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QUEM 
SOMOS  FORTALECIMENTO DA  

 EXTREMA-DIREITA E 
OS CAMINHOS QUE 
PODEMOS SEGUIR

as sementes da nova sociedade, 
lutamos para que se organizem 
de maneira autogestionária, com 
democracia direta, solidariedade 
e independência de classe.

 Nossa estratégia é fortale-
cê-los desde já, para que ampliem 
seu campo de influência, aplican-
do força para conquistar direitos 
e construindo alianças entre os 
setores explorados e oprimidos 
do povo. Chamamos esse proces-
so de construir Poder Popular.

 Assim, organizamos nos-
sa atuação no terreno da luta de 
classes. Entendemos como clas-
se oprimida os setores da socie-
dade que são explorados e estão 
em relação periférica para com 
quem detém poder econômico, 
político ou cultural. A sociedade 
em que vivemos é fundada e man-
tida sobre contradições e confli-
tos constantes entre os de baixo, 
a classe explorada, e os de cima, 
a classe dominante  e opressora. 

 Lutando ativamente pelos 
interesses e objetivos de todos 
os povos oprimidos que podemos 
alcançar verdadeira mudança so-
cial. Assim, entendemos o femi-
nismo, o anti-racismo e demais 
formas de combate às opressões 
como movimentos sociais e que 
essas lutas precisam estar enrai-
zadas em toda organização po-
pular. 

 Acreditamos que a garantia, 
manutenção e conquista de nos-
sos direitos acontece não pela boa 
vontade dos governos, mas  pelo 
acúmulo de força obtido pelas lu-
tas organizadas do povo oprimi-
do. Portanto, apostamos no for-
talecimento destes em oposição 

à disputa eleitoral. Entendemos, 
ainda, que lutar por esses direitos 
não é aceitar migalhas do Estado, 
mas sim garantir maior qualidade 
de vida que o povo oprimido pre-
cisa para já. 

 Nossa perspectiva sobre 
as eleições é de que as urnas não 
são suficientes para reparar a de-
sigualdade. Eleições vêm e vão e 
as dificuldades permanecem as 
mesmas ou são agravadas. Os 
representantes eleitos não defen-
dem nossos interesses, os servi-
ços públicos não são de qualidade 
e não alcançam toda população. 
Diante de tantas injustiças, o Co-
letivo Quebrando Muros se orga-
niza para participar da luta pelos 
direitos que são roubados de nós. 
Acreditamos que essa luta deve 
ser construída pela população e 
que somente o povo pode decidir 
pelo povo, pois somos nós que vi-
venciamos as urgências em nos-
so cotidiano.

 Surgimos na Universidade 
ao percebermos que o Movimen-
to Estudantil era hierárquico e 
autoritário, assim como a socie-
dade em que vivemos. Contudo, o 
vemos como uma ferramenta de 
luta por melhorias na qualidade 
de ensino, maior acesso e condi-
ções de permanência. E, por isso, 
procuramos construí-lo para fo-
mentar a organização popular das 
e dos estudantes, a fim de que ela 
seja autônoma, combativa e hori-
zontal!

A FORÇA DO POVO UNIDO  
E ORGANIZADO PODE QUEBRAR 
OS MUROS QUE CONSTRUÍRAM 

AO NOSSO REDOR!

 O Coletivo Quebrando Mu-
ros é uma organização de esquer-
da libertária. Lutamos por uma 
sociedade em que não existam 
relações de exploração e opres-
são e apostamos em construir 
movimentos sociais com as ca-
racterísticas que queremos no fu-
turo.

 Entendemos que as trans-
formações sociais devem ser 
protagonizadas pelos diferen-
tes setores do povo, organizados 
nesses movimentos, entre eles 
as e os estudantes. Por entender 
que os movimentos sociais são 

 Desde o referendo favorável 
à saída do Reino Unido da União 
Européia (BREXIT), que demons-
trou xenofobia exacerbada, prin-
cipalmente por parte dos ingleses 
(que representam a maior popu-
lação entre os países que com-
põem o Reino Unido). Figuras que 
atuam dentro da política insti-
tucional, como Reuven Rivlin em 
Israel, Donald Trump nos Estados 
Unidos, Sebastián Piñera no Chi-
le, Marine Le Pen na França e Jair 
Bolsonaro no Brasil: o que esses 
nomes podem nos dizer sobre o 
andamento da política mundial? 
Basicamente, que estamos pas-
sando por uma crise de represen-
tatividade.
 
 A troca de peões nas cadei-
ras de poder não é novidade: tro-
ca-se os representantes, mas os 
discursos e as políticas de con-
servadorismo sempre tiveram seu 
espaço. Porém, por vezes elas 
acabam ganhando visibilidade e 
legitimidade maiores.

 Esse é o real perigo. Quan-
do um presidente como o Bolso-
naro é aclamado pela população 
votante, não significa que todos 

os seus eleitores tornaram-se 
torturadores, mas significa que 
a tortura torna-se cada vez mais 
passível diante uma necessida-
de econômica individual, o que 
não é menos preocupante, afinal, 
vimos, em 2018, trabalhadores e 
trabalhadoras depositando voto 

Quando um presidente como 
Bolsonaro é aclamado pela  
população votante, não  
significa que todos os seus 
eleitores tornaram-se  
torturadores, e sim que a tor-
tura torna-se cada vez mais 
passível diante de uma neces-
sidade econômica individual.

de confiança em uma figura que 
carrega um discurso fascista.

 Como sempre no sistema 
capitalista, crises finan-
ceiras são refletidas em 
todas as escalas sociais. 
Nesse ponto, a crise imo-
biliária dos EUA (2008) 
impactou drasticamen-
te a economia global, 
gerando um período de 
recessão que trouxe 
queda do padrão de vida 
da classe média, desem-
prego aos mais pobres e 
controle de gastos por 
parte dos governos, além 
de brecar o crescimento  
econômico vivido pelos 

países latino-americanos. 

 No caso do Brasil, a medi-
da tomada pelo então presidente 
Lula foi apertar a política monetá-
ria por meio do aumento da taxa 
básica de juros, ou seja, reduzir o 
poder de compra da população e 

Retrato de Espertirina por Pedro Schmal.



Sarau A Outra Campanha - realizado em 2018

Panfleto A Outra Campanha - Luta pelo 
Transporte 2019

aumentar os lucros dos grandes 
bancos. Não há de se negar que 
durante o governo PT houveram 
facilitações para o povo, como, 
por exemplo, a criação do Minis-
tério das Cidades em 2002.  O 
Ministério permitiu a articulação 
de programas setoriais de trans-
portes, saneamento, habitação e 
ampliação da participação com 
novos conselhos e fundos. Po-
rém, foi por meio do Ministério 
das Cidades que o Partido dos 
Trabalhadores injetou dinheiro 
público no mercado imobiliário 
privado.

