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PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (18/11)
16h30  Credenciamento
18h30  Jantar
20h00  Abertura
20h10  Homenagem aos diretores que partiram
20h30  Saudações
21h00  Mesa de abertura – “Um outro mundo é possível: O 

papel do Serviço Público e Movimentos Sociais na defesa 
da democracia” com a professora Walkiria Olegário Mazeto

21h30  Debate
21h45  Considerações Finais

Sábado (19/11)
9h00  Aprovação Regimento Interno
9h15  Exposição Tese
9h30  Debate
9h45  Intervenção Cultural
10h00  Mesa 1ª – “Um outro mundo é possível: A 

sustentabilidade global num mundo em transformação” 
com o economista e professor Marcio Pochmann

10h45  Debate
12h00  Almoço
14h00  Mesa 2ª – “Um outro mundo é possível: Desaos e 

perspectivas frente à precarização do trabalho” com a 
doutora Juliana Mittelbach e o psicólogo Mateus Graoske

14h45  Debate
15h15  Café
15h30  Análise dos temas e trocas de experiências
16h45  Exposição dos temas
20h00  Jantar Dançante

Domingo (20/11)
9h00  Encerramento
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XIII Congresso Sindijus-PR:
“UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL”

tese da direção do Sindijus-PR

“Quem me dera ao menos uma vez
Como a mais bela tribo
Dos mais belos índios

Não ser atacado por ser inocente”
Legião Urbana

INTERNACIONAL
A atual conjuntura internacional é marcada por grandes confitos e pela ascensão de no-
vas potências como China e Rússia, que acabam por criar novos pólos de poder mundial,
poder antes concentrado apenas na mão de uma única superpotência. A guerra entre
Rússia e Ucrânia, com a ameaça do uso de armas nucleares pela primeira, abre um novo
capítulo nas relações internacionais.
Para Felipe Loureiro (2022), a invasão da Rússia à Ucrânia iniciada em 24 de evereiro

de 2022 representará um divisor de águas na história das relações internacionais do sé-
culo XXI. Em que pese o ato de confitos no continente europeu não terem sido novidade
no pós-Guerra Fria – vide os casos da desintegração da Iugoslávia (1992-1995), da guerra
em Kosovo em 1999 e das invasões russas à Geórgia em 2008 e à própria Ucrânia em 2014
(Península da Crimeia e região de Donbass) –, o confito em curso tem natureza distinta e,
logo, implicações também distintas para a segurança internacional. Trata-se não apenas
de uma guerra de dimensões maiores em termos de mobilização militar e de implicações
humanitárias em se tratando de reugiados, relativamente ao tempo decorrido de confito
até então. Na realidade, dada a centralidade geopolítica da Ucrânia para a Rússia e para a
OTAN, bem como a possibilidade de um transbordamento das hostilidades – no presente
ou em uturo próximo – para outras regiões do continente europeu, especialmente para
membros da aliança militar norte-americana, a guerra na Ucrânia constitui-se potencial-
mente como um dos casos raros daquilo queWilliam Sewell Jr. denominou de “eventos es-
truturais” (2006, cap. 8), ou seja, eventos que têm poder de transormar estruturas de lon-
go prazo no sistema internacional, uncionando como gatilhos para mudanças latentes.
Na questão econômica, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu nesta terça-

eira (26/07) sua previsão para o crescimento da economia global em 2022 e 20123 em
meio ao aumento da infação e uma desaceleração severa nos Estados Unidos e na China.
O órgão alertou que a situação ainda pode piorar. “A perspectiva tem cado signicati-
vamente mais sombria desde abril”, armou o economista-chee do FMI, Pierre-Olivier
Gourinchas. “O mundo pode car em breve à beira de uma recessão global, apenas dois
anos após a última. Segundo Gourinchas, as três maiores economias do mundo – Esta-
dos Unidos, China e zona do euro – “estão paralisando, com consequências importantes
para as perspectivas globais”. (Deutsche Welle)
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BRASIL
OS PRIMEIROS PASSOS NA PONTE PARA O FUTURO
Em2016, comadestituição dapresidenteDilmaRoussedo cargo - após umaunião de orças
envolvendo parlamentares dos partidos da direita e uma maioria do centro, parte do poder
judiciário, entidades representativas de grandes empresários, e, especialmente, a grande
mídia - acusada de “pedaladas scais”, um outro projeto de governo oi posto em prática no
Brasil, denominado pelo então presidente Michel Temer de “Ponte para o uturo”.
O projeto apontava como causa dos problemas do Brasil o ‘Estado grande’, ‘injusto’,

