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1. Introdução: Pilares ou fundamentos deste Programa 

Entre os mais profundos anseios do ser humano encontra-se o trabalho que impregna o 

inconsciente coletivo da humanidade desde tempos imemoriais.1 Trabalho como 

sobrevivência, signo de reconhecimento e conferidor de auto-estima. Depois, o trabalho 

passou a ser explorado para a produção da riqueza e do lucro. Mesmo assim, continua 

sendo fonte inequívoca de sobrevivência e atribuidor de auto-valorização.  

O outro anseio do ser humano é poder usufruir dos direitos que lhe permitam o Bem-

Viver, a busca da felicidade que deixou de ser reconhecida em nossas cartas 

constitucionais como um direito, mas cujo avesso explode entre nós: doenças 

psicossomáticas, suicídio, violência, refúgio na adição de álcool e outras substâncias 

psico-ativas, busca de saídas em seitas que prometem o milagre da prosperidade ou no 

limite o milenarismo. Falta de sentido e esperança. Será que nós, no Brasil, 

conseguiremos substituir o PIB – Produto Interno Bruto – pelo FIB – Felicidade Interna 

Bruta, como fez o Reino do Butão?2 Tudo bem! Será que poderemos estar em posições 

elevadas no Relatório Mundial de Felicidade elaborado pelas Nações Unidas desde 

2012? Pelo contrário, a situação escabrosa em que se encontra o país fez com que a 

posição no ranking caísse 11 pontos de 2015 para o de 2018! De 17º no ranking caímos 

para 28º!!!3  Como propugnamos pelo bem viver neste programa, acreditamos ser 

adequado colocar as bases daquele conceito como fonte de inspiração:  

 

Os Pilares da FIB: 

 Promoção do desenvolvimento Educacional para a Inclusão Social 

 Preservação e promoção dos Valores Culturais 

 Resiliência Ecológica na base do Desenvolvimento Sustentável 

 Estabelecimento da Boa Governança 

 Preservação dos Valores capazes de garantirem a Vitalidade Comunitária 

 Saúde na Garantia da Vida 

                                                      
1 Na Bíblia, documento sagrado de três matrizes religiosas: judaísmo, cristianismo e islamismo, o trabalho 
está associado à maldição. 
2 Em 1972 essa designação foi usada pela primeira vez pelo rei do Butão que posteriormente convenceu 
as Nações Unidas a incorporarem o conceito em suas avaliações dos países membros.  
3 http://conexaoplaneta.com.br/blog/quais-sao-os-paises-mais-felizes-e-os-mais-tristes-do-mundo/ e 
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf  

http://conexaoplaneta.com.br/blog/quais-sao-os-paises-mais-felizes-e-os-mais-tristes-do-mundo/
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf
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Os Pilares da FIB: 

 Desenvolvimento Sustentável para a Inclusão e potencialização do Padrão de Vida 

 Diminuição da jornada de trabalho na promoção do tempo livre e do Lazer 

 Estimulo à participação em atividades esportivas 

 Igualdade entre gêneros e liberdade de pensamento4 

 

Esse mal estar de nossa civilização5 não se dissocia do contexto histórico de 

esgotamento do modelo capitalista de produção que, em seu estágio de hegemonia do 

capital financeiro,6 lança mão de todos os meios para perpetuar o sistema de mercado, 

a despeito dos riscos de destruição de nossa Biosfera e de dizimação de povos inteiros.7  

Temos no comando do mundo forças identificadas com a necropolítica,8 ou seja, com a 

política da morte, dos cemitérios, e não a política da vida, baseada na alegria e em 

princípios Ubuntu que nos norteiam a superar o individualismo pela lógica de uma 

ontologia que se constrói na partilha e na teia do coletivo, do comunal.  

O terceiro fundamento deste Programa são as estratégias para realizar aqueles dois 

pilares. Como realizar, concretizar, esta Minas Socialista muito além do possível? Como 

abrir os caminhos para que a política possa se tornar a rota para o Bem-Viver? Quais 

meios podem seduzir o nosso povo para que a esfera pública possa lhe ser devolvida ou, 

melhor ainda, possa ser tomada por ele como autor e depositário da esperança 

democrática? Mesmo sabendo dos evidentes limites da democracia representativa, 

somos ousadas e propomos uma democracia participativa, feminista, plural e libertária. 

Muito além do possível, porque nós podemos!  

Antes de falar dos três fundamentos do programa, vamos apresentar seus autores e suas 

motivações “para tomar o céu de assalto”.9 

 

Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.  (Jean Couteau) 

                                                      
4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade_Interna_Bruta  
5 Referência a Sigmund Freud: Mal-estar na civilização, lançado em  
6 Colocar explicação 
7 Citar GEORGE, Susan – O Relatório Lugano. Boitempo Editorial, São Paulo, 2002  
8 Citar Achille Mbembe 
9 Karl Marx ao referir-se à Comuna de Paris. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade_Interna_Bruta
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2.  Coletivos e sujeitos autores deste Programa 

O enfrentamento às históricas desigualdades e opressões que se mantêm contra a 

população indígena e negra em nosso país, contra as mulheres e contra a população 

LGBT tem prioridade absoluta no programa de governo da Frente Minas Socialista. Não 

se governa sem o povo de Minas Gerais, não se governa sem o respeito à humanidade 

de todos os povos das Minas e das Gerais.  

Não adianta fazer promessas de dar prioridade à saúde, à educação, à moradia etc, se 

os governos desconhecem as consequências dos acúmulos dessas desigualdades e não 

chamam esses segmentos para o protagonismo e para fazer valer a sua voz! 

O programa que apresentamos a seguir é resultado de uma série de discussões 

realizadas entre os partidos que compõem esta Frente, bem como de debates com a 

presença de diversos ativistas de movimentos sociais que pensam e realizam uma 

Minas Gerais para além do possível. Sabemos que esta proposta programática é ainda 

insuficiente e inacabada, e de certa maneira deve permanecer assim, porque a Minas 

Gerais que queremos é inesgotável em seus sentidos e possibilidades. Ela é (re)criada 

dia a dia pelas/pelos habitantes do estado ou seus sujeitos. 

Nessa perspectiva de radicalização da democracia e de afirmação do direito a ter 

direitos, vamos apresentar ao povo do estado de Minas Gerais o nosso programa. Mas, 

antes disto, julgamos fundamental apresentar os vários coletivos, os autores e as 

autoras que constroem e colocam à disposição para o debate e o enriquecimento este 

programa de governo da Frente Minas Socialista PSOL/PCB e dos movimentos sociais.  

 

Somos cerca de 22% da população mineira, ao mesmo tempo em que somos o futuro 

do país, somos principalmente o presente. O desenvolvimento pleno (físico, psíquico, 

cognitivo e afetivo) dessa população necessita de políticas sociais que criem as 

condições necessárias de bem-estar.  

Somos Crianças e Adolescentes e apoiamos a Frente Minas Socialista! 
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As crianças e adolescentes de Minas Gerais reivindicam que o governo da Frente Minas 

Socialista dê fim ao trabalho infantil e à exploração sexual de meninos e meninas, 

garantindo a essa população um ambiente livre de qualquer tipo de violência. Isso 

inclui a expansão da rede de acolhimento das crianças e dos/das adolescentes em 

condições de rua, caso estejam desacompanhados e não for possível localizar seus 

familiares. 

O ir e vir para acessar os espaços educacionais e recreativos do estado não deve ser 

um obstáculo ao desenvolvimento das pessoas nessa faixa etária. A implementação do 

passe livre para estudantes é condição que se coloca como desafio a uma gestão 

estadual comprometida com o nosso povo. 

É possível uma Minas Gerais sem crianças de rua e sem trabalho infantil! 

 

Há uma série de definições sobre o que é juventude. Devemos, antes de tudo, entender 

a juventude não apenas como idade cronológica, mas como categoria socialmente 

construída. Ela ganha contornos próprios em contextos históricos e sociais distintos, e 

é marcada pela diversidade das condições sociais, culturais, de raça, gênero e até 

mesmo geográficas. 10  

Pela análise de indicadores socioeconômicos e raciais, é evidente que as desigualdades 

na sociedade brasileira, em geral, se reproduzem de forma específica na juventude.  

Assim, a concentração da juventude nas cidades, e as disparidades econômicas e 

sociais, ao serem combinadas com raça e gênero, deixam à mostra as duplas formas 

de opressão e dão pistas dos principais problemas a serem enfrentados.  

Nos últimos anos, se intensificou no Brasil o debate sobre a necessidade de criação de 

um campo especial de políticas públicas destinadas à juventude. No entanto, 

                                                      
10 A palavra raça será grafada em itálico para deixar claro que a usamos aqui no sentido de construção 
social produzida pelas teorias de supremacia racial, desde fins do século XIX. Para nós da Frente Minas 
Socialista não há raça no sentido biológico do termo, claro. Ao trabalhar com o quesito raça ou cor,  
estamos destacando as consequências da desigualdade racial no Brasil e em Minas Gerais. Reivindicação 
histórica dos movimentos sociais negros. 

Somos Jovens e apoiamos a Frente Minas Socialista! 
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observamos que essas políticas, em geral, visam à criação de uma rede de iniciativas 

de caráter assistencialista que toma o lugar de ações que poderiam garantir  educação 

plena e soberania econômica deste segmento da população. Desse modo, acabam 

mantendo a dependência econômica dos segmentos sociais mais excluídos. 

As políticas para a juventude devem ter como objetivo central o fomento à participação 

política dos jovens, ou o que chamamos de protagonismo juvenil, ao mesmo tempo em 

que asseguram o acesso aos direitos da juventude. Isso não nega as demais iniciativas 

de caráter emergencial, mas muda radicalmente o foco das ações do estado para a 

juventude. Queremos mais participação dos jovens nas mudanças e enfrentamentos 

políticos diários resultantes da sociedade desigual e injusta em que vivemos, e não a 

acomodação que resulta das ações de caráter assistencialista. 

Segmentos diversificados de jovens têm exercido protagonismo nos bairros, nas favelas, 

ocupações urbanas e rurais, nas periferias em geral e nos centros das cidades. Fazem 

demandas consistentes, exigem locais para vivenciarem a cultura, política, esporte, lazer 

e tudo que os levem a crescer e se fortalecer na vida comunitária. Queremos construir 

para nós e para a sociedade em seu conjunto um novo mundo mais do que possível.  

Queremos também a multiplicação de oportunidades de encontros, cursos de formação 

política e de formação profissional, plenárias em espaços deliberativos e consultivos,  

com toda a divulgação para incentivar  a participação da juventude, tanto daquela que 

já está organizando o PSOL e o PCB, quanto a dos movimentos sociais engajados na 

Campanha da Frente Minas Socialista. 

Essa juventude conhece a realidade política do país, a crise econômica, política e social, 

sobretudo na área de educação, e está contribuindo para as inadiáveis mudanças. Irá 

exercer um papel decisivo para liderar a participação de jovens pelo estado de Minas 

Gerais, que têm vivido essa crise geral de desemprego, que veem seus sonhos de 

frequentar o ensino médio e superior se diluírem em face do sucateamento da educação 

pública e mesmo das ameaças que prometem o fim das universidades.  

Que veem os sucessivos governos estaduais darem um péssimo exemplo quando  

criminalizam as lutas de professoras e professores que, por falta de diálogo e de 
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negociação em bases respeitosas, são obrigadas a entrar em greve por falta de 

condições de trabalho e de salários dignos.   

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 11  

 

 Articulação das ações sob responsabilidade de conselhos e da Subsecretaria 

Estadual de Juventude (a ser criada com orçamento próprio), com a presença dos 

movimentos sociais e da juventude na formulação das políticas públicas da área; 

 

 Realização dos congressos regionais e estaduais da juventude para a criação desta 

Subsecretaria e a definição das diretrizes a serem implementadas pelo governo. Desse 

processo serão eleitos os membros do Conselho Estadual de Juventude;   

 

  Adoção de programas que estimulem a participação política, o protagonismo 

juvenil e a auto-organização dos jovens; 

 

 Reforma radical da política anti-drogas, com a correspondente descriminalização de 

uso de substâncias psicoativas e adoção de políticas de redução de danos; 

 

 Implantação de mais centros de referência da juventude, com atividades esportivas, 

de lazer, culturais, palestras e cursos de formação política das jovens e dos jovens, e 

acompanhamento de profissionais das diversas áreas do conhecimento; 

 

 Incentivo aos espaços de articulação das organizações e movimentos juvenis 

(Fórum, Movimentos, Espaços de Diálogo, Rodas de Diálogo etc.) para valorizar, 

estimular e  assegurar uma maior participação dos diversos segmentos juvenis. 

 

É possível uma Minas Gerais sem genocídio da juventude negra e pobre! 

                                                      
11 Para maiores detalhes, vide as respectivas áreas sociais mais adiante. 
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Portanto, o combate às desigualdades de gênero, sócio-raciais, geracionais, de 

diversidade sexual e tantas outras são uma prioridade para nós. O combate às várias 

formas de opressão das mulheres pressupõe condições concretas de reprodução da 

existência que permitam sua emancipação. Para que a justiça de gênero se concretize 

são necessárias práticas de participação e cidadania ativa. 

Incluem-se também entre as prioridades, políticas públicas que busquem a redução das 

desigualdades a partir da ampliação do acesso a serviços e da responsabilização do 

poder público pelo bem-estar das mulheres. Políticas que vão criar as condições para   

que nós mulheres possamos romper com os círculos de dependência e de subordinação, 

que tem se perpetuado desde sempre.  

Para tanto, é necessário garantir igualdade de oportunidade no trabalho com igual 

salário e com mecanismos que permitam superar a existência de múltiplas jornadas de 

trabalho das mulheres, pois como apontam os dados do IPEA (2014)12 os homens 

recebem salários 30% maiores que os das mulheres no país, e as mulheres seguem tendo 

uma dupla ou tripla jornada de trabalho. A situação das mulheres negras é ainda pior.   

 

As mulheres indígenas se encontram em situação de maior desigualdade, mas não 

dispomos de estatísticas comparativas entre elas e os outros segmentos de mulheres. 

Os dados em relação às travestis e mulheres trans são ainda mais assustadores. 

                                                      
12  IBGE: mulheres ganham menos que homens mesmo sendo maioria com ensino superior 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/ibge-mulheres-ganham-menos-que-homens-

mesmo-sendo-maioria-com-ensino-superior.  Mulheres ganham 77,5% do salário dos homens no Brasil, 

diz IBGE ... 

https://economia.uol.com.br/.../2018/04/.../desigualdade-salarial-homem-mulher-ibge.... 

11 de abr de 2018  

 

Somos Mulheres e apoiamos a Frente Minas Socialista! 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/ibge-mulheres-ganham-menos-que-homens-mesmo-sendo-maioria-com-ensino-superior
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/ibge-mulheres-ganham-menos-que-homens-mesmo-sendo-maioria-com-ensino-superior
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/04/11/desigualdade-salarial-homem-mulher-ibge.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/04/11/desigualdade-salarial-homem-mulher-ibge.htm
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Inovando no cenário nacional e internacional, a Frente Minas Socialista apresenta como 

candidata ao Senado uma mulher trans – Duda Salabert – o que sinaliza o potencial de 

visibilidade a mulheres que estão no topo da violência de gênero e do feminicídio. O 

governo irá adotar os quesitos cor e gênero nos editais para os contratos com o setor 

privado. Da mesma forma, os núcleos de diversidade existentes nas estatais também 

serão apoiados para exercerem suas funções de equidade. 

O acompanhamento e a avaliação das ações serão baseadas em indicadores produzidos 

pelos núcleos de estudos de gênero das universidades públicas do estado. 

Imprescindível a participação do Conselho Estadual da Mulher.  

É imprescindível a participação política das mulheres em todas as instâncias 

deliberativas, pois sabemos que a sociedade patriarcal e machista faz com que as 

mulheres trabalhadoras sejam super exploradas: como trabalhadora, em casa com os 

afazeres domésticos, como cuidadora familiar e, ainda, pela definição dos papeis de 

gênero, as mulheres são excluídas e limitadas em sua participação na vida social e na 

política. Um dos resultados é a manutenção de parcela das mulheres em estado de 

desinteresse pela vida pública e pela política.  Assim, urge que as mulheres sejam livres 

para desenvolverem todas as suas capacidades sem o jugo patriarcal! 

Nesse sentido, o governo estadual vai implementar políticas públicas com e para as 

mulheres, que sejam construídas em conjunto com aquelas e aqueles que reivindicam 

a unificação das lutas das mulheres num processo de transformação radical das 

relações sociais em sua totalidade.  

Defendemos como marco referencial dessas políticas, os planos e tratados 

internacionais construídos nessas últimas décadas nas conferências internacionais das 

mulheres promovidas pelas Nações Unidas, que foram precedidas por conferências 

locais, estaduais e nacionais. O Brasil é signatário desses tratados e o governo de Minas 

Gerais adotará esses compromissos internacionais. A 4a. Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, realizada  em 2016, será também um marco referencial a 

ser respeitado. 
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Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 13 

Combate às várias formas de opressão das mulheres, sobretudo a violência de gênero 

e o feminicídio, por meio da aplicação das leis e de mecanismos que reprimam 

qualquer tipo de violência,  e que favoreçam a libertação das mulheres - e de seus 

familiares - das situações que as ameaçam e as colocam em risco permanente de vida. 

Dados do Ipea (2013) demonstram que a cada duas horas uma mulher é morta no país 

e, em 50% dos casos, o assassino é alguém da família.14  Alguns desses mecanismos 

são as Casas da Mulher Brasileira, as Delegacias de Mulheres e as Patrulhas de Violência 

Doméstica.  

A violência de gênero não pode ser amplificada pela abordagem policial às mulheres 

quando é comum eles perguntarem o que elas fizeram para receber aquela agressão. 

Ou por conselheiros e conselheiras tutelares das quais se pode ouvir que as mulheres 

negras são mais vulneráveis e gostam de apanhar.15 Sobreleva nesse e em outros 

casos a necessidade de cursos de formação (e não apenas palestras) para as diversas 

categorias de servidores e servidoras, logo após o seu ingresso na carreira pública. As 

ouvidorias podem também exercer um papel de colaboração com estas novas práticas.  

Condições igualitárias de acesso a uma educação que seja um espaço livre e autônomo 

para o debate sobre gênero, a liberdade das mulheres e sobre o direito de elas 

decidirem sobre seu corpo e de exercerem a sua sexualidade, em plenitude e sem 

riscos. 

Promoção do direito ao trabalho via concursos públicos com cotas para as mulheres e 

inclusão do quesito igualdade de gênero para pontuação nos editais para os contratos 

públicos, consultorias e outras formas de convênio do estado. 16 Conferir direitinho. 

O funcionalismo público terá garantido a igualdade no trabalho com salário igual para 

funções iguais (aparentemente algo óbvio na área), a valorização das carreiras 

                                                      
13 Para maiores detalhes, vide as respectivas áreas sociais mais adiante. 
14 Ver a fonte 
15 Comentários relatados por mulheres presentes à reunião no Ministério Público de Minas Gerais para a 
criação de um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de estratégias para potencializar a atuação 
resolutiva do MPMG no enfrentamento ao feminicídio e à violência de doméstica e familiar contra 
mulheres negras. A reunião foi realizada no dia 29 de agosto de 2018. 
16 Sobre trabalho, vide mais adiante o Pilar nº 1 deste programa: Trabalho e Desenvolvimento Social.  
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predominantemente ocupadas por mulheres, e com medidas e infraestrutura que 

permitam superar as várias  jornadas de trabalho das mulheres.17   

 

Adoção do critério da paridade (50/50) para a contratação do secretariado e de cargos 

dos escalões superiores. 

 

É possível uma Minas Gerais sem machismo e dominação patriarcal! 

 

 

O povo negro veio para Minas Gerais quando das incursões dos bandeirantes à procura 

do ouro e de pedras preciosas. Trabalhou na construção de cidades históricas e na 

produção arquitetônica e artística que tornaram algumas delas e seus acervos 

Patrimônio Cultural da Humanidade. Os exemplos são vários: os Centros Históricos de 

Diamantina e de Ouro Preto, o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos em 

Congonhas, e a Pampulha em Belo Horizonte. Essa rica produção artística e cultural 

tornou Minas o estado brasileiro com o maior número de bens inscritos na UNESCO. 18 

Quando a abolição da escravatura foi oficializada em 1888 não foram adotadas 

medidas que permitissem o acesso da população negra à terra, à escola e aos bens 

comuns que propiciam o desenvolvimento de um povo.  Não houve preocupação com 

a construção de colônias agrícolas (como aconteceu com os imigrantes) e com 

equipamentos coletivos para esse povo, que continuará  experimentando condições de 

vida precária e até mesmo trabalho escravo até os dias de hoje.   

                                                      
17 Pode ser retomada a discussão sobre antiga reivindicação dos movimentos de mulheres em defesa dos 
restaurantes populares e de escolas infantis em lugares de concentração de trabalhadoras. 
18 https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/07/18/interna_gerais,784666/minas-tem-maior-
numero-de-bens-culturais-reconhecidos-pela-unesco.shtml  

Somos mulheres e homens negros e apoiamos a Frente Minas 

Socialista! 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/07/18/interna_gerais,784666/minas-tem-maior-numero-de-bens-culturais-reconhecidos-pela-unesco.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/07/18/interna_gerais,784666/minas-tem-maior-numero-de-bens-culturais-reconhecidos-pela-unesco.shtml
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Apesar de sempre terem prestado uma contribuição singular à economia, ao 

desenvolvimento social, à cultura e às artes, mulheres negras e homens negros nunca 

participaram efetivamente do poder político. 

Sabemos pelos dados estatísticos e por experiência que somos maioria em ocupações 

de risco, em vilas e favelas, em áreas degradadas e perigosas como beiras de estradas 

e debaixo de viadutos. Somos a maioria incontestável da população de rua e entre 

catadores e catadoras de material reciclável. Ou seja, detemos a “liderança” em todos 

os indicadores de pobreza e de má qualidade de vida, porque o racismo estrutural, 

institucional e nas relações entre grupos e pessoas funda e organiza a sociedade e o 

estado brasileiro, desde fins da abolição do trabalho escravizado. 

É função do poder público promover os direitos das pessoas negras, ou seja, começar 

a reparar os estragos mais que seculares do racismo em Minas Gerais por meio de 

políticas públicas universalistas e focalizadas. Na Década dos Afrodescendentes ( ...)  e 

inspirados pela Declaração de Durban. Referência   

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 19 

 Combate às várias formas de racismo: estrutural, institucional, no mercado de 

trabalho, nas formas de abordagem e tratamento policial, nas ruas e nos bairros, vilas 

e favelas.    

 

 Adoção das políticas e estratégias definidas pelo Estatuto da Igualdade Racial 

bem como pela Comissão da Verdade sobre a Abolição da Escravatura, criada por lei 

estadual.20 

 

 Indenização do povo negro e indígena das injustiças históricas que sofreram e 

ainda sofrem, a exemplo das perdas de terras indígenas e quilombolas, por meio de 

políticas públicas de qualidade, de investimentos financeiros em áreas onde habitam, 

                                                      
19 Para maiores detalhes, vide as respectivas áreas sociais mais adiante. 
20 Fonte 
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e campanhas de educação nas escolas e fora das escolas que promovam o respeito e a 

valorização do povo negro e indígena.  

 

 Criação da Secretaria Estadual de Igualdade Racial que irá focalizar as  populações  

negra e indígena. O principal objetivo da Secretaria será implementar políticas públicas 

nos quilombos e em municípios em que a maioria da população é negra e indígena, 

bem como transversalizar a questão racial nas políticas setoriais.  Um projeto de lei vai 

ser encaminhado à ALEMG para que esta secretaria seja criada com a mesma 

institucionalidade das demais.  

Estamos participando do programa e da campanha da Frente Minas Socialista porque 

a Frente compreendeu que as desigualdades no Brasil não são apenas de caráter de 

classe mas também de caráter racial. Queremos construir uma Minas Gerais sem 

racismo e, portanto, somos um povo solidário com as nações indígenas em seus 

segmentos destribalizados que vivem em Minas Gerais, ou que vêm para cá em busca 

de uma vida melhor. Também temos compromisso com os povos ciganos, em sua luta 

por direitos, respeito e dignidade.  Assim, para nós, mulheres e homens negros, é 

possível uma Minas Gerais cidadã, não racista e libertária, construída com o trabalho 

de nossas mãos e de nossas aliadas e aliados de quaisquer etnias. 

 

É possível uma Minas Gerais sem racismo e de equidade racial! 

 

 

E tem o seguinte, meus senhores: não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem 

desistir. Pelo contrário: vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda. (Caio 

Fernando Abreu) 

A população LGBT no Brasil e no mundo tem sido oprimida por mecanismos de 

dominação amparados na tradição, na moral e no discurso religioso e científico. Essa 

Somos população LGBT e apoiamos a Frente Minas Socialista! 
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opressão se  manifesta de formas diversas, desde as mais sutis até a eliminação física 

dos corpos considerados desviantes. Em 2017, foram assassinados no Brasil 226 

homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais, uma média de um a cada 33 horas. 

Os números têm subido nos últimos anos e o Brasil passou a ocupar a vergonhosa 

liderança no ranking mundial de violência homofóbica. 21 

Aqueles que vivem fora das normas dominantes de gênero e sexualidade carregam 

invariavelmente consigo marcas de uma violência impede na base o exercício de 

direitos, mas é toda a sociedade que perde com a negação do reconhecimento da 

diversidade.   

Nós que constituímos a população LGBT de Minas Gerais sofremos com problemas 

semelhantes aos do restante do país. Segundo pesquisa realizada na Parada LGBT de 

2006, a maioria dos/das participantes já experimentou discriminação em locais 

públicos, e quase a metade foi discriminada pela própria família e na escola. Tem mais: 

23,5% da população trans relataram ter sofrido agressão física e maus tratos, e metade 

já  recebeu xingamentos ou ofensas verbais.22 

O programa da Frente Minas Socialista busca colocar a administração estadual a serviço 

do tratamento dessas questões, em parceria com o movimento social LGBT e os 

núcleos de  diversidade das universidades públicas.  

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 23 

 

 Criação da Coordenadoria Estadual da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, na 

estrutura do Executivo e com recursos humanos, materiais e financeiros próprios. 

 Criação do Conselho Estadual da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, com 

representação paritária da sociedade civil. Ver o que existe hoje 

 Acompanhamento do Plano Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 

LGBT, respeitando as decisões do Plano Nacional e da Conferência Estadual LGBT de 

                                                      
21 Fonte 
22 Esses dados serão atualizados. 
23 Para maiores detalhes, vide as respectivas áreas sociais mais adiante. 
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2011, e destinando orçamento para a execução do mesmo. 

 Implementação de políticas públicas intersetoriais voltadas à promoção da 

igualdade de gênero e combate à homofobia, com destaque para ações estratégicas 

nas áreas de saúde, educação, trabalho e renda, cultura e desenvolvimento social. 

 Formação em Direitos Humanos e Diversidade de Gênero para os agentes públicos 

em todos os órgãos da administração do estado de Minas Gerais, destacando a 

importância e necessidade de enfrentar a homofobia e o sexismo na construção de um 

projeto democrático de sociedade; 

 Monitoramento, com mecanismos de mapeamento e avaliação, das desigualdades 

sociais relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero. 

 Fomento de produções culturais que levem em consideração a diversidade sexual. 

 Uso do nome social por transexuais e travestis em todas as instâncias da 

administração pública estadual. 

 Veto aos projetos de lei de caráter homofóbico. 

 Sanção das leis de defesa e promoção da cidadania e dos direitos humanos da 

população LGBT. 

 Realização de campanhas para dar visibilidade aos mecanismos de enfrentamento 

à homofobia, em especial quanto aos direitos assegurados a essa população. 

 Convocação e destinação de recursos para a realização das Conferências Estaduais, 

nas etapas que precedem as Conferências Nacionais LGBT convocadas pelo Governo 

Federal, ou tendo o estado como impulsionador do processo. 