 Houve um crescimento na 
construção civil como resultado 
de investimentos em obras de in-
fraestrutura e habitação, fazendo 
parte da política de crescimento 
econômico implementada. A in-
dústria automobilística também 
obteve crescimentos e foi por 
conta disso que o Brasil não foi 

tão afetado pela crise de 2008.
 Em resumo, nos governos 
petistas, ensaiava-se mais a re-
pressão, mantinha-se algumas 
políticas sociais para satisfazer 
aos eleitores, mas a prioridade, 
como em qualquer outro gover-
no, ainda eram os interesses da 
classe abastada. Ou seja, basica-
mente todas as políticas que – de 
forma paliativa – beneficiavam al-
guns setores do povo, ao mesmo 
tempo serviam para enriquecer 
ainda mais os bolsos das classes 
dominantes. 

 Assim, os social-democra-
tas tentavam conciliar interesses 
de classes distintas, porém esses 
interesses são irremediavelmen-
te conflitantes. O resultado de 16 
anos de governos sociais-demo-
cratas, revelaram a farsa da con-
ciliação de classes e foi o forta-
lecimento da direita populista no 
Brasil, juntamente com o enfra-

quecimento dos movimentos so-
ciais (sejam sindicais, estudantis, 
agrários e outros), que passaram 
por um processo de burocratiza-
ção e de incorporação ao Estado. 

 Se não há muita diferença 
na agenda política de um governo 
populista de direita e um governo 
de centro-esquerda, por que ana-
lisar a política institucional? Ana-
lisar a política institucional signi-
fica analisar a camada com maior 
poder do país, já que é na política 
institucional que o empresariado 
urbano e rural busca legitimação 
e facilitação para suas ações – 
que afetam diretamente nosso 
cotidiano, nossos postos de saú-
de, nossas escolas, nossos sa-
lários, nosso direito de ir e vir, de 
lazer, etc. 

 Mas somente observar o 
que se faz nos palácios e planal-
tos não é o suficiente. Trata-se 
de uma ferramenta para antever 
movimentos e traçar estratégias 
para o que realmente importa: 
transformar radicalmente o co-
tidiano das classes exploradas e 
oprimidas a fim de acabar com 

as desigualdades e injustiças às 
quais estamos submetidas/os.

 Enquanto tendência libertá-
ria, o Coletivo Quebrando Muros 
não deposita nenhuma esperan-
ça na disputa de poder pelas vias 
eleitorais. De acordo com nossa 
perspectiva, não entendemos ser 
possível as camadas mais opri-
midas da sociedade terem suas 
demandas plenamente atendi-
das pelos políticos profissionais, 
independente do partido que es-
teja gerenciando o Estado. Isso 
por que  não o concebemos como 
passível de ser neutro, já que foi 
criado para cumprir a função de 
perpetuar um sistema que natu-
raliza a desigualdade e a explora-
ção. 

 Por esse motivo, construí-
mos outras formas de lutar pelos 
nossos direitos. Uma delas é for-
talecer movimentos sociais autô-
nomos e combativos, que buscam 
por meio da ação direta construir 
o Poder Popular.

Uma Outra Campanha: 
lutar e vencer fora das 
urnas!
 
  A Outra Campanha/La Otra 
Campaña é uma iniciativa polí-
tica impulsionada pelo Exército 
Zapatista de Libertação Nacio-
nal (EZLN), movimento composto 
majoritariamente por indígenas 
que, por meio do levante armado 
de 1º de janeiro de 1994, ocupou 
diversas áreas indígenas, prin-
cipalmente ao sul e sudoeste do 
México, formando comunidades 
autônomas, muitas das quais so-
brevivem até hoje, com participa-
ção direta da população em sua 
administração. 

 Foi em 2005 que o EZLN 
tornou pública a Campanha com 
o lançamento da chamada “Sexta 
Declaración de La Selva Lacan-
dona”, em que explicita as razões 
da sua descrença na disputa elei-
toral como meio de transformar 
radicalmente a realidade, uma vez 
que as promessas eleitoreiras não 

passam de soluções vazias (e, na 
maioria das vezes, nunca colo-
cadas em prática) apresentadas 
por pessoas que nem ao menos 
vivenciam as reais necessidades 
demandadas pelo povo em seus 
cotidianos. 

 Desde 2012, o Coletivo Que-
brando Muros constrói atividades 
sob o lema de um’A Outra Cam-
panha, a fim de demarcar sua 
oposição às falsas promessas 
disseminadas pelas campanhas 
eleitorais. Contudo, a partir de 
2016 “A Outra Campanha - Pa-
raná” tornou-se um espaço mais 
amplo e permanente a partir de 
uma convocatória pública reali-
zada pelo Movimento de Orga-
nização de Base - Paraná, que 
convidou todos os coletivos, mo-
vimentos sociais, organizações e 
indivíduos interessados a partici-
parem das atividades. 

 Realizamos encontros aber-
tos com o objetivo de construir 
propostas práticas, sempre nos 
organizando de forma horizon-
tal – a fim de garantir a prática 
que almejamos para a sociedade. 
De lá pra cá, a AOC-PR teve uma 
importante atuação nas escolas 
ocupadas pelos secundaristas 
contra a Reforma do Ensino Mé-
dio e a PEC de congelamento de 
gastos públicos. Além da difusão 
da Campanha Pela Liberdade de 
Rafael Braga, a luta contra o au-
mento da tarifa do transporte co-
letivo em 2017, e vem se organi-
zando novamente em 2019 contra 
mais um aumento abusivo, além 
de outras mobilizações! 

Para mais informações: 
@aocparana no Facebook 

@aoutracampanha no Instagram



Localizar
o surgimento do 
fascismo é 
necessário para
identificar quais 
são as condições 
sociais,  
econômicas e 
políticas que  
favorecem  
sua ascensão.

O fascismo surge 
em um contexto 

de falência da  
democracia  

representativa e 
liberal, marcado 

pela falta de  
perspectivas de 

melhoria das 
condições de vida 

para os de baixo.