que precisa ser corrigido pela redução de direitos (inclusive constitucionais), o docu-
mento simbolizava essencialmente para 4 coisas: “um ajuste de caráter permanente (...)
nas contas públicas”, a mudança de leis “e até mesmo normas constitucionais” para ata-
car os “desequilíbrios de natureza estrutural” do Estado brasileiro, “evitar o aumento
de impostos” e a reversão do “desequilíbrio crônico e crescente” da previdência social.
Pois bem, ainda em 2016, tivemos aprovada a chamada PEC do teto dos gastos públi-

cos, EC 95/2016, congelando os investimentos em setores básicos como saúde e educa-
ção por 20 anos; (até 2036).
Tratando a justiça do trabalho como um “entrave” e com a promessa de criação de

até 6 milhões de empregos, já em 2017 governo e parlamento aprovaram uma reorma
trabalhista, excluindo 101 itens da CLT, retirando direitos, inclusive a gratuidade de
ingresso na justiça do trabalho, criando sucumbência dos honorários, que não poupou
nem aqueles eetivamente pobres, geralmente desempregados. Tal reorma barateou a
mão de obra, acelerando a criação de um enorme exército de trabalhadores inormais,
precários ou “por conta própria”, com rendimentos muito baixos, poucas e em alguns
casos, nenhuma proteção, pois, sem qualquer relação ormal de pertencimento a uma
categoria, acabou por enraquecer também as entidades sindicais e associativas.

OUTRO GOVERNO E A PONTE CONTINUA SEU PERCURSO
Eleito em 2018, Bolsonaro acirra o fuxo e mais um passo importante na lógica da ‘ponte
para o uturo’ é dado em 2019 com a aprovação da Reorma da previdência, cujas novas
regras valem tanto para os segurados do regime próprio, quanto aos do regime geral,
e, entre outras alterações, diminuiu o valor das aposentadorias e pensões, ampliando o
tempo de contribuição e idade, aumentou a alíquota paga mensalmente, prejudicando,
inclusive os já aposentados.

O FUTURO AINDA MAIS AMEAÇADO COM A PANDEMIA
Nesse contexto de retirada de direitos duramente conquistados, surge a pandemia do
novo coronavírus, e a ponte ca aindamais estreita e de diícil acesso aos trabalhadores.
Aumentou o desemprego, atingindo principalmente trabalhadores domésticos, sendo
que, mais uma vez, as mulheres oram as mais prejudicadas, pois, no auge da pandemia,
oram perdidas quase 1 milhão de vagas.
No Brasil, deesa de remédios sem ecácia (pelo próprio presidente da república),

atraso na compra das vacinas, pedido de propinas no ministério da saúde (como apon-
tou a CPI da Covid no senado), negacionismo e negligência por parte do governo ederal
(nada mais, nada menos que 4 ministros da saúde passaram pela pasta entre março de
2020 e abril de 2021) resultaram em mais de 680 mil mortos, e, em torno de 130.000
órãos, entre crianças e adolescentes...
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O nosso Sistema único de saúde – SUS - se mostrou extremamente essencial para os
brasileiros. Graças ao sistema e aos prossionais de saúde, a tragédia da pandemia não
oi ainda maior.