 Direito à expressão afetiva das homossexualidades em espaços públicos de forma 

tão ampla quanto a que é manifestada pelos heterossexuais, por meio da elaboração 

de edições de bolso informativas sobre direitos, telefones de serviços aos quais 

recorrer, entre outros, com ampla distribuição na mídia, em escolas, locais de cultura, 

centros de referência, universidades e eventos públicos. 

É possível uma Minas Gerais sem homofobia e com igualdade de gênero! 

 

Somos Mulheres e Homens idosos 
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Nas últimas décadas houve um aumento na expectativa de vida, o que contribuiu para 

o crescimento da população idosa do país e do estado, que é predominantemente 

feminina. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, em 2010, já somos 2.302.341 o 

que significa mais de 11% da população mineira, considerando que idosos e idosas são 

aquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Minas Gerais tem a segunda maior 

população idosa do país: cerca de 23% da que existe em todo o país.24 O tema mereceu 

uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2016. Do boletim 

eletrônico da ALEMG, extraímos o seguinte trecho: 

O Brasil deverá ter, até 2050, cerca de 70 milhões de idosos. Hoje, esse público já chega 

a 12% da população brasileira, média que se repete em Minas, que tem a segunda maior 

população idosa do País. Em algumas cidades do Estado, o índice é maior, como em Belo 

Horizonte (13,5%) e Juiz de Fora (mais de 14%). Por outro lado, dos 853 municípios 

mineiros, apenas 290, ou 34%, têm conselhos do idoso em atividade.25 

A tendência de aumento da população idosa em Minas é crescente e as previsões do 

IBGE dão conta de que o estado terá a maior população idosa do país até 2060. Ou seja, 

segundo o instituto, 28,7% dos moradores do estado terão 65 anos ou mais daqui a 

quatro décadas. 26 

Nossa importância não é apenas numérica mas também econômica, tendo em vista que 

45% dos idosos moram com pessoas entre 15 e 59 anos, sendo responsáveis 

financeiramente pela família.  

Sabemos que envelhecer não é adoecer. Envelhecemos, aposentamos e, assim, temos 

mais tempo para participar do planejamento e da política no estado. Somos pessoas com 

                                                      
24  Fonte: http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/pad/335-boletim-pad-mg-2011-perfil-da-
populacao-idosa-de-minas-gerais/file Consulta feita em 14/08/2018 
25 Trecho tirado em 14/08/2018 do sítio: 
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2016/02/24_comissao_idoso_audiencia_impla
ntacao_conselhos.html  
26 https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-
do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327 https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-
ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-
1.2005327https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-
popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327 Consulta feita em 
14/08/2018  

http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/pad/335-boletim-pad-mg-2011-perfil-da-populacao-idosa-de-minas-gerais/file
http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/pad/335-boletim-pad-mg-2011-perfil-da-populacao-idosa-de-minas-gerais/file
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2016/02/24_comissao_idoso_audiencia_implantacao_conselhos.html
https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2016/02/24_comissao_idoso_audiencia_implantacao_conselhos.html
https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327
https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327
https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327https:/www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327
https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327https:/www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327
https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327https:/www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327
https://www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327https:/www.otempo.com.br/capa/brasil/minas-ter%C3%A1-a-maior-popula%C3%A7%C3%A3o-idosa-do-pa%C3%ADs-at%C3%A9-2060-diz-ibge-1.2005327
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mais de 60 anos, ainda com muita vida a ser vivida. Queremos vivê-la com saúde, alegria 

e qualidade que não temos usufruído plenamente em nosso estado.   

A população idosa já trabalhou, e muito! Atualmente, cerca de 85% da população com 

mais de 60 anos não exercem atividades de trabalho, assim, a manutenção da saúde 

física e psíquica demanda uma ocupação saudável do tempo livre. Atividades culturais, 

artísticas, educacionais devem ser parte de políticas públicas para as pessoas idosas.  

Como todos os demais grupos etários, não somos uma população homogênea, temos 

características diversas no que tange à idade, sexo, raça/cor, educação, renda, saúde 

(UNFPA, 2012).27 O que significa planejar aquelas atividades de forma a atender nossa 

diversidade, em diálogo com os idosos e as idosas do estado e com profissionais que 

estarão também conosco nos conselhos. Olhar isso 

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista:   

 

 Implantação de redes de saúde e de assistência social, via SUS e SUAS,28 que deem 

suporte e acompanhamento necessário e preventivo, para melhorar a qualidade de vida. 

Essa rede e outros equipamentos públicos precisam estar preparados e com pessoal 

qualificado para atender às idosas e aos idosos vítimas de violência, sobretudo a que é 

perpetrada na própria casa. 

 Expansão do acesso a medicamentos gratuitos, haja visto que aproximadamente 

40% dos idosos fazem gastos com medicamentos de uso contínuo. VER 

 Implementação de políticas de saúde que sejam integradas, holísticas, com enfoque 

em medicina preventiva e na promoção da saúde.  

 Implantação de áreas de lazer e esporte, com acompanhamento profissional, nos 

municípios do estado. Essas áreas serão criadas, expandidas ou revitalizadas, tendo 

como parâmetros as especificidades das pessoas com mais de 60 anos. 

                                                      
27 http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/pad/335-boletim-pad-mg-2011-perfil-da-populacao-
idosa-de-minas-gerais/file Consulta feita em 14/08/2018 
28 Sistema Único de Assistência Social 

http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/pad/335-boletim-pad-mg-2011-perfil-da-populacao-idosa-de-minas-gerais/file
http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/pad/335-boletim-pad-mg-2011-perfil-da-populacao-idosa-de-minas-gerais/file
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 O sistema de mobilidade urbana deve atentar para o planejamento da acessibilidade 

com vias e rampas de acesso aos coletivos e aos prédios públicos, com atenção especial 

aos destinados aos serviços de saúde e cultura. Ir e vir não pode ser um obstáculo à 

qualidade de vida da população idosa.  

 O estado de Minas irá apoiar as repúblicas de idosos que já começam a existir em 

Belo Horizonte e que tem sido vistas como uma opção avançada de envelhecer sem 

perder a autonomia, a independência.29 

 Realização de conferência estadual sobre a população idosa, a ser preparada pelo 

Conselho e por representantes das universidades que vêm se dedicando sobre essa 

temática. 

Somos velhas e velhos e acreditamos ser possível envelhecer com dignidade em Minas 

Gerais! 

 

Por que nós, enquanto sujeitos e coletivos, ajudamos a construir a Frente Minas 

Socialista? Vejam o que nós defendemos e os fundamentos ou pilares, eixos e ações 

que incluímos neste Programa: 

  

                                                      
29 http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2012/11/idosos-encontram-em-republicas-solucao-para-
se-manterem-independentes.html Consulta feita em 14/08/2018 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2012/11/idosos-encontram-em-republicas-solucao-para-se-manterem-independentes.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2012/11/idosos-encontram-em-republicas-solucao-para-se-manterem-independentes.html
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Pilar 1:  Trabalho e Desenvolvimento Social no Programa da 

Frente Minas Socialista 

 

 

 

 

 

 

 

Um Homem também chora 
Gonzaguinha 

Um homem também chora, menina morena  

Também deseja colo, palavras amenas  

Precisa de carinho, precisa de ternura  

Precisa de um abraço da própria candura  

Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis  

Guerreiros são meninos no fundo do peito  

Precisam de um descanso, precisam de um remanso  

Precisam de um sono que os torne refeitos  

É triste ver esse homem, guerreiro, menino  

Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros  

Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra  

A dor que tem no peito, pois ama e ama  

O homem se humilha se castram seus sonhos  

Seu sonho é sua vida e vida é o trabalho  

E sem o seu trabalho, o homem não tem honra  

E sem a sua honra, se morre, se mata  

Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz 

 Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz 
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Eixo 1: Trabalho 

 

1.1 Introdução: O agravamento da crise do trabalho no Brasil e em Minas 

Gerais 

A devastação do trabalho promovida pelo capitalismo global torna-se ainda mais aguda 

nos países periféricos como o Brasil, que se inserem nessa ordem como produtores 

subordinados da indústria, do agronegócio e de serviços. Seguimos um padrão imposto 

pelos capitais nacionais e internacionalizados, que determinam que o trabalho seja 

precário, fragmentado e superexplorado. 

Assim, a grave situação de desemprego e perda de direitos do trabalho que atinge o país 

e seus trabalhadores, nesse momento, significa a intensificação de tendências e 

pressões que já existiam na economia e na sociedade, mas que sofreram uma inflexão a 

partir de 2014, com o ajuste ortodoxo e o corte dos gastos públicos adotados no começo 

do segundo governo de Dilma Rousseff, durante a gestão de Joaquim Levy no Ministério 

da Fazenda. 

Diante da crise econômica que se aprofundava, a segunda etapa desse ajuste promoveu 

o aumento das tarifas públicas, e a crise do emprego tornou-se um problema sistêmico 

no mercado de trabalho, crise que antes estava localizada em certos setores, como os 

atingidos pela Operação Lava Jato.   

Além disso, o governo também passou a dificultar o acesso ao seguro-desemprego, 

enquanto eram destruídas 1,5 milhão de vagas CLT em 2015 e outros 1,3 milhões de 

empregos formais em 2016, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do IBGE. Daí em diante as medidas de política econômica e 

congelamento de investimentos adotadas pelo governo Temer levaram ao agravamento 

do quadro, sem perspectivas de melhora. 
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Fonte: PNAD/IBGE, revista Carta Capital, 2/05/2018. 

A recessão instalada levou a uma queda acumulada de 7% do PIB nesse período, e a um 

pífio crescimento na economia brasileira de 1% em 2017. Segundo o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), os principais 

indicadores mostram que 

 “... a produção e o emprego ainda estão longe de ter iniciado um processo de 

recuperação minimamente consistente (...) As baixas taxas inflacionárias, longe de 

representar o sucesso da política econômica, significam o fracasso da retomada do 

crescimento (...) Dentro desse cenário, a economia não cresce e a vida da população 

piora”.30 

Temos agora 13,7 milhões de desempregados e um número semelhante trabalhando 

aquém do necessário para o sustento familiar, e tem aumentado muito a informalidade 

e a precarização do trabalho. Os dados mais recentes da PNAD mostram que existem no 

país 10,8 milhões de trabalhadores sem carteira assinada e 23,1 milhões que trabalham 

por conta própria, dependendo também do nível de atividade da economia. 

Em Minas Gerais, a mesma pesquisa registrou que dos 9,8 milhões de trabalhadores 

ocupados de janeiro a março de 2018, 3,62 milhões tinham carteira assinada; 2,33 

milhões eram pessoas trabalhando por conta própria (um crescimento de 8,9% diante 

do primeiro trimestre de 2017) e 1,21 milhão não tinham registro formal. Nilcea querida: 

veja a soma acima. Dê uma olhada. 

                                                      
30 Boletim de Conjuntura nº 14, maio/2018 
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TABELA 1 

SITUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO EM MG – Iº TRIMESTRE DE 2018 

 

Fonte: PNAD Contínua/IBGE31 

Obs.: a Força de Trabalho Subutilizada inclui os desempregados, subocupados e a força 

de trabalho potencial. 

A tabela abaixo mostra que predominam entre os desocupados os jovens em plena 

capacidade de trabalho: 64,7% da força de trabalho desocupada é composta por pessoas 

entre 18 e 39 anos: 

TABELA 2 

DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS DESOCUPADAS POR IDADE – I º TRIMESTRE DE 2018 

 

Fonte: IBGE – Obs.: População do estado de Minas Gerais em 2018: 21,1 milhões de habitantes  

No conjunto do país, o crescimento recente de 1,745 milhões de vagas em 12 meses, 

até fevereiro de 2018, foi obtido à custa da precariedade: são 511 mil empregados sem 

carteira e 977 mil novos trabalhadores por conta própria, de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE.  

Foram registrados menos 611 mil trabalhadores com carteira assinada, enquanto o 

salário médio dos admitidos no emprego formal caía: se antes era de R$1.662,95, havia 

                                                      
31 Fonte:  https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/05/18/internas_...650/ 

Quase 3 milhões estão sem trabalho em Minas, diz IBGE O título aí está no link acima? 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/05/18/internas_...650/
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passado a R$1.502,68 depois de um ano. Quem consegue entrar agora no mercado de 

trabalho formal está ganhando menos que os demitidos anteriormente. 

O contexto geral do trabalho no Brasil se caracteriza por desemprego, informalidade, 

precarização, flexibilidade laboral, insegurança e desproteção. Os investimentos 

públicos e privados diminuíram, a capacidade ociosa das empresas é alta, o poder de 

consumo das famílias caiu e o custo do crédito para empresas e famílias é elevado. O 

corte contínuo dos gastos sociais a partir do governo Temer reduziu ainda mais a 

proteção social, ampliando a pobreza e a miséria.32  

O desmonte da CLT, intensamente comemorado pelos governantes e o empresariado, 

buscou a fragilização dos acordos coletivos de trabalho e da estrutura sindical: 

prevalência do negociado sobre o legislado, fim da contribuição sindical obrigatória e do 

papel dos sindicatos nas rescisões trabalhistas. As novas normas permitiram a 

generalização da precarização do trabalho, com terceirização e contratos sem proteção 

social; salários mais baixos, sendo que em muitos setores importantes o peso dos 

terceirizados já era várias vezes superior ao dos trabalhadores efetivos, como entre os 

petroleiros, no setor elétrico, no setor petroquímico e entre os bancários. 33   

Ricardo Antunes cita os dados de Grijalbo F. Coutinho que mostram que a proporção de 

terceirizados era de 418% em relação aos contratos no Brasil, ou seja, 4,2 para 1. No 

setor elétrico brasileiro, segundo dados da Fundação Coge (Comitê de Gestão 

Empresarial) em 2013, o índice era de 135% em relação aos efetivos; na indústria 

química, em algumas empresas do setor petroquímico, a proporção variava de 31% a 

571%; para o caso dos bancários, a relação era de 84% em 2009.  

Entre os anos 2000-2013, o número de terceirizados teve um enorme crescimento em 

todos os setores, como na indústria do petróleo, em que se elevaram 631,8% face aos 

funcionários CLT, que tiveram um aumento de 121%, num contexto em que o PL 4.330 

(2015) permitindo a terceirização sem limites ainda não estava em vigor.  

                                                      
32 “Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora no Brasil”, manifesto conjunto das centrais sindicais 
nacionais, junho de 2018 in : https://www. diap.org.br.  
33 GRIJALBO F. Coutinho –  Terceirização: máquina de moer gente trabalhadora - a inexorável relação entre 
a nova marchandage e a degradação laboral, as mortes e mutilações no trabalho (São Paulo, LTr, 2015), 
citado por ANTUNES, R.    

https://www/
http://diap.org.br/
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A diferença salarial numa mesma categoria era significativa: entre petroquímicos, na 

média os terceirizados ganhavam 52% dos efetivos e em certas funções 87%. Entre 

petroleiros, na média recebiam 46% do empregado direto. Esse percentual continuava 

em queda na categoria dos trabalhadores em telemarketing e entre os bancários que 

recebiam 44% da remuneração dos bancários efetivos.34 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho 

(CAGED) acerca do contrato intermitente de trabalho mostram nos últimos meses uma 

rápida expansão dessa modalidade, com consequências para a avaliação real do 

desemprego. 

Esse tipo de contrato formal, em que trabalhadores das mais diversas atividades ficam 

à disposição esperando uma chamada, e quando a recebem ganham estritamente pelo 

que fizeram, nada recebendo pelo tempo de espera, infla os dados de emprego, através 

dos quais não dá para saber se a pessoa foi de fato chamada para trabalhar.  

Também pode fazer o trabalhador firmar vários contratos para aumentar as chances de 

convocação. Os contratos intermitentes não garantem trabalho e remuneração e as 

empresas tendem a montá-los como um banco de trabalhadores disponíveis que podem 

ser chamados quando precisarem. Em maio de 2018 verificou-se que 10% do saldo total 

da criação de empregos era de trabalhadores intermitentes.35 A expansão dos 

trabalhadores em serviços pode significar também a modalidade de contrato “zero 

hora”, que se difundiu mundo afora a partir do Reino Unido. 

Nele, os contratos não têm determinação de horas, e trabalhadores das mais diversas 

atividades ficam à disposição esperando uma chamada. Essa forma de contratação 

abrange um leque imenso de áreas como, por exemplo, a de saúde (médicos, 

enfermeiros, cuidadores), motoristas, eletricistas, advogados, profissionais de limpeza 

e consertos domésticos etc.  

                                                      
34 ANTUNES, R. O privilégio da servidão. O novo proletariado de serviços da era digital. São Paulo: 

Boitempo, 2018, p. 157-158. 
35 Entrevista de Aguinaldo Maciente, técnico do IPEA, ao jornal Folha de São Paulo: “Se trabalhador não é 

chamado, é como um contrato de gaveta”. Caderno Mercado, p. 4, em 08/07/2018. 
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Em SP já se registram nos últimos meses redes de médicos trabalhando de forma 

“uberizada”, por aplicativos de chamada doméstica, cobrando consultas a preços muito 

baixos. 

 

1.2  Possibilidades de intervenção sobre o emprego e a renda no plano 

estadual 

 

Diante da necessidade de promover a mudança de rumos na política econômica federal, 

os setores dominantes continuam reivindicando novos e mais radicais ajustes fiscais, e 

“choques de gestão” sobre os governos federal e estaduais. A prioridade dada ao 

rentismo através da dívida pública congela a capacidade do estado de alterar os rumos 

da economia e esteriliza recursos que poderiam estar sendo investidos na ativação da 

economia regional. 

Como consequência caiu a qualidade dos serviços públicos nas áreas sociais e de 

interesse da maioria da população tais que saúde, educação, saneamento, habitação 

popular, transporte público, dentre outros. 

Mas a despeito desse quadro adverso ainda é possível construir políticas estaduais que 

visem a criação de empregos e redirecionem aspectos da economia regional para os 

interesses da sociedade. Algumas são medidas emergenciais, outras de caráter mais 

estruturante para o trabalho e a renda, redefinindo as prioridades em políticas públicas.   

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista: 

 Frentes de trabalho em obras de infraestrutura, recuperação de estradas e áreas 

urbanas; em edificações de interesse social e na recuperação do meio ambiente.  

 Medidas de proteção aos desempregados, como parcelas maiores ou 

suplementares do seguro desemprego; vale-transporte; vale-gás; subsídios no consumo 

de energia elétrica das famílias. 
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 Programas de formação profissional e microcrédito bem como implantação de 

cooperativas e financiamento para a pequena e média empresas. Parcerias com o 

SEBRAE serão estimuladas. 

 Carteiras de financiamento para o pequeno artesão e a pequena artesã. 

 Financiamento às prefeituras para criação de escolas municipais 

profissionalizantes. 

 Programas direcionados aos jovens, em ensino médio e profissionalizante. 

 Recuperação e investimento nos polos de trabalho intensivo já existentes, como 

os de calçados; confecções; malharia; e moveleiro, situados em diferentes regiões de 

Minas Gerais. Esses segmentos podem ser incentivados através de linhas de 

financiamento, apoio à comercialização por meio de feiras, prospecção de mercados e 

certificação, treinamento e capacitação, apoio à inovação tecnológica e em gestão. 

 

1.2.1  Expansão do Mercado de Trabalho via Reforma Urbana e Direito à 

Moradia 

Inicialmente é importante construir a política de habitação popular e de reforma urbana 

em Minas Gerais. Para isto, haverá uma agenda de encontros de trabalho com 

movimentos de luta pela moradia, associações de moradores, lideranças de ocupações, 

técnicos do governo e faculdades de arquitetura e urbanismo existentes no estado.  Para 

reduzir as possibilidades de erro desta política é necessário levar em conta as avaliações 

críticas da experiência recente do Programa Minha Casa Minha Vida realizadas tanto 

pelos movimentos sociais dos trabalhadores sem teto, quanto pelos urbanistas e 

planejadores urbanos. Os trabalhadores sem teto criticam os programas de habitação 

popular que os jogam para as mais distantes periferias das cidades, sem acesso a 

transporte coletivo, sem infraestrutura urbana de serviços como mercados, centros de 

saúde, escolas, fornecedores, etc. 

Vale observar também que outra crítica formulada pelos segmentos acima  referidos diz 

respeito à padronização e qualidade dos projetos de moradia implantados pelas 

construtoras privadas que reproduzem os mesmos guetos urbanos já conhecidos.  
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Os especialistas em urbanismo vêm denunciando desde 2009 a financeirização da terra 

e da moradia no Brasil, com a ação de grandes incorporadoras internacionalizadas e 

grandes construtoras, através de um modelo único de promoção da casa própria via 

mercado e crédito hipotecário, ao contrário de uma política habitacional diversificada e 

aderente às especificidades locais e sob controle social, como reivindicam os 

movimentos sociais e defensores da Reforma Urbana. Ver Beatriz 

Segundo Raquel ROLNIK, o lucro do empreendedor é garantido através da padronização 

dos projetos, da escala (número de unidades reproduzidas), da rapidez da aprovação e 

construção, e do menor custo possível com a compra do terreno. Assim, os 

megaempreendimentos são implantados nas piores localizações das cidades, onde o 

solo urbano é mais barato, sendo que a definição dos terrenos nas diferentes faixas de 

financiamento determina um intenso processo de especulação e valorização das terras. 

Os movimentos sociais e a urbanista Rolnik avaliam criticamente também o programa 

Minha Casa Minha Vida pela reprodução do tecido urbano  dotado de  características de 

gueto e de cidade-dormitório, bem como a forma de condomínio que vai exigir dos 

moradores o pagamento de uma taxa mensal de manutenção, que alcança quase 40% 

da renda familiar no caso dos moradores de unidades na faixa 1, a mais modesta do 

programa, sendo esta uma das críticas feitas, há anos, pelos movimentos sociais ao 

MCMV.36  

Movimentos populares por moradia e urbanistas têm proposto linhas alternativas de 

intervenção na questão habitacional: a recuperação de imóveis vazios e de áreas 

degradadas nas cidades, sobretudo nas regiões mais centrais que dispõem de 

equipamentos urbanos e mobilidade. Isso seria combinado com projetos de perfil 

diversificado e participativo; programas de autoconstrução e, nas cidades menores e 

áreas rurais, linhas de financiamento público popular e empreitadas pelos governos 

estadual e municipal, sob controle social das comunidades. 

 

                                                      
36  ROLNIK, R.  Guerra dos lugares. A colonização da terra e da moradia na era das finanças. 
São Paulo: Boitempo, 2015, p. 255-316. 
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1.2.2  Política estadual  de agricultura orgânica e agroecologia 

Trata-se de política que conceda incentivos financeiros para a agricultura orgânica, e 

promova a criação de pontos de distribuição, para popularizar e facilita a 

comercialização dos produtos.  

A agroecologia tem se colocado como uma alternativa para a superação do modelo de 

desenvolvimento predatório e socialmente injusto que se baseia na agricultura 

industrial e nos sistemas de abastecimento alimentar globalizado. 

Isso contribui para a degradação da natureza, as mudanças climáticas e danos à saúde. 

No Brasil, as experiências da agroecologia já constituem uma extensa rede vinda de 

todos os biomas brasileiros, com soluções concretas para o enfrentamento de desafios 

ambientais e sociais. A cada ano, o número de produtores tem dado saltos nas diversas 

regiões, e grandes redes nacionais se constituíram, envolvendo movimentos e 

articulações como o MST ( Movimento dos Trabalhadores sem Terra), a CPT (Comissão 

Pastoral da Terra), a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) 

e sua afiliada FETAEMG, a Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a 

Rede Terra Sem Males dos povos indígenas, a Articulação Semiárido Brasileiro, a Rede 

Cerrado, Federações de Agricultura Familiar, a Rede Justiça Ambiental, a Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e redes de Economia Solidária, entre outras.  

A agricultura familiar e os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária têm 

sido os dois principais grupos de produtores. Em 2016 foram registrados 15.700 

unidades em plantio orgânico no Brasil, com crescimento anual muito expressivo pois 

em 2013 eram 6,7 mil unidades, segundo dados da Coordenação de Agroecologia – 

COAGRO - da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativo do Ministério 

da Agricultura. 

Destes, quase 80 % são agricultores familiares; em seguida vêm as ecovilas com jovens 

urbanos produzindo no meio rural; a agricultura urbana e periurbana, onde grupos 

urbanos promovem hortas comunitárias.  

Em 2016, a maior produção de orgânicos encontrava-se no Sudeste do Brasil, com 333 

mil ha ocupados, e 2.729 registros de produtores. Em seguida vinha a região Norte, com 
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158 mil; a Nordeste, com 118,4 mil ha; a Centro Oeste com 101,8 e por fim a região Sul, 

com 37,6 mil ha.37 

O grande desafio que vêm enfrentando os projetos e a agricultura familiar, em seu 

planejamento e desenvolvimento, é a assistência técnica, a articulação das políticas 

nacionais, estaduais e municipais e, nas cidades, a unificação de projetos que se 

destinam às feiras urbanas, e à alimentação escolar.  

São as prefeituras as principais responsáveis por articular a produção do campo e o 

consumo urbano via equipamentos para distribuição da produção familiar que deve 

alcançar escolas, hospitais e refeitórios comunitários. 

Outros espaços têm a ver com o mercado mais amplo, dependendo no momento das 

redes de distribuição que podem ser construídas pelos próprios movimentos e 

comunidades, a exemplo da rede de Armazéns do Campo, criada pelo MST em nível 

nacional. 

Em 2017, os programas em curso no Ministério da Agricultura para esse segmento 

sofreram um corte de 30% em seu orçamento, obedecendo às diretrizes do governo 

Temer. 

 

1.2.3  Expansão do Mercado de Trabalho via Programas de apoio à 

Economia Solidária 

Os empreendimentos em Economia Solidária (ES) constituem formas de cooperativismo 

como alternativa de gestão e de geração de trabalho e renda, uma vez que seus 

trabalhadores são também donos, em organizações coletivas e suprafamiliares, urbanas 

ou rurais. A ES abrange vários tipos de organização como associações, clubes de troca, 

empresas autogestionárias e redes de cooperação. Podem estar localizados em 

atividades industriais, de produção de bens, de prestação de serviços, de finanças 

solidárias, em atividades rurais, ou de comércio justo. 

                                                      
37 Dados da COAGRO – Coordenação de Agroecologia, órgão da Secretaria de Desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. 
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Em 2018 eram listados no Brasil 20.529 empreendimentos do tipo pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho (SENAES),  sendo na sua 

maioria informais. Abrangiam uma extensa diferenciação baseada na economia local: 

empreendimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e caiçaras; cooperativas de 

artesanato sertanejas; de lapidação e joalheria no Sul; centrais de cooperativas 

produzindo castanhas, na Amazônia; cooperativas de profissionais de nível superior 

reunidos para consultoria, pesquisa e prestação de serviços como sociólogos, 

economistas, advogados, jornalistas, etc; cooperativas de jornalistas e gráficos; 

empresas recuperadas e geridas por trabalhadores cooperativados, como forjas, 

metalúrgicas e usinas. 

Suas maiores dificuldades são a obtenção de crédito, face às exigências dos bancos, a 

comercialização de seus produtos, por inexperiência em comércio e gestão, e 

dificuldades de escoamento. Também são prejudicados pela baixa escolaridade, que 

dificulta a comercialização e a realização de contratos.  

São formas baseadas no cooperativismo e na solidariedade horizontais que ao mesmo 

tempo buscam promover debates e conferências com governos, empresários, bancos e 

organizações civis. Também criam centrais permanentes de comercialização a partir das 

Agências de Desenvolvimento Solidário (ADS) e Superintendências Regionais do 

Trabalho. No BNDES, dispunham de uma linha de financiamento. 