O QUE É FASCISMO: 
 IDENTIFICAR PARA COMBATER

 Há poucos anos, “fascismo” era 
um conceito político que aprendíamos 
na escola, exposto como muito rela-
cionado com o período entreguerras 
da Europa (Primeira e Segunda Gran-
de Guerra) e parecia estar muito dis-
tante da nossa realidade. Contudo, em 
pouco tempo esse termo ganhou cer-
ta popularidade em discussões sobre 
a conjuntura político-social brasileira, 
muitas vezes sendo utilizado de forma 
irresponsável e oportunista, gerando 
um esvaziamento da palavra – o que é 
muito prejudicial se pretendemos ana-
lisar e compreender o recente cresci-
mento da extrema-direita em diversas 
partes do mundo.

 Localizar historicamente o sur-
gimento do fascismo é necessário para 
identificar quais são as condições so-
ciais, econômicas e políticas que favo-
recem sua ascensão, além 
de suas principais carac-
terísticas. Contudo, não 
podemos perder de vista 
o fato de que uma de suas 
características centrais 
é justamente seu caráter 
parasitário e adaptável a 
diferentes realidades: o 
fascismo se apropria dos 
problemas, preconceitos 
e anseios já existentes em 
cada sociedade em que 
se manifesta para, assim, 
forjar o seu discurso.

Resgate 
Histórico
 O movimento fascista surge na 
Itália no decorrer da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918). Nesse período, 
socialistas do Partido Socialista da Itá-
lia (PSI) e sindicalistas revolucionários 
se dividiam entre os que repudiavam e 
os que apoiavam a entrada do país na 
guerra contra a Alemanha e a Áustria-
-Hungria. 

 A posição oficial do PSI foi de 
não apoiar a entrada italiana na guerra, 
o que gerou uma ruptura no partido: o 
grupo que queria a Itália na guerra foi 
liderado por Angelo Olivetti e Benito 
Mussolini, que fundaram o movimento 
Fasci d’Azione Internazionalista (pos-

teriormente Fasci 
d’Azione Rivolu-
zionaria). 

 Surgido ini-
cialmente como 
um racha do Par-
tido Socialista 
Italiano, o movi-
mento fascista foi 
se tornando cada 
vez mais antiso-
cialista, ainda que 
se reivindicasse 
como um movi-
mento revolucio-
nário e de massas.

 No início 
dos anos 20, em 
meio a uma in-
tensa luta sindical 

que ocorria na Itália, com inúmeras gre-
ves e protestos, os fascistas se aliaram 
aos donos das fábricas e à elite italiana 
em geral a fim de suprimir a mobiliza-
ção popular e exterminar o PSI. 

 Após a associação à direita, o 
movimento fascista foi crescendo cada 
vez mais e chegou rapidamente aos 
postos institucionais de poder: o rei Ví-
tor Emanuel III nomeou Benito Mussoli-

ni como chefe de governo da Itália após 
realização da manifestação fascista 
conhecida como Marcha sobre Roma, 
no dia 28 de outubro de 1922.

 Além das alianças citadas, um 
fator decisivo que levou ao estabeleci-
mento dos regimes fascistas de Benito 
Mussolini na Itália e de Adolf Hitler na 

Alemanha foi o sentimento de ressen-
timento gerado após a Primeira Guerra 
Mundial, que havia deixado sequelas 
econômicas, políticas e sociais bastan-
te graves para a população desses paí-
ses.

Condições econômicas, 
políticas e sociais
 Ao longo de toda a história e nas 
mais diversas sociedades houve, em 
maior ou menor escala, manifestações 
de intolerância e violência contra de-
terminados grupos, motivados por pre-
conceitos contra etnias, raças, ques-
tões de gênero e sexualidade, de crença 
religiosa, entre outras. 

 Contudo, é importante nos ques-
tionarmos a respeito das condições 
que propiciaram o surgimento e o es-
tabelecimento do fascismo enquanto 
movimento político e posterior regime 
(assumindo características diferentes 
em cada uma dessas etapas). Apesar 
dos diferentes momentos, locais e al-
vos das agressões, podemos identificar 
condições históricas que fazem com 
que esse ódio irracional seja transfor-
mado em discurso político e, por meio 
de lideranças carismáticas, passe a 
dialogar com grande parte da popula-
ção – atingindo, em maior ou menor 
medida, todas as classes sociais.

 Essas condições estão ligadas, 
principalmente, a crises do capitalismo 

e à incapacidade dos governos em pro-
mover bem-estar social em um sistema 
que tem como princípio a exploração 
da maior parte dos setores do povo, em 
benefício dos poucos que compõem a 
classe dominante. 

 A incapacidade (intrínseca a 
qualquer governo, em maior ou menor 
medida a depender do momento histó-
rico) leva a uma descrença nas institui-
ções políticas tradicionais – uma vez 
que tais instituições foram criadas em 
meio a contradições próprias do siste-
ma econômico em que vivemos, sendo, 
por natureza, incapazes de superá-las.
Essa descrença nas instituições é um 
terreno fértil para a disseminação de 

discursos de combate à corrupção e 
de restauração da “ordem” por meio do 
tradicionalismo – ou seja, rejeição aos 
valores e modos de vida modernos, já 
que tais discursos apontam a corrup-
ção política como um reflexo da corrup-
ção moral. O fascismo surge, portanto, 
em um contexto de falência da demo-
cracia representativa e liberal, marcado 
pela falta de perspectivas de melhoria 
das condições de vida para os de baixo. 



Um dos pontos centrais 
do fascismo é a construção 
artificial de inimigos 
a serem combatidos. 
Então, responsabiliza tais  
inimigos pelos problemas so-
ciais e econômicos  
enfrentados pelos de baixo, 
defendendo que seu exter-
mínio levaria à resolução das 
problemáticas do povo.

Ou seja, ele se alimenta de uma justa 
revolta do povo para apresentar solu-
ções simplistas e que prometem resol-
ver concretamente os complexos e nu-
merosos problemas vivenciados pela 
população em seu cotidiano.

Características
 O fascismo apresenta caracte-
rísticas diferentes antes e depois de 
chegar ao poder. Dessa forma, pode-
mos dividi-lo em dois momentos: mo-
vimento fascista e governo fascista. O 
movimento/doutrina fascista veste-se 
inicialmente com uma roupagem revo-
lucionária e se apresenta enquanto uma 
ideologia alternativa ao liberalismo e 
também ao socialismo, tecendo duras 
críticas a ambos, ao mesmo tempo em 
que se apropria de alguns de seus ele-
mentos.

 No entanto, para 
conquistar o poder institu-
cional na Itália, o fascismo 
flerta com a monarquia e 
angaria forte apoio en-
tre os setores liberais, que 
viam o movimento fascista 
como um mal necessário 
para combater a “ameaça 
comunista”, que havia che-
gado ao poder e formado a 
União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS) 
após a Revolução de Outu-
bro, em 1917.  Econo-
micistas liberais chegaram, 
inclusive, a fazer parte do 
governo de Mussolini, que 
também recebeu apoio e 
suporte financeiro de se-
tores industriais e grandes 
corporações da época. 