PRESENTE - O FUTURO AMEAÇADO
Com a ciência sob ataque, instituições e políticas públicas sendo desmanteladas, a des-
truição do meio ambiente avança em ritmo acelerado.
Com a fexibilização das leis de desmatamento e mineração, enraquecimento da FU-

NAI, e demais intererências constantes do governo ederal, corte de verbas para prote-
ção ambiental, resultaram na aprovação de 1.682 novos agrotóxicos para uso no Brasil
(muitos deles proibidos na Europa e América do Norte), impediram novas demarcações
de terras indígenas e validaram invasões de terras indígenas principalmente por mine-
radoras, inibem esorços de scalização de violações ambientais e combate ao desmata-
mento, queimadas e toda sorte de degradação.
Sob o atual governo, os ataques a educação e à cultura são constantes com declara-

ções de menosprezo a essas pastas, com expressivo corte de verbas, especialmente às
instituições de ensino, praticamente inviabilizando o uncionamento destes, pela ga-
rantia de água, luz, compra de equipamento, pagamento e contratação de uncionários,
investimento em obras, bolsas de assistência estudantil, entre outros.
Enquanto isso, boa parte dos recursos da união são destinados a beneícios e mordo-

mias a alguns segmentos como as orças armadas, (com aquisições milionárias de pro-
dutos como picanha, leite condensado e até comprimidos de Viagra), e ao chamado Or-
çamento secreto, cujo esquema já destinou aos parlamentares aliados do Centrão R$ 53
bi em recursos públicos, e são usados de orma secreta conorme conveniência política.
Analistas avaliam que esse pode ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil.
Nesse contexto, aumenta a desigualdade social no Brasil, com a concentração de ren-

da nas mãos de 1% da população, que em 2021 controlava 49% da riqueza nacional.
Voltamos ao mapa da ome! Apesar de termos um solo riquíssimo para a agricultura

e o uso de tecnologias no campo, o Brasil tem mais de 33 milhões de pessoas passado
ome, e em torno de 125 milhões com algum grau de insegurança alimentar. O uturo
alcançado até agora pela ponte, tem sido um uturo de miséria e desesperança para um
exército imenso de brasileiros empobrecidos.
Em paralelo, temos assistido desde a campanha eleitoral de 2018, um acirramento no

debate de cunho ideológico e de costumes, que se estendeu até os dias atuais, se apre-
sentando como uma cortina de umaça para que se desenvolva o projeto que privilegia
as privatizações, o aumento da desigualdade social, a diminuição de direitos da classe
trabalhadora, a corrupção nas alas do governo, o enraquecimento das instituições e dos
poderes, causando entre a população uma polarização imensa, vista especialmente nas
redes sociais, numa ideia de luta do bem (atual modelo ultradireita de governo) contra
o mal (esquerda e alas progressistas da sociedade), numa narrativa que envolve muitas
postagens montadas especialmente para esse m.

A PONTE CONTINUA COM A REFORMA ADMINISTRATIVA?
Emmeio a este cenário, o governo ederal manda para a câmara um Projeto de Reorma
Administrativa, a conhecida PEC 32/2020, que pretende acabar com o Estado da orma
como o conhecemos...
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O m dos concursos públicos, o aparelhamento do Estado, contratações precárias,
privatizações de serviços essenciais, como saúde e educação, e m da estabilidade e de
direitos dos servidores, m do Regime Jurídico Único (RJU), teoria da obsolescência/
robotização, estão entre regras da proposta, aprovada pela comissão especial na câmara
ederal, e irão aetar toda a população, especialmente os mais pobres.
Entidades representativas do serviço público como a Fenajud, Fenamp, Fenajue, An-

des, CNTE e correios, travaram uma verdadeira batalha durante todo o ano de 2021 e
até meados de 2022, em todo o país, e mais ortemente em Brasília, dialogando com os
parlamentares e sociedade, para barrar a Pec 32.

