
dade de classe, através de redes 
de ajuda mútua e acolhimento 
que fortaleçam a coesão comu-
nitária para resistência e sobrevi-
vência em momentos de crises e 
dificuldades. Não uma concepção 
paternalista da ação caridosa, mas 
solidariedade de classe, politiza-
da, que saiba demonstrar, para o 
povo, que as soluções verdadeiras 
dependem de uma alternativa po-
lítica.

Simultaneamente, cabe ao PT 
lutar com todas as suas energias 
pelo fora Bolsonaro e Mourão, 
fora seu governo e suas políticas. 

Quem deseja uma saída da 
crise, que seja “pela esquerda” 
e “por baixo”, não pode esperar, 
tem que agir.

Agir significa organizar ime-
diatamente – de maneira articula-
da com as inúmeras medidas prá-
ticas e legislativas em defesa da 
vida, do emprego e da renda – a 
campanha pelo Fora Bolsonaro, 

nas suas variadas dimensões:

*a difusão maciça e massiva 
da palavra de ordem, nestes tem-
pos de quarentena;

*a apresentação de um pedido 
de impeachment, fundamentado 
na defesa da vida e da democra-
cia, articulado com a defesa de 
novas eleições presidenciais, que 
ao mesmo tempo que proponha 
o impeachment do presidente, 
marque posição contra a posse do 
vice e a continuidade do governo 
e suas políticas;

*a campanha pela aprovação 
da PEC das Diretas, que prevê 
eleições presidenciais em 90 dias;

*a pressão para que o TSE jul-
gue a impugnação da chapa.

É urgente organizar a campa-
nha Fora Bolsonaro, em primeiro 
lugar para contrapor aos que, na 
esquerda, no centro e na direita, 

adotam a tática de “dar tempo ao 
tempo”, para deixar “Bolsonaro 
sangrar até 2022”.

É urgente organizar a campa-
nha Fora Bolsonaro, em segundo 
lutar, para contrapor aos que, no 
centro e na direita, criticam Bol-
sonaro, mas apoiam seu programa 
econômico e social e, inclusive 
por isso, vão pouco a pouco ce-
dendo às suas pressões no terreno 
sanitário.

Mas o mais importante moti-
vo pelo qual é urgente organizar 
a campanha pelo Fora Bolsonaro, 
é para dar ao povo uma perspecti-
va e um instrumento político para 
enfrentar a extrema-direita enca-
beçada pelo cavernícola.

É preciso estar atento para o 
fato de que, mesmo desgastados, 
o governo Bolsonaro e a extre-
ma-direita estão escalando a cri-
se. Não se trata apenas do que o 

governo está fazendo ou deixando 
de fazer, no terreno das ações ad-
ministrativas. Trata-se, principal-
mente, dos apelos 100% explíci-
tos à guerra civil, ao fechamento 
das instituições e ao extermínio 
físico da esquerda.

Não há nenhum motivo para 
acharmos que esta radicalização 
se trata de mera retórica. Ou agi-
mos imediatamente, ou poderá ser 
tarde demais. O vírus mata, o Bol-
sonavírus também.

Estes são os temas tratados 
neste edição de maio do jornal 
Página 13, a segunda que circu-
la em tempos de pandemia e que, 
portanto, tem apenas uma versão 
digital, escrita 

integralmente por negros e ne-
gras que militam na tendência pe-
tista Articulação de Esquerda. 

Os editores

Roberto Parizotti/FotosPublicas
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Sanders e o Sonho Americano
nMateus Santos

E m 8 de abril, Bernie San-
ders anunciou sua desistên-

cia na corrida entre os pré-candi-
datos à presidência dos Estados 
Unidos pelo partido democrata. 
Num processo que contou com 
nomes como o do ex-prefeito de 
Nova York, o magnata Michael 
Bloomberg e do antigo vice-pre-
sidente estadunidense Joe Biden, 
o cenário hoje é de caminho aber-
to para este último, que já gozava 
de grande vantagem (1435 x 984 
delegados). 

Considerado uma relativa sur-
presa no pleito de 2016 ao ter fi-
cado em segundo lugar nas primá-
rias, o senador chegou a liderar 
em alguns momentos a atual dis-
puta interna entre os democratas, 
mas sucumbiu diante do rápido 
crescimento de Biden, inclusive 
sendo vencido em Estados que, 
segundo especialistas, poderiam 
ter lhe dado um melhor resultado. 

Tendo a simpatia de um elei-
torado mais jovem e progressista, 
as propostas de Sanders em torno 
de uma discussão estrutural sobre 
o Estado e a sociedade estaduni-
dense se constituíram em espe-
rança para as esquerdas em todo 
mundo, quanto a possibilidade de 
alguma mudança no centro do ca-
pitalismo. Temas como o sistema 
de saúde, o sistema carcerário e o 
ensino superior pareciam ser fun-
damentais no desenvolvimento de 
um contraponto ao avanço dos se-
tores mais conservadores.

Uma vez mais, contudo, uma 
candidatura desta natureza não 
decolou. Diante do radicalismo 
da situação, a principal oposição 
estadunidense parece se acomo-
dar diante de um nome modera-
do, defensor do legado Obama. 
Com idade avançada, não se sabe 
ao certo se o senador de Wermont 

tentará, numa provável disputa 
em 2024, emplacar seu nome no 
interior da corrida democrata.

O fracasso de Sanders expres-
sa a necessidade de um debate 
fundamental sobre a organização 
dos setores mais progressistas e 
de esquerda nos Estados Unidos. 
Tal discussão passa não somente 
pelas condições da política atual 
estadunidense, mas também pelo 
entendimento de verdadeiros en-
traves históricos na formação da 
República Estadunidense. 

Em meio ao desafio de cons-
truir um Estado Nacional a partir 
do último quarto do século XVIII, 
democracia, liberdade, cidadania 
e autonomia foram conceitos ca-
ros às elites estadunidenses, mol-
dados e discutidos conforme o 
contexto de um Estado sem uma 
nação, de um Estado composto 
por vários estados e de um grito 
de liberdade diante da existência 
da escravidão. Na própria nar-
rativa de independência das 13 
colônias, as clivagens entre as 
elites locais e a Coroa Britânica 
ocuparam a totalidade das análi-
ses explicativas, deixando de lado 
outras concepções políticas fun-

damentais, como aquelas defen-
didas e empreendidas por outros 
setores da sociedade no Atlântico 
Norte, tais como os marinheiros e 
os escravos. No primeiro territó-
rio independente do Novo Mun-
do, a capacidade de incisão dos 
mais pobres e de outros setores 
da sociedade esteve comprometi-
da diante dos combates ao que se 
chamou de “excesso de democra-
cia”.

Entre moderações e silencia-
mentos, políticas abertas de ódio 
e racismos velados, a democracia 
estadunidense caminhou como 
um sistema representativo sem 
promoção de uma efetiva repre-
sentação de todas as forças políti-
cas que se apresentam como reais 
alternativas naquela sociedade. 
No âmbito de um sistema pratica-
mente bipartidário, Democratas e 
Republicanos disputam governos 
entre si, mas, de certa maneira, 
mantêm o poder, na medida em 
que não expressam divergências 
sistêmicas e estruturais quanto às 
concepções de EUA e de mundo. 