 

1.2.4 Reforma Agrária, Titulação das Terras Quilombolas e Erradicação do Trabalho 

Escravo 

ESCREVER ESTA PARTE  

 

1.2.5 Conclusão 

A implementação de propostas como essas pode resultar em ganhos importantes no 

desenvolvimento de uma cultura democrática e de participação, ao fortalecer espaços 

de decisões comunitárias em que as populações, movimentos e grupos locais sejam 

protagonistas nos processos de planejamento e na gestão. E que sejam valorizadas 
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também suas propostas e contribuições, assim como a crítica às políticas em 

andamento.  

A importância da participação das comunidades, movimentos sociais e trabalhadores 

nas políticas para o trabalho e a renda  

Para isto é preciso criar instrumentos de consulta e deliberação envolvendo em primeiro 

lugar as localidades e suas populações, construindo modelos autogestionários e em 

rede, que podem contribuir de maneira decisiva para a renovação e democratização do 

tecido político do estado. 
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Eixo 2: Economia 

 

2.1 A política econômica federal prejudica o país 

Ao contrário do que analistas conservadores falam na grande imprensa, há muitos 

recursos públicos que poderiam ser destinados para os urgentes investimentos sociais 

no Brasil. O problema é que tais recursos estão sendo guardados ou destinados para o 

pagamento da questionável dívida pública, que jamais foi auditada, em violação ao 

artigo 26 das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988.  

Nada menos que 40% dos recursos do orçamento federal têm sido destinados para 

pagamento de juros e amortizações da dívida38, enquanto menos de um quarto disso é 

destinado para transferências a estados e municípios, conforme se vê no gráfico abaixo. 

Portanto, a dívida pública federal limita severamente os orçamentos de estados e 

municípios. 

 

2.2 Orçamento Federal: o povo sacrificado no altar da dívida 

 

Executado (Pago) em 2017 = R$ 2,483 TRILHÕES 

                                                      
38 Para maiores detalhes, ver: 

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/themes/auditoriacidada/assets/files/orcamento-
2017.docx  
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/mentiras-e-verdades-sobre-a-divida-publica-parte-3/  
Apesar do argumento de que tais 40% do orçamento seriam “rolagem” (troca de títulos velhos 
por novos), a maior parte é o pagamento de juros e o pagamento de amortizações com outras 
fontes de recursos (que não a emissão de novos títulos). 
 

 

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/themes/auditoriacidada/assets/files/orcamento-2017.docx
https://auditoriacidada.org.br/wp-content/themes/auditoriacidada/assets/files/orcamento-2017.docx
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/mentiras-e-verdades-sobre-a-divida-publica-parte-3/
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Fonte: Senado Federal – Siga Brasil. Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida.39 

 

A grande imprensa e analistas conservadores se utilizam de diversos argumentos para 

enganar a população dizendo que essa dívida é boa para o país. Essa manipulação 

encontra o terreno fértil da arraigada cultura moral de que: “quem deve tem que 

pagar!”40 Assim, qualquer proposta mesmo tímida de revisão dos termos da dívida e de 

moratória é atacada como CALOTE, com estardalhaço e de forma unilateral pela 

                                                      
39 Metodologia disponível em: 
 https://auditoriacidada.org.br/wp-content/themes/auditoriacidada/assets/files/orcamento-2017.docx 
e https://auditoriacidada.org.br/conteudo/mentiras-e-verdades-sobre-a-divida-publica-parte-3/ 
 
40 Em Belo Horizonte, paróquias têm criado núcleos de auditoria da dívida. A reversão da manipulação 
midiática é fácil de ser feita até diante de pessoas analfabetas. Todo o mundo entende quando se 
pergunta se seria justo uma pessoa pagar indefinidamente a um devedor que lhe impõe as condições de 
pagamento e diz que a dívida ainda não foi paga? Ou, quanto mais se paga mais se deve. Isso é justo? É 
ético? A resposta unânime é óbvia: não é justo!    
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imprensa patrocinada pela banca e rentistas. Falam também que ela beneficia a classe 

média por meio de aplicações financeiras que pagam juros. A verdade é que os principais 

beneficiários do endividamento são os grandes bancos e investidores, enquanto a classe 

média recebe migalhas, em um processo que visa legitimar o endividamento junto à 

opinião pública.41  

Além do mais, apesar do governo e da grande imprensa esconderem, há mais de R$ 1 

trilhão na Conta Única no caixa do Tesouro Nacional, conforme se vê na tabela abaixo. 

Nota para a Imprensa do Banco Central – Estatísticas Fiscais – Maio/2018 

 

Tabela 4: Fonte: http://www.bcb.gov.br/ftp/NotaEcon/NI201805pfp.zip  

Esses recursos federais poderiam ser imediatamente liberados para urgentes 

investimentos dos estados em empreendimentos geradores de emprego, como obras 

de saneamento, pavimentação de rodovias, construção de escolas, universidades, 

reforma agrária, agricultura familiar, melhoria das condições de trabalho dos servidores 

e serviços públicos, dentre muitos outros exemplos que poderiam ser dados.  

Porém, em sua grande parte esses recursos estão reservados para o pagamento da 

questionável e absurda dívida pública. Não podem ser destinados para investimentos 

sociais por dois motivos: a meta de “resultado primário” ou, para simplificar, isto é a 

diferença entre a arrecadação tributária e os gastos sociais. O outro motivo é a Emenda 

Constitucional 95/2016 que congelou os gastos sociais por 20 anos.  

                                                      
41 Para maiores detalhes, ver o item 4 do texto 

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/mentiras-e-verdades-sobre-a-divida-publica-parte-3/ 
 

http://www.bcb.gov.br/ftp/NotaEcon/NI201805pfp.zip
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Essa meta é estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, vinculada à “Lei de 

Responsabilidade Fiscal”. Cabe ressaltar que a LRF teve início no ano 2000 por imposição 

do Fundo Monetário Internacional (FMI) e visa, fundamentalmente, garantir a 

priorização do pagamento da dívida pública, por meio de mecanismos bem sutis que 

dão a impressão de serem justos.  

Afinal, quem é a favor da irresponsabilidade fiscal? Ainda que essa meta de resultado 

“primário” seja negativa (isto é, preveja um “déficit primário” se a arrecadação for 

menor que os gastos sociais), ela impede aumentos significativos dos gastos sociais dado 

que tal meta é calculada por meio da mera diferença entre arrecadação tributária e os 

gastos “primários”. Ou seja, se os gastos sociais são aumentados a meta é desrespeitada.  

Já os gastos com a dívida pública estão fora dessa conta, e portanto podem ser 

aumentados livremente. 

Essa política segue o receituário “neoliberal”, que prioriza o pagamento de uma 

questionável dívida, em detrimento dos gastos sociais. É urgente desmontar esse 

sistema submisso ao Fundo Monetário Internacional (FMI), liberando a Conta Única do 

Tesouro Nacional e os orçamentos anuais, para que as transferências para estados e 

municípios sejam aumentadas, possibilitando investimentos e a geração de empregos. 

É preciso trabalhar junto à população e aos deputados federais sobre a necessidade de 

se revogar todo esse arcabouço legal mas ilegítimo que está condenando o estado de 

Minas Gerais e o Brasil à estagnação econômica. 

Apesar do argumento neoliberal de que a Conta Única e os orçamentos anuais devem 

ser reservados para o pagamento da dívida pública (sob a alegação  de que “se há uma 

dívida, tem que se pagar de qualquer forma”), deve-se, primeiramente, analisar que 

dívida é essa.  

No período de 1995 a 2015, tivemos um mega superávit primário (ou seja, arrecadação 

tributária menos gastos sociais) de cerca de R$ 1 TRILHÃO, e mesmo assim a dívida 

interna federal explodiu, passando de R$ 86 bilhões para R$ 4 TRILHÕES!42 

                                                      
42 [3] Fonte: Séries Temporais do Banco Central. 
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Portanto, não foram os gastos sociais (caracterizados como excessivos pelos neoliberais) 

que fizeram a dívida explodir, mas sim, os juros e outras artimanhas financeiras que 

devem ser urgentemente auditadas. Como pode uma dívida explodir dessa forma, se a 

arrecadação foi muito maior que o gasto social? 

Por isso, é importante reivindicar do governo federal uma auditoria da dívida pública 

com participação da sociedade. 

Mesmo nos últimos anos, quando houve “déficit primário” (ou seja, a arrecadação 

tributária foi inferior aos gastos sociais), a contribuição das despesas com juros da dívida 

para o déficit total tem sido cinco vezes maior que o peso do “déficit primário”. 

É necessário também denunciar que a política econômica federal gerou a crise 

econômica que vivemos desde 2014, que provocou queda na arrecadação federal, e 

também na dos estados e municípios. A política monetária do Banco Central (BC) 

mantém juros altíssimos. Assim, em abril de 2018 pagou de juros mais de 9% ao ano em 

média, sobre os títulos da dívida pública federal interna, e 11,43% considerando a dívida 

externa federal.43 

Se os bancos recebem juros altíssimos emprestando ao governo sem risco algum, é claro 

que somente é vantajoso aos bancos emprestar a pessoas e empresas a taxas muito 

maiores. A política monetária do BC também provoca crise quando toma emprestado 

(retira de circulação) mais de R$ 1 trilhão da sobra de caixa dos bancos,44 que poderia 

estar sendo destinada para empréstimos a juros baixos para pessoas e empresas, numa  

operação chamada de “operação compromissada”.45 Desta forma, o BC livra os bancos 

de terem de correr riscos, e estimula a prática de juros astronômicos pelos banqueiros 

no cheque especial, cartão de crédito, e financiamentos em geral. Não é por acaso que 

                                                      
43 [4] Fonte: 

http://www.stn.fazenda.gov.br/documents/10180/660409/Anexo_RMD_Abr_18.zip/1b617c6e-bbcd-
41a0-b783-0ade4f 
0b3cfb , quadro 4.1 
 
44 Fonte: http://www.bcb.gov.br/ftp/NotaEcon/NI201805pfp.zip , Tabela 4. 
 
45 Apesar do argumento de que tais operações seriam necessárias para se controlar a inflação, a inflação 
de 2017 foi muito abaixo da meta e o BC não reduziu tais “operações compromissadas”. 
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estamos em uma crise econômica profunda que deprime a arrecadação de estados e 

municípios.  

Além do mais, tais operações custam caro ao país, pois implicam no pagamento de juros 

aos bancos. De 2014 a 2017, o BC pagou R$ 450 bilhões aos banqueiros devido a essas 

operações desnecessárias. Mas, para os estados o governo federal diz que não tem 

recursos. Esses R$ 450 bilhões representam mais que o dobro de todas as transferências 

federais para estados e municípios em um ano inteiro. Vemos uma saída para isso em 

nossa ideia a seguir: 

 

2.3  Proposta de Pacto de Governadores pela Auditoria Cidadã da Dívida 

O governo de Minas deve fazer articulações junto a outros governadores e à bancada 

de parlamentares federais para anular esta dívida ilegal e ilegítima, e reivindicar da 

União a devolução dos recursos pagos indevidamente.46  

Conforme a Constituição Federal, caso algum estado não pague a dívida com a União, 

essa última é autorizada a reter transferências federais devidas ao estado, razão pela 

qual se deve buscar jurídica e politicamente uma saída.  Por meio de ampla divulgação 

desta temática nos meios de comunicação de massa é possível usar a ferramenta da 

auditoria da dívida para pressionar as esferas federais, em articulação com outros 

governadores. 

Deve haver uma reformulação em tributos como o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCD) para que esses sejam progressivos, e tributem as grandes heranças e veículos de 

luxo, com redução para as classes baixa e média. Estas negociações com governadores 

e parlamentares deve incluir a alteração da Resolução do Senado Federal sobre o ITCD 

que estabelece uma alíquota máxima de apenas 8%, e articulação junto às respectivas  

Assembleias Legislativas  para se alterar as leis estaduais sobre o IPVA e ITCD. 

                                                      
46 É preciso denunciar aqui o comprometimento de candidatos de outros partidos com os governos 
federais anteriores e o atual. 
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Deve ser incluído também na pauta com os demais governadores o fim da isenção de 

ICMS sobre o saque de nossas riquezas naturais (fim da Lei Kandir), e o aumento da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), cuja alíquota 

sobre a exploração de minério de ferro é baixíssima: 2%, por exemplo, e parte dela vai 

para o estado de Minas Gerais. Que parcela destes 2%?. 

 

2.4  As Finanças e a Dívida Pública de Minas Gerais 

A severa crise econômica brasileira dos últimos anos tem afetado seriamente a 

arrecadação do estado de Minas Gerais, que embora tenha continuado a crescer em 

termos nominais, caiu em termos reais a partir de 2014, invertendo a tendência que se 

configurava desde anos anteriores, conforme se vê no gráfico abaixo.  

A redução da atividade econômica diminuiu, por consequência, a arrecadação de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e também as transferências 

recebidas da União, baseadas na arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI). 

 

 

Fonte: http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lei_responsabilidade_fiscal/ Ver se 

está completo 

(Balanços Orçamentários) 

http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lei_responsabilidade_fiscal/
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Nota: Os valores foram atualizados monetariamente para 2018, utilizando-se o IPCA. 

Por isso é preciso reivindicar do governo federal a alteração da política econômica, 

conforme colocado neste eixo. O papel de um governo estadual não é somente estar 

voltado para as questões do estado, mas também fazer reivindicações ao governo 

federal, à Câmara e ao Senado, sempre informando e mobilizando a população de Minas 

Gerais sobre as questões em pauta.  

É importante questionar os outros candidatos ao governo de Minas que apoiam 

candidatos à presidência da república integrantes de partidos políticos que estiveram 

no governo federal nas últimas décadas, e que optaram por essa política monetária e 

econômica, em sintonia com o FMI. 

É necessário também basear o crescimento econômico na distribuição de renda e no 

respeito ao meio ambiente, priorizando-se o investimento em educação, saúde, 

transporte público, e em outros serviços públicos essenciais, ao invés de simplesmente 

direcionar o crescimento econômico para o setor primário-exportador que concentra 

a renda, e ainda depreda o meio ambiente. 

Além desse modelo que submete a economia ao pagamento da dívida pública e ao 

privilégio ao sistema financeiro ainda temos o grave problema da dívida dos estados 

com a União. No caso de Minas Gerais, em 1998 sem nenhuma auditoria questionáveis 

dívidas do estado, de R$ 10,184 bilhões principalmente com bancos privados, e de R$ 

4,638 bilhões resultante de “rombos” de bancos estaduais foram assumidas pelo 

governo federal,47 que começou a cobrar juros altíssimos dos estados, de 6% a 7,5% ao 

ano, mais o Índice Geral de Preços  - Disponibilidade Interna (IGP-DI) que é o indexador 

das dívidas dos estados com a União.  

Mas que dívidas eram essas? Quem se beneficiou dos “rombos” desses bancos 

estaduais? Para responder a essas perguntas, deve ser feito uma auditoria da dívida de 

Minas Gerais com participação da sociedade civil, que analise inclusive a origem da 

dívida refinanciada com a União em 1998. 

                                                      
47http://tesouro.gov.br/documents/10180/334045/PGE_Saldos+devedores+e+pagamentos+-+LEI 
+9496_2016.pdf/36c18559-83f3-4057-a830-abb320d419d1, p.11 
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Conforme mostra a Secretaria do Tesouro Nacional, de 1998 até 2016 o estado de Minas 

Gerais pagou à União o valor de R$ 41,831 bilhões a título de juros e amortizações dessa 

dívida. Ou seja, quase três vezes o valor original da dívida. Apesar disso, o saldo da dívida 

atingiu em 2016 a absurda cifra de R$ 87,248 bilhões!  

Em bom português: a dívida foi paga quase 3 vezes mas o estoque da dívida cresceu 

quase 6 vezes! 

Esse processo é resultante da aplicação ilegal de juros sobre juros, ou seja, o chamado 

“anatocismo”, ou “juros compostos”, que transformam a dívida em bola de neve. Em 

2016, estados conseguiram liminares do STF para recalcular suas dívidas sem a aplicação 

de juros sobre juros (o que praticamente acabaria com essas dívidas), mas naquele 

momento o governo federal pressionou o STF com o argumento de que isso iria acabar 

com as finanças da União. 

Infelizmente, ao invés de terminar o julgamento o STF decidiu permitir a “livre 

negociação” entre estados e União, que impôs o ajuste fiscal aos estados em troca de 

pequenas reduções no estoque dessas dívidas, e postergação nos pagamentos, que vão 

ter de ser feitos posteriormente com mais juros e correção, pelo próximo governo. 

Considerando o total dos estados brasileiros, foram pagos à União R$ 277 bilhões de 

1999 a 2015, porém, as dívidas dos estados com a União explodiram, de R$ 93 bilhões 

para R$ 476 bilhões.48 Ou seja: a dívida foi paga três vezes, mas mesmo assim, seu 

estoque se multiplicou por cinco.  

Bem semelhante é a situação de Minas Gerais. Todos esses recursos pagos pelos estados 

à União são destinados ao pagamento da questionável e absurda dívida federal, 

mostrando que a dívida dos estados é parte do sistema mais amplo da dívida.  

 

2.5 A questão tributária estadual 

A arrecadação estadual se baseia principalmente no tributo sobre o consumo (ICMS), 

que incide em grande parte sobre bens essenciais à sobrevivência como gasolina e  

                                                      
48  http://www.febrafite.org.br/wp-content/uploads/2016/07/DividaemTopicosFebrafite.pdf - pág 4  

http://www.febrafite.org.br/wp-content/uploads/2016/07/DividaemTopicosFebrafite.pdf%20-%20pág%204
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energia. Enquanto isso, o rico setor primário-exportador de Minas Gerais é isento desse 

imposto, e os tributos sobre o patrimônio respondem pela menor parte da arrecadação. 

É fundamental rever a atual política sobre o nióbio, metal precioso e raro de importância 

mundial, que representa uma riqueza de trilhões para Minas Gerais, mas que apenas 

tem beneficiado grupos privados.  É preciso impedir o avanço da privatização da 

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMIG), empresa do estado que 

recebe parte dos lucros da exploração deste minério, exportado a preços irrisórios. 

Finalmente é preciso aumentar as taxas estaduais sobre o nióbio e as grandes 

mineradoras, e destinar tais recursos para suas finalidades, ou seja, benefícios para o 

povo mineiro e a fiscalização da atividade mineral em Minas Gerais. 

A seguir, vamos tratar do turismo diante da reconhecida importância do estado nessa 

área e por ser um mercado gerador de empregos e em constante ampliação. 

 

3.  Turismo 

Conferir as referencias 

O turismo é uma atividade econômica estratégica, seja por seus impactos diretos, seja 

por suas externalidades positivas, tendo potencial para gerar emprego e renda em todo 

território mineiro, diminuindo a dependência de atividades degradantes como a 

mineração, ou garantindo uma alternativa complementar para áreas urbanas e rurais. 

O turismo internacional movimentou US$ 7,6 trilhões em 2017, o que representa 

aproximadamente 10% da economia mundial, quando considerado os impactos diretos, 

indiretos e induzidos, assim como gerou 292 milhões de empregos, um em cada dez 

empregos no planeta. Cerca de 1,3 bilhões de turistas visitam anualmente outros países, 

movimentando U$ 1,4 trilhões, 7% das exportações mundiais totais e 30% das 

exportações de serviços. 49 

                                                      
49 Fonte 



47 
 

No Brasil, a participação direta do turismo na economia é de aproximadamente US$ 56,8 

bilhões, o equivalente a 3,2% do PIB. Já a contribuição total do setor é de cerca de US$ 

152,2 bilhões. Além disso, o setor é responsável pela geração de 7 milhões de empregos. 

No ano de 2017, o país recebeu 6,57 milhões de turistas estrangeiros, que injetaram U$ 

5,8 bilhões de dólares na economia. Apesar do número significativo, é consenso entre 

os especialistas que o número é muito aquém do que o país poderia receber com uma 

política séria para o setor. Cabe ressaltar que parcela significativa do turismo brasileiro 

é composta por turistas nacionais. Estima-se que o mercado doméstico responda por 

90% do fluxo turístico brasileiro, enquanto o fluxo internacional por apenas 10%.  

Minas Gerais recebe anualmente cerca de 24 milhões de turistas, que injetam U$ 4,2 

bilhões de dólares na economia do estado. Quando considerados os impactos indiretos 

e induzidos, esse valor sobe para cerca de U$ 11,3 bilhões.50 A atividade é responsável 

por 170 mil empregos diretos em cerca de 64 mil empreendimentos, e 

aproximadamente 300 mil empregos indiretos. É internacionalmente reconhecido o 

grande potencial dos atrativos turísticos do estado, tanto naturais como histórico-

culturais, religiosos e gastronômicos. 

Avanços significativos ocorreram nos últimos anos com a criação dos 48 circuitos 

turísticos que reúnem cerca de 600 municípios mineiros, com a criação do ICMS 

Turístico51 e mais recentemente com a promulgação da Política Estadual de Turismo. 

Porém é preciso fazer muito mais para que a atividade seja desenvolvida em todo o seu 

potencial, gerando mais oportunidades de emprego e renda para os mineiros, 

melhorando a qualificação urbana dos nossos municípios, dinamizando a economia 

local, e projetando a imagem do estado nacional e internacionalmente. 

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 

 

                                                      
50 Fonte 
51 Fonte 
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 Consolidação do roteiro Ouro Preto - Pampulha - Inhotim como principal polo de 

atração turística internacional do estado, e um dos principais do país, garantindo 

investimentos em sua estruturação, qualificação e promoção. 

 Melhor estruturação, qualificação e promoção das cidades históricas e das estâncias 

hidrominerais, transformando-as em um dos principais roteiros turísticos nacionais. 

 Melhoria da infraestrutura de visitação dos parques estaduais e articulação com o 

ICMBIO para que realize melhorias nos parques nacionais existentes no estado. 

 Apoio à estruturação da Oferta Turística Local, como cachoeiras, cavernas, grutas, 

e montanhas para o desenvolvimento de produtos turísticos regionais. 

 Valorização e promoção da Gastronomia Mineira como um dos principais 

patrimônios e atrativos do estado. Falar do queijo 

 Fortalecimento dos circuitos turísticos, apoiando a estruturação das instâncias de 

governança, a elaboração e implantação de planos de desenvolvimento regionais, e a 

organização dos atores municipais. Como assim? 

 Aumento da alíquota do ICMS Turístico para 1% da arrecadação. Quanto é hoje? 

 Melhoria da sinalização turística em todo o estado. 

 Construção e reforma de centros de eventos nas cidades-polo como Belo Horizonte, 

Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros e Governador Valadares. 

 Apoio à implantação de projetos de Turismo de Base Comunitária em todo o estado. 

 Valorização da Produção Associada ao Turismo, com ações de qualificação e apoio 

à comercialização voltadas especialmente ao Turismo Rural. 

 Desenvolvimento de programas de microcrédito e qualificação profissional para a 

cadeia produtiva do setor. 

Estrada real  
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4.  O Papel do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais estará vinculado a todo o planejamento 

estratégico do governo em que ações, diretrizes e intenções socioeconômicas devem 

ser direcionadas para o fomento e a sustentabilidade de um desenvolvimento regional 

e social voltado para a grande maioria do povo de Minas Gerais.  

Para que haja recursos no sentido de garantir e reforçar essas ações de 

desenvolvimento, teremos que aumentar a capitalização do BDMG, estabelecer novas 

diretrizes e estatutos para um verdadeiro banco de fomento considerando as imensas 

necessidades da economia e do povo mineiro. Novos direcionamentos começam, por 

exemplo, com as participações diretas e indiretas do BDMG como instrumento efetivo 

de desenvolvimento regional e social de Minas Gerais.  

Salienta-se em relação ao BDMG e a sua atuação no estado durante os 16 anos dos 

governos Aécio Neves e Antônio Anastasia, que além de ter sido descapitalizado se 

tornou um banco de investimento focado na rentabilidade  como se fosse uma 

instituição financeira privada interessada na obtenção de lucro o mais rápido e rentável 

possível. Nesses governos o banco se desresponsabilizou de suas funções 

socioeconômicas, com investimentos de curto, médio e longo prazo.  

O BDMG se ajustou ao que foi estabelecido como programa daqueles governos: o 

CHOQUE de GESTÃO em Minas Gerais – isso quer dizer que o estado passou a ser gerido 

como se fosse uma grande empresa privada. Ficou submetido aos  interesses e ditames 

de uma concepção de gestão capitalista.   

O Núcleo de Equidade do Banco será ouvido para que os financiamentos do banco 

promovam a justiça de gênero, raça e diversidade. Essas  audições para propostas vão 

incluir também grupos de trabalho paralelos formados por empregados do Banco, como 

o INDEC - Instituto de Cidadania dos Empregados do BDMG e a AFBDMG - Associação 

dos Funcionários do BDMG. Internamente, esses grupos estão começando a se articular 

com o Pró-Equidade, o que pode reforçá-lo. 

É necessário aumentar o capital social do BDMG hoje em 1 bilhão e 906 milhões de reais. 

No entanto, redirecionar estes capitais é ainda mais importante para dar efetiva 
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prioridade à economia mineira, sobretudo na diversificação do parque produtivo e 

ampliação de suas atividades. 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista  

 

Apoio aos entes públicos governamentais: 

 Convênios com as prefeituras para a execução de obras públicas de saneamento 

básico, iluminação rural, cisternas, restaurantes populares etc. 

 Apoio ao turismo e recuperação do patrimônio histórico e artístico. 

  

Financiamento à micro, pequena e média empresa, e às cooperativas: 

 Fomento à construção de moradia destinada à população de baixa renda. 

 Incentivo à agricultura orgânica e a pontos de distribuição para popularizar e 

facilitar a comercialização desses produtos. 

 Carteiras de financiamento com equidade de raça e diversidade para os 

pequenos e as pequenas artesãs. 

 Linhas de crédito para as várias expressões culturais: teatro, cinema, artes 

populares, circo, museus itinerantes, música clássica, popular, entre outros. 

 

Financiamento a energias renováveis:  

Criação de linhas de financiamento específicas para a geração de energia solar 

fotovoltaica para pessoas físicas e jurídicas, bem como para conjuntos habitacionais. 

Trata-se de estimular e financiar sistemas de micro-geração e de mini-geração para 

ampliar as unidades consumidoras;52 Idem, para projetos que preveem a 

                                                      
52 “89% dos brasileiros querem gerar energia em casa (Fonte: IBOPE – Inteligência) mas a geração 
distribuída abrange apenas 0,02% dos consumidores. O país está 15 anos atrasado frente a outros 
mercados”. 
Fonte: 

http://www.aneel.gov.br/documents/10184/15266087/painel+3+ap+7+2017.10.19+A
BSOLAR+-+Energia+Solar+Fotovoltaica+-+Dr.+Rodrigo+Lopes+Sauaia.pdf/54f8b161-
751b-0639-bd04-77a60cac45c3 

Rodrigues Lopes Sauaia – Acessado em 1º de julho de 2018 

http://www.aneel.gov.br/documents/10184/15266087/painel+3+ap+7+2017.10.19+ABSOLAR+-+Energia+Solar+Fotovoltaica+-+Dr.+Rodrigo+Lopes+Sauaia.pdf/54f8b161-751b-0639-bd04-77a60cac45c3
http://www.aneel.gov.br/documents/10184/15266087/painel+3+ap+7+2017.10.19+ABSOLAR+-+Energia+Solar+Fotovoltaica+-+Dr.+Rodrigo+Lopes+Sauaia.pdf/54f8b161-751b-0639-bd04-77a60cac45c3
http://www.aneel.gov.br/documents/10184/15266087/painel+3+ap+7+2017.10.19+ABSOLAR+-+Energia+Solar+Fotovoltaica+-+Dr.+Rodrigo+Lopes+Sauaia.pdf/54f8b161-751b-0639-bd04-77a60cac45c3
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complementaridade de fontes energéticas a partir dos recursos renováveis: sol, água e 

vento. 
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Eixo 3: Meio ambiente e Mineração 

Em um estado com histórica vocação minerária como é Minas Gerais, o meio ambiente 

tem que ser um eixo central no Programa Minas Socialista. Falar em meio ambiente não 

é apenas projetar nossas preocupações com o futuro e a sobrevivência de nosso Planeta, 

de Gaia, a nossa Mãe Terra, vista também por nós como Portadora de Dignidade e 

Sujeito de Direitos. É pensar em nosso presente e nos riscos que a degradação ambiental 

em Minas apresenta para todas e todos nós.  