POLARIZAÇÃO: DOIS CAMINHOS NA PONTE DO FUTURO
A campanha para as eleições de 2022 oi muito acirrada e duas rentes antagônicas o-
ram mais votadas e seguiram ao segundo turno para disputa da presidência da repúbli-
ca. De um lado o atual presidente Jair Bolsonaro, e de outro, Luiz Inácio Lula da Silva.
A exemplo de 2018, quando cou amosa a notícia alsa de que nos governos do PT se

distribuíam kit gay nas escolas, as ake News disseminadas nas redes de comunicação,
principalmente via internet, são as protagonistas; O undamentalismo religioso com o
uso do nome de Deus e do diabo muito em voga, discursos de ódio, como, por exemplo,
o desejo de “uzilar a petralhada”, além de pautas moralistas, empobrecem o debate e
criam um clima de medo e tensão no país, com vários casos de agressões e até assassi-
natos motivados por discussão política.

O CONGRESSO E O FUTURO DO SERVIÇO PÚBLICO
O resultado das urnas trouxe um congresso ainda mais neoliberal, reormista, apesar de
um pequeno aumento de cadeiras ocupadas por parlamentares da esquerda. A ameaça
da Reorma Administrativa ser levada ao plenário da câmara ederal é constante e nos
põe alertas, desde seu envio, na orma de PEC n° 32, de 2020.
Algumas curiosidades nos chamam a atenção para os eleitos: 280 oram reeleitos;

Aumentou o número de mulheres, de 77 para 91, com a eleição de 2 deputadas trans; Em
torno de 50% dos parlamentares apresentaram patrimônio entre 1 e 10milhões de reais.
(258 são milionários); Nosso parlamento continua predominantemente de homens,
brancos (75%), velhos (300 acima dos 50 anos) e ricos;
Neste cenário, a pauta da reorma administrativa poderá encontrar terreno értil,

e só a luta da sociedade engajada com as entidades representativas dos trabalhadores,
como historicamente sabemos, poderá mudar os rumos e, buscando os materiais ne-
cessários, promovermos a construção uma nova ponte para o uturo, necessária, justa,
inclusiva e democrática.

O PARANÁ E OS REFLEXOS DE UMA PONTE EXCLUDENTE
No Paraná, como a eleição do Ratinho Jr. As diculdades para os servidores públicos
tendem a continuar, pois o plano de governo não menciona de orma clara a realização
de novos e necessários concursos públicos e valorização dos servidores; Nas propostas,
as ações se voltam mais à iniciativa privada, ao agronegócio e a construção de obras. O
retorno e ampliação das praças de pedágio, a relação com os poderes (com intererência
velada), são preocupações dos paranaenses, especialmente dos servidores públicos (in-
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clusive do poder judiciário) e de quem depende dos serviços, em especial os mais pobres.
Já a Assembleia legislativa do Paraná está ormada por 30 deputados reeleitos, sendo

que o PSD (Partido Social Democrático), do governador reeleito Ratinho Junior, se man-
teve como a maior bancada da Casa. 3 dos deputados se elegeram para câmara ederal,
24 novos, entre eles, Ana Julia, uma jovem, eleita pelo PT (Partido dos Trabalhadores),
com 22 anos de idade;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
No âmbito do TJ, as perspectivas em relação aos servidores também não são as melho-
res: a administração alega, de orma reiterada, que não há recursos para isonomia sala-
rial e nem para qualquer outro tipo de ganho real para os servidores, tendo em vista as
restrições nanceiras e orçamentárias, bem como o comprometimento de mais de 90%
do orçamento do Tribunal com olha de pagamento. Também a terceirização e inteli-
gência articial se apresentam como desaos a serem enrentados. As lutas e conquistas
serão cada vez mais diíceis, tendo em vista os ataques aos direitos dos trabalhadores e
dos uncionários públicos.
Contudo, em que pese toda essa injustiça nós conseguimos avançar graças à luta do

Sindicato e da categoria. Conseguimos a majoração do adicional de qualicação, o au-
mento do Auxílio alimentação, que pode ir a R$ 1.900,00 se o CNJ autorizar, consegui-
mos também a data-base dos dois últimos anos (certo que parcelada, mas está vindo) e
agora, a garantia de que a data-base deste ano está prevista na LOA.
Se olharmos para o lado, veremos que nossos colegas do Executivo estão há anos

sem reposição, acumulando mais de 30 por cento de perdas. Claro que isso não vai nos
desmotivar a continuar lutando, mas um pouco de empatia com o próximo também é
importante. Anal somos todos servidores públicos e todos trabalhadores. Quantos
aqui não possuem parentes, amigos, amiliares conhecidos que trabalham no Executivo
como proessores, policiais, entre outros, e sabemos da diícil situação em que se encon-
tram os colegas.