 Isso porque um dos primeiros al-
vos da violência fascista foram os mo-
vimentos socialistas e sindicais, que 
protagonizaram importantes greves 
no período que antecede a ascensão 
do fascismo ao governo. Dessa forma, 
um dos pontos centrais do fascismo 

é a construção artificial de inimigos a 
serem combatidos – sejam internos 
(judeus, comunistas) ou externos (ou-
tros povos e nações). Assim, o discur-
so fascista responsabiliza tais inimigos 
pelos problemas sociais e econômicos 
enfrentados pelos de baixo, defenden-
do que seu extermínio levaria à resolu-
ção das problemáticas do povo – que, 
na verdade, são resultantes do próprio 
sistema capitalista, segundo a nossa 
perspectiva. 

 O fascismo, ao contrário de regi-
mes meramente autoritários (como foi 
o caso da Ditadura Militar brasileira), se 
caracteriza por possuir uma base so-
cial atuante. Ainda que o Golpe Militar 
de 1964 tenha recebido apoio de diver-
sos setores empresariais e mesmo de 
uma parcela significativa da popula-
ção, quem efetivamente gerenciava a 
repressão e a perseguição política era 
o Estado e seu braço armado. No fas-

cismo, também a população cumpre 
um papel importante, seja por meio da 
delação de “inimigos” ou por meio da 
constituição de grupos paramilitares 
de combate (como foi o caso da Milícia 
Voluntária para a Segurança Nacional, 
também conhecido como Camisas Ne-
gras italianos).
 Isso só é possível porque o dis-

curso fascista coloca nas mãos de pes-
soas comuns o poder e o dever moral 
de combater por meio da força e da 
violência àqueles que, de acordo com o 
discurso fascista, são os responsáveis 
pelas mazelas sociais que afligem a 
população. A propaganda é um instru-
mento poderoso nas mãos dos fascis-
tas, pois é a partir dela que se realiza o 
processo de desumanização dos opo-
nentes. É usada, ainda, para se instau-
rar um estado de paranóia social, ex-
tremamente propício para a delação e 
a exacerbação da violência como meio 
de eliminar o suposto inimigo nacional.

E o Brasil?
 Vivemos em um momento de 
crescimento da extrema-direita em di-
versas partes do mundo. Isso se de-
monstra, entre outros feitos, pelo au-
mento expressivo no número de votos 
ou mesmo pela eleição de figuras li-
gadas a partidos que reivindicam este 
espectro político. É notável, também, 
a realização cada vez mais comum de 
marchas de caráter nacionalista, anti-i-
migração e supremacista branco, bem 
como o crescente rechaço a discursos 
ligados à defesa dos direitos humanos. 
Ademais, ainda temos o aumento de 
grupos assumidamente neonazistas ou 
neofascistas, que não raramente pro-
tagonizam ataques contra pessoas ne-
gras, LGBT’s, imigrantes e refugiados, 
população de rua, militantes progres-
sistas, socialistas e afins.

  Os casos desse tipo, envolven-
do violência civil, tiveram um aumento 
significativo no Brasil durante o período 
eleitoral, tendo sido registrado inclu-
sive um assassinato: o mestre de ca-
poeira, compositor e dançarino baiano 
Romualdo Rosário da Costa, conhecido 
como Moa do Katendê, de 63 anos, foi 
morto com 12 facadas em 7 de outubro 
de 2018, dia do primeiro turno das elei-
ções, a gritos de “Viva Bolsonaro”. Além 
disso, existem paralelos que podem ser 
traçados entre o discurso fascista tra-
dicional e o discurso de Jair Bolsonaro 
(PSL) e de parte de seus eleitores. No 
entanto, não podemos fazer especula-
ções sobre o futuro e afirmar que o go-
verno de Bolsonaro terá semelhanças 
com o governo de Mussolini, por exem-
plo, mas as razões para nos preocupar-
mos estão dadas. 

 Não sabemos, igualmente, se 
sua base social se sustentará e perma-

necerá atuante – é provável que não, 
tendo em vista a política anti-povo que 
o presidente eleito pretende aplicar.O 
que pode-se afirmar até o momento é 
que o governo eleito em 2018 deverá 
ser pautado por políticas neoliberais 
no plano econômico (ou seja, arrocho 
fiscal e cortes nos direitos sociais) e 
pela militarização da segurança públi-
ca, com militares assumindo cada vez 
mais postos legislativos e tendo cada 
vez mais influência nas decisões do 
governo. 

 Ademais, podemos afirmar que 
haverá um endurecimento da repressão 
e da perseguição política contra pesso-
as e movimentos que lutam pela defesa 
dos nossos direitos, além da promulga-
ção de leis de cunho moral, que dialo-
guem com a “tradição familiar” evocada 
pelo discurso bolsonarista.O momento 
nos pede organização para desmasca-
rar as reais intenções do atual governo, 

que não é diferente das intenções de 
qualquer outro governo: beneficiar os 
velhos beneficiados. A diferença é que 
agora os ataques virão sem qualquer 
mediação com os interesses do povo, 
tal como acontecia durante os gover-
nos reformistas do Partido dos Traba-
lhadores (PT) – que, no entanto, não 
deixaram de cortar na carne do povo 
quando o interesse dos poderosos fa-
lava mais alto. 

 As políticas anti-povo serão apli-
cadas por quaisquer vias, mesmo que 
seja necessário endurecer a repressão 
e a perseguição política. Por isso, preci-
samos estar mais fortes e organizados 
do que estivemos antes.Portanto, de-
vemos resistir aos ataques dos de cima 
sem perder de vista a ameaça fascista, 
já que o fascismo é como um vírus que, 
nas condições ideais, pode vir a se es-
palhar e angariar um grande número de 
pessoas (inclusive entre os de baixo).



EDUCAÇÃO 
SOB ATAQUE

Para saber mais

 A Frente Antifascista de Curitiba 
em breve lançará uma cartilha sobre 
Fascismo e Antifascismo que trará in-
formações mais aprofundadas sobre a 
conjuntura político-social que vivemos 
hoje no Brasil e suas possíveis relações 
com o fascismo. A Frente passou a ser 
construída no ano de 2018 por diferen-
tes coletivos e pessoas independentes 
que já vinham se reunindo com o obje-
tivo de organizar a Marcha Antifascista, 
que acontece anualmente em diversas 
cidades do país e cuja primeira edição 
(em Curitiba) ocorreu em 2016. 