Olhando para a conjuntura 
mais recente, consensos políticos 
entre os partidos mais competi-

tivos são cada vez mais visíveis. 
Do ponto de vista da Política 
Externa, por exemplo, o engaja-
mento aberto à chamada Guerra 
ao Terror durante o mandato do 
Republicano Bush deu lugar a ou-
tra forma ainda perversa de rela-
cionamento com os países do Sul 
Global. Intervenções militares di-
retas e indiretas, além de guerras 
híbridas marcaram o mandato do 
Democrata Obama.  

Como defendeu M. J. Heale, 
as promessas de 1776, em certa 
medida, não saíram totalmente do 
papel. A luta por direitos e trans-
formação estrutural nos EUA é 
ainda tarefa cotidiana de muitos 
indivíduos excluídos e oprimidos 
pelo manto do “Sonho America-
no”. A superação de tal condição 
passa necessariamente pela nega-
ção das estruturas políticas que 
sustentaram um projeto de poder 
para poucos. A reorganização dos 
setores mais progressistas e de es-
querda, indo além da bipolaridade 
partidária, é condição necessária 
para a denúncia de uma situação 
autoritária.

Mateus Santos é militante do 
PT Bahia

“O fracasso de Sanders expressa a 
necessidade de um debate fundamental 
sobre a organização dos setores 
mais progressistas e de esquerda nos 
Estados Unidos. Tal discussão passa não 
somente pelas condições da política 
atual estadunidense, mas também pelo 
entendimento de verdadeiros entraves 
históricos na formação da República 
Estadunidense. ”
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O continente africano foi o últi-
mo no mundo a ser atingido 

pela pandemia do Covid-19. So-
mente em 26 de fevereiro, quando 
no mundo inteiro mais de 80 mil 
casos já haviam sido confirmados, 
houve o registro do primeiro caso 
no continente. De lá para cá, o le-
vantamento divulgado no dia 02 
de maio pelo Centro de Controlo 
e Prevenção de Doenças da União 
Africana registrou 1.689 mortes, 
40.746 casos confirmados da doen-
ça, além de 13.383 pessoas recupe-
radas. 

Embora os números africanos 
sejam bem mais baixos do que a 
maioria dos  lugares do planeta – 
somente a cidade de São Paulo, 
mesmo com altas taxas de subno-
tificação, já registra mais mortes 
que toda a África – as expectati-
vas sobre o impacto da doença no 
continente seguem catastróficas. O 
afropessimismo, conceito que diz 
respeito às distorções da realida-
de africana, construídas a partir da 
divulgação única de informações 
negativas a respeito continente, ga-
nha nova força nos discursos pro-
duzidos pela mídia e organizações 
internacionais que, de maneira 
geral descredibilizam os números 
apresentados e a capacidade dos 
governos em lidar com a pande-
mia. 

A Comissão da Organização 
das Nações Unidas para a África 
projetou um cenário em que 1,2 
bilhão dos 1,3 bilhão de habitan-
tes da África seriam contaminados 
em caso de não-implantação de 
medidas preventivas por parte dos 
Estados africanos. A divulgação 
deste plano de projeção se deu, no 
entanto, num momento em que di-
versas medidas já haviam sido im-
plementadas por parte de diversos 

governos africanos: em África, há 
43 países com as fronteiras total-
mente fechadas, sete com circula-
ção aérea suspensa, três com restri-
ções de entrada e saída e dois com 
restrições de entrada a cidadãos de 
países de risco.

 A OMS também revelou preo-
cupações em relação a um possível 
crescimento da doença diante da 
precária estrutura dos sistemas de 
saúde africanos. A afirmação se ba-
seia na comparação com a África 
do Sul, “uma das melhores econo-
mias da região”. Mas no caso sul 
africano, como em outros ao redor 
do mundo, a desigualdade social 
e o racismo tem se mostrado tão 
cruéis quanto o vírus: crescem no 
país os casos relatados de truculên-
cia policial nos bairros mais pobres 
a partir da decisão do governo de 
colocar militares nas ruas para ga-
rantir o isolamento social. Nesses 
lugares, de maioria negra, a popu-
lação precisa sair com mais frequ-
ência de casa para realizar tarefas 
essenciais como buscar água, ou 
mesmo para buscar comida, uma 
vez que à população em geral fal-
tam recursos para fazer estoques.

Embora a maioria dos estudos 
científicos e relatórios de órgãos 
internacionais insistam na relação 
entre desenvolvimento econômico 
e impacto do vírus, o microbiolo-
gista Vlademir Cantarelli destaca 
como, na África, a grande quanti-
dade de pessoas que moram distan-
tes dos grandes centros onde costu-
ma circular o vírus, e a organização 
de boa parte da população africana 
em pequenas cidades pode colabo-
rar para minimizar o impacto da 
doença. Angola, por exemplo, reto-
ma gradualmente o funcionamento 
em 17 das 18 províncias, uma vez 
que a capital Luanda concentra to-
dos os casos de Covid registrados 
no país. 

Longe das visões catastrofistas, 
a África vem realizando um deba-
te interno para conter os efeitos do 
vírus não só na saúde, mas também 
nas economias dos países africa-
nos. À exemplo disso, 50 intelec-
tuais africanos assinam um docu-
mento em que analisam a situação 
dos países e propõem que soluções 
para o continente sejam tomadas 
em conjunto. Destacam que a re-
ativação do afropessimismo é um 

dos fatores que mais pode prejudi-
car a economia no curto e médio 
prazos e que a principal fragilidade 
do continente nesse momento é a 
forte dependência externa. Mesmo 
diante dessa análise, acreditam na 
capacidade e criatividade do povo 
africano e colocam como tarefas 
urgentes para a África “a produção 
local de serviços de saúde de qua-
lidade, o processamento local de 
matérias-primas para criar valor e 
emprego e a diversificação produ-
tiva da base”.

Um cenário de alta proliferação 
do vírus na África obviamente não 
está descartado e as consequências 
são imprevisíveis, porém nesse 
momento, tal como em tantos ou-
tros na história, o Ocidente tem ne-
gado à África o direito de contar a 
sua história e propor suas próprias 
soluções. O isolamento social e o 
fechamento de fronteiras impõem, 
entretanto, um cenário em que mui-
tas e novas possibilidades de viver 
e se relacionar podem surgir inter-
namente. Repensar nossos modos 
de vida é urgente e necessário. 

Roberta Calixto é secretária 
adjunta da juventude do PT-RJ

O COVID na África
nRoberta Calixto
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Fora, antes que seja tarde demais!

A pesar de uma evidente sub-
notificação, principalmente 

pela baixa quantidade de testes 
realizados, o Brasil é o país com 
o maior número de pessoas con-
taminadas, mortas e com a mais 
elevada taxa de letalidade da co-
vid-19 na América Latina. O país 
ultrapassou no início do mês de 
maio mais de 100.000 casos e 
mais de 10.000 óbitos. Modelos 
analíticos indicam que caso seja 
adotada uma política mais firme 
de isolamento, o melhor cenário é 
de que ocorram aproximadamen-
te 40.000 mortes, sendo que uma 
flexibilização das medidas pode 
elevar este número para milhões.