Os fundamentos filosóficos em que se estrutura este Programa remetem a uma visão 

não mais antropocêntrica, que submetia Gaia aos ditames de uma ordem de dominação 

econômica, política, cultural e epistemológica que a considerava um depositório de 

recursos a serviço do Homem.  Este por sua vez identificado com a civilização cristã e 

ocidental capitaneada por homens brancos e ricos que subordinaram a Terra à  

produção de riqueza e posteriormente ao capital.53  

Nossa memória do desastre ambiental da Samarco é muito viva, quando o descaso com 

a Natureza vitimou o Rio Doce, e quando o racismo ambiental destruiu uma comunidade 

negra em Bento Rodrigues. Os governantes de nosso estado ficaram ao lado das 

empresas estrangeiras, fieis aos financiadores de suas campanhas e ao modelo 

minerário que nos mantém em permanente dependência aos interesses estrangeiros.  

Nesse caso, somos meros exportadores de commodities, ou seja, de minério bruto que 

se exporta a preço irrisório, para a importação de produtos siderúrgicos que em outros 

tempos eram fabricados pelo parque industrial das empresas metalúrgicas que foram 

privatizadas na fúria anti-nacional dos governos que ocuparam o poder executivo 

federal e o estado de Minas Gerais.  

Foi um retrocesso extraordinário, quando se lembra da fase de substituição das 

importações nos anos 1950, quando o Brasil e alguns países da América Latina   

passaram a questionar um paradigma que ficou conhecido como teoria da dependência. 

À frente desse processo estava um destacado intelectual que  inclusive tornou-se 

                                                      
53 Definimos como marco histórico o ... Iluminismo 
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presidente do Brasil e que faria o avesso do que defendia quando governou a nação por 

dois mandatos.      

Voltando ao caso da tragédia de Mariana, as organizações ambientalistas, os 

movimentos sociais e populares e os partidos de esquerda vocalizavam os direitos das 

populações atingidas e da Natureza destruída. Esse é um passivo inaceitável, terrível, 

que o atual governo lega a Minas Gerais.54 

Com a Frente Minas Socialista vai ser conferida prioridade à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e ao Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). Isso será concretizado por meio de uma série de iniciativas como dotação 

orçamentária adequada, reforma e ampliação da infraestrutura, modernização da 

logística, abertura de concursos públicos e permanente capacitação dos servidores e das 

servidoras. 

 

Sem isto será impossível o cumprimento de suas funções estatutárias e mormente a 

fiscalização das atividades extrativistas e industriais que possam estar causando danos 

às fontes de água (riachos e nascentes), ao solo,  e comprometendo sua sustentabilidade 

e o consumo da população.    

 

Um caso emblemático é o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM que 

dispõe de um quadro mínimo incompatível com o volume da extração mineral do 

estado. Como consequência, há denúncias de evasão de minérios nobres junto com as 

toneladas de minério de ferro, e de impossibilidade de se avaliar o montante exportado 

para dimensionar os impostos a serem efetivamente pagos. Não há como descartar a 

possibilidade de contrabando de nossos recursos minerais. 

 

O contraponto a isso é a presença do estado para a preservação das áreas verdes, dos 

biomas, da fauna, sempre valorizando e apoiando os movimentos de resistência locais 

ou de âmbito estadual em torno da causa ambiental, tais como Gandarela, Parque 

Jardim América e outros.  

                                                      
54 Logo após a tragédia, o governador Pimentel recebeu a imprensa para uma coletiva na sede da empresa 
Samarco em Mariana. 
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Os animais serão considerados portadores de direitos. Isto significa a aplicação de 

investimentos no programa continuado de Educação Humanitária destinado à proteção 

da fauna, a ser desenvolvido nas escolas e pelos meios de comunicação governamentais. 

Para a boa execução deste programa de educação  todos os órgãos afins serão chamados 

a atuarem de forma integrada, considerando os conceitos de Saúde Única, Medicina 

Veterinária do Coletivo e Bem-estar animal. 

A preservação do patrimônio natural de um estado com a dimensão de Minas Gerais e 

a reparação de danos só podem acontecer com o estabelecimento de diálogo e parceria 

com as universidades, os movimentos sociais e entidades ambientalistas, bem como 

com os conselhos que serão fortalecidos e terão efetivo protagonismo na definição das 

políticas específicas e das que transversalizem a temática ambiental nas demais áreas. 

Os órgãos governamentais da área: SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, 

COSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis vão buscar parceria com as agências 

federais da área como a ANA – Agência Nacional de Águas e a ANEEL - Agência Nacional 

de Energia Elétrica.  Sempre os altos interesses do povo de Minas Gerais estarão guiando  

acertos e acordos, em processos de negociação que vão primar pela transparência e 

prestação de contas (accountability). 

 

Outra atribuição deste concerto de instituições será  o levantamento da dívida ecológica,  

questão colocada com insistência pela Auditoria Cidadã da Dívida. Este será um passo 

fundamental  para que seus autores sejam responsabilizados, e o estado e seu povo 

sejam ressarcidos pelos estragos produzidos pela devastação ambiental dos 

empreendimentos minerários.  Não é demais evidenciar que outras empresas serão 

passadas pelo escrutínio desse levantamento. Tendo todas estas considerações como 

fundamento do programa da Frente Minas Socialista passamos a declinar as ações deste 

eixo.  
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Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista:  

 RIO DAS VELHAS E RIO SÃO FRANCISCO 

 O uso da água na mineração será tarifado pela COPASA, e controlado pelos 

Conselhos de Meio Ambiente das bacias hidrográficas. Os minerodutos serão alvo de 

permanente vigilância até que sejam criadas as condições políticas e legais para a sua 

extinção. Minerodutos exaurem as águas potáveis, um dos recursos mais preciosos do 

século XXI,55 destroem cidades, comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, a 

exemplo do que aconteceu em Conceição do Mato Dentro, com o Complexo Minas-Rio 

da Anglo-American que é dona do maior mineroduto do mundo, cujo funcionamento 

teve início em 2014. 56  

 

 Um dos atos dos primeiros 100 dias da Frente Minas Socialista será entrar com 

processos em juízo contra a privatização das fontes naturais por meio das parcerias 

público-privadas, e contra concessões prejudiciais ao povo de Minas Gerais, como é o 

caso Danone em Poços de Caldas, 57 o da Coca-Cola em Itabirito,58  e o empreendimento 

da Nestlé em São Lourenço.59 

 

 Como já abordamos a necessidade da produção e consumo de fontes renováveis 

de energia, o governo estadual irá atualizar o Convênio ICMS nº 101/1997 a fim de incluir 

os componentes para a fabricação de equipamentos fotovoltaicos, anteriormente  

citados.  

 

 Avaliação dos benefícios advindos da isenção do ICMS sobre as energias 

renováveis, instrumento legal amparado pelo Convênio ICMS nº 16/2015, ao qual Minas 

Gerais já aderiu. Esse conhecimento e avaliação se estende também aos 29 projetos 

cadastrados de fonte solar fotovoltaica existentes no estado até 2017. 

                                                      
55 Guerras pelas águas 
56 Fonte 
57 http://hojeemdia.com.br/horizontes/danone-pagar%C3%A1-r-5-milh%C3%B5es-para-reparar-danos-
em-explora%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%A1gua-no-sul-de-minas-1.313095  
58 https://g1.globo.com/natureza/noticia/biologos-acusam-coca-cola-de-secar-nascentes-em-minas-
gerais.ghtml  
59 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-guerra-contra-a-nestle-3372.html  

http://hojeemdia.com.br/horizontes/danone-pagar%C3%A1-r-5-milh%C3%B5es-para-reparar-danos-em-explora%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%A1gua-no-sul-de-minas-1.313095
http://hojeemdia.com.br/horizontes/danone-pagar%C3%A1-r-5-milh%C3%B5es-para-reparar-danos-em-explora%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%A1gua-no-sul-de-minas-1.313095
https://g1.globo.com/natureza/noticia/biologos-acusam-coca-cola-de-secar-nascentes-em-minas-gerais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/biologos-acusam-coca-cola-de-secar-nascentes-em-minas-gerais.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-guerra-contra-a-nestle-3372.html
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3.1  COPASA 

A COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais é uma sociedade de economia 

mista. Suas ações são compradas nas bolsas de valores e em função dos lucros dos 

acionistas, a COPASA tem acanhado  investimento na área do saneamento básico.60  

Em parceria sobretudo com as universidades fazer estudos de meta-análises  e pesquisas 

sobre epidemiologias (de leishmaniose, febre maculosa, entre outras) derivadas da falta 

de acesso à água tratada e à drenagem das lagoas e dos pântanos bem como ao 

esgotamento sanitário. 

Campanhas de educação ambiental para prevenir a disposição indiscriminada dos 

resíduos sólidos e a contaminação dos rios com esgotos. Incentivos às escolas públicos 

para a educação visando preservar nossos bens comuns da Natureza.  

 

3.2  Proposta de Criação da Rede de Estados Verde 

O governo de Minas irá buscar diálogo e parceria com outros governos estaduais para 

se criar a Rede de Estados Verde, sintonizados com a aplicação do Acordo de Paris 

(Decreto Presidencial nº 9.073/2017) e com a redução das emissões de gases de efeito 

estufa. Todos os movimentos sociais ambientalistas serão chamados a construir esta 

Rede e garantir seu fortalecimento institucional e político. Parlamentares de vários 

partidos serão convidados para organizar e fortalecer esta Rede que pode incluir em sua 

agenda os seguintes pleitos: 

 Aumento das competências e jurisdição dos estados na área ambiental. 

 Redução da elevada carga tributária federal (IPI, PIS e COFINS) e sobre os 

principais componentes e insumos para os sistemas solares fotovoltaicos. 

 Isonomia tributária para a energia solar fotovoltaica, como é o caso da  isenção 

de IPI  já foi concedida para outras fontes renováveis.  

                                                      
60 Disponível em: https://www.otempo.com.br/capa/economia/copasa-%C3%A9-a-segunda-empresa-
que-melhor-remunera-acionista-1.2005864  

https://www.otempo.com.br/capa/economia/copasa-%C3%A9-a-segunda-empresa-que-melhor-remunera-acionista-1.2005864
https://www.otempo.com.br/capa/economia/copasa-%C3%A9-a-segunda-empresa-que-melhor-remunera-acionista-1.2005864
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 Utilização de outras matrizes energéticas e transição para outras fontes 

sustentáveis. 

 Realização conjunta de seminários sobre a competência dos estados face a suas 

bacias hidrográficas e como ampliá-las. 

 Enfrentamento das políticas neoliberais de privatização das águas e em favor de 

uma administração 100% estatal dos bens comuns da vida, como é o caso da água.  

 Revisão do Código da Mineração que tanta polêmica suscitou nos movimentos 

ambientalistas. Os termos de cooperação, seus contratos e licitações, seus regimes de 

permissão de lavra, em síntese, todo o Plano Diretor da Mineração será alvo de rigoroso 

escrutínio tendo como princípio máximo orientador os direitos do povo brasileiro. Vale 

dizer que o presidente  Michel Temer assinou o Decreto do novo Regulamento do Código 

de Mineração, bem como o Decreto que regulamenta a nova Lei da CFEM (Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), no que tange à questão dos 

municípios atingidos pela mineração.61   

  

                                                      
61 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13540.htm


58 
 

Pilar 2:  Bem Viver no Programa da Frente Minas Socialista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que É, o Que É? 
Gonzaguinha 

 

Eu fico com a pureza da resposta das crianças 

É a vida, é bonita E é bonita 

 

Viver e não ter a vergonha 

De ser feliz Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser Um eterno aprendiz 

 

Ah meu Deus! Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser Bem melhor e será 

Mas isso não impede Que eu repita 

É bonita, é bonita E é bonita 

 

Viver E não ter a vergonha De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar A beleza de ser 

Um eterno aprendiz Ah meu Deus! 

Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser Bem melhor e será 

Mas isso não impede Que eu repita 

É bonita, é bonita E é bonita 

 

E a vida E a vida o que é? 

Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração 

Ela é uma doce ilusão  

Êh! Ôh! 

E a vida Ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é? Meu irmão 

Há quem fale Que a vida da gente 

É um nada no mundo É uma gota, é um tempo 
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Que nem dá um segundo Há quem fale 

Que é um divino Mistério profundo 

É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor 

Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver 

Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é 

E o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça 

E na moça eu ponho a força da fé  

Somos nós que fazemos a vida Como der, ou puder, ou quiser 

Sempre desejada Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte Só saúde e sorte 

E a pergunta roda E a cabeça agita 

Eu fico com a pureza Da resposta das crianças 

É a vida, é bonita E é bonita (...) 
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Eixo 1 Saúde e Bem Estar 

O sistema de saúde brasileiro foi construído a partir de muitas lutas sociais, o que ficou 

conhecido como movimento pela Reforma Sanitária Brasileira. Essa luta garantiu que a 

Constituição Federal de 1988 concebesse a saúde como direito de todas e todos e dever 

do Estado.  

A Frente Minas Socialista é intransigente na  defesa do SUS e no Direito à Saúde. 

Considera de total responsabilidade do estado o fortalecimento e a organização do SUS 

como sistema baseado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade bem 

como no controle social via conselhos de saúde para efetivar as demandas da sociedade. 

62  

Além disso, entendemos que existem determinantes da saúde que residem na classe 

social, na raça e nas condições de vida das populações. Ou seja, só é possível ter saúde 

com a redução da jornada de trabalho, saneamento básico, transporte de qualidade, fim 

das várias formas de violência, entre outras questões. 

O modelo atual de atendimento à saúde é por demais  centrado no médico, nos hospitais 

e nos medicamentos. Esse modelo, conhecido como biomédico, traz sérias limitações às 

condições de tratamento, além de individualizar problemas que são coletivos.  

Não tem interesse em promover a saúde nem de evitar as doenças, visto que lucra (e 

muito) com elas. É, portanto, um “modelo de doença” e não um modelo de saúde. 

Defendemos um modelo de atendimento multiprofissional baseado na promoção da 

saúde e de fato na prevenção das doenças, na integralidade da assistência e inter-

setorialidade das ações.   

Desde a criação do SUS que em 2018 completa 30 anos, sua implementação vem sendo 

feita de modo precário, sobretudo a partir da perspectiva do estado mínimo. Nos 

                                                      
62  http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2009/12/sus  

 
 

 

http://www.brasil.gov.br/editoria/saude/2009/12/sus
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últimos anos, uma série de serviços públicos foram terceirizados e privatizados. Será 

nossa tarefa fazer auditoria e suspensão de todas as Parcerias Públicas Privadas, pois 

elas fazem parte da linha de privatização da saúde. 

Será nossa tarefa questionar e desmontar todas estas formas de privatização e 

terceirização via contratos com cooperativas, organizações não governamentais (ONGs), 

Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPS), o SSA (Serviço Social Autônomo) e Fundações Estatais de Direito Privado 

(FEDP).  Uma aberração da terceirização foi cindir as relações de trabalho: numa mesma 

equipe era possível encontrar profissionais contratados por modalidades diversas 

auferindo benefícios diferenciados. Com a abertura de concursos públicos pela Frente 

servidores e servidoras estarão vinculados ao Regime Jurídico Único (RJU).   

Diante da importância da saúde como um dos eixos do pilar do Bem Viver, iremos 

abordar esta política social a partir de seus vários públicos, mas antes vamos mostrar 

nossas ações em um escopo mais abrangente. 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista:  

 O SUS será 100% estatal e se empreenderá a luta pelos 10% do PIB para a saúde 

pública. 

 Ruptura com o modelo centralizado na doença e adoção de políticas de 

promoção e prevenção, considerando a determinação racial, social e econômica da 

saúde.  

 Ampliação da rede de hospitais do estado de Minas Gerais: hospitais gerais, 

centro de especialidades médicas e demais centros de apoio assistencial e diagnóstico 

no estado. 

 Investimento nas condições de funcionamento e na infraestrutura  do complexo 

hospitalar administrado pela FHEMIG, bem como das Santas Casas que atendem a 

pacientes idosos e pacientes crônicos. Hoje essas tradicionais instituições de saúde 

passam por completo abandono em todo o estado. A mesma preocupação vale para os 

hospitais filantrópicos.63  

                                                      
63 Abordar o caso da Maternidade Sofia Feldman 
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  Adoção de linhas de financiamento exclusivas para reforma e expansão da rede 

pública de serviços e incorporação pelo SUS de serviços que foram transferidos para o 

setor privado. 

IPSEMG  

1.1 Trabalhadoras e trabalhadores do SUS e formação permanente em 

saúde 

Essa categoria de profissionais da saúde tem feito há décadas inúmeras reivindicações 

ao governo do estado. Nos últimos anos houve diversas greves em busca de negociação 

de pautas antigas do movimento como revisão do plano de carreira e redução da 

jornada de trabalho. É necessário valorizar esses trabalhadores. A falta de concurso, 

associada com os baixos salários e ambiente de trabalho precário, provoca alta 

rotatividade o que prejudica o atendimento. Na saúde, o vínculo entre trabalhadores e 

usuárias e usuários é terapêutico. 

A formação desses profissionais de saúde por meio da Escola de Saúde Pública permite 

construir um espaço de contra-hegemonia ao ensino de saúde que hoje é feito na maior 

parte das faculdades e universidades brasileiras. Também se incluem as capacitações 

em temas como saúde LGBT, da população negra, saúde da mulher, entre outros pontos 

negligenciados atualmente. A educação permanente deve ser realmente efetivada. 

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 

 Redução da carga horária para 30 horas semanais para todas as categorias 

profissionais da saúde.   

 Reformulação do plano de carreira com incentivo à qualificação, reconhecimento 

de tempo de serviço, salários dignos e condições de trabalho adequadas. 

 Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do SUS - com salários 

justos, estabilidade no emprego e estímulo à qualificação permanente para todos e 

todas as profissionais de saúde. 

 Adoção do piso nacional com isonomia salarial para a mesma função e mesma 

escolaridade, independente da categoria profissional ou do vínculo empregatício.   
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 Respeito aos trabalhadores terceirizados que vão poder prestar concursos com 

uma pontuação maior, que facilite sua absorção no serviço público!  

 Investimento financeiro na Escola de Saúde Pública para que desempenhe 

plenamente suas atribuições de formação profissional. 

 

1.2  Saúde na Primeira Infância 

Não obstante o público ao qual as ações serão destinadas, o planejamento da política 

de saúde será realizado em parceria com os conselhos estaduais da área e com as 

universidades públicas. Será precedido pela avaliação das ações de cuidados primários 

em saúde ou a atenção primária à saúde, aí incluindo os núcleos de apoio à saúde da 

família (NASF).  Antecipamos ações indispensáveis na área: 

Implementação da atenção primária à saúde, que envolve quatro dimensões: 1) A 

promoção da saúde, 2) a prevenção de doenças, 3) a assistência à saúde, e 4) a 

reabilitação. 

Implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do NASF que implementam o 

Programa Saúde na Escola. É preciso fortalecer a interface do campo saúde e educação. 

Implementação do PSE - Programa Saúde na Escola. Aí entram também o terapeuta 

educacional e o educador físico. As Unidades  Municipais de Educação Infantil (UMEIs), 

fundamentais do ponto de vista da promoção da saúde, devem ser implantadas de 

forma mais generalizada possível.  Os municípios terão apoio do governo estadual para 

isto. 

Prioridade ao crescimento saudável que envolve aspectos ligados desde a primeira 

infância (0 a 6 anos), o que inclui a promoção de cuidados, o acesso a atividades 

recreativas, culturais e educacionais.  

Acesso universal e em tempo integral a um ambiente escolar com boas condições de 

infraestrutura, alimentação, material didático que contemple a promoção da igualdade 

racial, de gênero, e de diversidade.  



64 
 

Inclusão de atividades físicas e artísticas que levem em consideração as especificidades 

culturais das comunidades, tendo sempre acompanhamento de profissionais 

qualificados e bem remunerados, são medidas fundamentais para o desenvolvimento 

da criança (desde a primeiríssima infância) e do/da adolescente. 

O crescimento saudável envolve também ações de promoção da saúde: alimentação 

balanceada, atividades físicas e esportivas, acompanhamento periódico de 

profissionais de equipe integral de saúde, moradias de qualidade em meio ambiente 

salubre. Tudo isso deve ser parte de políticas públicas que atendam as especificidades 

de cada uma das etapas de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Isso inclui 

desde o cuidado e apoio físico-psíquico e social da gestante até a educação sexual das 

adolescentes e dos adolescentes. 

Para construirmos uma Minas Gerais radicalmente democrática e de direitos para 

todas as pessoas que vivem em nosso estado, é preciso começar agora! 

 

1.3  Saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras 

Atualmente, um grande número de trabalhadores tem adoecido, seja por razões físicas 

ou psíquicas. Isso ocorre por múltiplas causas mas nos deteremos àquela que tem a ver 

com o mundo do trabalho. As pessoas passam a maior parte de sua vida no trabalho (ou 

no trajeto), especialmente nos grandes centros urbanos. PROCURAR JOSÉ CARLOS DO 

SINDIELETRO – FALAR SOBRE CEMIG 

Em certas atividades de empresas estatais de economia mista, como a CEMIG, a 

terceirização tem provocado acidentes de trabalho seguidos de mutilações e mortes 

sobretudo de trabalhadores terceirizados. Deve-se considerar também a expansão da 

agroindústria que, por sinal, tem se tornado campeã em acidentes de trabalho por todo 

o interior do estado. Ver Dados oficiais permitem apenas uma dimensão subestimada 

do problema, uma vez que há um crônico problema de subnotificação de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho. Ver dados 

Uma iniciativa para reduzir a avalanche de acidentes e doenças do trabalho inclui a 

possibilidade de auto-regulação dos trabalhadores durante a atividade de trabalho, 
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respeitando seus limites físicos e psicológicos, e evitando o adoecimento do corpo e da 

mente. As condições e todo o ambiente de trabalho, da forma como se configuram no 

modo de produção capitalista, podem ser reconhecidos como fator central entre os 

determinantes sociais de saúde. 

Os governos estaduais podem ter algumas políticas efetivas nessa questão. 

Primeiramente, é possível fortalecer e ampliar o que a lei chama de CERESTs (Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador), capacitando o pessoal da rede de saúde para 

as demandas desse público.  

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 

 Fortalecer os CEREST’s e capacitar o pessoal da saúde desses equipamentos. 

 Capacitar o pessoal da Atenção Primária para notificar e orientar os usuários 

submetidos a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.  

 Criar Centros de Reabilitação Física no estado que atendam às demandas 

dos/das trabalhadores/as bem como as demandas da saúde infanto-juvenil e do idoso.  

 

1.4  Saúde das Mulheres 

Em sintonia com as lutas das mulheres em suas redes de saúde e de direitos 

reprodutivos a Frente Minas Socialista inclui em seu programa a garantia a estes direitos. 

As mulheres que escolherem ser mães, lhes será assegurado o direito à maternidade 

segura e casas de parto normal e humanizado. Ela que vai escolher a maternidade de 

acordo com seu plano de parto, não sendo forçada a escolher aquela vinculada aos 

centros de saúde. O estado vai oferecer também a opção por parir em casa, o que é 

usual em países da Europa.  

Será universalizada a oferta de exames preventivos ou de tratamento, e pelo menos 6 

consultas de pré-natal, condições que permitem a radical redução da mortalidade 

materna que vitima sobretudo as mulheres negras.  

As mulheres que decidirem pelo aborto, terão a garantia deste direito em hospitais 

públicos do SUS e da rede própria para prevenir e erradicar as mortes em decorrência 
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do aborto.  Afinal, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, o aborto é a 

quinta maior causa de morte das mulheres no Brasil, e isso se deve sobretudo à sua 

clandestinidade.  A Pesquisa Nacional de Aborto de 2010, realizada pela Fundação 

Oswaldo Cruz, também aponta as mazelas do procedimento feito em clínicas 

clandestinas em razão da lógica de criminalização. 64   

Diana: ver a sequencia o acesso a métodos contraceptivos com acompanhamento dos 

impactos desses sobre a saúde das mulheres.     

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 

 Formulação de políticas públicas que trabalhem a temática da violência 

doméstica e de gênero de modo transversal, focando tanto a prevenção quanto a 

redução, a partir de uma articulação entre as regiões para que sejam capazes de 

construir sistemas integrados e descentralizados de atendimento às vítimas. 

 Capacitação de profissionais para a prevenção e o atendimento a situações de 

violência doméstica e sexual, com enfoque em direitos humanos e relações de gênero, 

raça/etnia, orientação sexual,  deficiência e condição social. 

 Adoção de um modelo de assistência ao parto que garanta e promova uma 

assistência humanizada, com suporte de equipe multiprofissional (doulas, enfermeiras 

/os obstetras, psicólogas/os, fisioterapeutas, médicas/os etc) e participação da família, 

entre outros pontos. 

 Atenção e reconhecimento do direito das mulheres decidirem pela interrupção 

da gravidez, e pela ampliação da pílula do dia seguinte nos centros de saúde. 

 Ações de prevenção às DST’s e oferta de métodos contraceptivos, incluindo 

maior distribuição de preservativos femininos.  

SAÚDE INDíGENA  

                                                      
64 Pesquisa Nacional de Aborto, de 2010, em https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-lanca-luz-
experiencias-de-abortos-provocados-em-clinicas-privadas 

http://www.anis.org.br/ver/pesquisa-nacional-de-aborto-pna


67 
 

1.5  Saúde da População Negra e dos Povos  Tradicionais 

Há décadas a saúde da população negra é preocupação dos movimentos sociais anti-

racistas que a incluíram em suas agendas de lutas.65  As observações do quotidiano mais 

as próprias vivências passaram a ser corroboradas pelas pesquisas iniciais realizadas fora 

do âmbito da academia.66   Posteriormente, as reivindicações nesta área passaram a ser 

incorporadas por agências da ONU e de cooperação internacional como o DFID67 e pelo 

Ministério da Saúde.  A partir dessa ocasião foi incorporado ao léxico da população negra 

o conceito de racismo institucional68 e doenças genéticas desconhecidas para 

merecerem estudos médicos como a anemia falciforme e deficiência de glicose-6-

fosfato desidrogenase.  

Mais recentemente outra descoberta: a maior insuficiência de Vitamina D entre as 

pessoas negras, visto que a melanina funciona como um protetor solar natural, o que 

dificulta a produção dessa vitamina na pele a partir da radiação solar. 69  Que profissional 

de saúde vai perguntar a uma pessoa negra se ela toma sol? No entanto, essa 

insuficiência está associada a doenças graves como diabetes tipo I, câncer, artrite, 

osteoporose, doença cardíaca, fibromialgia etc.  

Outros passos foram sendo dados para a desmistificação da inexistência de racismo nas 

políticas  públicas: a adoção do quesito cor pelo IBGE e pelo IPEA, e seus estudos que 

demonstravam de forma cabal como o racismo era uma variável indispensável para a 

compreensão das dinâmicas de desigualdade racial no Brasil. Outro marco nessa área 

foi a entrada da academia com a realização de pesquisas finalmente consideradas 

                                                      
65 Rendemos uma homenagem neste Programa da Frente Minas Socialista à Dra Fátima Oliveira, médica 
negra maranhense que levantou bem alto essa bandeira.  Adotou Belo Horizonte como sua terra e veio a 
falecer em 2017. 
66 Diva Moreira, ativista e pesquisadora negra de Sabará, realizou com apoio da Fundação Mac Arthur a 
pesquisa intitulada: “Racismo na Área da Saúde: Sobrevivência e Cidadania em Risco”, no início da década 
de 1990.  
67 Nome da sigla 
68 Definição 
69 HOLICK, Michael F. Vitamina D – Como um tratamento tão simples pode reverter doenças tão 
importantes – São Paulo, SP: Editora Fundamento Educacional Ltda, 2012  
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científicas, e a divulgação de seus trabalhos em encontros nacionais de legitimidade 

reconhecida como foi o caso da70   

Finalmente, a conquista pela qual mais se lutou: a Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra instituída pela Portaria GM/MS  nº 992 de 13 de maio de 2009. A 

Frente Minas Socialista sabe que essa portaria pouco tem sido cumprida. Sua vitória 

eleitoral será decisiva para que o estado de Minas Gerais comece a exercer uma 

liderança nacional na erradicação do racismo em todas as políticas sociais, sobretudo 

naquela tão determinante do Bem Viver: a de saúde.    