AS ENTIDADES E O SEU DEVER DE CASA
Tanto o Sindijus-Pr quanto a Fenajud estão na luta durante todo esse período, promo-
vendo amplos debates com a categoria, alertando para os riscos de elegermos candidatos
que não deendam o serviço público e não promovam políticas públicas que diminuam
as desigualdades sociais.
A Fenajud lançou em 14 de julho a plataorma da classe trabalhadora para as eleições

2022; Um documento com a pauta deendida pelas 3 ederações (Fenajud, Fenaju e Fe-
namp), sendo apresentado em vários estados, com espaço para que as demais entidades,
movimentos sociais e os candidatos se declarassem apoiadores da plataorma.
O documento oi dividido em 6 eixos temáticos: 1 - democracia e soberania popular;

2 - Democratizar o Estado, o Judiciário e o Ministério Público; 3 - Deesa dos serviços
e empresas públicas e valorização da(o)s servidora(e)s; 4 - Desenvolvimento econômico
sustentável com valorização do trabalho; 5 - Deesa das instituições e leis de proteção
trabalhista e sindicais e 6 - Direitos humanos e combate às discriminações.
O Sindijus-Pr tem participado de várias rentes, no intuito de proteger os servidores

para além das pautas nanceiras. A luta pela realização do último concurso público para
Técnico judiciário, a participação em várias comissões junto ao tribunal de justiça - em
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especial da comissão de combate ao assédio e de saúde, comitê gestor, além de acompa-
nhamento em Processos Administrativos Disciplinares, demonstram o cuidado do sin-
dicato para com a categoria.

QUE FUTURO QUEREMOS E PRECISAMOS?
Existe uma canção que diz que “o uturo não é mais como era antigamente”. Apesar da
contradição nessa armação, sabemos que o mundo passa por inovações tecnológicas
poderosas, que poderiam melhorar e acilitar a nossa vida, mas ainda estamos debaten-
do pautas remanescentes da idade média, com um undo de undamentalismo religioso,
teorias da conspiração e outras pautas ultrapassadas.
As reormas aprovadas recentemente não tiveram a participação dos principais ae-

tados, mas vieram “de cima pra baixo”, tirando direitos e piorando as condições de vida
“dos de baixo”, demonstrando que a ponte para o uturo imposta por um governo gol-
pista, sem a participação eetiva da sociedade em sua ormulação, não se sustentou.
Somente coalizões democráticas, com alianças realistas e inclusivas, poderão rever-

ter toda a gama de destruição de direitos e aumento da exploração dos trabalhadores que
temos na atualidade, e estruturar um projeto de nação em que caibam todos os cidadãos.
Uma nova ponte para o uturo deve ser construída não só por um governo popular,

mas com a participação do povo, que tenha por objetivo o empenho de todos para redu-
zir as desigualdades sociais, por uma justa distribuição de renda, combate à sonegação,
em prol do conhecimento e da ciência, da pacicação social, discutir o mundo do traba-
lho, a economia, a educação, o meio ambiente e as perspectivas de bem-viver, ou seja,
colocando-se o ser humano no centro de todo esse processo democrático.
A construção de uma nova e necessária ponte que conduza a uma transormação

social em nosso país talvez esteja longe, mas deve começar imediatamente, por mim e
por você, pelo uturo do país e da humanidade, anal, um outro mundo é possível. Eu
acredito, e você?
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UM OUTRO MUNDO É POSSÍVEL:
O PAPEL DO SERVIÇO PÚBLICO
E MOVIMENTOS SOCIAIS
NA DEFESA DA DEMOCRACIA1

Walkíria Olegário Mazeto
Presidenta da APP-Sindicato e Mestre em Educação pela UFPR

Não tenho nada no Guaíba
A não ser a vida.