Frente a esta constatação, Bol-
sonaro e seu governo continuam 
atuando como os principais alia-
dos do vírus. O governo federal 
não age no combate a pandemia e 
relegou as ações para os estados e 
municípios. Além disso, tem usa-
do a crise sanitária como arma po-
lítica, coesionando sua base social 
contra os adversários, eliminando 
ex-aliados, concentrando mais 
poderes e travando uma disputa 
em busca de cada vez mais con-
trole sobre o aparato de Estado.

Nesta disputa, Bolsonaro tem 
contado com o apoio de setores 
importantes das forças armadas 
(principalmente do exército), das 
polícias militares, das milícias, do 
empresariado e de uma fração do 
oligopólio da mídia associada aos 
grupos evangélicos mais conser-
vadores.

É, portanto, entre o avanço de 
um vírus mortal e a escalada auto-
ritária de um governo neofascis-
ta e ultraliberal que se encontram 
as trabalhadoras e os trabalhado-

res no Brasil. Por esta razão, a 
luta travada pela classe no país 
é indissociável do enfrentamento 
conjunto ao vírus e ao governo de 
Jair Bolsonaro.

Esta luta, por sua vez, que já 
vinha sendo travada de forma frá-
gil, está se dando em condições 
ainda mais desfavoráveis para os 
trabalhadores, principalmente os 
mais pobres, neste momento de 
pandemia. Apenas alguns setores 
da classe trabalhadora, apesar e 
contra as políticas do governo fe-
deral, estão conseguindo manter 
sua renda, seus empregos e seguir 
as recomendações de distancia-
mento social. 

Mas uma parcela expressiva 
do povo não está conseguindo 
garantir sequer sua moradia, sua 
alimentação ou a higiene para se 
proteger do vírus. Nesse aspecto, 
a pandemia tem evidenciado a ca-
tástrofe que significou o desmon-
te do Estado brasileiro iniciado a 
partir do golpe de 2016, afetando 
diretamente o SUS, o SUAS, os 
empregos e a rede de proteção e 
seguridade social.

A renda básica emergencial 
aprovada pelo congresso em mar-
ço ainda não chegou para milhões 
de pessoas, que cada vez mais se 
aglomeram nas agências da Caixa 
Econômica Federal. Do total de 
96,9 milhões que deram entrada 
no pedido de auxílio, 32,77 mi-
lhões foram consideradas inelegí-
veis e 13,67 milhões de pedidos 
ainda estão sob análise. 

Ao passo que o dinheiro não 
chega e que o governo incentiva 
a flexibilização do isolamento, 
mais e mais pessoas buscam nas 
ruas e na informalidade algum 
tipo de renda. A consequência 
tem sido o aumento progressivo 
dos casos e as primeiras decisões 
judiciais que obrigam o chamado 
lockdown, ou seja, a política de 
confinamento, já decretada em al-
gumas cidades do Maranhão. 

Assim, a associação do go-
verno Bolsonaro com o vírus vai 
aprofundando a situação de crise 
sanitária, social, econômica e po-
lítica. No entanto, isso ainda não 
tem tido como consequência o en-
fraquecimento do bolsonarismo, 
que tem conseguido manter seus 

nPatrick Araújo

SEU GOVERNO E SUAS POLÍTICAS

#FORABOLSONAROEMOURÃO#FORABOLSONAROEMOURÃO

“É entre o avanço de 
um vírus mortal e a 
escalada autoritária de 
um governo neofascista 
e ultraliberal que 
se encontram as 
trabalhadoras e os 
trabalhadores no Brasil. 
Por esta razão, a luta 
travada pela classe no 
país é indissociável do 
enfrentamento conjunto 
ao vírus e ao governo de 
Jair Bolsonaro.

”
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índices de aprovação e até cresci-
do entre setores mais populares.

Como é possível perceber a 
partir do meio do mês de abril, 
houve uma mudança na tática de 
Bolsonaro. Os frequentes pronun-
ciamentos em rede nacional, a 
partir dos quais começaram os pa-
nelaços, acabaram. Os ministros 
que estavam em alguma medida 
disputando espaço e protagonis-
mo no governo, foram demitidos. 
Uma nova leva de militares pas-
sou a ocupar postos no governo 
e cada vez mais carreatas e atos 
passaram a ocorrer. Nitidamente, 
Bolsonaro se prepara e se organi-
za para uma batalha que ele sabe 
que chegará.

A questão que se coloca é 
como as forças democráticas e 
de esquerda atuarão. Até o mo-
mento, há uma dispersão tática. O 
próprio Partido dos Trabalhadores 
apenas no dia 02 de maio aprovou 
sua resolução final sobre o Fora 
Bolsonaro. Mas um dia antes, 
no 1º de maio, as centrais sindi-
cais realizaram um ato virtual em 

que convidaram figuras como Ro-
drigo Maia, Davi Alcolumbre e 
Fernando Henrique Cardoso para 
participar (sendo que este último 
enviou e teve seu vídeo devida-
mente exibido).

Além disso, a bancada do PT 
no Senado Federal e parte da ban-
cada na Câmara, além de partidos 
como o PCdoB, o PSB e o PDT, 
votaram a favor de uma medida 
que permite o congelamento dos 
salários dos servidores públicos. 
Ou seja, enquanto o bolsonaris-
mo avança com uma tática muito 
bem definida e coesiona sua base 
social, a maioria das esquerdas 
vacilam em como fazer o enfren-
tamento. 

É por isso que as forças de-
mocráticas e populares precisam 
avançar sobre o núcleo da políti-

ca bolsonarista e apresentar uma 
alternativa para o projeto que ela 
representa, polarizando a disputa, 
e não buscando atalhos ou saídas 
como o que aconteceu no 1º de 
maio e nas votações do Senado e 
da Câmara.

A luta contra o neofascismo e 
o programa ultraliberal, expressos 
por Bolsonaro, Mourão e toda a 
coalisão golpista não admite va-
cilações. É polarizando a disputa 
política por meio de um programa 
democrático e popular articulado 
com uma estratégia socialista que 
conseguiremos avançar. Republi-
canismo, neste momento, signifi-
ca água no moinho do autoritaris-
mo. 

Patrick Araújo integra o 
Diretório Nacional do PT

SEU GOVERNO E SUAS POLÍTICAS

#FORABOLSONAROEMOURÃO#FORABOLSONAROEMOURÃO

“A renda básica 
emergencial aprovada 
pelo congresso em 
março ainda não 
chegou para milhões 
de pessoas, que cada 
vez mais se aglomeram 
nas agências da Caixa 
Econômica Federal. Do 
total de 96,9 milhões 
que deram entrada 
no pedido de auxílio, 
32,77 milhões foram 
consideradas inelegíveis 
e 13,67 milhões de 
pedidos ainda estão sob 
análise.