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista 

Formulação de políticas de saúde e cursos de capacitação sobre as especificidades de 

saúde da população negra e indígena, para lhes assegurar atendimento com base no 

princípio de equidade do SUS. 

Valorização e o incentivo à produção de alimentos em sistemas agroflorestais e 

permacultura nas comunidades quilombolas e aldeias indígenas.  

Organização de programas de saúde e incentivo às comunidades tradicionais (nelas 

incluídos os Terreiros) para que seus conhecimentos ancestrais sobre fitoterapia neles 

sejam incorporados.  

Inclusão desses conhecimentos como práticas integrativas de saúde, a exemplo do que 

já ocorre com sucesso com as medicinas orientais. 

Realização de campanhas para que profissionais e o público passem a compreender a 

necessidade de inclusão do quesito raça/cor nos prontuários, fichas, e outros meios para 

registro de usuários. O critério que se adota é de autodeclaração.   

Estabelecimento de calendários de eventos de promoção de saúde, junto com 

moradores e lideranças dessas comunidades. 

 

                                                      
70 A Dra Elza Berquó, demógrafa da UNICAMP, jogou um papel decisivo na produção científica sobre o 
tema. A partir de então os Anais da   



69 
 

1.6  Saúde da População LGBT 

Outro segmento distante do princípio de equidade do SUS e alvo permanente de 

constrangimento é a população LGBT. A Frente está atenta à necessidade de criação de 

ambulatórios destinados às mulheres e aos homens trans para acompanhar suas 

demandas específicas referentes à aplicação de hormônio e à cirurgia para adequação 

do sexo morfológico ao sexo psicológico.  

A transfobia também engendra dramáticas experiências de vida que marcam essas 

pessoas desde a infância, quando é comum o abandono pela família e a expulsão de 

casa. Daí decorre a necessidade de atendimento psicológico e social a essas mulheres e 

a esses homens.  

Criar ambulatórios que atendam à crescente necessidade da população LGBT. Formação 

e contratação de profissionais de saúde para lidar com as especificidades dessa 

população. 

Será realizada formação de profissionais para atendê-las dentro dos princípios de 

equidade do SUS.  

Adoção de política de saúde para homens e mulheres trans, lésbicas, bissexuais, em 

conjunto com entidades representativas deste segmento. 

Defesa da despatologização das identidades trans no acesso à saúde pública.  

 

1.7  Saúde Mental e Álcool e Outras Drogas   

Em Minas gerais, devido ao grande movimento da luta antimanicomial, foram fechados 

leitos em hospitais psiquiátricos. Às pessoas internadas durante  20, 30 anos  foi 

devolvido o direito de terem uma casa, de circularem pela cidade, e demais direitos 

inerentes à vida. Construíram-se serviços de resposta à crise: os Centros de Assistência 

Psiquiátrica (CAPS) e de inserção social, os Centros de Convivência, além de diversos 

serviços que compõem a rede substitutiva ao hospital psiquiátrico tendo como base a 

Reforma Psiquiátrica. 
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Entretanto, ainda temos em Minas hospitais psiquiátricos e pouco investimento nos 

CAPS nas cidades do interior. Defendemos uma rápida e responsável 

desinstitucionalização, acompanhada de parceria e incentivo aos municípios para o 

fortalecimento da rede substitutiva aos hospitais psiquiátricos com ampliação dos 

equipamentos e contratação de profissionais. 

Em Minas Gerais ainda existe um Manicômio Judiciário do estado, o Hospital 

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz em Barbacena. A relação loucura e periculosidade 

produziu esses tipos de dispositivos de segregação. O movimento da Luta 

Antimanicomial tem questionado a imputabilidade e presunção de periculosidade do 

louco infrator, colocadas no campo jurídico e assistencial. Entendemos que as pessoas 

com sofrimento mental que cometam infrações sejam responsabilizadas pelos seus atos 

como qualquer outro cidadão e tenham um acompanhamento integral com base no 

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento 

Mental (PAI-PJ), implantado em Belo Horizonte.  

O uso abusivo de drogas ilícitas está em foco na mídia e tem gerado diversas polêmicas 

na sociedade. A atual política voltada às usuárias e aos usuários dependentes de 

substâncias psicoativas é pautada pelo discurso de "guerra às drogas" ou 

“enfrentamento ao crack”, sabidamente ineficazes quanto à diminuição do uso de tais 

substâncias. 

No estado, o atual Programa Aliança Pela Vida representa um retrocesso da Reforma 

Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. Esse programa repassa dinheiro público a 

Comunidades Terapêuticas e centros de atendimento de usuários de drogas, o que 

mostra mais uma incompetência do estado na gerência de seus serviços. Trata-se de um 

atendimento com base na exclusão social que tem como lógica o confinamento, o 

doutrinamento religioso, a disciplina e trabalhos forçados como supostas soluções para 

o vício. A internação compulsória é uma das faces mais perversas desse processo e um 

grande desrespeito aos direitos humanos. 

Entendemos que o uso e abuso de álcool e outras drogas devem ser tratados como uma 

questão social e de saúde pública, e não como uma questão de polícia ou judicial. Dessa 

forma, as políticas públicas voltadas para as pessoas com sofrimento causado pelo álcool 
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e/ou outras drogas devem partir de ações que afirmem a socialização humana, a 

retomada dos laços afetivos e familiares, a reinserção em atividades de trabalho, cultura 

e lazer, com respeito às diferenças, e não com medidas proibicionistas, de isolamento e 

enclausuramento.  

Este Programa de governo propõe uma política de álcool e outras drogas pautada nos 

princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica com o fortalecimento da rede de serviços 

substitutivos como o CAPS-AD. 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista:  

 Continuidade à Reforma Psiquiátrica Antimanicomial!   

 Fechamento de forma gradual os leitos em hospitais psiquiátricos e implantar o 

funcionamento em rede dos equipamentos de saúde mental que permita o  

atendimento através do cuidado compartilhado de assistência no território. 

 Fortalecer e incentivar a construção  dos CAPS III, CAPSiIII , CAPS AD III, Centros 

de Convivência, Unidades de Acolhimento Transitório, Consultório de Rua, Residências 

Terapêuticas e diversos outros equipamentos baseados na Reforma Psiquiátrica 

Brasileira.  

 Adoção de políticas de fortalecimento da estratégia de Redução de Danos para 

o cuidado de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e/ou drogas. Suspender o 

Programa “Aliança pela vida” e qualquer tipo de repasse de dinheiro público para 

comunidades terapêuticas. 

 A política pública não irá realizar internações compulsórias ou forçadas, como 

ainda acontece em algumas cidades brasileiras.  

 Adotar programa de legalização as drogas, em diálogo com todos os setores e 

segmentos envolvidos. 

 

1.8  Atenção Farmacêutica e de Medicamentos 

Um dos grandes nós do financiamento da saúde está na política de medicamentos e na 

judicialização da saúde. O SUS e a Constituição garantem o tratamento integral no qual 

se insere a assistência farmacêutica. Defendemos o fortalecimento das empresas 

públicas de medicamento em Minas Gerais que já conta com a Fundação Exequiel Dias 
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(FUNED). Tais empresas teriam como objetivo a produção e pesquisa de medicamentos 

e novos tratamentos, fazendo com que o poder público dependa cada vez menos das 

lucrativas multinacionais dos  fármacos. Isso elevará a quantidade de medicamentos de 

alto custo fornecida pelo estado. 

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista:  

Investimento e fortalecimento da FUNED (Fundação Ezequiel Dias). 

 Criação de mais laboratórios públicos de produção de medicamentos e 

realização de campanhas pela quebra de patentes e pela estatização dos laboratórios 

existentes.  

 Ampliação das unidades de farmácias populares que serão dotadas de 

medicamentos em quantidade e diversidade, garantindo o acesso a toda a  população 

conforme critérios de necessidade terapêutica.  

 Investimento e ampliação dos serviços de dados de notificação farmacêutica 

para monitorar as intercorrências e os efeitos colaterais. 

 Apoio à pesquisa sobre os saberes populares na área da fitoterapia e de outras 

terapêuticas tradicionais para sua utilização nos centros de saúde e nas farmácias 

populares, em consonância com as práticas integrativas do SUS, bem como para a 

geração de renda dos trabalhadores e das trabalhadoras que detêm esses 

conhecimentos e os aplicam.  

 

Eixo 2: Educação 
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2.1  Introdução: Educação como instrumento para mudar o mundo71 

A Frente Minas Socialista inaugura este eixo fazendo referência a Paulo Freire, o patrono 

da educação brasileira, como inspirador de uma educação libertária e humanística o que 

é estratégico para a transformação de Minas Gerais. Queremos um modelo de escola 

pública comprometida com a educação de qualidade, a equidade e a vida, numa 

perspectiva de cumprimento e aprofundamento das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica72, que erigem o educar e o cuidar como funções precípuas da escola. 

Outro inadiável compromisso é com a plena aplicação das Leis 10.639 e 11.645/08 que 

buscam promover a equidade racial/étnica na educação. Inclui-se, aí, também a 

legislação que protege os direitos das mulheres e da população LGBT.73 Ver  

Uma preocupação que nos impulsiona, dentre várias outras, é a realidade do fracasso 

escolar nas escolas públicas municipais e estaduais. Acreditamos que exista correlação 

do fracasso74 escolar com o fenômeno do adoecimento da criançada  e  de adolescentes 

e jovens.75 Outra razão importante deve se localizar na desvalorização da carreira dos 

docentes. Mal remuneradas e submetidas a jornadas de trabalho estressantes que não 

raro as obrigam a se deslocarem entre escolas de bairros distantes, professoras e 

professores não têm dado conta de enfrentar os desafios de prover uma educação de 

qualidade e de interagir de forma positiva com a criançada e a juventude.  

Temas instigantes para os quais o governo da Frente de forma coletiva vai buscar 

respostas, nesta era em que vivemos de pós-modernidade líquida e de flexibilização das 

relações humanas em contexto de supremacia da técnica.76  

Isto posto, não  é de se surpreender que as políticas sociais tenham sido 

desprestigiadas pelo estado brasileiro, em suas várias instâncias de poder em um país 

                                                      
71 Claudio Naranjo 
72 Outros marcos legais: a LDBEN: Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,do Plano Nacional de 
Educação(PNE), dos Planos Decenais, e da Gestão Democrática.   
73 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-
96087-pl.html 
74 A grafia em itálico significa a relativização e questionamento do conceito. 
75 Iremos abordar mais adiante o adoecimento entre docentes. 
76 Zigmunt Bauman se dedicou exaustivamente a esse tema em seus livros dentre eles o Amor Líquido – 

Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, Jorge Zahar Editor, 2004. Em relação à técnica, uma referência 

obrigatória é Umberto Galimberti com seu livro Psiche e Techne – O homem na era da técnica,  editado 

pela Paulus. 
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majoritariamente negro cujas elites dominantes brancas sempre trataram o povo 

como gentinha. Os mais velhos cansaram de ouvir o comentário depreciativo: “para 

quem é bacalhau basta”,77 para se referir a supostos benefícios de segunda classe 

reservados para o povo. A expressão vem desde os tempos da colonização portuguesa, 

quando bacalhau era barato e consumido pelos pobres.  

Outra face do menosprezo que as elites têm pelo povo foi, e ainda é, o hábito de farejar 

populismo em iniciativas que visassem promover seus direitos. O maior exemplo disso 

foi o governador do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, que teve suas obras e 

decisões políticas difamadas pelos poderosos e seus serviçais meios de comunicação 

de massa.78  Um desses ataques ferozes foi contra os CIEPS – Centros Integrados de 

Educação Pública, projeto implantado na década  de 1980 pelo antropólogo Darcy 

Ribeiro que considerava a proposta como uma ferramenta para emancipar o povo.  

Emancipação que nem teve tempo de se realizar porque os centros foram 

desmantelados no governo seguinte: de    

Mas ainda estava por vir o paroxismo do que podemos chamar de estratégia de 

desmoralização do povo, e que foi alcançado no governo Temer com a destruição da 

Constituição Federal de 1988, do SUS e da Educação Pública, dentre outros direitos, 

conforme também está posto na Emenda Constitucional XXX, a do Teto dos Gastos 

Públicos. O próprio nome de gastos ao invés de investimentos denota a má fé de seus 

autores.  

Assim, não é enredo novo a política educacional ter sido tratada com descaso pelos 

últimos governos estaduais com prejuízos imensuráveis para suas vítimas, em especial 

para crianças e jovens. Professoras e professores foram enganados e achincalhados 

pelos governantes, em especial os contratados pela Lei 100.79 Diante do caráter da 

educação, resolvemos estruturar este eixo de forma diferente da que está sendo usada 

nos demais, separando-o por três blocos temáticos. 

                                                      
77 Citar a origem da expressão e títulos de livros do Jessé 
78 Exemplos 
79 Citar 
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2.2  Temas estruturantes 

2.2.1  A defesa da educação pública 

A partir dos anos 1970 as políticas de educação passaram a erigir a extensão da 

cobertura como um objetivo inadiável. Claro, por pressão dos historicamente excluídos 

das escolas públicas. Sucesso total? Não, porque a demanda por vagas nas escolas vai 

ser atendida sob a hegemonia do pensamento  economicista que erige as leis de 

mercado como algo implacável, inamovível.  

Ou seja, a quantidade de vagas oferecidas teria relação inversamente proporcional com 

a qualidade do ensino. Assim, segundo essa visão, a ampliação da cobertura vai implicar 

em inevitável queda da qualidade da educação e, portanto, foi ocorrendo sucessiva 

degradação das escolas públicas. Colégios de referência, motivo de orgulho de várias 

gerações das quais saíram renomados intelectuais, artistas, cientistas e políticos, viram 

seus quadros desertarem diante dos maiores salários oferecidos em escolas 

particulares, que passaram a proliferar a partir daí. Da mesma forma, estudantes de 

classe média migraram para o mesmo tipo de estabelecimento.  

Em linhas bem gerais, esse é o contexto histórico de ingresso de crianças e adolescentes 

pobres, negros e de periferia nas escolas públicas de Minas Gerais e em todo o país. 

Provavelmente esse também será o marco do massivo fracasso escolar na base do 

sistema e seu consequente analfabetismo funcional.80  

Por causa de fenômenos provavelmente associados ao fracasso escolar como violência 

nas escolas, voltamos o nosso olhar para a questão de gênero e a construção das 

masculinidades. Existem padrões de construção das masculinidades e podemos 

considerar a existência de múltiplas masculinidades? Como esses padrões interferem 

nas condutas dos meninos brancos e dos meninos negros? Existem diferenças de gênero 

no adoecimento e no fracasso escolar? Quais são as expectativas do professorado e da 

direção das escolas em relação ao desempenho de meninos negros e de meninos 

                                                      
80 Fracasso em itálico vai significar um outro olhar sobre o fenômeno, do ponto de vista de uma análise 

crítica. 
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brancos? Encontraríamos aqui baixas expectativas em relação aos primeiros, como 

encontrou Garibaldi, em pesquisa realizada em Nova Orleans, nos Estados Unidos? 81  

Além de termos uma compreensão da instituição escolar a partir do racismo 

institucional e das relações raciais, ela será percebida também sob a perspectiva da 

dinâmica das relações de poder. Michel Foucault nos ensina a ver a escola como um 

dispositivo de controle e de disciplina social.82  No entanto, diante dos índices elevados 

de evasão escolar há que se perguntar se inclusive essas funções identificadas por 

Foucault estariam sendo cumpridas.83 

 

2.2.2  Escola e adoecimento 

A medicalização da educação em Minas Gerais é um fenômeno recente e acompanha a 

tendência em nível nacional. O Brasil chegou a ocupar o segundo lugar no consumo da 

Ritalina, substância psicoativa para o controle do chamado TDAH (transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade), só perdendo para os Estados Unidos. Os dados de Minas 

também são alarmantes e foram publicados com grande destaque pela imprensa. Por 

exemplo, o jornal Estado de Minas fez uma série de reportagens a respeito ainda em 

2012.84  

Esse boom tem sido atribuído à influência da corporação farmacêutica nessa área, e de 

suas estratégias de ampliação de mercado, que chegaram a visitar diretamente as 

escolas para demonstrações sobre a eficácia das drogas. Os estudiosos da 

medicalização, praticamente sem exceção, apontam-na como grande incentivadora 

desse fenômeno.85 

                                                      
81 PINTO de Carvalho, Marília – Diferenças e Desigualdades na Escola – Campinas, SP: Papirus, 2012   
82http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/images/hfe/momentos/sociedade%20disciplinar/Sociedade%20

de%20controle.htm 
83 A grafia em itálico sinaliza a discordância com o conceito. É evasão escolar ou desobediência civil de 

crianças e jovens que são sadios demais para permanecerem em ambientes tão opressores?   
84 http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2012/07/02/interna_tecnologia,303643/uso-de-drogas-contra-

deficit-de-atencao-explode-e-ameaca-a-saude-de-milhoes-de-criancas.shtml 
85 Fontes 
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Fora desse modelo de conhecimento, corre-se o risco de localizar as causas do produzido 

fracasso escolar nas crianças consideradas portadoras de déficits cognitivos e de 

problemas emocionais e neurológicos, bem como em suas famílias vistas como 

vulneráveis, desestruturadas e disfuncionais.  Essa visão é comum nas escolas.86  

Isto posto, é importante considerar que a medicalização das crianças e adolescentes 

será vista como uma consequência da incapacidade da escola em prover uma educação 

de qualidade, inclusiva e sem preconceitos como as taxas de fracasso escolar vêm 

escancarando. Incapacidade que pode também remeter-se ao exílio do pensamento e 

da prática de Paulo Freire na formação acadêmica de docentes.87  

Parece existir uma relação causal biunívoca nesses fenômenos: professorado e corpo 

funcional desmotivados pela contínua desvalorização da profissão, estressados pelo 

ambiente de trabalho e as interações sociais nele estabelecidas, acabam por adoecer. 

Esse professorado e corpo funcional, por sua vez, não têm dado conta de criar condições 

pedagógicas que revertam o processo de produção do fracasso escolar tornando-o 

quase uma profecia que se auto-realiza.  

 

2.2.3  Educação e população negra  

O direito a ter acesso à escola pública consta das pautas dos reformadores sociais negros 

ainda antes da abolição e, posteriormente, dos movimentos sociais. Podemos citar aqui 

o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por Abdias do Nascimento, que 

realizava cursos de alfabetização de adultos para seus integrantes. 130 anos após a 

abolição da escravatura, a educação continua sendo uma dívida que não foi reparada 

em relação ao povo negro nem ofertada de forma decente ao conjunto da opulação 

brasileira.  

A Frente Minas Socialista considera indispensável incluir em seu programa a dimensão 

do racismo que vem perpassando os vários eixos nos quais está montado, e sem a qual 

é impossível entender as abismais desigualdades existentes no Brasil e em Minas Gerais. 

                                                      
86 CollarMoysés. Op cit 
87 O professor da FAE-UFMG, LeôncioXXX criou um curso extra-curricular sobre a pedagogia freiriana. 
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Isto posto, a escola será percebida também a partir do conceito de racismo 

institucional.88 

Essa expressão foi usada pela primeira vez, segundo os registros disponíveis, por Stokely 

Carmichael e Charles V, ativistas negros norte-americanos. A partir dessa noção 

considera-se que os diferentes resultados que uma instituição como a escola desvela 

não são aleatórios, mas consequência de atendimentos diferenciados às crianças e aos 

adolescentes negros e negras. A inclusão do quesito cor/raça, (esta considerada uma 

construção política e social do repertório racista e, por isso, é grafada em itálico) é vista 

como fundamental, num país cujas reformas políticas de educação implantadas por 

Anísio Teixeira foram fundadas nas ideias de superioridade da raça branca.89  

Felizmente, os estudos sobre racismo nas escolas avançaram muito com o ingresso de 

estudantes negras e negros em cursos de pedagogia que escolheram tratar desse tema 

em suas teses de mestrado e doutorado, frequentemente sem o apoio de seus 

professores e suas professoras que chegavam mesmo a desestimulá-los e a sugerir-lhes 

temas mais “relevantes”. 

Ver lugar: 

As condutas de crianças e adolescentes que sofrem discriminação racial, de gênero, 

social, que são desvalorizadas e desrespeitadas nas escolas, costumam ser um reflexo 

desse contexto relacional, que vai se retroalimentando. Pode-se dizer também que 

professorado e corpo funcional, oprimidos por relações de poder assimétricas e 

autoritárias (no que se refere aos escalões superiores da política de educação) acabam 

por ter estas como referência em suas relações com crianças e adolescentes. Até aí  

A discriminação racial contra jovens negros costuma se antecipar a seu ingresso nas 

escolas pelo marcador do território. As periferias e favelas bem como as ocupações são 

consideradas vulneráveis e áreas de risco e suas crianças e jovens sequer são aceitos, ou 

quando o são recebem pouco apoio nas escolas, que muitas vezes quer mesmo é se ver 

livres deles.  

                                                      
88https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/www.geledes.org.br/wp-

content/uploads/2017/02/racismo-institucional 
89 D´Avila, Jerry - Diploma of Whiteness: Race and Social Policy in Brazil, 1917-1945. 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/02/racismo-institucional
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2017/02/racismo-institucional
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Falar em perda de jovens negros e das periferias significa expressar o temor de que a 

evasão deles do Ensino Fundamental e Médio pode ser um preliminar para o encontro 

com as drogas e o mundo do crime como meio de vida, por conta da precariedade das 

demais políticas públicas. Esse é o caso da assistência social, dos conselhos tutelares 

frágeis que costumam até reforçar os preconceitos, dentre outros mecanismos que 

poderiam servir de apoio.  

Daí a necessidade de erradicar o racismo institucional, de criar e formar equipes 

multiprofissionais com a presença de pedagogas, assistentes sociais, psicólogas, 

educadores físicos, capoeiristas, e arte-educadores.  A qualificação destas novas equipes 

será permanente e todo o cuidado deve ser tomado para não agregar estigmas e 

segregação contra esses jovens.  

 

2.2.4  Educação dos povos tradicionais: indígenas e quilombolas 

 

2.2.5  Educação inclusiva  

 

2.2.6  A participação das famílias e comunidades: direito à educação e cultura da paz 

Inicialmente há que se admitir a existência de um divórcio entre a escola e a família e 

o entorno onde moram as crianças, adolescentes e jovens. Posições unilaterais e 

preconceituosas se cristalizam, e reclamações e acusações mútuas são abundantes 

derivando em escolas que chamam o Conselho Tutelar ou apelam para a polícia ou a 

guarda municipal contra seus alunos e alunas. De outro lado, pais ou mães não raro 

são acusados de adentrar as escolas para ameaçar professoras e professores, de fazer 

agressões morais e até físicas, e de acobertar as  aprontações dos filhos. Ou seja, 

sobram tensionamentos e falta diálogo. 

É comum o jogo se embaralhar e mais recentemente entrou em cena a medicalização. 

Problemas que antes eram do âmbito da escola e ali resolvidos passaram a ter as suas 

causas localizadas fora. Assim, se as crianças tinham baixo desempenho ou não 

passassem de ano, isso era um problema educacional. Depois, passou a ser 
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considerado fracasso escolar e as crianças foram diagnosticadas como portadoras de 

déficits cognitivos e de problemas emocionais e neurológicos. Suas famílias passaram 

a ser vistas como vulneráveis, desestruturadas e disfuncionais.  Se alguma adição de 

álcool e drogas estiver associada é ainda pior. Essa visão das famílias é comum nas 

escolas. 90  

Aí, operou-se o triunfo do que a ideologia individualista e sua vertente do mérito 

promovem: a transformação de problemas sociais, com determinantes históricos, 

estruturais, em problemas individuais.  

Para além dos estereótipos e preconceitos, o que temos? Em geral, as famílias valorizam 

a educação e apostam na escola para ter um filho ou uma filha estudada. É comum a 

expressão com aura de orgulho: “eu estudei meu filho”, mesmo à custa de sacrifícios no 

campo econômico quando se adia seu ingresso no mercado de trabalho para conseguir 

o objetivo desejado. 

E o que tem acontecido? O prolongamento do tempo necessário ao término de cada 

etapa, como pode ser visto na defasagem idade/série. Tem mais: ver que seu filho ou 

sua filha “perdeu tempo na escola” por ter saído dela sem saber ler, escrever, mal 

assinando o nome. Terminou aí? Não, tem mais: ver seu filho ou sua filha chegar em 

casa chorando ou não querer voltar pra escola por causa de humilhação racial, 

homofobia, obesidade, deficiência física, por morar em ocupação ou em favela, dentre 

outros motivos de destituir a humanidade das pessoas. Pior ainda: saber que a escola 

não fez nada! Seria bom se a lista tivesse esgotado mas tem outra questão grave como 

já se mencionou acima:  a atribuição de transtornos psicológicos, o que expropria o 

direito à normalidade de crianças e adolescentes.91  

A escola pública é um espaço importante na vida da comunidade, e deve ser resgatado 

o seu papel formador e mobilizador dos anseios populares. Por isso, é fundamental 

recolocarmos o debate do acesso ao conhecimento socialmente acumulado como um 

direito fundamental do povo e um dever do estado.  

                                                      
90 Collares & Moysés. Op cit 
91 Mesmo se consideramos relativo este conceito quando se lembra que durante a Idade Média poderia 
ser considerado como tal queimar nas fogueiras hereges e bruxas, no texto nos referimos a afastar a 
criança do processo de aprendizagem ou do convívio escolar por ter TDAH, por autismo e outros 
diagnósticos supostamente científicos. 
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Para uma atuação direta com crianças, adolescentes e jovens e suas famílias, muitos 

métodos podem ser usados e aqui apresentamos apenas algumas ideias: promoção de 

reuniões de pais e mães em horários compatíveis com sua disponibilidade de tempo. 

Essas reuniões precisam ser cuidadosamente preparadas para dar certo. 

Linguagem sem preconceito, atitude de diálogo e de escuta acolhedora são 

fundamentais para vencer as barreiras que existem entre escola e família.  Quando 

insistimos na questão do preconceito, é bom lembrar de cuidados iniciais a serem 

tomados para viabilizar o envolvimento das famílias, a despeito de seus arranjos porque 

sabemos o preconceito existente contra as famílias monoparentais. 

É parte deste processo o envolvimento dos vários conselhos que atuem no território 

para que os setoriais trabalhem de forma integrada e com sinergia. Também a adoção 

de metodologias criativas e participativas pode levar aos resultados que se almeja: 

qualidade do ensino,  redução das taxas de evasão escolar, a permanência na escola e a 

cultura da paz.  

Acreditamos que a construção de pontes entre a escola e a comunidade seja algo 

possível, apesar de não ignorarmos a existência de conflitos o que é inerente ao que 

fazer histórico. O papel da comunicação será fundamental para o desenvolvimento e 

divulgação de programas permanentes e campanhas educativas junto à comunidade 

escolar e à população em geral, sobre as temáticas de gênero, diversidade sexual, 

geracional, racial e étnica, de pessoas com deficiência. Ou seja, em favor dos  direitos 

de todos e todas e pelo enfrentamento a quaisquer formas de violência, discriminação 

e preconceito. 