 A constituição de uma Frente re-
presenta um salto organizativo para a 
luta antifascista, que muitas vezes fica 
restrita a coletivos fechados – o que 

acaba dificultando a tarefa de tornar o 
antifascismo um movimento de mas-
sas, que esteja enraizado nas lutas co-
tidianas contra a exploração e todas as 
formas de opressão. 

 Por esse motivo, víamos a ne-
cessidade de criar um espaço amplo e 
permanente, em que todas as pessoas, 
movimentos sociais e organizações 
políticas que tenham um mínimo acor-
do e o desejo de se organizar em torno 
dessa pauta, possam pensar e cons-
truir ações de combate ao fascismo em 
todos os seus aspectos (que se mani-
festa tanto no nível do discurso e  prá-
ticas de ódio e intolerância, quanto em 
políticas empregadas, em maior ou me-
nor medida, por diferentes governos).

 Entendemos que o fascismo é 
um inimigo comum a todos os explora-
dos e oprimidos e, sobretudo, àquelas e 
àqueles que lutam contra as desigual-
dades e injustiças. Por isso, apostamos 
no fortalecimento e no contato direto 
com diferentes movimentos sociais, 
para que assim seja possível traçar la-
ços de solidariedade entre os de bai-
xo contra os ataques dos de cima, que 
tendem a se intensificar cada vez mais.

 Fique atenta/o ao lançamento da 
Cartilha, à data da Marcha Antifascista 
de 2019 e também aos próximos even-
tos e reuniões! Estão todes convidades!

 Os ataques à educação pública 
são resultado de um projeto de des-
monte colocado em prática por meio 
de medidas aprovadas desde governos 
anteriores ao de Michel Temer (PMDB), 
que assumiu a presidência após o im-
peachment de Dilma Rousseff (PT) no 
segundo semestre de 2016. Diante de 
uma crescente demonstração do inte-
resse de empresas privadas em lucrar 
com o ensino, as instituições que hoje 
oferecem educação pública e minima-
mente acessível à parcela mais pobre 
da população se encontram ameaça-
das. As pessoas que não podem pagar 
os exorbitantes preços dos serviços 
privados são sempre as mais prejudi-
cadas neste processo, portanto, preci-
samos estar atentos às medidas legais 
que encaminham o desmonte da edu-
cação e nos prejudicam diretamente. 

A NOSSA LUTA  
É TODO DIA,  
EDUCAÇÃO NÃO É 
 MERCADORIA!

Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e a 
Reforma do Ensino Mé-
dio (2016)
 
 A nova Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e a Reforma do Ensi-
no Médio foram elaboradas sem parti-

cipação de especia-
listas em educação 
ou da comunidade 
escolar. Ambas as 
medidas facilitam o 
processo de priva-
tização do ensino 
público, permitin-
do parcerias com 
empresas e des-
responsabilizando 
o Estado de ofertar 
uma educação de 
qualidade e de ga-
rantir o amplo aces-
so ao ensino. 

 A Medida 
Provisória 746 – ou 
Reforma do Ensino 
Médio – aprovada 
em 2016, gerou pro-
testos por todo o 
país. Professores e 
estudantes, em sua 
maioria secundaris-
tas, fizeram greves e 
ocupações nas es-
colas, denunciando 

as graves consequências das altera-
ções aprovadas. O Paraná foi o prota-
gonista da maior onda de ocupações de 
escola em toda a história, com mais de 
800 escolas ocupadas! 

 Essas duas medidas estabe-
lecem que o novo Ensino Médio (EM) 
será dividido em dois momentos: 60% 
da carga horária será destinada à Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que determina que apenas as discipli-
nas de Português e Matemática serão 
obrigatórias; o restante da carga horá-
ria (40%) será destinada para os cha-
mados “itinerários formativos”, dividi-
dos em cinco áreas de conhecimento 
que as/os estudantes teoricamente po-
derão escolher. 

 São elas: Matemáticas, Lingua-
gens, Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Profissionalizante. Teori-
camente porque não haverá a “necessi-
dade” de todas as escolas ofertarem as 
cinco áreas – a MP prevê que as esco-
las serão obrigadas a oferecer apenas 
duas áreas de conhecimento (e, em ca-
sos em que faltem recursos financeiros 
e humanos, as escolas poderão ofere-
cer apenas uma área de conhecimen-
to para seus estudantes) – o que pode 
influenciar para que na periferia só te-
nha a opção de fazer o ensino profis-
sionalizante, por exemplo, já que essas 
áreas serão disponibilizadas “conforme 
o contexto local e a possibilidade dos 
sistemas de ensino”. 

 Ou seja, as medidas isentam a 
responsabilidade do Estado de garantir 
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que todas as pessoas tenham acesso a 
todas as áreas e conhecimentos de for-
ma completa, sem acentuar a fragmen-
tação do ensino e a disparidade entre 
educação pública e privada já existen-
te. 

 A Reforma do Ensino Médio foi 
vendida com uma imagem de “flexibi-
lização” do ensino e liberdade de esco-
lha do estudante, porém, por meio des-
sa brecha, é possível notar que isso não 
passa de conversa fiada, já que inviabi-
liza que os estudantes escolham suas 
áreas de interesse caso as escolas de 
sua região não a disponibilizem. Não é 
difícil enxergar que o principal objetivo 
dessa medida é precarizar ainda mais o 
ensino e o conhecimento da juventude 
pobre, preta, do campo e das florestas, 
ao passo em que as escolas privadas 
mais prestigiadas (e, consequentemen-
te, mais caras) certamente ofertarão 
todas as possibilidades de ensino. 

 Além de abrir margem para a 
participação de empresas (sobretudo 
no ensino profissionalizante, em que 
entra a polêmica do “notório saber”: o 
ensino não precisará ser ofertado por 
professores licenciados), mesmo nas 
áreas como Humanidades e Lingua-
gens é possível notar uma tendência a 
tornar o ensino mais técnico e atrativo 
ao mercado, como ao incluir empre-
endedorismo e linguagem informática 
dentro dos conteúdos previstos nes-
sas áreas, respectivamente. Além dis-
so, a MP estabelece o ensino de inglês 
como Língua Estrangeira obrigatória do 
EM, atendendo a demanda das grandes 
empresas e excluindo a possibilidade 
do ensino do espanhol, língua falada 
por todos os nossos vizinhos latino-a-
mericanos. 