”
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O Brasil foi o maior território 
escravista do hemisfério 

ocidental, chegando a um número 
de aproximadamente 5 milhões 
de negros e negras cativos/as ao 
longo de quase 350 anos de regi-
me escravocrata no país. E desde 
o início da colonização do país, 
a força de trabalho utilizada para 
lograr os ciclos econômicos, foi a 
de negros e negras escravizados/
as. A mão-de-obra escravizada 
era utilizada de forma intensiva e 

é percebida fortemente dos ciclos 
de extração de pau-Brasil aos ci-
clos da cana-de-açúcar e do café. 

Segundo Jorge Daronco – 
Doutor em História e Professor 
do IFFaroupilha-RS –, na análise 
do legado da escravidão no Bra-
sil, nós precisamos atentar para 
dois aspectos característicos, que 
são, em primeiro lugar, a forma-
ção da identidade e da etnicidade 
brasileira e, em segundo lugar, a 
não valorização, não reconheci-
mento e importância que teve a 
mão-de-obra escravizada para a 
economia brasileira e para a for-

mação social que temos até os 
dias de hoje. 

Não temos dúvidas de que 
séculos de escravidão impactam 
decididamente na cultura de um 
país. O que temos de questionar 
firmemente, é a forma de consoli-
dação desse discurso benevolente 
que circunda o ato de promulga-
ção da Lei Áurea por Isabel. Não 
foi, de forma alguma, um ato a 
favor das pessoas que tinham sua 
vida vertida ao trabalho força-
do, mas sim, pela não viabilida-
de econômica de se manter cati-
va toda uma população, arcando 

O legado econômico da 
escravidão no Brasil

nLucas Ramos dos Santos

“Segundo o IPEA, a 
população negra é a 
que mais sofre com 
a falta de acesso ao 
sistema de saúde 
(tanto público, quanto 
privado), que integra 
a maior parcela de 
desempregados/as do 
Brasil e também é a 
parcela populacional 
que apresenta 
maiores taxas de 
repetência e evasão 
escolar.

”
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HISTÓRIA

com comida e moradia para um 
sem número de pessoas. 

E por que, após a Abolição, 
não tivemos os negros e negras 
contratados/as para exercer as 
suas funções – agora de forma 
remunerada –, com acesso à terra 
e direitos sociais e sim, tivemos 
um crescimento exponencial de 
importação de mão-de-obra euro-
peia? É aqui que o viés econômi-
co alia-se ao social: economica-
mente era mais viável o contrato 
de trabalhadores imigrantes e; 
socialmente, havia receio que, 
devido ao número de negros e 
negras já habitando o país, isso 
pudesse facilitar revoltas como 
ocorrera no Haiti. E voltando aos 
dois aspectos pontuados por Da-
ronco, vemos que o discurso de-
preciativo é a primeira ferramen-
ta utilizada para fundamentar a 
construção de identidade de um 
povo, contribuindo para o que te-
mos como etnicidade brasileira. 

O legado deixado pela es-
cravidão é o da luta incessante 
para sub-humanizar a população 
negra; para posicionarem-na à 
margem social, com argumen-
tos históricos que defendam tal 
posição (como raça inferior, não 
cristã etc); com “comprovações” 
científicas de sua deficiência in-
telectual e motora, denotando sua 
inabilidade em trabalhos comple-
xos;  ou seja, deixar evidenciada 
a incapacidade existente pelo 
simples fato da cor da pele des-
toar da dos nossos “libertadores” 

brancos europeus. 

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica e Aplicada – IPEA, em 
seu estudo no decênio 1999-
2009, apresenta dados consisten-
tes que corroboram a desigualda-
de social e econômica promovida 
pelos processos históricos escra-
vagistas em nosso país. Segun-
do o IPEA, a população negra é 
a que mais sofre com a falta de 
acesso ao sistema de saúde (tanto 
público, quanto privado), que in-
tegra a maior parcela de desem-
pregados/as do Brasil e também é 
a parcela populacional que apre-
senta maiores taxas de repetência 
e evasão escolar. 

Toda essa constatação é re-
flexo de como foi fundamentada 
a organização social em nosso 
país: a não reparação histórica 
para com a população negra, o 

não reconhecimento da sua par-
ticipação na formação social e 
econômica e; o racismo estrutu-
ral fortalecendo a desigualdade 
de oportunidades – tanto traba-
lhistas, quanto educacionais. Es-
ses são os legados deixados pela 
escravidão, que contribuem para 
a concentração de renda, quando 
não são vislumbradas oportuni-
dades à população negra; que 
aumentam a pobreza e a taxa de 
desempregados, quando não dão 
acesso à educação; e contribui 
para o extermínio da população 
negra, quando se tem acesso à 
saude. São esses legados que en-
frentamos em nosso dia a dia e 
que, juntos, construimos a supe-
ração. 

Lucas Ramos dos Santos é 
mestrando em Ciências Sociais 
e militante do PT-RJ

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

“O legado deixado 
pela escravidão é o 
da luta incessante 
para sub-humanizar a 
população negra; para
posicionarem-na 
à margem social, 
com argumentos 
históricos que 
defendam tal posição 
(como raça inferior, 
não cristã etc); com 
“comprovações” 
científicas de sua 
deficiência intelectual 
e motora, denotando 
sua inabilidade em 
trabalhos complexos.

”
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O s dados do mês de maio so-
bre a pandemia de COVID 

19 colocam o Brasil na nona posi-
ção entre os países com maior nú-
mero de casos confirmados e na 
sétima colocação em relação aos 
óbitos, de acordo com a pesquisa 
da Imperial College de Londres, o 
que significa que o Brasil está cada 
vez mais próximo do epicentro da 
epidemia no mundo.

 Essa crise sanitária chegou ao 
país num contexto de crise econô-
mica e reorganização das forças ca-
pitalistas brasileiras. Entre as ações 
de interesse do capital financeiro 
destacam-se a aprovação da EC 95, 
que congelou os gastos públicos 
sociais por 20 anos, e as reformas 
da previdência e trabalhista. Sen-
do assim, desde o golpe de 2015, a 
precarização do trabalho vem sen-
do intensificada e os recursos para 
as políticas públicas essenciais vêm 
diminuindo drasticamente, o que 
tem resultado no sucateamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 
da Assistência Social (SUAS) atra-
vés da falta de investimentos em 
equipamentos, equipes e serviços.

A Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS) e os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) são 
espaços onde todos deveriam ter 
acesso a atendimento público em 
saúde mental. Porém, nos últimos 
anos essa rede está sobrecarregada 
e não consegue atender, sequer, os 
pacientes já referenciados antes da 
pandemia.

O adoecimento psíquico duran-
te o isolamento social é uma rea-
lidade frequente, segundo a FIO-
CRUZ, é estimado que um terço da 
população exposta a uma epidemia 
pode vir a sofrer alguma manifesta-
ção psicopatológica, caso não seja 
feita nenhuma intervenção de cui-

dado específico para as reações e 
sintomas apresentados. Os fatores 
que influenciam o impacto psicos-
social estão relacionados à magni-
tude da epidemia e o grau de vul-
nerabilidade em que as pessoas se 
encontram. 