Finalmente, é preciso construir o poder deliberativo das assembleias e dos colegiados 

escolares como espaços coletivos de definição do projeto pedagógico de cada 

comunidade escolar, que deve ser articulado a um projeto global de sociedade.  

 

2.3  Graus e segmentos de público 

2.3.1 Educação Infantil:  prioridade absoluta  

Cuidar de crianças a partir de zero ano de vida aos seis anos (ou até mais) sempre foi 

pensado e mesmo romantizado pelas músicas e iconografia como atribuição das 
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mulheres, um papel de gênero inerente à sua condição de reprodutora da vida.  No caso 

das mulheres negras houve historicamente uma negação deste papel em razão de sua 

função social pelo cuidado com as crianças brancas, desde a amamentação. Enquanto 

elas eram alugadas como amas de leite ou amamentavam os bebês das sinhás, seus 

bebês ficavam jogados ao deus-dará, eram encaminhados para a Casa da Roda ou a Roda 

dos Expostos ou simplesmente mortos.92 

A partir dos anos 1970, os movimentos feministas com seu questionamento dos papeis 

de gênero, e os de luta por creche e pela educação passaram a ver esta fase da vida 

como parte das políticas de educação e atribuição de profissionais formados nas 

faculdades de pedagogia. Antes disso, poucos foram os educandários construídos para 

cuidar e educar a criançada.93 As crianças ficavam entregues ao cuidado de irmãs 

maiores, de vizinhas, de forma improvisada para as mães pobres que precisavam de 

trabalhar. Até sozinhas. Na classe média, as mães não podiam trabalhar fora ou tinham 

que contar com as babás até que começaram a surgir as escolas infantis particulares.  

A luta por creche foi parte do esforço da Igreja Católica e dos movimentos sociais. 

Demandavam apoio governamental às creches comunitárias que era o nome usual na 

época. Nessas creches as “tias” faziam o que podiam para oferecer um serviço que 

dependia muito do trabalho voluntário e da boa vontade de suas lideranças.    

A Constituição Federal de 1988 incluiu a educação infantil no rol dos direitos das 

crianças, e a LDB a incorporou como parte da educação básica. Mas seu acesso e 

qualidade ficaram comprometidos porque no desenho do pacto federativo, foi atribuído 

aos municípios a educação infantil o que deixa à mostra a falta de prestígio deste nível 

de ensino em razão da carência orçamentária e financeira em que eles vivem.94 Para 

tentar reverter essa situação, o senador Cristovam Buarque destacou em seus mandatos 

a necessidade de federalizar a educação infantil.  

                                                      
92 Fonte Freitas e Kramer A RODA DOS EXPOSTOS sentimento de infancia 
93 Fonte: ver data do Bueno Brandão 
94 Dos 895municípios mineiros X não dispõem de orçamento próprio e dependem exclusivamente do 

orçamento federal. A arrecadação de muitos municípios responde por percentuais baixos de seu 

orçamento anual.  
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Mais recentemente, o reforço à educação infantil veio de um economista laureado com 

o Prêmio Nobel de economia em 2000: James Heckman.95 O economista criou modelos 

econométricos para mostrar que cada dólar investido na primeira infância economiza 

em várias outras áreas e dá um retorno anual de 14 centavos de dólares.  

A bandeira da federalização merece ser bem debatida. No entanto, a questão da 

mudança da política fiscal e do Pacto Federativo integra as preocupações da Frente 

Minas Socialista.  Pretendemos colocá-la em amplos debates e consultas com o povo 

de Minas Gerais e na construção de frentes com governadores.  

A Frente Minas Socialista tem sua militância comprometida com a luta por educação 

de qualidade e repudiou recentes opções políticas de governos municipais que 

dividiram a carreira docente: professoras e professores de um lado e educadoras 

infantis recebendo um salário muito baixo de outro.  

Nosso governo vai conferir prioridade absoluta à educação infantil que tem a mais 

direta e inequívoca relação com o Bem Viver.  

 

2.3.2  Educação Fundamental   

No ensino fundamental tem-se início ao atendimento das crianças de 6 anos.  O estado 

decidiu também pelo cumprimento da meta: “Toda criança lendo e escrevendo até os 8 

anos de idade”, que é constantemente avaliada pelo PROALFA – Programa de  Avaliação 

                                                      
95 James Heckman esteve no Brasil em 2017, dentre várias visitas anteriores. Perguntado pela revista Veja 

sobre o preço da negligência quando não se investe na educação infantil respondeu: “Altíssimo. Países 

que não investem na primeira infância apresentam índices de criminalidade mais elevados, maiores taxas 

de gravidez na adolescência e de evasão no ensino médio e níveis menores de produtividade no mercado 

de trabalho, o que é fatal. Como economista, faço contas o tempo inteiro. Uma delas é especialmente 

impressionante: cada dólar gasto com uma criança pequena trará um retorno anual de mais 14 centavos 

durante toda a sua vida. É um dos melhores investimentos que se podem fazer — melhor, mais eficiente 

e seguro do que apostar no mercado de ações americano”. Fonte: https://veja.abril.com.br/revista-

veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/ , acesso em 15 de fevereiro de 2018. No Brasil, o 

economista Flávio Cunha trabalha com este tema, em parceria com Heckman. Fonte: 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/04/08/economista-brasileiro-diz-que-investir-em-criancas-

rende-mais-que-a-bolsa.htm, acesso em 15 de fevereiro de 2018. 
 

https://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/
https://veja.abril.com.br/revista-veja/james-heckman-nobel-desafios-primeira-infancia/
https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/04/08/economista-brasileiro-diz-que-investir-em-criancas-rende-mais-que-a-bolsa.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/04/08/economista-brasileiro-diz-que-investir-em-criancas-rende-mais-que-a-bolsa.htm
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dos Ciclos Inicial e Complementar de Alfabetização.  O problema é a pressão que recai 

sobre professores e especialistas trabalhando em condições muito precárias.  

 

2.3.3 Ensino Médio: não podemos perder nossos jovens  

O maior problema  do Ensino Médio no estado é o não atendimento da demanda. Os  

jovens não estão estimulados a frequentarem uma escola degradada e atrasada no que 

se refere às profundas mudanças de paradigmas do nosso tempo. A educação nessa 

faixa etária é muito desafiadora, o currículo é desarticulado com o currículo do ensino 

fundamental, além de não se acompanharem as recomendações das áreas de 

conhecimento  como sugeridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Também não é raro encontrar professores e professoras sem formação 

profissional. 

Em geral, as escolas têm tido dificuldade de lidar com estudantes dessa faixa etária, 

alienando-se do que ocorre nessa fase da vida, e sobretudo, não dando voz a um aluno 

(modo usual de chamar estudantes) que já é capaz de articular reflexões bastante 

significativas sobre sua experiência pessoal, a escola, sua vida familiar e sobre a 

sociedade.  

As ocupações em escolas como aconteceram em São Paulo, em Belo Horizonte, e em 

outras capitais, trouxeram à mostra uma capacidade de organização e um protagonismo 

de adolescentes e jovens antes insuspeitados.  Essa resistência galvanizou o apoio de 

outros segmentos dos movimentos sindicais, sociais e de intelectuais.  

Acreditamos que podem ajudar também a captar, de forma mais nuançada, um 

problema muito destacado por professoras e professores  que é a violência e o assédio 

em sala de aula. Essas denúncias muitas vezes tendem a criminalizá-los e a suas origens 

sociais e familiares, transformando-se em estigma.96 

                                                      
96 GOFFMAN, Erving. Estigma – Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada – Rio de Janeiro, 

Zahar Editores, 1975. 
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Uma pesquisa do Instituto da Cidadania revelou que 74% dos jovens acreditam que a 

escola é fundamental para entender e melhorar a realidade.97 Porém, a educação no 

Brasil não preenche esta expectativa porque está entre as piores da América do Sul. Os 

índices de analfabetismo, de analfabetismo funcional, de acesso ao ensino médio e 

superior colocam o Brasil entre os piores países do mundo. 

No ensino médio, um problema é a baixa proporção de jovens em idade adequada além 

da péssima qualidade desse nível de ensino em todo o país. Em 2007, cerca de 82% dos 

jovens entre 15 e 17 anos frequentavam algum nível de ensino, mas apenas 48% 

estavam no ensino médio.  

No âmbito dos países vizinhos, o Brasil não vai bem. Assim, "a taxa de conclusão do 

ensino médio na América Latina era de 57,5% em 2013, ligeiramente abaixo da taxa 

divulgada para o Brasil naquele ano, cujo valor foi de 61,7%. Chile (84,2%), Colômbia 

(69,0%), Equador (64,9%), Peru (82,1%) e Venezuela (72,7%) superaram a taxa 

brasileira". Fontes 

 

2.3.4  Ensino Superior 

A expansão do ensino privado no Brasil é resultado da transformação da universidade 

em grande oportunidade de negócio para os empresários, ou seja, da mercantilização 

da educação em grau superior. Sabemos que grande parte dos jovens trabalhadores e 

filhos da classe trabalhadora não ingressam nas universidades públicas pelo próprio 

caráter de seu processo seletivo, tão desigual e excludente, que exige uma preparação 

que muitos não possuem condições objetivas de alcançar.  

Daí o fenômeno perverso de estudantes da escola pública e da classe baixa terem que 

ingressar em universidades particulares que acabam lucrando com os repasses de 

dinheiro público (via FIES e PROUNI)  e também com o endividamento de estudantes. 98 

                                                      
97 Fonte 
98 A taxação de lucros dessas grandes empresas educacionais é capaz de gerar recursos para investimento 
nas universidades do estado e, até mesmo, na rede estadual de ensino básico. Tema fora do escopo de 
um governo estadual mas que vale a pena não perder de vista. 
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Enquanto isso, as universidades estaduais estão sucateadas, professores e servidores 

sem remuneração, estrutura física e laboratórios precários. A Frente Minas Socialista vai 

investir nas universidades estaduais e no apoio a estudantes para o acesso às mesmas. 

Neste ano, docentes, tanto da educação pública estadual quanto da UEMG entraram em 

diversas greves por causa do parcelamento, atraso e falta de pagamento de salários, 

bem como do sucateamento ou mesmo da ameaça de fim das universidades estaduais.  

Enquanto isso, o governo optou por garantir o pagamento em dia das polícias, o que 

mostra o descaso como são tratados as servidoras e os servidores, e a falta de prioridade 

à educação. 

Se a “reforma” na previdência de Temer e seus aliados coloca nosso futuro em risco, já 

estamos enfrentando problemas gravíssimos no presente: as ameaças concretas de 

extinção da educação pública em todos os seus graus, em uma conjuntura de 

desemprego dos jovens e de seus pais e mães.  

Além disso, é no ensino superior que se constatam as maiores desigualdades. Hoje, 

apenas 13% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Destes, mais de  

70% estão matriculados em instituições privadas, ou seja, pagando ou tendo que se 

endividar para poderem estudar. Não se esquecer das fontes. 

No que se refere a jovens negros e negras, sua presença nas universidades públicas 

sempre foi irrisória, ou mesmo impossível em determinadas unidades da mesma 

universidade (como os cursos de medicina) ou em algumas instituições de ensino 

superior, como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) que instituiu o sistema de 

cotas em 2018.  Foram as cotas e os “pré-vestibulares para negros e carentes”, 

experiência pioneira de Frei David com a Educafro,  que coloriram as universidades 

públicas e lhes concederam um mínimo de caráter de equidade.  

A Frente irá estimular o acesso, a permanência, e a formação das mulheres em áreas 

científicas e tecnológicas, nas modalidades de ensino e pesquisa, por meio de bolsas 

da FAPEMIG e de ações afirmativas. É indispensável a ampliação da rede de assistência 

estudantil, considerando a igualdade de gênero, étnico-racial, de orientação sexual, os 

recortes geracionais e os direitos das pessoas com deficiência. 
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2.3.5  Educação de jovens e adultos - EJA  

Este nível de ensino é parte da dívida que o estado brasileiro tem para com o seu povo. 

Isto porque ainda temos pessoas analfabetas em nosso país, e as deficiências do ensino 

médio acabaram por levar jovens que deixaram a escola a terem de voltar a frequentá-

la por exigência do mercado de trabalho. 99  

A oferta da Educação de Jovens e Adultos deve acontecer nos três turnos, porque há 

pessoas que trabalham em horários e dias diferenciados, e a rede oferece poucas turmas 

nos turnos da manhã e da tarde, sobretudo nas escolas de periferia.  

O governo da Frente está comprometido com o aumento dos recursos financeiros para 

dotar a EJA  de material didático adequado, e apoio aos estudantes como alimentação 

e vale-transporte para quem mora longe. 

 

2.4 - Valorização de quem educa 

2.4.1 A profissão mais importante (e mais desvalorizada) do país 

As medidas e ações dos governos nesses últimos anos têm sido orientadas para alijar 

todo envolvimento, compromisso e experiência do professorado, para dar lugar a uma 

concepção de docência que seja “eficiente”, ou seja que garanta as notas de  

estudantes para a boa avaliação da escola, e Minas não ficar tão mal nos rankings 

nacionais de avaliação.100 Isso tem provocado uma ruptura com a concepção do que 

sejam as boas práticas pedagógicas, no sentido de atender às necessidades cognitivas, 

e psico-afetivas dos e das estudantes. 

                                                      
99 Fonte 

100 Fonte 
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A Frente Minas Socialista inova na prática no sentido de ter todos os seus cargos 

majoritários  ocupados por professores e professoras e, portanto, pode trazer muitas 

contribuições nessa área.  

Acreditamos que a melhoria da qualidade da educação é indissociável de uma política 

de valorização dos e das profissionais da educação, o que vai ser feito em  conjunto 

com a categoria e ancorada em concepções de educação. Por isso, é indispensável a 

retomada do projeto educacional sistematizado nos documentos dos CONED 

(Congresso Nacional de Educação) e no Plano Nacional de Educação elaborado com 

ativa participação de militantes dos  movimentos sociais, em 1997. 

Como parte dessa política é necessário levar em conta o perfil profissional da rede e 

considerar a realidade de seus profissionais. Atualmente, o corpo docente do ensino 

fundamental encontra-se, em sua maioria, com mais de 40 anos de idade e mais de 15 

anos de serviço público, ou seja, o professorado se encontra em um processo de 

envelhecimento.  

Esse envelhecimento aponta para a urgência de questões vinculadas à assistência à 

saúde e à previdência social, bem como exige a elaboração de propostas de formação 

diferenciadas, que considerem a diversidade de tempos de trabalho, e a formação de 

uma nova geração de educadores e educadoras.  

E aí se encontra um grande desafio em razão da carreira ser pouco disputada nas 

universidades e do esvaziamento das licenciaturas nos demais cursos. Em síntese, 

pouca gente quer dar aula na escola pública, o que se configura como um grave 

empecilho ao desenvolvimento social, econômico e político de nosso país.101 Daí a 

urgência e o caráter estratégico da educação e dessa categoria profissional.  

Voltando à questão do perfil, consideramos ainda que a política de valorização 

profissional precisa romper com uma concepção sexista ainda presente nas políticas 

públicas, pois ao mesmo tempo em que se faz um discurso de valorização do trabalho 

das mulheres promove a divisão sexual do trabalho em suas políticas salariais.  

                                                      
101 Fonte: ver meu ppt 
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Neste sentido, defendemos que a política de valorização do magistério e das 

profissionais da educação seja considerada como parte da estratégia de valorização do 

trabalho feminino e do empoderamento das mulheres. 

 

2.4.2  Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista  

Antes de declinar as ações, é preciso que se deixe claro que a educação é a política social 

que impacta todas as demais. Para a Frente Minas Socialista, Educação, Saúde, Cultura, 

Esporte e Lazer, e Segurança Pública estão imbricados, e devem funcionar como um 

sistema integrado para viabilizar a formação das crianças, de adolescentes, de jovens e 

das pessoas adultas para um conhecimento de alto nível, a cidadania e o Bem Viver.  

Assim, nesta seção iremos falar de ações mais específicas e outras inter-setoriais.  

Vale dizer também que os diversos movimentos sociais que integram e são âncoras da 

Frente, jogarão um papel na política educacional de nosso governo. Um exemplo disso 

é a alimentação escolar que irá proceder da agroecologia e da economia solidária, de 

forma decentralizada e com respeito aos hábitos alimentares das diversas regiões do 

estado. Isto posto, estamos comprometidas com as ações abaixo relacionadas que 

agruparemos segundo temas ou segmento de público. 

2.4.3  Quanto aos educandos e educandas: 

Escola em tempo integral para todas as crianças e fim da escola integrada e 

segregacionista. 

Inclusão da história e das culturas dos povos negro e indígenas no currículo escolar 

para a implementação da lei 10.639/2003 e da Lei 11.525/2007, em toda a rede 

estadual de ensino.    

Universalização do Programa de Saúde nas Escolas, numa abordagem holística e 

integral. 

Melhoria da qualidade da alimentação escolar com cardápios diversificados, 

alimentação integral e livre de transgênicos e substâncias tóxicas que propiciam doenças 

e condutas de hiperatividade. Os alimentos a serem consumidos crus ou in natura 
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devem ser submetidos a processos de higienização adequada e com produtos de 

qualidade. A cozinha e despensa devem ser conservados limpos para evitar a 

transmissão de contaminantes nos alimentos. 

Contratação de monitoras e monitores de libras para alunas e alunos surdos. 

 

2.4.4 Quanto ao professorado: 

Valorização das e dos profissionais com planos de cargos e salários discutidos de forma 

democrática com as categorias. Pagamento do adicional noturno em valores decentes.  

Jornada de trabalho compatível com a sua função social, que garanta ao mesmo tempo 

o atendimento a estudantes e tempo para formação e planejamento coletivo.  

Introdução de programas de formação de professoras e professores e demais 

profissionais da educação para o respeito e a promoção da diversidade racial, de gênero, 

religiosa, de deficiência, regional, etc.  

Realização de concursos públicos para todos os cargos e carreira única para o corpo 

docente.  

 

2.4.5 Quanto às condições físicas das escolas: 

Localiza-se nelas um grave problema das escolas públicas: prédios feios, sem jardins, 

sem conservação, reboco caindo, quadras de esporte desmanteladas, muros altos, 

arames farpados e grades por todos os lados.  Nas periferias e favelas poderemos 

considera-las (por que não?) uma antessala para o que não raro vem depois: os centros 

sócio-educativos e as prisões. 

Uma disciplina que surgiu há poucas décadas é a psicologia ambiental que veio 

corroborar experiências exitosas de professoras e professores que colocaram a sua 

humanidade a serviço da humanização das escolas, pela estética sobretudo via 

ambientes e arquitetura. 

No entanto, já existem pesquisas ou experimentos em outros países que demonstram 

essa associação. Vale a pena abrir um parêntese para trazer como referência a 
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experiência de Sinetar com crianças de seis/sete anos, nos Estados Unidos: “No início da 

minha vida profissional quando eu era uma professora primária novata trabalhando com 

crianças de primeiro grau em um gueto de  área central da cidade,102 eu vi que a beleza 

– de qualquer tipo – afetava as crianças de uma maneira positiva e completa. Eu gastava 

o que na época parecia ser muito dinheiro com flores: rosas de talo comprido e íris 

violetas/azuis, quando conseguia achá-las, apenas para observar a reação das crianças 

diante desses encantadores dons da natureza. Flores naturais como aquelas, que muitos 

dos estudantes nunca tinham visto com tanta abundância, fizeram com que a minha 

classe se comportasse melhor.” Mais adiante ela dá exemplo dessas “melhorias sutis: 

Eles prestavam mais atenção no modo como faziam as coisas. Eram mais cuidadosos 

com seus trabalhos. Queriam manter limpos e bonitos sua carteira, seus lápis, sua 

composição e trabalho artístico. Ao mesmo tempo em que sua espontaneidade e 

entusiasmo permaneciam renovados e vibrantes eles cresciam sensíveis a um padrão 

pessoal mais elevado, como se tentassem se aproximar dos padrões naturais de beleza 

com frequência trazidos para a sala de aula. Eles tinham orgulho de seus trabalhos. Mais 

importantes, eles tinham orgulho de si mesmos.”103  

Mesmo no Brasil, segmentos alternativos na área de educação infantil já destacam 

alguns aspectos do assunto em pauta. Referimo-nos aqui às escolas da pedagogia 

Waldorf  que adotam a arquitetura da mesma tradição holística. Uma de suas unidades 

foi construída na favela Monte Azul, em São Paulo.104 As descobertas no campo da 

arquitetura podem também contribuir para o estudo da psicologia ambiental, referido 

acima, que aborda as vinculações dos indivíduos com seu ambiente na construção da 

identidade, da auto-estima e do sentido de pertencimento.  

Neste caso cabem ações de mapeamento e identificação das escolas a partir da urgência 

de reformas, e de construção de novos estabelecimentos orientados por diferentes 

parâmetros que incorporem as dimensões de estética e humanização anteriormente 

citadas. 

                                                      
102 Inner city – em inglês americano esta expressão é usada para áreas centrais das cidades que foram 

abandonadas pelos brancos quando famílias negras migraram para elas.  
103 Sinetar, Marsha – Elegant Choices Healing Choices - Paulist Press, New York/Mahwah, N.J, 1988, pp 2 

e 3. O itálico é da autora. A tradução livre é da Diva Moreira. 
104 Fonte: Acho que essa escola foi a primeira que eles construíram. Conferir Nina. 
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2.4.6 Quanto às prefeituras: 

Ampliação dos recursos orçamentários para a educação com aumento dos percentuais 

de vinculação obrigatória de 25% para 30% do orçamento.  Ver: 

Apoiar as prefeituras quanto à segurança nas escolas com providências que têm sido 

solicitadas pela comunidade escolar e familiares: contratação de vigias, porteiros e 

guarda municipal desarmada, principalmente no horário noturno com motos na saída 

das escolas, já que alunos e alunas têm sido roubadas. Esse pacote de demandas pode 

integrar um programa de segurança nas escolas, a ser discutido em nível local. 

 Prioridade total à erradicação do analfabetismo, por meio de campanhas pela 

Erradicação do Analfabetismo, convocando estudantes e professoras/es para alfabetizar 

toda a população do estado em quatro anos, em parceria com os movimentos sociais. 

 Cobrança junto aos governos estaduais da universalização do ensino médio.  

Neste sentido, defendemos que a política de valorização do magistério e dos/as 

profissionais da educação seja considerada como parte da estratégia de valorização do 

trabalho feminino e de seu empoderamento.      

Essa reconstrução exige valorizar o trabalho realizado pelo conjunto dos/das 

profissionais da educação, inclusive com realização de concursos públicos para todos 

os cargos, carreira única para o corpo docente, e valorização da escola pública 

municipal.    

Conclusão: 

Essas considerações conduzem à necessidade de se recolocar em pauta o debate sobre 

um projeto educacional como parte integrante de um projeto de sociedade, que tenha 

como princípio a democratização do estado e das relações sociais, e que seja 

comprometido com os interesses da maioria da população.  

Em consonância com este projeto, fazemos a defesa da escola pública como 

responsabilidade do estado no desenvolvimento da educação básica, profissional e 

tecnológica. Isto porque a educação é um direito social básico e universal, bem como 
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pré-requisito para a superação da histórica dependência científica, tecnológica e 

cultural do país. 
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Eixo 3:  Cultura contra a barbárie e Direito à Cidade   

 

3.1  Introdução 

Conforme a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade de Expressões 

Culturais da UNESCO, “a diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas 

formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da 

humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos 

diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões 

culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados.” 105 

Nesse sentido, é necessário incorporar esse princípio e instrumentos internacionais das 

Nações Unidas sobre a pluralidade e o multiculturalismo tornando-os concretos no 

planejamento e na gestão de políticas públicas. 

A convivência a partir dos eixos da diversidade cultural contribui para formação de uma 

cultura da paz e de uma identidade cidadã dos indivíduos. É de suma importância 

estabelecer políticas específicas de garantia de direitos em sua pluralidade de condições 

e de expressões culturais de forma a fomentar processos de interculturalidade e 

relações intergeracionais.  

O racismo religioso será rigorosamente proibido em Minas. É inaceitável que as religiões 

de matriz africana tenham seus Terreiros, celebrações do sagrado e cultos atacados por 

grupos sectários e intolerantes, em flagrante desrespeito à Constituição Federal. A 

liberdade religiosa é um direito milenar e inaugura a história dos direitos humanos no 

ocidente.106 

Este eixo político da Frente deve garantir a valorização e o respeito às mais diversas 

expressões culturais produzidas pela negritude, mulheres, LGBTs, indígenas, 

                                                      
105 https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHWL_pt-
BRBR650BR651&q=conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+a+prote%C3%A7%C3%A3o+e+promo%C3%A7%C3
%A3o+da+diversidade+das+express%C3%B5es+culturais+unesco&sa=X&ved=0ahUKEwiR3o_k09HcAhXE
lJAKHfpHDSwQ1QIIiQEoAQ&biw=1366&bih=631  
106 Ver fonte 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHWL_pt-BRBR650BR651&q=conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+a+prote%C3%A7%C3%A3o+e+promo%C3%A7%C3%A3o+da+diversidade+das+express%C3%B5es+culturais+unesco&sa=X&ved=0ahUKEwiR3o_k09HcAhXElJAKHfpHDSwQ1QIIiQEoAQ&biw=1366&bih=631
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHWL_pt-BRBR650BR651&q=conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+a+prote%C3%A7%C3%A3o+e+promo%C3%A7%C3%A3o+da+diversidade+das+express%C3%B5es+culturais+unesco&sa=X&ved=0ahUKEwiR3o_k09HcAhXElJAKHfpHDSwQ1QIIiQEoAQ&biw=1366&bih=631
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHWL_pt-BRBR650BR651&q=conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+a+prote%C3%A7%C3%A3o+e+promo%C3%A7%C3%A3o+da+diversidade+das+express%C3%B5es+culturais+unesco&sa=X&ved=0ahUKEwiR3o_k09HcAhXElJAKHfpHDSwQ1QIIiQEoAQ&biw=1366&bih=631
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHWL_pt-BRBR650BR651&q=conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+a+prote%C3%A7%C3%A3o+e+promo%C3%A7%C3%A3o+da+diversidade+das+express%C3%B5es+culturais+unesco&sa=X&ved=0ahUKEwiR3o_k09HcAhXElJAKHfpHDSwQ1QIIiQEoAQ&biw=1366&bih=631
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quilombolas, deficientes etc. Ao mesmo tempo, é preciso entender a importância do 

lazer, do esporte e do tempo livre, além de facilitar o acesso da população às diferentes 

linguagens, expressões culturais e modalidades do esporte. 

A partir desse marco de referência internacional ao qual o Brasil  é   signatário, a Frente 

Minas Socialista considera a cultura uma política social e uma estratégia para viabilizar 

o sucesso das outras políticas sociais. Mudanças culturais são imprescindíveis para o 

acesso aos direitos e a erradicação de todas as formas de opressão mencionadas na 

parte inaugural deste programa.  

Existe um substrato cultural em todas as áreas da atividade humana. Como exemplo, 

podemos dizer que na saúde faz uma enorme diferença as culturas das comunidades 

tradicionais que adotam as terapêuticas holísticas e os saberes ancestrais, e a noção na 

medicina alopática de que a dor não deve ser sentida e de que os analgésicos devem 

estar sempre à mão. Que a dor do parto pode muito bem deixar de ser uma maldição 

bíblica se a opção for pela cesariana. E por aí vai. Ou seja, cultura é indissociável de 

nossas escolhas quotidianas, de nossas visões de mundo e de nossas relações com as 

Pessoas, os Animais e a Natureza em sua totalidade.   

 

Uma política cultural consistente deve englobar tanto a acessibilidade à produção e à 

formação de público, mas também a formação de cidadãos e cidadãs culturais. Deve 

incorporar, ainda, a preservação e manutenção das manifestações espontâneas da 

cidade, garantindo seu direito de existência sem tentativas de institucionalização.  