Não tenho nada nas estradas
Só uns amigos meus,

Não tenho nada com as águas,
Somente o berço original
E esse berço se abraça
Na unimultiplicidade.

Pois cada homem é sozinho,
A casa da humanidade.

(Tom Zé)2

1. O inédido-viável de um outro mundo possível
Aqueda domuro de Berlim, a crise na União Soviética e do socialismo real, dentre outros
ocorridos nonal de 1980 e 1990, ez comque os liberais armassemque omdahistória
estava dado (FUKUYAMA,1992 ), e que, portanto, restava à humanidade um caminho
único que estava dado através do capitalismo neoliberal. E, ainda, seria esta a mais

1 - Texto organizado para Mesa de abertura do XIII Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do
Paraná (Conseju).

2 - Música composta para Fórum Social Mundial.
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importante orma de organização social inventada pelo homem.Havia um consenso nos
meios liberais que o pensamento neoliberal, as regras econômicas e políticas surgidas a
partir dele,era o único capaz de harmonizar omundo.Dardot e Laval (2016) chamamessa
percepção de naturalização do neoliberalismo e evidenciam isso utilizando-se de uma
rase do ensaísta rancês Alain Minc, segundo o qual o capitalismo “é o estado natural da
sociedade” e conclui que “a democracia não é o estado natural”, mas o “mercado, sim”,
daí porque não iria ruir (Alain Minc apud DARDOT e LAVAL, 2016, p. 14).
O Fórum de Davos, reunindo as maiores economias e empresariado do mundo, assim

como as agências internacionais como o FMI e o Banco Mundial, celebrava a hegemonia
do capitalismo. Thatcher no Reino Unido e Reagan nos EUA - bem como seus sucessores
- implementaram em seus países, com visíveis consequências para o mundo, uma
política de retirada de direitos trabalhistas e de Estado mínimo. No Brasil os governos
de Fernando Henrique Cardoso endossaram a política do pensamento único e seguia
ad stricto as políticas engendradas por estes governos, seus óruns de debate e pelas
agências internacionais neoliberais.
A promessa era de que todos estariam integrados à sociedade de consumo, dirigidos

pelas democracias liberais (LEITE, 2003), uma vez que a esquerda e seus movimentos
representavam o passado que não deu muito certo e eram como lhos e lhas do atraso
econômico mundial.

Até que…
Em Seattle no ano de 1999 um conjunto de movimentos sociais se reuniu em protesto
à reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) que aconteceria naquela cidade
no nal de novembro. Os/as maniestantes bloquearam ruas e impediram importantes
reuniões. Na batalha de Seattle, assim conhecida pela investida, repressão e violência
policial sobre os maniestantes, estavam reunidas mais de 50 mil pessoas, dentre as
quais, cerca de 30 mil, eram militantes sindicais (LEITE, 2003). Instaurou-se um grande
movimento antiglobalização e antineoliberalismo.
Este grande movimento, múltiplo e diverso, seria gestor do FSM (Fórum Social

Mundial) que ocorreu em 2001. Constituiu-se um Fórum antagônico ao Fórum de Davos.
O primeiro FSM aconteceu na cidade de Porto Alegre. Mais de 10 mil participantes se
reuniram para protestar e pensar saídas para o planeta. Pautas como meio ambiente,
economia, deesa dos povos originários, pobreza, desigualdades oram amplamente
discutidas nas Conerências, ocinas e depoimentos. É deste grande movimento que
surge a concepção de que “um outro mundo é possível”.
Beck (2005) indica que esta armação é ao mesmo tempo atualização e negação de