É importante salientar que ain-
da vemos nos dias de hoje o ultra-
passado modelo biomédico, onde o 
cuidado em saúde mental limita-se 
a uma medicina curativa psiquiátri-
ca de abordagem asilar, e que não 
comporta as reais necessidades da 
promoção da saúde e prevenção do 
adoecimento, nos contextos atuais. 
Sendo assim, o objetivo da clínica 
ampliada é substituir o modelo ma-
nicomial por comunitário em liber-
dade, em que as equipes multipro-
fissionais no território reconhecem 
os usuários como sujeitos de direi-
tos e que pactuam conjuntamente 
projetos singulares terapêuticos de 
proteção à saúde. 

Observa-se ainda, que as ques-
tões econômicas têm agravado o 
sofrimento da população, o medo 
da exposição ao vírus soma-se a 
perda significativa dos rendimen-
tos, principalmente entre os tra-

balhadores autônomos. O auxí-
lio emergencial foi aprovado pelo 
congresso, contudo, há barreiras 
políticas para garantia deste direi-
to. A compreensão que “assistência 
social seja prestada a quem dela 
necessitar”, de acordo com o arti-
go 203 da Constituição Federal de 
1988 não é reconhecida pelo poder 
público e permanece a visão liberal 
de falta de responsabilidade com as 
necessidades básicas da população. 
Prova disso, é a seletividade exces-
siva dos beneficiários e as dificul-
dades de saques do benefício. 

Ademais, ocorre a falta de in-
tegração das políticas sociais para 
garantir a proteção social de ma-
neira satisfatória: o novo auxílio 
emergencial, o fornecimento de 
cestas básicas e os demais serviços 
dos CAPS e CRAS não estão inte-
grados, o que dificulta a vigilância 
socioassistencial das equipes na 
comunidade e o controle social por 
parte da população. 

Para que as pessoas possam se 
ancorar em um Estado Social que 
lhes garanta saúde mental para lidar 
com o sofrimento é imprescindível 
uma ação coesa e coerente de in-

vestimento na saúde e na assistên-
cia social, responsabilidades essas 
que são de todos os entes federa-
dos. O enfrentamento dessa crise 
traz a oportunidade para se ampliar 
as agendas de lutas dos trabalhado-
res e das trabalhadoras, colocando 
a seguridade social no centro do de-
bate das disputas políticas no con-
gresso e na sociedade.

As políticas sociais têm seus li-
mites no sistema capitalista, contu-
do reivindica-las é posicionar o PT 
e a esquerda em defesa da sobrevi-
vência do povo neste momento tão 
crítico.

Carliene Sena é psicóloga e 
diretora da CUT-DF. 

Corpo e mente em
tempos de pandemia
nCarliene Sena

“As políticas sociais 
têm seus limites no 
sistema capitalista, 
contudo reivindica-las 
é posicionar o PT e a 
esquerda em defesa da 
sobrevivência do povo 
neste momento tão 
crítico.

”
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ELEIÇÕES 2020

E stamos diante de uma con-
juntura extremamente grave 

em nosso país. Vivenciamos uma 
crise social, econômica e política, 
profundamente agravada pela pan-
demia do COVID-19. E os desdo-
bramentos da pandemia  avançam 
em ataques que já haviam ocorren-
do em nosso país como condições 
precárias de trabalho, altas nas ta-
xas de desemprego, ataque a segu-
ridade social e ao serviço público 
de saúde, retorno da fome, da vio-
lência doméstica e familiar sem ca-
nais de enfrentamento a essa grande 
violação dos direitos humanos das 
mulheres e meninas, dentre outras 
questões que deixa nítido a inabili-
dade de Jair Bolsonaro e do seu go-
verno para garantir direitos básicos 
como a saúde da população, salvar 
as vidas da população, resguardar 
os empregos e a renda, além de 
constituir uma constante ataque à 
democracia. 

No estado do Rio Grande do 
Sul, contamos com um governo de 
Eduardo Leite (PSDB) que busca 
esconder seu alinhamento com o 
governo federal, do povo de vis-
ta estratégico, tentando transmi-
tir uma postura de gestor compro-
metido com o povo e com a saúde 
em meio a pandemia. Porém, seu 
governo apresenta limites nítidos. 
Não tem uma postura de busca de 
alternativas diante da crise, não tem 
um quadro de secretários e política 
pública estadual altura do desafio 
colocado. Estamos enfrentando um 
cenário de seca e perdas econômi-
cas importantes no estado, sem atu-
ação ou presença do Estado na vida 
da população gaúcha.

E neste contento, estamos dian-
te do calendário eleitoral de 2020. 
Estamos diante de um cenário fra-
turado e com muitas incertezas. 
Contamos com alterações impor-
tantes neste último período, como 

o caso da alteração legislativa que 
proibiu as coligações proporcionais 
nas eleições municipais, que podem 
produzir com grande número de 
candidatos a prefeito(a), e de uma 
certa maneira uma ampliação nas 
nominadas de vereadores(as). Ain-
da no mês de fevereiro, o Diretório 
Estadual do Partido dos Trabalha-
dores , reuniu-se e realizou um im-
portante debate sobre o calendário 
eleitoral e neste encontro foi apro-
vada uma resolução sobre a política 
de alianças que prioriza a relação 
com aqueles partidos que compar-
tilham com o PT o sentido de con-
traposição ao neoliberalismo, ao 
reacionarismo e ao bolsonarismo. 
O centro da política de alianças do 
Partido dos Trabalhadores no Rio 
Grande do Sul vai no sentido de 
compor frentes de esquerda que sig-
nifiquem, simultaneamente, uma al-
ternativa concreta de mudança nos 
governos municipais em favor da 
democracia, da igualdade e da dis-
tribuição de renda, e de combate a 
política de retirada de direitos im-
plementadas pelos governos Bolso-
naro e Leite.  “Nosso objetivo para 
essas eleições é que todos os mu-
nicípios tenham o PT organizado e 
com representantes no parlamento e 
no maior número possível de cida-
des ocupando os cargos de prefeito 
ou vice”, destacou o presidente do 
PT no Rio Grande do Sul durante a 
reunião do Diretório Estadual. 

Vejamos o caso da capital, Por-
to Alegre, como forma de exercício 
de análise. A busca pela construção 
de uma “Frente de Esquerda” com 
os partidos e movimentos sociais é 
o horizonte. Mas apresenta seus li-
mites. Com a apresentação de can-
didaturas do campo como Juliana 
Brizola (PDT), Fernanda Melchio-
na (Psol) Teremos três fortes candi-
datas de esquerda em Porto Alegre 
e, diga-se três candidaturas femini-

nas do campo progressista. Acumu-
lamos o debate sobre a chapa majo-
ritária em apoio a Manuela (PC do 
B) para cabeça de chapa e estamos 
no debate acerca da apresentação de 
um quadro do PT para composição.