A produção musical, teatral, literária e audiovisual de Minas Gerais é potente e 

inovadora, e possibilita a fruição da liberdade de expressão e o pensamento e 

imaginação autônoma das/dos artistas. Dessa forma, é de extrema importância facilitar 

o acesso da população às diversas linguagens artísticas bem como articular redes de 

coletivos artísticos. Além disso, é necessário possibilitar a formação de novos artistas 

por meio de políticas públicas desburocratizadas e descentralizadas em todo o estado 

de Minas Gerais, assunto que iremos retomar mais adiante. 

Daí que a Frente Minas Socialista considera que a atuação do estado nesta área tem sido 

em geral muito acanhada: lançamento de editais, seleção de projetos a serem 

beneficiados ou por recursos do orçamento (em geral, escassos e residuais) ou por leis 
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de incentivo, alcançando muito pouco a avaliação dos mesmos para saber se o público 

a eles teve acesso. Muito menos as mudanças de valores na criação de novas formas de 

sociabilidade humana, no médio e longo prazo. Em síntese, o extraordinário potencial 

de mudança que a cultura pode ter não foi percebido ou sequer valorizado pelo estado 

mineiro.    

Menos ainda há o que se esperar do contexto histórico a partir da década de 1970, com 

a   implantação das reformas neoliberais e a lógica de mercado sendo reconhecida como 

superior às demais, e passando a prevalecer na formulação das políticas e nas parcerias 

com as organizações sociais. Processo que culminou com as parcerias público-privadas 

(PPPs)  e as privatizações. Na cultura não foi diferente. Verificou-se um processo cada 

vez maior de transferência das responsabilidades públicas do setor cultural para o setor 

privado, que começou a guiar a própria lógica da formulação das políticas públicas. 

Merece um capítulo à parte as leis de incentivo à cultura um desdobramento dessa 

lógica. 

 

3.2  A Lei Estadual de Incentivo à Cultura 

Quando a ampliação do mercado de consumo cultural se torna um objetivo político, a 

universalização do direito à cultura sai de cena ocorrendo um empobrecimento radical 

dessa dimensão, porque não se trata mais da existência social de um povo mas da 

ostentação de um modo de vida baseado no consumo. 

Nas últimas décadas, a inserção da cultura na lógica mercantil, acabou por reduzir o 

valor legítimo de um bem cultural ao preço, ou seja, é o valor econômico que define o 

sucesso da indústria cultural. Decorre-se disso, uma censura antecipada: o mercado 

condiciona os projetos culturais que poderão avançar e os que não. 

O que marcou esse processo de forma definitiva foi a criação das Leis de Incentivo à 

Cultura – federal, estaduais e municipais baseadas na dedução fiscal do ISSQN – Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza – para pessoas físicas e jurídicas que apoiarem ou 

patrocinarem projetos culturais. Também existem os fundos destinados ao incentivo de 

projetos culturais com recursos definidos pela dotação orçamentária. 
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Em relação ao primeiro mecanismo, uma questão crítica é a competência das 

organizações privadas para executarem ações públicas. Este problema está assentado 

essencialmente na diferença das naturezas do público e do privado, que possuem 

obrigações completamente distintas. Em palavras mais claras: o setor privado lida com 

consumidores e o estado lida com cidadãs e cidadãos.  

Vale tomar como referência, o estudo intitulado: Onde termina o público e começa o 

privado? Análise da privatização da cultura na Praça da Liberdade em Belo Horizonte107 

Os autores fazem a seguinte citação:      

 “a faceta econômica da cultura [...] implica a existência de pressões não desprezíveis no 

sentido de que a ‘oferta’ de bens culturais seja guiada pela demanda, uma lógica 

tipicamente capitalista. Entendida como um fenômeno também econômico, a cultura, 

dessa forma, se sujeita, tal como uma commodity qualquer, também às exigências do 

mercado e dos financiadores das atividades culturais, o que pode resultar em políticas 

culturais específicas de acordo com a pressão dos atores que disponham de mais 

recursos para definir o que é ‘adequado’ em termos culturais. Busca-se retirar da cultura 

o aspecto questionador e crítico, ao patrocinar eventos culturais. Relaciona-se a 

visibilidade que o segmento mantém na sociedade, fazendo deste uma ferramenta 

propícia para exposição das marcas e necessita-se cuidado a ideia simplista e artificial 

de que tudo que é humano pode ser comercializado, pois nem todas as coisas são 

produtos. Não se pode comercializar as substâncias, como a educação e a cultura, pelo 

fato de serem valor de uso e não valor de troca.”   

Então foi isso que aconteceu! Com as Leis de Incentivo Fiscal, o estado abandonou a 

posição de formulador de políticas públicas e se tornou apenas um regulador, 

permitindo a iniciativa privada determinar as prioridades. Essas estão fortemente 

ligadas a dois benefícios óbvios: o fortalecimento da marca – aumento do capital 

intangível da empresa – e o próprio benefício fiscal. 

                                                      
107 Correia, Gabriel Farias Alves, Colares, André Felipe Vieira e Saraiva, Luiz Alex Silva: Acta Scientiarum. 

Humam and Social Sciences Maringá, v. 39, n. 2, p. 109-120, May-Aug., 2017 

file:///C:/Users/0014/Documents/DIVA/Pra%C3%A7a%20da%20Liberdade%20e%20empresas%20privad

as.pdf Consulta realizada em 20/8/2018   

 

file:///C:/Users/0014/Documents/DIVA/PraÃ§a%20da%20Liberdade%20e%20empresas%20privadas.pdf
file:///C:/Users/0014/Documents/DIVA/PraÃ§a%20da%20Liberdade%20e%20empresas%20privadas.pdf


98 
 

Em decorrência, a lógica do financiamento cultural passa a ser regida pela possibilidade 

de retornos financeiros. O investimento privado não é altruísta: o retorno chancela as 

ações. O que ocorre é que uma série de projetos aprovados não é financiada por não 

possuir apelo comercial.   

O outro lado da Lei de Incentivo, a saber, os fundos acabam tendo que distribuir as 

migalhas que lhes são destinadas, pela falta de investimento público no setor (que 

recebe parcela ínfima do orçamento), a projetos com caráter menos comercial. 

Portanto, apesar da existência necessária do fundo, este é incapaz de prover 

financiamento completo para a realização dos projetos aprovados.  

Um dos resultados mais perversos da instituição da Lei de Incentivo à Cultura foi 

cristalizar uma noção de que a política cultural estaria reduzida ao incentivo. Em uma 

perspectiva contrária, acreditamos que o estado deve tomar para si o papel de formular 

políticas públicas voltadas para o bem comum, ou seja, incentivar todos os tipos de 

manifestações culturais. Deve viabilizar a produção, a divulgação e a apresentação das 

mesmas, de forma perene e constante – não subordinada à lógica volátil do mercado – 

além de garantir e proteger qualquer manifestação espontânea de ocupação do 

território da cidade. 

Um governo sério e responsável não pode deixar a produção cultural à mercê de lógica 

tão perversa, como demonstram os gráficos a seguir tirados de pesquisa elaborada pela  

Fundação João Pinheiro para o campo musical e audiovisual:108  

Gráfico 1:  Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais: projetos não aprovados, 

aprovados e incentivados 

                                                      

108 Diagnóstico do Setor Musical e do Setor Áudio-Visual, realizado em 2009. A Fundação João Pinheiro 

havia lançado, em 2003, o relatório de pesquisa intitulado: “Prestando Contas aos Mineiros: Avaliação da 

Lei Estadual de Incentivo à Cultura”. Essa avaliação cobria uma seqüência de tempo que ia de 1998, ano 

em que começou a vigorar a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, até aquela data. No Diagnóstico foram 

cobertos os cinco anos seguintes: 2003 a 2008, além da inclusão de outros instrumentos legais.  



99 
 

    

O gráfico revela o esforço que produtoras e produtores empreendem com resultados 

limitados quanto à aprovação de projetos.  Tem sentido encaminhar um número 

enorme de projetos que concorrem em cada edital para verem aprovados apenas um 

pequeno número deles? Mas o esforço não para por aí, como se pode ver no gráfico 

seguinte do mesmo relatório. Após terem seus projetos aprovados, vão enfrentar a fase 

mais árdua e desgastante: de conseguir patrocínio, como o gráfico, a seguir, revela: 

Gráfico 2:  Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais: projetos aprovados e 

projetos incentivados 
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Nesse contexto, como justificar o duplo financiamento por parte do estado: um direto, 

via orçamento (mesmo que escasso) e o outro indireto, via renúncia fiscal? Por que os 

bens culturais não voltam a ser tratados como bens públicos e universais, a exemplo da 

educação e da saúde?  

Além disso, uma visão economicista da cultura significa tratá-la como uma commodity 

à mercê do mercado. Enquanto isso, a produção popular, periférica, rural, não merece 

o patrocínio das empresas.  

Quando os projetos culturais se tornam apêndices empresariais ficam atrelados a uma 

lógica que está em desacordo com a Constituição Cidadã de 1988, a saber: a 

descentralização e a participação social na gestão de políticas públicas. Portanto, o 

incentivo fiscal é um mecanismo perverso e inadequado por excelência, no momento 

em que transfere recursos públicos para marketing empresarial e permite que as 

grandes corporações definam as prioridades da política.   

Para a Frente Minas Socialista será urgente a realização de um seminário estadual 

precedido por seminários locais e regionais sobre a política cultural a ser implementada. 

Com certeza a Lei Estadual de Incentivo à Cultura será um eixo destes seminários.  
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3.3  Censura ou liberdade cultural num mundo diversificado?109 

Em 2017, a exposição do artista plástico Pedro Moraleida no programa ArteMInas do 

Palácio das Artes foi alvo de mobilização ruidosa de segmentos conservadores que 

desejavam fechar a mostra, que envolvia ainda outros artistas mineiros. A reação 

contrária se fez valer não apenas no âmbito do estado mas nacionalmente, uma vez que 

episódios semelhantes vinham ocorrendo  em diversos estados brasileiros. Como as 

artes plásticas trabalham com o visual, este é visto mais como uma ameaça do que 

outras expressões artísticas. Assim, escolhemos abordar o tema da censura por esse 

ângulo.    

A censura à liberdade de pensamento, criação e expressão nas artes visuais reflete um 

enorme obscurantismo e ignorância acerca da própria história humana, pois desde os 

povos mais antigos, passando pela arte etrusca, grega, romana etc, os corpos nus e a 

sexualidade humana foram retratados em esculturas, cerâmicas, pinturas rupestres e 

murais.  

No Brasil, desde os acontecimentos de censura e perseguição a diversas formas de 

expressão artística – no teatro, nas artes visuais, na performance, estamos assistindo à 

reedição de processos repressivos contra os artistas, intelectuais e criadores de cunho 

semelhante aos que foram praticados por Hitler e o nazismo durante sua ascensão ao 

poder. Perseguem, inclusive, obras e artistas reconhecidos há décadas pelo mundo e em 

nosso país, a pretexto de resguardar “a moral, a família, a religião, as crianças.”  

Sempre é bom lembrar que durante a ditadura militar foram censurados e perseguidos 

grandes músicos da MPB e do rock no Brasil, inúmeras músicas foram proibidas ou 

mutiladas em suas letras, peças e filmes; atores de teatro e cinema foram vetados, 

perseguidos e se exilaram, assim como artistas plásticos, intelectuais, escritores e 

poetas buscaram o exílio para poder desenvolver sua obra. Tudo isto em detrimento  da 

criação artística  no Brasil e do acesso do povo brasileiro à essa produção cultural.      

                                                      
109 Título do relatório de desenvolvimento humano do PNUD: Acesso em 23/08/2018. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2004-portuguese.pdf  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2004-portuguese.pdf
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No momento atual, trata-se na verdade de uso oportunista do medo, das ideias e 

preconceitos injustificáveis  contra a liberdade artística, sempre fundamental como 

indagação acerca da vida humana e da necessidade de liberdade e transformação. 

  

3.4  Cultura e Povo Negro 

Na área da cultura negra, começamos por reconhecer que os centros e espaços de 

produção cultural nas vilas, favelas e nas periferias são diminutos e, na maior parte das 

vezes, ativistas culturais dessas áreas não contam com nenhum apoio do poder público.  

Em suma, governos não se mobilizam para promover a cidadania e os direitos dessa 

parcela da população, que se destaca pela intensa produção cultural, arquitetônica e  

artística desde Minas colonial. 

No governo da  Frente Minas Socialista, especial prioridade vai ser conferida à juventude 

negra, associada pelo racismo à criminalidade e isso, implicitamente, tem justificado a 

violação dos direitos humanos e seu extermínio.  

Como já reportamos neste Programa, as religiões de matriz africana – candomblé, 

umbanda - e outras manifestações como as irmandades e guardas de congadas, por 

exemplo,  tem sofrido com a intolerância e a perseguição à sua livre manifestação, num 

evidente atentado à liberdade religiosa. É necessário, portanto: 

O apoio à organização de encontros municipais e estaduais de religiões de matriz 

africana,  para resguardar o direito à liberdade religiosa, seus espaços sagrados etc. 

O apoio político-institucional e financeiro às expressões da cultura negra, como as festas 

de congado, das irmandades, de catopês,  o hip-hop, samba, capoeira,  maracatu, blocos 

afros, companhias de dança e de teatro, festas de rua, circuitos gastronômicos de 

favelas, entre outras. Inclui-se aí também o  incentivo à formação de cooperativas de 

produtores e produtoras culturais livremente associados e autogestionados, que se 

estruturem em torno de um Circuito Cultural Afro-Mineiro.  
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3.5  O Carnaval em Minas Gerais   

A Frente Minas Socialista tem acompanhado com muita atenção esse novo momento 

do Carnaval de Belo Horizonte que, em sua história recente, teve como um dos pilares 

o movimento da "Praia da Estação", uma resposta espontânea e politizada da nossa 

juventude à sanha privatista do então prefeito Márcio Lacerda. Esse movimento teve a 

participação da juventude dos partidos que compõem a Frente. 

Acreditamos que o Carnaval, uma manifestação importante da nossa cultura, fonte de 

renda e atração turística nas várias cidades de Minas, deve ter o apoio do estado em 

suas mais variadas formas. Além do acesso descentralizado e democrático a patrocínios, 

os blocos e escolas de samba também merecem a atenção do poder público para 

garantia da infraestrutura e da segurança para quem é do estado e também para os que 

vêm de fora.  

O samba e a sua velha guarda também merecem nosso apoio, porque eles são a 

resistência, o passado, o presente e o futuro da nossa cultura. É bom lembrar que o 

carnaval movimenta uma economia solidária e criativa, gerando arrecadação para o 

estado. Em um momento de crise, como o que estamos passando, é muito importante 

investirmos em cultura como fator de geração de emprego e renda. 

 

Ações incluídas no programa da Frente Minas Socialista: 

Tomando como eixos das políticas culturais a inclusão, descentralização, 

internacionalização, o incentivo e a proteção do patrimônio cultural material e imaterial, 

incluiremos mais essas ações além das referidas anteriormente. Vamos fortalecer os 

órgãos de controle social, priorizar projetos ligados às manifestações de cultura popular, 

além de ampliar as ações para que nossos artistas tenham espaço para se apresentar 

não só em Minas, mas em outros estados e mesmo fora do país.  

 

 Valorização e respeito aos artistas e artesãos de rua. 
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 Fortalecimento e democratização do Conselho Estadual de Cultura e seu 

“empoderamento” como instância consultiva e deliberativa, que  possa guiar 

qualquer política para o setor.    

 Simplificação das exigências burocráticas que constituem barreiras a uma série 

de projetos e eventos culturais. 

 Realização de um Censo Cultural do estado com mapeamento dos atores, atrizes, 

aparelhos e equipamentos de cultura – com diagnóstico e avaliação da área, 

além do incentivo a debates em torno da produção artística, através de editais e 

da criação de uma revista periódica de análise e de reflexão. 

 Revitalização dos equipamentos de cultura e articulação dos mesmos o que será 

construído em diálogo com produtoras e produtores e os diversos públicos.  

 Criação de novos equipamentos e aparelhos de cultura para a democratização 

do acesso à produção: estúdios, espaços e equipamentos técnicos de utilização 

pública. 

 Criação de espaços permanentes de formação que estimulem a criação de 

grupos e colaborem com a manutenção dos mesmos, que não se restrinjam à 

lógica da acessibilidade como  objetivo único da política cultural. 

 

3.6   Território 

É necessário que a população de Minas Gerais possa ocupar e se apropriar dos espaços 

da cidade para as diferentes expressões culturais de modo que os centros urbanos e as 

periferias se tornem cenário potente de manifestação cultural. É de extrema 

importância valorizar, reconhecer e dar visibilidade às culturas periféricas bem como dar 

acesso à população aos bens culturais da cidade. Tendo em vista que a cidade se faz e 

se refaz enquanto espaço de convivência, socialização e criação cultural, é impossível 

dissociar o acesso à cultura com a ocupação dos meios urbanos. 
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3.5  Conclusão  

Em síntese, a Frente Minas Socialista irá propiciar a vazão de todo o extraordinário 

potencial de mudança da cultura, seja ela erudita ou popular binômio que não nos 

influencia.    

Sabemos da insatisfação de parte da produção artística com os rumos que a cultura tem 

tomado no estado. Assim, uma metodologia indispensável é a transparência nas 

políticas públicas, o que vai acontecer no governo da Frente em todas as outras 

secretarias e na Secretaria de Estado de Cultura, para garantir a democratização do 

acesso aos bens e serviços culturais.  

Como Frente de Esquerda, não ignoramos a existência de conflitos. Como todos os 

outros, os que ocorrem   nas políticas públicas de cultura estão enraizados nos 

pertencimentos sociais, políticos e ideológicos. Sabemos que a própria esfera pública 

tem historicamente excluído uma série de segmentos sociais, impedindo-os de 

influenciar na formulação das políticas. Uma concepção única de cultura  tem, como 

consequência, a restrição de uma série de atividades criadoras  geralmente produzidas 

pelos segmentos excluídos. Portanto, conflitos poderão emergir quando esses novos 

atores entrarem em cena.   

A democracia – vetor da cidadania – significa privilegiar os processos, os modos de vida, 

as subjetividades e as dinâmicas sócio-culturais que dão sentido mesmo à vida, em sua 

mais ampla diversidade.  

Pelo fato da cultura ser um campo privilegiado para a satisfação não utilitária das 

pessoas, o debate sobre a cultura e política cultural não pode deixar de se relacionar à 

própria democracia, como espaço para permeabilidade da esfera pública às diferentes 

culturas presentes na sociedade. 
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Eixo 4: Segurança Pública 

 

4.1  Introdução: Uma crítica ao modelo punitivista 

Este tema tem atraído cada vez mais o interesse da população brasileira que o tem 

elegido ou o principal ou um dos principais problemas do país. O debate tem sido 

geralmente ocupado por uma mídia conservadora, e por parlamentares ligados à área 

policial e das forças armadas, ou seja por políticos que constituem aguerridas bancadas 

em todos os níveis de representação, desde as câmaras municipais até o congresso 

nacional. Nas eleições de 2018, essas bancadas devem aumentar, segundo 

levantamento feito pelo jornal O Globo. O estudo revela que 429 militares e policiais em 

todo o país devem disputar as eleições. 110    

É recorrente entre os analistas políticos a questão do financiamento dessas campanhas 

por empresas de segurança privada, de armamentos e as empresas de prisões de olho 

em um mercado que é o que mais cresce no mundo.111  

A academia tem se debruçado sobre a questão desde final da década de 1970, quando 

pesquisadores começaram a realizar estudos e a dialogar com segmentos das polícias. 

Um dos pioneiros a introduzir a segurança pública como tema de estudo e de política 

pública foi Antônio Luís Paixão, na Fundação João Pinheiro no início dos anos 1980. 

Ainda nessa mesma década foi publicado seu livro: Recuperar Ou Punir? Como o Estado 

Trata o Criminoso.112 

Desde então, vários núcleos de estudos e centros de pesquisa foram montados em todo 

o país. Um ponto que vale a pena destacar quanto à contribuição das universidades tem 

sido demonstrar com indicadores confiáveis o fracasso da estratégia de guerra contra 

as drogas que teve como uma de suas mais perversas consequências o super 

encarceramento da população jovem e de mulheres, em sua grande maioria negras. 

                                                      
110 Bancada da “lei e da ordem” busca as urnas – O Globo, 24.6.2018 
111 Vide mais adiante.  
112 Editora Cortez, 1987 
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Também o fracasso da intervenção militar como está acontecendo pela segunda vez nas 

favelas e periferias do Rio de Janeiro.  

No âmbito internacional, a produção bibliográfica sobre o tema se ampliou e 

pesquisadores de renome vem mostrando que o aumento das prisões é uma 

consequência inevitável do mundo da globalização neoliberal. Defendem a tese de que 

nessa fase de hegemonia do capital financeiro e de avanço da tecnologia que reduz 

drasticamente empregos, não restam muitas chances de inclusão produtiva para as 

populações sobrantes, ou seja, os bilhões de excluídos em todo o mundo. Assim, uma 

das maneiras de gerenciá-las é seu encarceramento.  

A questão da violência policial em suas diversas dimensões  é constitutiva desse quadro 

estrutural de dominação em que vivemos. Mais agravada ainda por décadas de 

neoliberalismo e “guerra às drogas”. Ou, como dizia há tempos o francês Loic 

Wacquant:, quanto menos Estado Social mais Estado Penal e encarceramento em 

massa.113 A polícia brasileira é considerada a mais letal do mundo.  

A bandeira da segurança pública levantada por segmentos conservadores integra um 

cardápio mais amplo no qual se incluem: redução da idade de imputação penal, a 

criminalização dos movimentos sociais e dos protestos públicos, o ódio e a vitimização 

dos pobres, o desdém pelas políticas de transferência de renda consideradas um 

desincentivo ao trabalho e alimentadoras da pobreza e da geração de mais filhos, bem 

como a  desmoralização dos direitos humanos conquista secular no ocidente.114   

Nesse contexto desfavorável, no mundo e no Brasil, acabou por se tornar hegemônico 

o discurso da intransigente defesa da lei e da ordem, e sabemos do caráter de classe, 

racista, misógino e homofóbico dessa LEI, e da injusta ordem capitalista que está por 

                                                      
113 Pierre Bourdieu -  A Miséria Do Mundo E Loic Wacquant (Principalmente Esse) E Se Debruçaram Sobre 

As Prisões  Globais. Punir Os Pobres: A Nova Gestão Da Miséria Nos Eua [A Onda Punitiva], E Os 

Condenados Da Cidade. Essa Produção Bibliográfica Acontece Também Na América Latina, Continente 

Mais Violento Do Mundo: A Cultura Do Controle: Crime E Ordem Social Na Sociedade Contemporânea De 

David Garland, O Inimigo No Direito Penal De Eugenio Raul Zaffaroni , Criminologia Crítica E Crítica Do 

Direito Penal: Introdução À Sociologia Do Direito De Baratta Alessandro, A Cultura Do Controle: Crime E 

Ordem Social Na Sociedade Contemporânea, De David Garland Manual De Criminologia Sociopolítica De 

Lola Aniyar De Castro & Rodrigo Codino E   
114 A Primeira Fase Dos Direitos Humanos Se Inicia No Século 16 Com As Sangrentas Lutas Por Liberdade 
religiosa na Europa, a  partir das reformas protestantes.  
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trás de uma ORDEM que supostamente beneficiaria a todos. As esquerdas e os 

movimentos sociais não deram conta de assumir a centralidade nesse debate, quer por 

terem sido historicamente alvo do poder repressor, quer por não terem se dado conta 

de que a violência que sempre se abateu sobre as populações pobres e negras no Brasil 

um dia poderia se voltar contra elas, a despeito do aparente estado democrático em 

que vivíamos.  

 

4.2  Um outro olhar sobre a segurança pública 

Diante da preocupação generalizada com segurança, como a Frente Minas Socialista 

aborda um tema tão delicado? Uma frente de esquerda acostumada a interpretar o 

aparato policial pelo viés do vigiar e punir foucaultiano? Ou do braço armado do estado 

a serviço das classes dominantes, como ensina a tradição marxista? Como não ceder ao 

discurso punitivista e não se omitir? 

Inicialmente, vale dizer que estamos numa fase histórica das lutas sociais que não nos 

indica a possibilidade de radicalizar o discurso de extinção das polícias e do exército. Por 

outro lado, somos uma frente apoiada por homens e mulheres negras e por lideranças 

indígenas que conhecem bem o peso da violência policial e que veem seus irmãos e suas 

irmãs vegetarem nas masmorras das prisões. O reconhecimento dessa violência pode 

ser vista inclusive em jornais da mídia corporativa. O Globo de 24 de junho de 2018 

publica uma reportagem com a seguinte chamada de capa: BOMBA-RELÓGIO Cadeia 

Violenta alimenta o crime. Outros títulos são igualmente duros: Letais, prisões matam 

mais de 4 por dia, na página 3 e na página 4 afirma: Cadeias violentas, cidades mais 

perigosas. 

Ou seja, até um jornal do campo conservador como o Globo consegue enxergar a 

bomba-relógio que o sistema penal está preparando para a sociedade brasileira que, 

cevada apenas por jornais que “se espremer sai sangue”, não tem dado conta de 

perceber que tem comprometido seu próprio futuro.  

Enquanto isso, a imprensa do campo progressista vem abrigando pesquisadores e 

analistas críticos e que se alinham com o abolicionismo penal. Apontam  para a 



109 
 

necessidade de questionar e superar o sistema de (in)justiça criminal que serve para 

vigiar, punir, encarcerar e assassinar o povo negro, sobretudo. Questionam a retórica de 

que as prisões têm a função de ressocializar os presos, primeiro porque sobram motivos 

para duvidar se as pessoas que nelas adentram tinham sido anteriormente socializadas 

e, segundo, pelas consequências até letais que em geral elas comportam. Para o jurista 

Nilo Batista, “A situação carcerária no Brasil é patológica” e para enfrentá-la defende 

“desencarceramento massivo e o uso de sanções menos drásticas.”115 

Em artigo publicado  na revista Caros  Amigos, Igor Carvalho cita Vera Malaguti116 que 

afirma: “Prisão é uma máquina de fazer sofrer, não ressocializa ninguém. Os propósitos 

das prisões nunca foram cumpridos em momento algum da história. Nenhum estudo 

aponta para isso; pelo contrário.”117  

Outro jornal que tem reverberado a tragédia das prisões do país é o Le Monde 

Diplomatique. Em fevereiro de 2017,  após os massacres que aconteceram nas prisões 

do norte do país, é publicada uma matéria de 5 páginas intitulada: O CAOS 

PENITENCIÁRIO BRASILEIRO e Crime e Estado no Amazonas. Esse mesmo jornal mensal 

vai dedicar uma matéria de capa sob o título de RIO SITIADO, em setembro de 2017. As 

referências a essa imprensa que tem autonomia e independência é reveladora das 

diferenças de opinião quando conflitos de interesse não estão em pauta.  

Para encerrar esta introdução é importante destacar que a segurança pessoal e pública 

é inerente à dignidade da pessoa humana e portal para outros direitos como o de ir e 

vir, de se mobilizar e se expressar nos espaços públicos, de ter sua liberdade de culto 

respeitada, dentre outros direitos humanos que integram as declarações universais das 

Nações Unidas e a Constituição Federal.  

Sem perder de vista o horizonte dessa baliza, apresentamos os seguintes 

 

                                                      
115 Revista Super Interessante  
116 Pesquisadora Do Grupo Epos – Genealogia, Subjetivações E Violências (Ims/Uerj). Ver Também: 
Gabriela Carolina Gomes Segarra - Utopia Da Ressocialização Diante Da Vitória Das Mazelas Carcerárias: 
Um Olhar Voltado Mais Para A Criminologia. Em: Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/43584409.Pdf      
117 Caros Amigos Fevereiro De 2017. Página 26.  

https://core.ac.uk/download/pdf/43584409.pdf
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4.3  Cuidar da Polícia para que ela cuide da Segurança 

Pontos referentes aos recursos humanos: 

 Criação de Comitê de Gestão de Pessoal da Segurança Pública com a presença de 

representantes das polícias civil e militar com os objetivos de avaliar as necessidades 

dos policiais, referentes a plano de cargos e salários, benefícios indiretos como saúde, 

via hospitais próprios e gerais, formação profissional, benefícios previdenciários quando 

reformados  etc ...  