 Aliadas, a Reforma e nova BNCC 
permitem que até 40% da carga do en-
sino médio possa ser realizada à dis-
tância, medida que prejudica alunos e 
professores no processo de ensino-
-aprendizagem. Para a educação de jo-
vens e adultos (EJA) a proposta é ainda 
pior, pois abre a possibilidade de que 

100% do curso seja feito à distância, 
ou seja, fora da escola, sem a presença 
de professor, equipe pedagógica e fun-
cionários. Parte do ensino à distância 
poderá inclusive ser feita por meio de 
atividades consideradas como “traba-
lho supervisionado”, ou seja, preferem 
a juventude sendo explorada em em-
presas “parceiras” da rede de ensino, 
ganhando muito pouco e oferecendo 
força de trabalho mais barata, ao invés 
de garantir que as pessoas mais pobres 
possam ter acesso a um ensino de qua-
lidade para conseguir empregos menos 
precários. 

 Nenhuma dessas reformas con-
versa com a realidade da população e 
do ensino público brasileiro, pois não 
buscam a melhoria dos problemas en-
contrados no cotidiano da sala de aula, 
mas sim a informalização do ensino de 
milhões de crianças, adolescentes e 
adultos, de modo a pesar menos para o 
Estado, pouco importando qual a qua-
lidade do ensino oferecido para as e os 
estudantes. A crescente precarização 
do ensino público não pode ser assisti-
da nem naturalizada, ela deve ser com-
batida com luta e organização por parte 
das pessoas mais afetadas – estudan-
tes, educadores e demais funcionários 
da educação!

Escola sem Partido
 O programa Escola sem Partido 
foi criado em 2004 e ganhou atenção 
nacional quando começou a ser debati-
do nas instâncias legislativas federais, 
estaduais e municipais. Dizendo com-
bater um suposto “ensino ideológico”, a 
lei busca censurar o espaço da sala de 
aula, impedindo discussões que abor-
dem questões de desigualdade social, 
racial, sexual e de gênero. O projeto 
ignora que já existem leis brasileiras 
que proíbem a propaganda político-
-partidária nas salas de aula e preten-
de avançar contra a livre expressão do 
pensamento nas escolas, local em que 
deveria ser fomentada a construção de 
conhecimentos diversos. 

 Como se a proposta já não re-
presentasse tamanho retrocesso, o 
Escola Sem Partido vai além, incenti-
vando a delação por parte de estudan-
tes na tentativa de inibir professores de 
expressarem visões de mundo que se-
jam críticas à realidade. Essa censura 
pode ser entendida como uma tentativa 
de impedir reivindicações baseadas na 
análise dos problemas sociais que en-
frentamos no Brasil, buscando matar a 
vontade da juventude de participar ati-
vamente da política e de cobrar dos go-
vernantes melhores condições de vida 
– o que a Constituição diz ser nosso 
direito básico.

A EDUCAÇÃO DO POVO  
NÃO SE VENDE,  
SE DEFENDE!

Como fica a graduação?
 O acréscimo de mais de cinco 
milhões de estudantes na graduação 
entre 2003 e 2014, segundo dados do 
Ministério da Educação (MEC), mostra 
um grande avanço em termos de aces-
so à Universidade. Além disso, o pú-
blico atendido também se diversificou: 
por meio das políticas de cotas para 
negros, quilombolas, indígenas, pesso-
as pobres e de escola pública houve um 
avanço na democratização do ensino 
superior. 

 Contudo, com o corte de inves-
timentos e programas que visavam a 
inclusão e a permanência na universi-
dade, além de medidas que precarizam 
o EM, a entrada e permanência na uni-
versidade se tornam novamente restri-
tas. Tendo isso em vista, se faz neces-
sário garantir que o acesso à escola e 
à graduação siga sendo ampliado. Não 
podemos deixar de lado, ainda, a luta 
pelas condições de permanência das 
pessoas mais fragilizadas social ou 
economicamente nas instituições edu-
cacionais que são de seu direito ocu-
par.

 Além disso, devemos estar aten-
tas/os para onde caminha o nosso mo-
delo de ensino superior, de forma que 
não se deixe acontecer o que aconte-
ceu com países que adotaram projetos 
educacionais semelhantes aos das re-
formas que passamos por aqui – por 
exemplo, os Estados Unidos –, que 
mostram queda na qualidade do ensino 
por meio da diminuição das possibilida-
des do currículo, maior competição en-
tre profissionais, alunos pressionados 
e desestimulados, fraudes em testes, 
aumento das desigualdades sociais, 
má formação docente, destruição do 
sistema público de ensino por meio da 
privatização total, dificultando o aces-
so a serviços básicos para pessoas de 
baixa renda. Um dos principais alvos 
do desmonte do ensino superior são as 
graduações em licenciatura, colocando 
em risco a qualidade da formação dos 
nossos futuros educadores. O Progra-

ma de Iniciação à Docência (PIBID) era 
um programa muito fértil e benéfico 
para a formação dos licenciandos, que 
possibilitava a experiência necessária 
aos que desejavam entrar em sala de 
aula com o amparo de um orientador. 
O programa se mostrou muito frutífero 
tanto para os licenciandos quanto para 
os alunos e as escolas que fizeram par-
te do programa, garantindo uma expe-
riência rica de troca de conhecimentos. 
Contudo, em 2017, o programa sofreu 
alterações, ficando restrito a licen-
ciandos que tenham completado até, 
no máximo, 50% da graduação. Para o 
restante dos estudantes, o programa 
possível de ser desenvolvido é o Resi-
dência Pedagógica.

 Este pretende levar estudan-
tes à sala de aula sem a orientação de 
professores já formados, além de não 
garantir uma bol-
sa de mesmo va-
lor (R$ 400) para 
quem participa. 
Além disso, o pro-
grama Residência 
Pedagógica pode 
ser entendido como 
uma estratégia de 
i m p l e m e n t a ç ã o 
da BNCC, pois seu 
objetivo expresso 
na Portaria nº 38 
de 28 de fevereiro 
de 2018 do MEC é 

Participe do  
movimento estudantil 
na sua escola ou  
universidade,  
para fazer parte  
da defesa  
da educação popular,  
pública e gratuita!

“promover a adequação dos currículos 
e propostas pedagógicas dos cursos de 
formação inicial de professores da edu-
cação básica às orientações da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC)”. 

 A restrição do PIBID e a criação 
do Residência Pedagógica têm um im-
pacto negativo na formação de profes-
sores em nosso país. Por isso, devemos 
resistir à implementação do Residência 
Pedagógica e lutar pela volta do PIBID 
para todas/os estudantes, de modo a 
garantir a qualidade de formação dos 
professores e, portanto, o futuro da 
educação pública.Todas essas medi-

das entram em vigor em um contexto 
de congelamento de investimentos nos 
serviços públicos pelos próximos 20 
anos (promovido pela Emenda Cons-
titucional 95/2016) e é de se esperar 
que a educação pública – sobretudo o 
ensino superior – esteja nas miras de 
constantes cortes de investimento e 
custeio. 