algo já dito em outros momentos de nossa história. Ao indicar que há outro mundo, não
nega-se o que é real e existente pelo capital,mas também anuncia-se ummundo diverso
e alternativo a este, uma possibilidade que se deseja ser viável.A rase “um outro mundo
possível” contrapõe-se e nega a ideia do mda história, do pensamento único neoliberal
e de que só há viabilidade para o mundo a partir do livre mercado e capitalismo, ao
mesmo tempo em que quer ser uma alternativa viável ao sistema e negar um certo
sentido utópico de não realizável que a maioria dos projetos anti-sistema apresentam.
Mas, esta viabilidade só ocorrerá pela reorma e ruptura do sistema e para chegar a isso
“é preciso mudar as regras do livre mercado ou contrapor a estas outras que privilegiem
o social e não o econômico” (BECK, 2005, p.52).
Esta concepção, de um alternativo que se realiza, é próxima da que oi apresentada

por Paulo Freire, de um inédito-viável, em sua obra Pedagogia do Oprimido (2011) sem,
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no entanto, apresentar grandes ormulações conceituais. Posteriormente, nas notas
nais4 de Pedagogia da Esperança o tema é retomado:

O inédito-viável é na realidade uma coisa inédita, ainda não
claramente conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um
percebido destacado pelos que pensam utopicamente, esses sabem,
então, que o problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar
realidade (FREIRE, 1992, p. 206)

E conclui-se que o:

inédito-viável é, pois, em última instância, algo que o sonho utópico
sabe que existe mas que só será conseguido pela práxis libertadora
que pode passar pela teoria da ação dialógica de Freire ou,
evidentemente, porque não necessariamente só pela dele, por outra
que pretenda os mesmos fns (FREIRE, 1992, p. 206).

Sendo assim, o sonho possível que se quer realizar só será conseguido à medida em
que homens emulheres se comprometam a realizá-lo, o que para Freire (1992) exige uma
atitude dialógica de abertura e instauração do novo. Na carta de princípios do Fórum
Social Mundial (2001) há o compromisso explícito com as transormações planetárias a
partir de uma participação ativa e práticas transormadoras que levem à construção de
um mundo-solidário.
A categoria reireana do inédito-viável mobiliza no sentido da transormação da

realidade, uma vez que esta mesma realidade é e está para ser modicada, desde que
construídas as condições necessárias para sua transormação. Estas condições estão
dadas à medida em que os sujeitos conscientizam-se a produzir estas circunstâncias e,
consequentemente, comprometem-se em transormar o mundo. Trata-se de uma busca
pela transormação da realidade, de azer possível o que este tempo histórico permite,
sem no entanto restringir-se a ele, mas a partir dele criar as condições para que, em um
uturo anunciado, se viabilize o que neste tempo ainda não é possível.

2. Serviço público e movimentos sociais comprometidos  
com um mundo possível, solidário e democrático
A categoria do inédito-viável que se apresenta em Freire (2011) e está, de certa orma,
no slogan do Fórum Social Mundial, nos az pensar e lutar por um mundo solidário e
democrático. No entanto, esta não tem sido uma tarea simples neste tempo atual. Não
que antes osse; aliás nunca oi sob a égide do capitalismo e mais recentemente sob o
neoliberalismo. Mas os tempos atuais trazem componentes a mais, com a ascensão do
neoconservadorismo e um ataque acista às instituições democráticas.
Vivemos no Brasil desde 2016 - e algumas análises assinalam o ano de 2013 como

ponto de infexão (SOLANO e ROCHA, 2019) - e de orma acentuada a partir da eleição
de Bolsonaro em 2018, uma distopia que oge completamente dos conceitos universais
de cidadania, solidariedade e de democracia.