O PT de Porto Alegre vêm cons-
truindo ao longo do último período 
um conjunto de esforços para bus-
car viabilizar a unidade do campo 
da esquerda e a construção de uma 
alternativa democrática e popular 
para nossa cidade. Estes esforços se 
materializaram em ações abrangen-
do diálogo com as direções partidá-
rias dos partidos de esquerda, dentre 
outras articulações com as bancada 
de oposição e ações articuladas com 
os movimentos populares. Assim, 
dando continuidade à política con-
duzida nos últimos meses, compre-
endemos que o nome que poderá re-
presentar uma alternativa nova para 
a cidade, nas eleições para a pre-
feitura é o da Manuela D’Ávila, do 
PCdoB. Assim o PT delibera pelo 
apoio ao nome da Manuela para ser 
nossa candidata à prefeita. No dia 9 
de maio de 2020, o Diretório Muni-
cipal do PT de Porto Alegre através 
de plataforma digital contou com 
a participação de seus membros 
do diretório, presidentes de zonal, 
vereadores, ex-prefeitos delibera 
sobre o tema da chapa majoritária 
e proporcional. Desta forma, apre-
sentamos um quadro petista para a 

composição da nossa frente política 
e indicamos Miguel Rossetto como 
candidato à vice prefeito na chapa 
com Manuela, do PCdoB.

O cenário eleitoral encontra-se 
com muitas incertezas. Com a si-
tuação da pandemia e o calendário 
eleitoral que pode sofrer alterações 
ao longo dos próximo período nós, 
do Partido dos Trabalhadores e das 
trabalhadoras, buscamos apresentar 
ações e alternativas o povo gaúcho 
atuando na defesa da saúde, do em-
prego e da renda da nossa popula-
ção. O momento exige protago-
nismo do PT para a construção da 
resistência na defesa da democra-
cia, abrindo o caminho para a vitó-
ria da esquerda e de um projeto de 
futuro para nossas cidades. Estamos 
no processo que caberá aos diretó-
rios municipais deliberar sobre a 
tática eleitoral e as candidaturas 
majoritárias, aprovação e convoca-
ção dos Encontros Municipais nos 
moldes aprovados pelo PT Nacio-
nal. Que tais espaços de debate e 
construção permitam uma habili-
dade para atuar de forma articulada 
com conjunto das forças populares 
que vise desencadear um método 
de maior engajamento nas redes de 
solidariedade e de mobilização para 
com nossa com a nossa militância, 
mesmo que de forma virtual, pavi-
mentando o caminho para apresen-
tação de nosso projeto político em 
âmbitos locais que esteja alinha-
da na luta por uma nova estratégia 
para o partido, por uma nova tática 
de confronto com o projeto (Utra)
neoliberal apresentado pelo atual 
governo como trazemos em nossa  
resolução de 3 de maio do corrente 
ano. 
Suelen Aires Gonçalves é 
feminista negra, socióloga 
e Secretária Estadual de 
Mulheres do PT do Rio Grande 
do Sul.

Eleições municipais no
Rio Grande do Sul
nSuelen Aires Gonçalves

“O momento exige 
protagonismo do PT 
para a construção da 
resistência na defesa da 
democracia, abrindo o 
caminho para a vitória 
da esquerda e de um 
projeto de futuro para 
nossas cidades.

”
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A suspensão das aulas presen-
ciais em decorrer pandemia 

do corona vírus, tem reforçado 
a desigualdade social, princi-
palmente no que diz respeito ao 
acesso à educação. No início do 
isolamento social o Ministério 
da Educação e Cultura – MEC 
publicou a portaria nº 343, de 17 
de março de 2020 que autoriza a 
substituição de aulas presenciais 
pela modalidade de educação a 
distância (EAD) enquanto durar 
a crise pandêmica. Essa portaria 
tem aplicabilidade as instituições 
de ensino federais, e superior pri-
vadas, em resposta a suspensão 
das aulas, numa situação em que 
muitas instituições de ensino ti-
veram de paralisar as atividades 
diante dos decretos estaduais de 
isolamento. Como consequência, 
as instituições públicas de ensino 
de todo o país têm tomado dife-
rentes medidas durante o período 
de isolamento. Um exemplo disso 
são as diversas situações em que 
se encontra as universidades fe-
derais. 

No Nordeste, as reitorias das 
Universidades Federais do Piauí 
e de Pernambuco suspenderam to-
talmente o calendário acadêmico, 
mantendo o pagamento das bolsas 
de pesquisa, extensão, assistência 
estudantil, e abrindo editais de Au-
xilio Emergencial para estudantes 
que são beneficiados da moradia 
de residência universitária e em 
condições de vulnerabilidade so-
cioeconômica. Ao passo em que 
na UFSM, mesmo mantendo o 
pagamento das bolsas e editais de 
auxílio a reitoria optou por manter 
o calendário através de atividades 
remotas facultativas. E há aquelas 
instituições em que a decisão de 
dar ou não aulas na modalidade 
de ensino a distância e assisti-las 

ou não, ficou a cargo dos profes-
sores e alunos, como é o caso da 
UFGRS, transferido a responsa-
bilidade de decisão da instituição 
para a ação individual. Quanto as 
universidades estaduais, em Minas 
Gerais houve continuidade das au-
las na modalidade EAD na UNI-
MONTES e em algumas unidades 
da UEMG. Já no Rio de Janeiro as 
universidades estaduais  passam 
por um momento bem mais delica-
do, visto que em meio ao período 
de isolamento social o governador 
do estado, Wilson Witzel enviou à 
Assembleia Legislativa um Proje-
to de Lei que visa a privatização 
das sociedades de economia mista, 
em que estão inclusas  a UERJ, a 
UENF e a UEZO, em um período 
que dificulta ainda mais as mobi-
lizações contra a privatização des-
sas instituições de ensino, que já 
vinham sendo atacadas, o que   ex-
põe a linha tênue entre os governos 
golpistas  e o  projeto de desmonte 
e precarização  da educação. Já a 
educação básica, fica a cargo dos 
governadores e prefeitos a aplica-
bilidade ou não de aulas EAD.

Alguns estados tem adotado di-
ferentes formas de realização das 
aulas online, como plataformas 
virtuais e canais de TV para trans-
missão das aulas, como é o caso de 
Pernambuco. No Rio Grande do 
Sul, até então as aulas EAD não 
foram determinadas pelo governo 
do estado, ficando a critério das es-
colas, transferindo a decisão pra os 
diretores. Ou seja, não há como fa-
zer um levamento de quantos alu-
nos tem acesso a assistência edu-
cacional nesse período.  Mesmo 
assim o MEC decide por manter 
do ENEM para novembro desse 
ano, agindo como se estivéssemos 
em um período de normalidade. 

Enquanto os estudantes das esco-
las privadas estão em suas casas, 
com acesso a aparelhos tecnológi-
cos, internet de qualidade e acom-
panhamento escolar os estudantes 
da rede pública de ensino não sa-
bem nem mesmo se terão acesso 
a materiais didáticos. Reforçando 
ainda mais a desigualdade diante o 
acesso ao ensino superior, os mais 
pobres pagam a conta e ficam fora 
da universidade.