 Apesar do caminho pela fren-
te se mostrar tortuoso, não podemos 
desistir de lutar pelo o que é nosso por 
direito. Enquanto estudantes, devemos 
conhecer as nossas pautas e levá-las 
adiante, seja no nosso local de estudo 
ou indo às ruas para exigir uma educa-
ção de qualidade e amplas condições 
de acesso e permanência. A educação 
de qualidade não pode ficar restrita à 
parcela da população que pode pagar 
por serviços privados.

 A edu-
cação deve ser 
democrática e 
popular, do povo 
para o povo. E 
isso só é possí-
vel quando nós 
tomamos as 
nossas pautas 
nas mãos e le-
vamos nossas 
lutas para frente! 
Todos os direi-
tos a que temos 

acesso e que hoje estão sob ameaça 
foram conquistados com muita luta e 
organização pelos de baixo e não cedi-
dos pela boa vontade de um ou outro 
governante. Que tomemos como exem-
plo as lutas históricas protagonizadas 
pelos povos explorados e oprimidos no 
Brasil e em diversas partes do mun-
do; pois aqui, como em qualquer outro 
lugar, é a luta popular quem garante e 
conquista direitos, e nós só consegui-
remos angariar força o suficiente para 
mantê-los se estivermos organizados e 
pautados pela autonomia (de governos 
e patrões) e a combatividade. Ação di-
reta é a arma que nós temos!



POLÍTICAS
ANTI-POVO

Reforma  
da Previdência
 A Reforma da Previdência signi-
fica na prática o fim da aposentadoria 
das trabalhadoras e trabalhadores e 
ainda é pouco conhecida pela grande 
maioria dos futuros afetados. A Pre-
vidência brasileira realmente deveria 
sofrer alterações por meio de uma re-
forma; contudo, tais mudanças deve-
riam ser executadas a fim de oferecer 
melhores condições de aposentadoria 
aos trabalhadores e de acabar com os 
privilégios dos de cima e dos mais be-
neficiados com o programa previdenci-
ário, que atualmente, são militares, ex-
-políticos e magistrados (como juízes, 
desembargadores e ministros do STF).

 É importante lembrar que tais 
categorias recebem salários bastan-
te elevados e uma série de benefícios 
do Estado brasileiro (como o “auxílio-
-moradia”, que cumpre com o objetivo 
de elevar os salários dos magistrados). 
Além disso, um beneficiário militar fe-
deral pesa 16 vezes mais no rombo da 
Previdência do que um segurado do 
INSS, enquanto a grande maioria dos 
trabalhadores recebe salários e, poste-
riormente, aposentadorias que são in-
suficientes para a manutenção da vida 
com qualidade. Atualmente, estima-se 
que dos 34,9 milhões de cidadãos que 

recebem os recursos previdenciários, 
66,4% (aprox. 23,2 milhões de pessoas) 
ganham o equivalente a um salário mí-
nimo.
 A Reforma da Previdência brasi-
leira, apresentada no formato de Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 
e protocolada com o número 287/2016, 
consiste em um retrocesso, uma vez 
que prejudica os trabalhadores e colo-
ca em risco direitos sociais garantidos 
pela Constituição. A medida fixou a ida-
de mínima para aposentadoria em 65 
anos no caso de homens e em 62 anos 
no caso de mu-
lheres, isto é, as/
os trabalhadores 
somente poderão 
se aposentar de-
pois de completa-
rem tais idades. 

 Até o mo-
mento da escrita 
deste material, 
Bolsonaro pro-
punha que a ida-
de mínima fixada 
fosse aplicada 
gradativamente. 
Acrescenta-se a 
isso o fato de que 
a reforma estabe-
lece que o trabalhador deve contribuir 
49 anos para acessar 100% da aposen-
tadoria, reduzindo as possibilidades 

dele ter direito ao benefício pelo qual 
ele mesmo pagou durante sua vida. 

 Ademais, se aprovada pelo Con-
gresso, a reforma prevê um tempo mí-
nimo de contribuição de 15 anos para 
segurados do INSS e de 25 anos para os 
servidores públicos. Porém, a categoria 
dos militares (um terço dos servidores 
públicos), que estão entre os mais be-
neficiados, não sofreu alterações. En-
quanto o atual governo (assim como 
tentaram os anteriores) busca reformar 
a Previdência, o Chile, com seu mode-

lo previdenciá-
rio privatizado 
aprovado em 
1981, durante a 
ditadura de Au-
gusto Pinochet, 
é um exemplo de 
reforma fracas-
sada. 

 O país 
tem índice re-
corde de suicí-
dio entre idosos 
(de 2010 à 2015, 
936 idosos com 
mais de 70 anos 
tiraram a própria 
vida, segundo 

A Reforma da  
Previdência serve  
aos interesses  
das classes dominantes 
e do capital, 
 não trazendo  
qualquer benefício  
para a grande maioria 
das e dos trabalhadores 
brasileiros.

o Instituto Nacional de Estatísticas) e 
uma situação de degradação e misé-
ria dessa parcela da população. Assim 

como ocorre no Brasil, a justificativa 
apontada pelo governo chileno para 
reformar a Previdência na década de 
1980 era de que a medida ajudaria no 
crescimento econômico do país, o que 
não se comprovou. 

 É importante destacar que o atu-
al Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, 
teve importantes conexões com a dita-
dura chilena, dado que o centro de polí-
tica econômica do regime foi elaborado 
pelo grupo Chicago Boys – economis-
tas neoliberais especializados na Uni-
versidade de Chicago –, no qual Guedes 
se inseriu. Assim, o exemplo chileno é 
um importante elemento para entender 
o caráter e os objetivos da reforma pre-
videnciária brasileira.

 Por fim, é fundamental averiguar 
quem são os principais responsáveis 
pelas medidas de arrocho nas apo-
sentadorias dentro da equipe de Paulo 
Guedes. O secretário especial de Pre-
vidência, Rogério Marinho (PSDB-RN), 
por exemplo, é presidente da frente par-
lamentar do Comércio e do Empreende-
dorismo, um dos responsáveis pela re-
forma trabalhista e apoiador do projeto 
Escola Sem Partido. Na secretaria-ge-
ral da Previdência e da Receita Federal 
temos Marcos Cintra (PRB-SP e ex-PL), 
que foi presidente da Comissão de Co-
mércio e Indústria da Câmara e defende 
os interesses dos empresários. Como 
podemos ver, a Reforma da Previdên-
cia serve aos interesses das classes 
dominantes e do capital, não trazendo 
qualquer benefício para a grande maio-
ria das e dos trabalhadores brasileiros, 
que, na prática, perderão os direitos que 
hoje possuem e que já deveriam ser 
ampliados.