 Ampliação dos quadros dos profissionais do sistema de segurança pública, 

penitenciário e defensores públicos por meio de concurso público; 

 Levantamento da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras de segurança 

pública, dos salários, de jornadas de trabalho extenuantes, de fatores de risco, de 

adoecimento no trabalho etc, para propiciar condições de  trabalho humanitárias. Este 

levantamento será realizado anualmente para possibilitar a monitoria e a avaliação das 

condições de trabalho do pessoal de segurança; 

 Campanhas para qualificação e valorização dos profissionais e das profissionais 

de segurança pública; 

 Erradicação de assédio sexual contra as policiais femininas, e de discriminação 

racial e de gênero nas polícias; 

 Interiorização da Polícia Militar, Polícia Civil, e do Corpo de Bombeiros. 

 Condições de trabalho: fazer um inventário da carência de instrumentos de 

trabalho, veículos, infraestrutura etc.  
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4.4 - Segurança pública e o papel da cidadania 

 

 

 Formação de lideranças para práticas de mediação de conflitos nas 

comunidades, nas escolas etc. A qualificação pode contar com a parceria das 

universidades;  

Realização de projetos comunitários para a requalificação dos espaços públicos para 

torná-los ágoras, espaços de convivência, de rodas de conversas, teatro de rua etc; 

 Criação de Observatórios da Cidadania para exercer funções, juntamente  com 

os órgãos públicos e os conselhos (de assistência social, de psicologia etc), de verificar 

violência nas escolas, evasão escolar, racismo institucional, conflitos de vizinhança, 

abusos contra crianças e idosos, violência de gênero e contra a população LGBT. Esses 

observatórios vão exercer papel auxiliar nas ações acima e buscar o diálogo com as 

polícias; 

 Elaboração do Mapa da Violência nas localidades com mais índice de violação de 

direitos humanos. Os espaços de culto das religiões de matriz africana: Terreiros de 

Candomblé e de Umbanda que vêm sofrendo sucessivos ataques e agressões de milícias 

fundamentalistas118 devem constar do Mapa para usufruírem de cuidadosa proteção 

dos Observatórios.119 Da mesma forma as expressões de cultura negra e popular: bailes 

                                                      
118 Algumas têm o inacreditável nome de “Milícias de Jesus”. A Internet dispõe de abundantes fontes 
sobre intolerância religiosa também chamada de racismo religioso pelos movimentos sociais negros.  
119 Também outros espaços visados como os do Santo Daime.   

Segurança

Cidadania Estado
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funks, encontros de Hip-Hop, de skatistas, de grafiteiros e capoeira, normalmente 

banidos dos espaços públicos, terão a garantia de liberdade de expressão; 

 A disciplina de direitos humanos e de cultura da paz será parte dos currículos nas 

escolas. Também serão incentivadas as redes de vizinhos pela cultura da paz.  

 Incentivo ao professorado para que inclua suas escolas nas redes de escolas da 

cultura da paz. A criação destas redes será uma iniciativa do governo e dos 

Observatórios e as melhores práticas serão premiadas. 

 

4. 5  Segurança Pública e o Papel do estado: 

 Planejamento e consolidação institucional dos órgãos de Segurança Pública; 

 Melhoria e presença nas cidades de porte médio, de acordo com o Mapa da 

Violência em Minas Gerais, de sistema de vigilância eletrônica com capacidade de 

mapear número e localização dos PMs e PCs, carros, motos, e demais equipamentos; 

 Implantação de sistema de acompanhamento de resultados e impactos das 

ações policiais, que permita avaliar a performance das Áreas Integradas de Segurança 

Pública e fazer mudanças se necessário; 

 A política de segurança pública será planejada de forma integrada com as demais 

políticas públicas atuando de forma sistêmica no território. O fundamento no qual se 

baseia esta política é que a segurança não é um problema apenas  de polícia, mas 

principalmente de outras políticas como educação, emprego saúde, habitação, 

infraestrutura pública, envolvendo as demais secretarias de governo; 

 Ampliação e integração, com as outras políticas públicas, dos Centros Integrados 

de Referência sobre Álcool e outras Drogas, nas várias regiões do estado; 

 Estabelecimento de parcerias permanentes com o governo federal, através do 

Programa “Crack é possível vencer” e com os governos municipais; 

 Continuidade e melhoria das ações de combate ao turismo sexual, ao tráfico de 

crianças e de pessoas; 

 Efetivação do policiamento na área rural para erradicar o trabalho escravizado, 

a violência contra os povos indígenas e quilombolas e as mortes no campo. O 
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desmatamento e as agressões à fauna e à flora integram este sistema de segurança 

pública geral; 

 Instituição de plano de presença territorial do estado, principalmente nas áreas 

de fronteira.    

Em síntese, o governo não adotará políticas de repressão sobre os/as participantes em 

manifestações populares. O funcionalismo público e o professorado em Minas, bem 

como as/os manifestantes em busca de moradia, os que lutam pela terra e por trabalho 

vão merecer todo respeito por parte do governo da Frente Minas Socialista.  

Um governo justo deve abrir o diálogo com os que reivindicam seus direitos. 

 

4. 6  A questão carcerária em Minas Gerais  

O jornal Estado de Minas em matéria publicada em 2017 mostra o problema da 

superlotação carcerária em Minas, motins na grande BH, problemas derivados de um 

sistema de justiça criminal que mantém indefinidamente presas pessoas sem 

julgamento (prisões provisórias) ou com penas já vencidas mas sem assistência judiciária 

para fazerem jus a um alvará de soltura, etc.120  

A situação não mudou e hoje parte dos presídios está sendo administrada pelas PPPs: 

parcerias público privadas.  Merece destaque  o aumento do número de mulheres (e 

mães) pobres e negras envolvidas sobretudo com o tráfico de drogas, e sua situação nas 

cadeias. A violência obstétrica contra essas mulheres é um capítulo chocante de violação 

de direitos humanos.   

Para colaborar com este programa da Frente Minas Socialista, foi entrevistado o 

cientista social Robson Sávio, associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

e professor da PUC Minas. Esta conversa nos orientou sobre pontos fundamentais para 

pensar o sistema de segurança pública.   

                                                      
120 https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/01/04/interna_gerais,836909/populacao-
carceraria-mineira-supera-em-85-numero-de-vagas-no-sistema.shtml  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/01/04/interna_gerais,836909/populacao-carceraria-mineira-supera-em-85-numero-de-vagas-no-sistema.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/01/04/interna_gerais,836909/populacao-carceraria-mineira-supera-em-85-numero-de-vagas-no-sistema.shtml
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Para ele “os indicadores de criminalidade mostram a ineficácia do sistema de segurança 

não somente em Minas, mas no Brasil.  

Os imensos investimentos públicos para combater a violência, priorizando a construção 

de mais prisões, aumentando as ações repressivas (do judiciário e das polícias) e 

investindo em mais equipamentos bélicos para as polícias e as prisões, somada à política 

de encarceramento em massa e guerra às drogas foram incapazes de conter o quadro 

de violência generalizada e seletiva (dado que a violência atinge em escala muito maior 

os pobres, negros e jovens) que campeia no país.”  

É preciso repensar a política de segurança pública indo às origens do problema. Ousar 

romper com o ciclo de violência, indo às suas causas, atuando na prevenção; na 

promoção à cidadania para os grupos mais vulneráveis e enfrentando as mazelas 

históricas do sistema de justiça criminal. 

Pensar a segurança como um direito-síntese porque a segurança numa perspectiva 

cidadã corrobora na garantia dos demais direitos, buscando as origens do problema da 

violência: compreender a violência estrutural, a cultura da violência, a letargia, 

conivência e omissão do Estado na prevenção e no enfrentamento à violência de forma 

isonômica e republicana.  

Aumentar o encarceramento, via política de guerra às drogas (voltada para a 

criminalização do jovem pobre e negro da periferia) significa aumentar a reincidência 

criminal (haja vista a incapacidade do sistema prisional nas ações de ressocialização) e 

aumentar a violência.  

Ademais, o custo da violência e o custo da manutenção do sistema prisional são muito 

e impactam negativamente no financiamento público a outras políticas sociais. Segundo 

o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil gasta quase 90 bilhões de reais por ano 

com segurança pública e, não obstante o aumento dos gastos, os indicadores de crimes 

continuam altíssimos. Por isso, há que se repensar esse modelo e todo o sistema de 

justiça criminal. É irracional continuar a colocar “remendos novos num pano velho”. 

Há problemas sérios na gestão do sistema de segurança pública que devem ser 

enfrentados pela próxima governadora.  
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Em Minas Gerais, uma parte considerável dos recursos públicos direcionados à 

segurança é usada para o pagamento de inativos das polícias. É preciso, com a ajuda da 

Assembleia Legislativa, resolver essa questão, garantindo exclusividade do orçamento 

da segurança às ações específicas dessa política. 

Um contingente significativo do oficialato da PM e de delegados e agentes da Polícia 

Civil está desviada para atender outros setores. Assim, o número de policiais na ponta, 

objetivo finalístico das corporações policiais, fica comprometido. Uma gestão mais 

eficiente, moderna e corajosa poderá enfrentar esse histórico problema. 

Houve um absurdo aumento do sistema prisional mineiro, que tinha cerca de 20 mil 

presos em 2003 e, atualmente, supera os 70 mil encarcerados. Aliás, incremento do 

sistema prisional em Minas entre 2003 e 2015 foi o maior, no período, entre todos os 

estados da federação. 

Nos últimos 15 anos, foram construídas mais 100 unidades prisionais, acarretando um 

altíssimo custo para a manutenção operacional e de pessoal especializado para seu 

funcionamento. E ainda há um problema que precisa ser enfrentado: a concorrência, 

dentro do próprio sistema prisional, que opera com três modelos distintos: o 

administrado pela Secretaria de Administração Prisional, as Parcerias  Público-Privadas 

e as APACs.121 Como garantir isonomia no funcionamento do sistema nessas 

condições? 

Se não bastassem a superlotação, a insalubridade e as constantes denúncias de graves 

violações de direitos humanos nas unidades prisionais, ainda há cerca de 45% dos presos 

sem uma sentença definitiva. Ou seja, dos 70 mil presos, cerca de 25 a 30 mil estão em 

condições irregulares nas prisões. Esse dado demonstra a urgência de uma ação 

integrada entre o Executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder 

Judiciário para a resolução dessa arbitrariedade sob a responsabilidade do Poder 

Público. 

Mais de 30% dos presos foram enjaulados devido ao tráfico de drogas de varejo e ao 

uso de drogas. É necessário aprofundar a discussão sobre a legalização das drogas, pois 

                                                      
121 Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. 
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atualmente sua criminalização não atinge o grande traficante nem o produtor. Nesse 

sentido, a política a ser adotada é a de desarticulação das ações da chamada “guerra às 

drogas” que será substituída por um conjunto de políticas de prevenção à criminalidade, 

tratamento e apoio aos usuários, políticas de saúde e assistência social aos segmentos 

vulneráveis atingidos pelas drogas. 

A prisão será restrita aos que oferecem risco social. É importante observar também que 

há poucos locais para receber segmentos ainda mais vulneráveis no sistema prisional, 

como mulheres e a população LGBT. Isso será corrigido. 

O caos atual do sistema prisional é resolvido com a  mera contenção dos presos, sem 

lhes oferecer qualquer perspectiva. Obviamente, o custo social desse sistema, 

ineficiente e desumano, é pago pela sociedade. 

Nas condições atuais, só há espaço para a violência institucional e a corrupção.  

Em relação aos órgãos de controle, as corregedorias e as ouvidorias, observamos 

problemas que precisam ser enfrentados. Em relação às ouvidorias (da polícia e do 

sistema prisional) há que se investir em pessoal, infraestrutura e autonomia para 

exercerem suas  funções de controle externo. 

Outro grande problema é a existência de duas instituições policiais que competem entre 

si. Para além da integração espacial das unidades das duas polícias (Militar e Civil), é 

preciso avançar  nas ações de integração operacional e, fundamentalmente, numa 

integração com vistas à criação de uma cultura policial integrada, cooperativa, 

transparente. 

Em relação às polícias, será feito investimentos na formação permanente e na formação 

inicial dos policiais com vistas à construção de um modelo educacional que priorize a 

formação de quadros capacitados para lidarem com a diversidade cultural, as mazelas 

sociais e as demandas públicas como elementos constitutivos da democracia e não 

como problemas a serem enfrentados com violência ou uso da força. 

Haverá investimentos nas ações de inteligência e investigação criminal para reverter os 

péssimos indicadores de resolutividade de crimes contra a vida. 
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Além dos programas de prevenção aos crimes, focalizados na juventude das periferias, 

será dada especial atenção ao Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas 

Ameaçadas (o Provita) e ao Programa de Proteção ao Adolescente Autor de Ato 

Infracional (PPCAM), além de políticas de prevenção e proteção focalizadas dirigidas às 

mulheres, às crianças e aos adolescentes, bem como à comunidade LGBTI. 

O eixo da Segurança Pública ficou no final de forma deliberada. Isso aponta para a visão 

da Frente Minas Socialista sobre o tema: políticas sociais de qualidade e que promovam 

a equidade e os direitos humanos têm necessariamente como consequência o 

estabelecimento de uma cultura do respeito à pessoa humana e de suas garantias 

fundamentais. Só assim uma cultura da paz é possível, o que no final tornará de pouco 

significado o punitivismo e o encarceramento que recaem injustamente sobre os pobres 

e a população negra e indígena. 

Finalmente, chegamos ao fundamento ou pilar 3 do Programa da Frente Minas 

Socialista, no qual vamos tratar das estratégias sem as quais a Frente “ganha, mas não 

leva”: a comunicação e a participação e poder popular. 
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Pilar 3: Estratégias: Comunicação, Participação e Poder Popular  

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo 
Milton Nascimento e Fernando Brant 

 

Caminhando pela noite de nossa cidade  

Acendendo a esperança e apagando a escuridão  

Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade  

Viver derramando a juventude pelos corações  

 

Tenha fé no nosso povo que ele resiste  

Tenha fé no nosso povo que ele insiste  

E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão  

Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova  

Viver semeando a liberdade em cada coração  

 

Tenha fé no nosso povo que ele acorda  

Tenha fé no nosso povo que ele assusta  

Caminhando e vivendo com a alma aberta  

Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal  

 

Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade  

Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real  

Caminhemos pela noite com a esperança  

Caminhemos pela noite com a juventude 
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Falta uma revisão detalhada e está incompleta 

Eixo 1 Comunicação 

Construir políticas de comunicação popular inclusiva, com revisão das concessões. É 

importante a quebra dos monopólios midiáticos (fora da competência de governo 

estadual. Teria que pensar em métodos como o das frentes de governadores, defendido 

aqui. e a obrigatoriedade, do espaço na grade para as  televisões e rádios, para os 

partidos políticos, movimentos sociais, populares, Igrejas e outros. 

Fomentar a criação de rádios e TV comunitárias, a fim de quebrar o monopólio midiático, 

por meio de subsídio e verba pública estadual de cultura e comunicação. Desta forma 

se garantirá o espaço da comunidade nesses veículos. 

As propostas que apresentamos são realizáveis se o poder público abrir  ampla 

possibilidade para que a comunicação seja popular.  

É preciso que a sociedade se mobilize para conquistar a comunicação como direitos 

humanos. Visto que a comunicação foi criada para o desenvolvimento social, cultural, 

econômico e ambiental e os demais direitos. 

O poder popular possui o direito garantido à  promoção da conscientização política,  

para a participação direta, nesses espaços.  

Programas de formação são fundamentais para que um novo rumo seja produzido à 

partir da comunicação e direitos humanos. 

A promoção do convívio, da fraternidade e da solidariedade entre todos os cidadãos, 

são pautas de cidadania que traduzem o bem viver e conviver. 

Para o sucesso da comunicação popular há que se programar um plano de formação, 

informação e educação. 

As pessoas adquirirão maiores saberes, planejamentos econômicos, sociais  e ajudas que 

fortalecerão a interação com o Governo do Estado.  
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Também os novos processos tecnológicos da comunicação são instrumentos para a 

rapidez e melhor serviço à comunidade. As redes sociais tendem a colaborar com o 

processo da comunicação cidadã. 

Para as instâncias do poder popular participativo e espaço democrático, há que se criar 

Conselhos Populares, nos Bairros, Distritos, Municípios e Regionais do Estado. A 

comunicação deve ser um instrumento popular e social. 

As novas mídias abrem o espaço popular, garantindo a decisão da população sobre o 

que obter como objeto de informação. A escolha é da população e para isso, as escolas, 

sindicatos, igrejas, movimentos sociais e populares devem obter maior informação  para 

esse novo paradigma. 

Para a obtenção desse novo modelo, as decisões são de políticas comunicacionais de 

escuta popular. Pode-se fundar Conselhos Populares de Comunicação para a defesa e 

formação de todos. 

Nova política de comunicações, com revisão das concessões, quebra dos monopólios 

midiáticos e obrigatoriedade de espaço na grade das televisões e rádios para os partidos 

políticos, movimentos sociais e população. 

Fomentar a criação de rádios e TV comunitárias, a fim de quebrar o monopólio midiático, 

por meio de subsídio e verba pública estadual de cultura e comunicação. Desta forma, 

garantindo o espaço da comunidade nesses veículos. 

As propostas que apresentamos são realizáveis com luta e ampla mobilização dos 

trabalhadores e trabalhadoras, e são concatenadas com as transformações de Minas 

Gerais, que apontamos em nosso programa. 

Construindo outras narrativas 

O papel das mídias alternativas 

Disputando o debate público com a grande imprensa 
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Eixo 2 Participação e Poder Popular 

O poder popular é o sistema democrático de forma plena garantida pela Constituição 

de 1988. 122 Por os artigos da CF que amparem esta ideia.  

O povo deve participar da discussão sobre a educação, segurança e outros temas ligados 

à vida dos cidadãos. A  Constituição garante essa participação em grêmios, diretórios 

acadêmicos, associações de estudantes, centrais de trabalhadores, sindicatos e outros 

segmentos. 

Há que se construir uma democracia representativa para o poder  do povo, de forma a 

coloca-lo como protagonista das transformações sociais. 

A construção do Poder Popular, promoção da conscientização política e participação 

direta da população no processo de tomada de decisão e execução dos programas e 

ações do Governo do Estado. 

A promoção do convívio, da fraternidade e da solidariedade entre todos os cidadãos. 

A utilização do planejamento econômico e social participativo como prática constante 

do Governo do Estado. 

Criar instâncias de poder popular, formas de exercício da democracia direta, com 

formação dos Conselhos Populares eleitos nos bairros, distritos, municípios, regionais e 

estado. 

Melhoria do acesso dos movimentos sociais às decisões políticas, por meio da garantia 

da realização de plebiscitos e referendos sobre temas relevantes de interesse estadual. 

Os temas serão definidos nos Conselhos Populares. 

Os Conselhos Populares serão deliberativos. 

                                                      
122 Mecanismos de participação popular no Brasil - Luciana Gomes do Nascimento da Costa – Em: 

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18455&revista_caderno=9, A 

participação popular na gestão pública no Brasil - José Cláudio Rocha  

https://jus.com.br/artigos/19205/a-participacao-popular-na-gestao-publica-no-brasil   

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18455&revista_caderno=9
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18455&revista_caderno=9
https://jus.com.br/716848-jose-claudio-rocha/publicacoes
https://jus.com.br/artigos/19205/a-participacao-popular-na-gestao-publica-no-brasil
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É ou não é governo do povo como reza o ideário democrático? 

A Organização da Participação Popular 

Transparência e Acesso às Informações do Governo  

· Concurso público para ingresso nos cargos do funcionalismo do Estado; 

· Criação do orçamento participativo-comunitário-popular; 

· Definir junto às prefeituras e aos movimentos sociais as prioridades que devem pautar 

e realizar as ações do Estado nos vários segmentos da sociedade; 

· Redefinir a relação entre os poderes executivo e legislativo procurando formas 

democráticas de participação dos deputados, vereadores e sociedade civil; 

· Reestruturar o funcionamento do executivo estadual em relação à sua participação, 

execução e performance de inserção nas políticas públicas como forma de abranger 

todas as classes sociais notadamente as camadas mais pobres da população; 

· Incentivar a criação de Organizações Populares; 

· Fortalecimento e criação de cooperativas populares; 

· Repensar o Estado como instrumento de mudança das relações sociais, econômicas e 

Direito às cidades: A juventude quer políticas de mobilidade urbana no estado! 

A fragmentação das cidades é um reflexo da segregação imposta pelo capitalismo, onde 

nós, jovens trabalhadores/as somos, cada vez mais, afastados das centralidades da vida 

urbana, morando em áreas distantes das que correspondem ao nosso trabalho, estudo 

e lazer/cultura. Para ocuparmos esses espaços, é necessário que nos desloquemos 

através do transporte público, que com suas tarifas em valores absurdos, faz com que 

não possamos alcançar um acesso pleno à cidade! 

Em todo o estado, pagamos caro por um direito e ainda usufruímos de um serviço de 

péssima qualidade. A maioria das linhas dos coletivos não circulam de madrugada e tem 

seus horários extremamente limitados. Meios de transporte como o metrô também 

atendem em horários restritos e abarcam poucos pontos das cidades. É urgente e 
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necessário que pautemos os coletivos em horários noturnos, sem prejuízo para seus 

trabalhadores, e que o serviço metroviário seja ampliado! 

Em um estado com a imensa extensão de Minas Gerais, com tantos recursos naturais e 

culturais, é importante que a juventude tenha acesso a essas riquezas! A ampliação do 

ID Jovem para viagens intermunicipais pode garantir isso já que, além dos benefícios 

assegurados em cultura e lazer, possibilita que os jovens conheçam e se desloquem 

pelas cidades mineiras. 

De forma geral, compreendemos que é essencial, inclusive para a garantia e efetivação 

de outros direitos, que alcancemos a estatização do transporte coletivo, e que os 

grandes empresários do transporte parem de enriquecer sobre nossas costas. 

Caminhando para isto, defendemos o PASSE LIVRE para estudantes do ensino básico e 

superior, além de, diante de números alarmantes das taxas de desemprego, seja na 

juventude ou não, que o passe-livre também abarque os desempregados/as. 

Nós, jovens estudantes e trabalhadores, sabemos que o transporte coletivo não é 

mercadoria e queremos garantia a seu acesso por todo o estado! 

políticas, estabelecendo mecanismos de autogestão democrático-popular; 

· Redefinir ações e mecanismos de alocação de recursos definidos por comunidades 

desprovidas de recursos de poder social.  

· Reestruturar os órgãos de gestão direta e indireta do Estado afirmando e configurando 

a cogestão popular; 

· Formação de um Conselho Estadual Regional Popular que terá assento à frente da 

coordenação de toda a estrutura administrativa, orçamentária, executiva e propositiva 

dessa nova formação de Estado; 
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Anexo – Choque de gestão 

 

1.  Administração Pública: O Engodo do “CHOQUE DE GESTÃO”  

Uma Alternativa com Participação Social 

O Choque de Gestão é uma concepção tecnificada na qual persiste uma noção inabalável 

de que, sendo supostamente técnico, não existem influências políticas nem sequer 

ideológicas. Trata-se de uma percepção pretensamente neutra de gestão do estado. 

Ao formular um entendimento e uma proposta técnica, os tomadores de decisão do 

referido Choque, tentaram passar uma imagem de neutralidade, responsabilidade, 

eficiência, transparência e modernidade de uma “nova” forma de estado. Aderiram a 

uma identidade e prática fundadas na presunção de que a administração e o 

desempenho privado são mais eficientes e plausíveis, portanto o estado deve ordenar 

suas ações, em todas as áreas e níveis, como se estivesse gerenciando uma empresa 

privada capitalista! 

Novas terminologias e conceitos passaram a ser usados, e o funcionalismo público, 

nomeado de gestores, passou a ser tratado como trabalhadores do setor privado. A falta 

de concursos e de chamada dos aprovados em concursos anteriores, significou escassez 

de servidores em áreas chave de funcionamento do estado, como é o caso de fiscais da 

receita, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do trabalho, do 

judiciário, dentre várias outras áreas que poderiam ser exaustivamente citadas.123 Esses 

novos servidores deveriam implantar uma gestão pública “moderna”, eficiente e 

coerente com as leis e diretrizes orçamentárias,  financeiras e administrativas impostas 

pelos ideólogos do Choque de Gestão. 

Essa concepção abrange todo o aparelho do estado, deixando à mostra seu caráter de 

superestrutura do capital, com suas políticas sociais (de educação, saúde, segurança, 

cultura) subordinadas aos ditames de um orçamento que passou a privilegiar um 

                                                      
123 São variadas as fontes na internet. Dentre elas se incluem o adoecimento dos e das servidoras. 
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modelo de crescimento econômico voltado para a oferta de financiamento de insumos 

e de infraestrutura para os setores exportadores de commodities. Além das 

desonerações e subsídios que empobreceram o orçamento público. Temos assim a 

idealização e prática do estado neoliberal em um país periférico como o Brasil. 

Os defensores do choque de gestão falam de projetos estruturantes como o Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e o Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), como exemplos de racionalidade no planejamento.  

Esse alardeado choque tem representado uma aplicação da gestão administrativo-

empresarial ao estado, adequando à administração pública os fundamentos 

microeconômicos de administração privada, o que  denominam de modernização das 

incumbências do poder público.   

Os governos conceberam o que chamam de duplo planejamento ou processo dual. Este 

conceito de “planejamento” dual é necessário porque os agentes econômicos 

necessitam competir cada vez mais no presente e, ao mesmo tempo, preparar-se para 

o futuro, dizem eles. 

A concepção dual diz o seguinte: “(...) não basta mais uma única estratégia englobando 

presente e futuro. A abordagem dual exige duas estratégias simultâneas e coerentes 

entre si. Uma com foco na excelência da gestão das atividades atuais e outra 

concentrada na competência para gerenciar as mudanças necessárias para o futuro”.124   

Essa estrutura de estado que os próprios idealizadores designam de Choque de Gestão, 

como a própria palavra diz é uma ação de surpreender, de impactar, fomentando 

mudanças profundas, de cima para baixo, autoritariamente, sem nenhuma preocupação 

em consultar ou estabelecer uma discussão democrática com a sociedade em que o 

estado está ordenado. 

O que propomos é uma inversão do Choque de Gestão, ou seja, uma reestruturação do 

aparelho do estado em que o seu funcionamento terá bases  democrático-populares nas 

                                                      
124 Fonte: 
https://www.bdmg.mg.gov.br/BancoDesenvolvimento/CadernoEconomico/Cadernos%20BDMG%20-
%20Ed.%2012%20-%20Abril%202006.pdf     

https://www.bdmg.mg.gov.br/BancoDesenvolvimento/CadernoEconomico/Cadernos%20BDMG%20-%20Ed.%2012%20-%20Abril%202006.pdf
https://www.bdmg.mg.gov.br/BancoDesenvolvimento/CadernoEconomico/Cadernos%20BDMG%20-%20Ed.%2012%20-%20Abril%202006.pdf
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quais se estabelecem ações, diretrizes e formas de participação das comunidades e da 

sociedade civil. 125  

Só assim poderemos começar a desmistificar o sentido, significado e a performance 

desse modelo de estado e responder às seguintes perguntas: 

A quem serve o estado? 

O que o estado representa e suas reais funções? 

Quais os propósitos do estado no sistema capitalista? 

 

 

                                                      
125 As propostas de uma nova administração pública associada ao poder popular aparecem mais adiante. 