De acordo com a última pes-
quisa divulgada pelo IBGE, uma 
entre quatro pessoas no Brasil não 
tem acesso à internet, em áreas 
rurais esse índice chega a 53,5% 
da população. Ou seja, boa parte 
dos estudantes brasileiros não tem 
acesso à internet, muito menos a 
aparelhos tecnológicos e estrutura 
em suas próprias residências, para 
passar um semestre letivo estudan-
do em casa. Somado a isso, tem-se 
a péssima estrutura das próprias 
plataformas digitais fornecidas 
pelas instituições de ensino, em 
conjunto com a  inexperiência  dos 
professores que se encontram for-
çados a  adaptar-se a um modelo 
de teletrabalho, quando são forma-
dos para trabalhar em sala de aula, 
sem o mínimo preparo para agir 
como tutores.

Assim, é necessário o enfren-
tamento ao projeto de educacional 
que o MEC pretende implementar 
na educação pública, sobretudo o 
combate a aplicabilidade das au-

las EAD. O posicionamento de 
Wheintraub, sobre possível pre-
miação as universidades que toma-
ram a decisão em manter as aulas 
EAD, pode fazer com que muitas 
instituições que optaram pela sus-
pensão das atividades, se subme-
tam as ameaças e chantagens do 
ministro da educação e optem pela 
retomada das aulas EAD.

Devemos sempre lembrar que 
a aplicabilidade das aulas a dis-
tância não é submissa apenas ao 
contexto da pandemia e sim como 
parte do projeto de desmonte da 
educação implementado por esse 
governo, visto que anteriormente 
já haviam aprovado o aumento de 
40% das aulas EAD para gradua-
ção. É injusto que nesse momento 
de anormalidade os estudantes te-
nham que escolher entre apartar-se 
a uma modalidade estudo que tor-
na ainda mais precário o ensino ou 
perder seus semestres letivos.

Dessa forma, é papel das enti-
dades estudantis e representantes 
discentes travarem debate contra 
as aulas EAD com o conjunto dos 
estudantes e com as gestões das 
instituições de ensino, acumulan-
do forças para barrar a aplicabi-
lidade do sistema a distancia em 
todas as escolas e universidades 
públicas.  

Sara Cristina de Carvalho, 
vice - presidenta da UEE - PI 
Francisca Trindade 

Educação não rima com isolamento
nSara Cristina de Carvalho
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O s economistas liberais afir-
mam a todo momento que 

estamos vivenciando uma crise 
econômica inaugurada pela cri-
se sanitária da pandemia da Co-
vid-19. No entanto sabemos muito 
bem que a economia mundial não 
estava bem e no Brasil, as altas ta-
xas de desemprego e o PIB Brasil 
de apenas 1,1% de crescimento no 
encerramento de 2019, são indi-
cadores que revelam que de fato a 
economia não “andava com boas 
pernas”, sem contar o alto custo de 
vida dos trabalhadores e das traba-
lhadoras.

Com a falácia de preservação 
do emprego e da renda nesse pe-
ríodo da pandemia do coronaví-
rus, o governo editou as MP’s 927 
e 936, que nada mais são do que 
a expressão materializada do que 
é o governo de extrema direita de 
Bolsonaro e suas políticas ultra-
neoliberais. Tais MP’s permitem 
a suspensão do contrato de traba-
lho retirando o único recurso para 
garantir a sobrevivência dos traba-
lhadores que é o seu salário além 
de outros absurdos como o trata-
mento ao teletralho e a criação de 
banco de horas a ser compensadas 
no futuro a pedido do patrão.

É fato que desde a Constituição 
Federal de 1988, os trabalhadores 
brasileiros têm enfrentado vários 
momentos de mitigação seus direi-
tos nas três esferas dos poderes do 
Estado. Porém, a partir do golpe 
de 2016 que retirou uma presiden-
ta eleita da presidência da repúbli-
ca baseada na falsa acusação de 
crime de reponsabilidade, vieram 
mais retiradas de direitos para aos 
trabalhadores e as trabalhadoras de 
forma muito mais agressiva.

Essa operação golpista foi res-

ponsável por aprovar a EC 95, que 
retirou financiamento de áreas pú-
blicas importantíssimas para a po-
pulação como a saúde e educação, 
sendo que a área da saúde deixou 
de receber no ano de 2019 em 
torno de 20 bilhões de reais. Em 
2017, aprovaram a reforma traba-
lhista que retirou direitos dos tra-
balhadores e a lei de terceirização 
que ampliou a desproteção ao tra-
balhador terceirizado. E por fim, 
antes ainda da pandemia, mas já 
no governo Bolsonaro, foi aprova-
do a EC 103, chamada de Reforma 
da Previdência, que é na verdade 
um ataque brutal ao sistema de 
seguridade social conquistado na 
Constituição Federal de 1988.

Nesse momento de enfrenta-
mento a essa crise sanitária, os 
efeitos dessa pandemia serão mui-
to maiores entre as mulheres ne-
gras, mulheres trabalhadoras, a 
população desempregada, os tra-
balhadores informais, os trabalha-
dores com contratos precarizados 
e os trabalhadores e as trabalha-
doras de forma geral. Aqueles e 
aquelas que sobrevivem em pre-
cárias condições de vida, habita-
ção, alimentação e trabalho, que 
não tem condições de trabalhar em 
home office. Entre esses a devasta-
ção será severa, demarcando assim 
um recorte brutal de classe.

No entanto, o governo Bolso-
naro sequer implementou medidas 
sociais efetivas para minimizar os 
terríveis efeitos dessa pandemia 
para os trabalhadores. Foi uma 
luta para se conseguir a aprova-
ção do auxílio emergencial para os 
trabalhadores desempregados e in-
formais, e, agora a luta é para que 
esses recursos cheguem nas mãos 
dessa população.

Com tudo isso, ficou eviden-
ciado que a crise do coronavirus 
apresentou um aprofundamento 
considerável da crise econômi-
ca que já estava em curso desde 
2008, e que as medidas neoliberais 
desses governos de direita tentam 
mitigar a crise do capital. O capi-
talismo não é capaz de garantir a 
vida humana.

Assim, ao movimento sindi-
cal brasileiro está reservado mais 
ousadia e não reivindicar do tra-
dicional peleguismo que encontra 
guarida em qualquer modelo de 
governo. Não da para os legítimos 
representantes dos trabalhadores e 
das trabalhadoras reivindicar parti-
cipar da aprovação de acordos co-
letivos ou individuais que chance-
lem a redução de salário daqueles 
que eles representam.

A nossa luta tem que ser em 
torno de, pelo menos, uma renda 

fixa capaz de garantir a sobrevi-
vência de todos (as) desemprega-
dos (as) e a exigência de nenhuma 
demissão de quem está empregado 
nesse período de pandemia, acom-
panhado de outras medidas sociais 
para o enfrentamento durante esse 
momento crucial. Tais medidas 
são totalmente possíveis inclusi-
ve se o debate sobre a taxação das 
grandes fortunas avançar.

Não é possível assistir Bolso-
naro tripudiando sobre a dor da 
população brasileira com as mais 
de 10 mil mortes provocadas pelo 
COVID 19 e atentando contra a 
vida da classe trabalhadora, seja 
por sua ação assassina de tentar 
acabar com o isolamento social, 
seja por suas medidas que retiram 
direitos, diminuem salários e au-
mentam as demissões.