Redução da  
Maioridade Penal
 Sobre a redução da maioridade 
penal, cabe dizer que não é de hoje que 
o poder judiciário e legislativo vêm se 
articulando para promover esse ataque 

a quem teoricamente deveria trabalhar 
a favor: o povo. Uma das tentativas de 
redução é por meio da PEC 171, que 
prevê redução da maioridade penal de 
18 para 16 anos. Essa, assim como os 
demais projetos de lei com o mesmo 
objetivo, se trata de uma manobra que 
aponta injustamente os adolescentes 
como sendo protagonistas da violência 
no Brasil. 
 No entanto, logo após o segun-
do turno das elei-
ções presiden-
ciais de 2018, o 
candidato eleito 
Jair Bolsona-
ro (PSL) decla-
rou que se de-
pendesse dele a 
maioridade seria 
reduzida para 14 
anos. No discur-
so dos inimigos 
do povo, se apro-
veita a falta de 
informação da 
população e con-
funde-se “culpa-
bilização” com 
“responsabiliza-
ção penal”. Pelo 
fato de os me-
nores não serem 

Se individualiza  
a “culpa” pela infração 
da lei e não se compre-
ende que os atos cri-
minais, em sua maioria 
contra a propriedade 
privada, como furtos  
e comércio ilegal  
de drogas,  
são consequências  
da profunda  
desigualdade social  
existente no Brasil.

Projetos que podem 
avançar durante o ano

julgados pelo mesmo sistema penal 
que os adultos, se cria a falsa premissa 
de que os adolescentes que infringem a 
lei não sofrem nenhum tipo de sanção. 

  É preciso acabar com 
essa premissa mentirosa, pois no Brasil 

os infratores menores de 18 anos estão 
sujeitos ao ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), que prevê medidas 
socioeducativas em vez de encarcera-
mento no sistema penitenciário adulto. 
Esse sistema diferenciado garante que 
os menores se mantenham afastados 
do sistema carcerário comum, pois, por 
negligência do Estado, essas institui-
ções se tornaram sede do crime orga-
nizado e, consequentemente, um lugar 

em que se apro-
fundam conflitos 
com a lei. 

 O sistema 
socioeducat ivo 
se baseia em ga-
rantir que o jovem 
possa elaborar 
novos projetos de 
vida, longe dos 
conflitos com a 
lei e, assim, pos-
sibilitar sua rein-
serção na socie-
dade por meio do 
amparo social. 
Essas instituições 
oferecem ensi-
no fundamental 
e médio para que 
os jovens possam 

continuar e concluir seus estudos e, em 
muitos casos, essa é a primeira opor-
tunidade que os adolescentes têm de 
acessar a escola.

 A mídia burguesa possui um 
papel fundamental na tentativa de re-



dução da maioridade penal, pois vem 
fabricando um cenário de terror e de 
medo para que essa proposta ganhe 
apoio popular. Todos os dias na televi-
são os jornais dos grandes veículos de 
comunicação transmitem incessante-
mente notícias sobre atos criminosos 
carregadas de ódio e punitivismo, ou 
seja, se incita a ideia de que as pessoas 
que cometem esses atos infracionais 
devem ser punidas e castigadas. 

 Com isso, se individualiza a “cul-
pa” pela infração da lei e não se com-
preende que os atos criminais, em sua 
maioria crimes contra a propriedade 
privada, como furtos e o comércio ile-
gal de drogas, são consequências da 
profunda desigualdade social existen-
te no Brasil. Quando se trata de infra-
ções cometidas por adolescentes, a 
mídia se aproveita de casos isolados 
de crimes graves e os generaliza como 
sendo a regra, o que de acordo com o 
levantamento realizado pela Secretaria 
Nacional da Criança e do Adolescente 
(SINASE), no ano de 2016, não é ver-
dade, já que apenas 13% dos casos de 
adolescentes infratores correspondem 
a crimes que resultam em morte. As 
infrações contra a propriedade privada, 
como furto e o comércio ilegal de dro-

gas corresponde a maior parte das in-
frações: 73% dos casos. 
 Desse modo, a mídia constrói 
e alimenta o imaginário social de que 
adolescentes infratores não sofrem ne-
nhuma responsabilização pelos seus 
atos por serem menores de idade e que 
esses jovens são os maiores responsá-
veis pelos problemas de segurança pú-
blica. Ignora-se o fato de que no Brasil 
existe responsabilização penal  a partir 
dos 12 anos de idade por meio das me-
didas socioeducativas previstas pelo 
ECA e de que as infrações cometidas 
pelos menores corresponde a apenas 
1% do total de crimes cometidos. 

 As maiores vítimas desse ataque 
serão as e os jovens negros e periféri-
cos. Os mesmos que o sistema racista 
empurra para as margens da socieda-
de, muitas vezes sem oferecer nenhum 
tipo de política pública, incluindo as 
mais básicas como educação e saúde 
de qualidade. Tal situação de fragilida-
de limita o horizonte de possibilidades 
desses jovens, que por questão de so-
brevivência podem ver na criminalidade 

uma oportunidade de subsistência. Os 
números do SINASE apontam que 60% 
da população atendida pelas medidas 
socioeducativas para adolescentes é 
composto por pessoas negras. Com 
essa medida, fica evidente a função do 
Estado de garantir a propriedade pri-
vada dos ricos a e proteção dos inte-
resses das classes dominantes, o que 
significa a garantia da exploração e do 
controle sob os de baixo. O Estado quer 
jogar o jovem pobre e negro para trás 
das grades para camuflar os problemas 
de segurança pública, pois é mais sim-
ples do que olhar o problema em sua 
complexidade sistêmica e promover 
políticas públicas que tratem a causa 
(que é a profunda desigualdade social) 
e não os seus sintomas. 

 Nós sabemos que não é do inte-
resse do Estado e dos governantes que 
o gerenciam acabar com a desigualda-
de social. No debate sobre segurança, 
só a organização popular pode destruir 
esse sistema que é baseado na ex-
ploração dos mais pobres pelos ricos; 
um sistema em que poucos têm mui-
to e a maioria não tem nada. Não per-
mitiremos que a nossa juventude seja 
massacrada por essa medida, seremos 
contra a redução da maioridade penal!