Assim, o movimento sindical 
tem que ter unidade na pauta “Fora 
Bolsonaro, Fora Mourão, Fora seu 
governo e suas políticas”! Inten-
sificar a luta por nenhum direito 
a menos e nos organizar na defe-
sa do nosso projeto de emancipa-
ção que é a luta por uma sociedade 
sem explorados, uma Sociedade 
Socialista! 

Guida Calixto é monitora 
infantil na Secretaria Municipal 
de Educação em Campinas e 
também advogada.

Desafios em tempos de quarentena
nGuida Calixto

Guida Calixto

“Não é possível assistir Bolsonaro tripudiando sobre 
a dor da população brasileira com as mais de 10  mil 

mortes provocadas pelo COVID 19 e atentando 
contra a vida da classe trabalhadora, seja por sua 

ação assassina de tentar acabar com o isolamento 
social, seja por suas medidas que retiram direitos, 

diminuem salários e aumentam as demissões.

”
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O alto índice de mortalidade 
entre homens negros e jo-

vens pode ser um motivo impor-
tante para explicar o acréscimo do 
número de mulheres na sociedade 
e, consequentemente, o número de 
mães como chefe de seus lares, afir-
ma AVILA (2011). Essas mulheres 
são obrigadas a assumir empregos 
de baixa remuneração e de menor 
status social e, involuntariamente, 
influenciam no processo de empo-
brecimento econômico. Quase dez 
anos depois dessa pesquisa o retra-
to do Brasil segue rumando para o 
que a autora identificou: a pobreza 
é feminina e negra e a pandemia re-
força essa realidade. É verdade que 
o vírus não escolheu classe, gênero 
e raça. Mas se levarmos em conta 
as probabilidades da contaminação, 
junto às mazelas do capitalismo, 
será fácil descobrir que as desigual-
dades e o racismo configuraram 
elementos adstritos à COVID-19. 

Todos nós ouvimos governantes 
dizerem que a economia não pode 
parar. No Brasil, o presidente outor-
ga esforços nesse sentido. Se a eco-
nomia não pode parar, que tal sa-
crificarmos a vida? Tomaz Konicz, 
no seu artigo traduzido no Blog da 
Boitempo, traz uma reflexão sobre 
o sacrifício da vida aventado nesses 
discursos. Recentemente funcioná-
rios da Paraíba foram obrigados a 
ajoelharem-se na frente dos comér-
cios pedindo a retomada dos traba-
lhos. Os empresários, que recha-
çam todos os dias os empregados, 
pagam baixos salários e exploram a 
mão de obra, agora os vilipendiam. 
Não podemos esquecer que, no dia 
do trabalhador, Jair Bolsonaro foi 
capaz de dizer que seu desejo era 
que todos os trabalhadores voltas-
sem ao trabalho, mas que essa de-
cisão não era sua (referindo-se aos 
governadores). Konicz conclui em 
seu artigo que "o capital é o fim em 

si mesmo de um movimento de va-
lorização sem limites. Um fim em 
si mesmo ao qual tudo pode ser sa-
crificado". 

A vida de Sandra Maria Apa-
recida Ribeiro nos comprova essa 
reflexão e nos coloca em confronto 
com a lógica perversa desse capita-
lismo. Sandra, mulher negra, chefe 
de família, 45 anos, mantenedo-
ra de dois filhos menores de ida-
de, responsável pelos pais idosos 
de saúde frágil saiu para trabalhar 
como fiscal de um supermercado 
na Região Metropolitana de Curi-
tiba e foi brutalmente assassinada 
porque tentou conter um cliente 
que insistia em adentrar ao estabe-
lecimento sem o uso obrigatório da 
máscara. O empresário assassino 
disparou sua arma sobre uma mu-
lher no exercício legítimo da sua 
função. Os colegas de trabalho de 
Sandra não puderam tirar um dia de 
luto porque o supermercado preci-
sou funcionar normalmente. A eco-
nomia não pode parar!

O Relatório "Mulher no cen-
tro da luta contra a crise da CO-
VID-19" divulgado pela ONU 
Mulheres, conclui que a pandemia 
afeta mais as mulheres porque elas 
representam 70% dos profissionais 
da saúde do mundo. São esses cor-

pos que se expõem diretamente à 
COVID-19. Seguem nessa estima-
tiva as domésticas e trabalhado-
ras do setor informal. Com o iso-
lamento, os índices de violência 
doméstica e feminicidio têm au-
mentado no mundo todo, porque 
as mulheres estão mais expostas e 
mais próximas do parceiro ou do 
parente agressor e, paradoxalmen-
te, os mecanismos de denúncia e 
os organismos de atendimentos às 
mulheres vítimas de violência es-
tão ainda mais debilitados ao ponto 
de a OMS orientar a todos os pa-
íses para que esses serviços sejam 
tratados como essenciais. Entre os 
idosos, há mais mulheres vivendo 
sozinhas e são delas os rendimen-
tos mais baixos. O isolamento fará 
com que o trabalho não remune-
rado, entre as mulheres, triplique. 
Antes da pandemia, esse número já 
era três vezes maior do que o dos 
homens. O setor têxtil emprega 3/4 
(três quartos) de mulheres e hoje é 
considerado um dos setores mais 
afetados pela pandemia, portanto 
contabilizará mais desemprego.

Após o golpe contra a única 
presidenta eleita no Brasil e com a 
eleição de Bolsonaro e de muitos 
governos nos Estados, vivemos um 
retrocesso sem precedentes na luta 
pelo reconhecimento de que exis-

tem desigualdades entre homens e 
mulheres e entre negros e brancos. 
As políticas foram esvaziadas com 
fechamentos de organismos espe-
cializados e cortes de recursos e 
investimentos. Não obstante, até o 
momento, as políticas de combate 
à COVID-19 não se apresentaram 
eficazes e a curva da doença está 
em ascensão. Bolsonaro desdenha 
da doença e prioriza a economia 
destoando frontalmente de vários 
líderes mundiais. Com seu discur-
so desrespeitoso, em todos os sen-
tidos, e com o propósito de não 
valorizar a vida, distancia o Brasil 
de políticas de combate à pande-
mia como as realizadas em países 
como Alemanha, Nova Zelândia, 
Taiwan, Finlândia e Islândia - paí-
ses de governos liderados por mu-
lheres com ações exitosas que con-
tribuem efetivamente no combate 
à COVID-19.  Em crises como a 
que estamos vivendo, podem surgir 
ótimas oportunidades, para gover-
nantes e sociedade civil principal-
mente, de colocarem em prática a 
visão solidária e de equidade que, 
há décadas, busca-se construir para 
as mulheres. 

Clarice de Freitas Silva Ávila 
é militante do PT-RJ e dirigente 
do Sepe.

A feminização da pobreza e a 
pandemia da COVID-19
nClarice de Freitas Silva Ávila

Foto: Paula Fróes/GOVBA

“O Relatório "Mulher no 
centro da luta contra 
a crise da COVID-19" 
divulgado pela ONU 
Mulheres, conclui que 
a pandemia afeta mais 
as mulheres porque elas 
representam 70% dos 
profissionais da saúde 
do mundo.

”