3 - As notas deste livro foram escritas por Ana Maria Araújo Freire, companheira de Paulo Freire.
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EmdocumentoconjuntoaFENAJU,FENAMPeFENAJUFE(2022)chamamatençãopara
o ato de que desde 2016 a maioria conservadora do Congresso Nacional, impulsionada
pelo projeto neoliberal de Temer, que inclusive tinha o nome sugestivo de “Ponte para
o Futuro”, e de Bolsonaro, aprovou projetos que “retiram direitos dos trabalhadores da
iniciativa privada e do setor público, promovem o desmonte do Estado e das políticas
públicas” (FENAJU, FENAMP e FENAJUFE, 2022, p. 2). Fazem parte deste pacote de
retrocessos a EC 95 (BRASIL, 2016), a Lei das Terceirizações (Lei 13429, BRASIL, 2017a)
as Reormas Trabalhista (Lei 13457 BRASIL, 2017b) e da Previdência (EC 103, BRASIL,
2019).O resultado,destaca o documento das Federações, ao contrário do que era previsto
pelo governo tem sido,

o retorno da inação na casa de dois dígitos em 2021, o desemprego
em níveis crescentes, o aumento do número de desalentados e o
endividamento fnanceiro de parcela signifcativa da população,
fatores que aceleraram o empobrecimento das camadas
vulnerabilizadas e a degradação das condições econômico-sociais
da população brasileira, que regrediram rapidamente a ponto de o
país voltar ao mapa da fome em 2021, com mais de 100 milhões de
brasileiros sofrendo com insegurança alimentar e outros 20 milhões
passando fome. (FENAJU, FENAMP e FENAJUFE, 2022, p. 3)

A estes atores econômicos e conjunturais junta-se o ódio crescente que não é só
discursivo, mas que se maniesta na atual sociedade que contrapõe-se a qualquer noção
de solidariedade, justiça e igualdade. É como se retrocedêssemos aos labirintos da Idade
Média quando ainda não havia revolução rancesa, o mundo era explicado pela religião
e o estatuto da democracia estava longe de ser uma realidade. Este retrocesso tem sido
analisado por autores como Ranciere (2014), Levitsky e Ziblatt (2018) e Gallego (2018);
só para citar algumas obras recentes.
Este ódio espraia-se para um ataque sistemático às instituições democráticas. E

não ogem a essa regra os serviços públicos que os neoliberais insistem na lógica da
privatização.Issoé ato jáháalgumtempo,mesmoantesdosgovernosTemereBolsonaro.
No entanto, o que se verica nestes governos é uma oensiva nunca vista anteriormente.
Entre os anos de 2016 a 2021, realizaram-se 69 privatizações de empresas estatais
ederais. O Brasil antes de 2016 contava com 228 empresas estatais e hoje este número é
de 159, o que se congura como uma das mais intensas ondas de privatizações ocorridas
no Brasil. Este quadro é apenas das empresas ederais, mas os governos estaduais têm
constantemente eito privatizações em áreas como inraestrutura, energia e água. No
Paraná, são recorrentes as ontes que dão conta do desejo de privatização da Copel e da
Sanepar. É bom lembrar que parte da Copel já oi privatizada.
Mas não são só as empresas estatais que são privatizadas. Os serviços públicos,

como saúde e educação, têm sido ameaçados com programas de privatização. Só na
área de atuação da APP-Sindicato, agora mesmo o governo do Paraná abre edital para
o credenciamento de empresas educacionais privadas para a gestão administrativa,
nanceira e pedagógica de 27 escolas estaduais. No ano de 2020, em plena pandemia,
Ratinho Jr aprovou a Lei 20199 que extinguiu os cargos de uncionários/as de escolas e
permitiu a terceirização.
Empoucomaisdeumanoaterceirizaçãodosserviçosde limpeza,zeladoria,secretariado

nas escolas se mostrou ineciente e tem trazido constantes problemas para as escolas da
rede pública. O governo estadual entregou estes serviços, inicialmente, a 13 empresas.
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Os gastos totais chegam perto dos 500 milhões de reais (APP-SINDICATO, 2021). Os/as
prossionais terceirizados/as trabalham sobrecarregados/as, com os salários menores que
os contratados pelo PSS (Processo Seletivo Simplicado), isso quando não têm os salários
atrasados. Não obstante a isso, o governo gastou R$ 422 milhões com estes contratos, um
valor de R$ 178 milhões a mais do que se gastava com os contratos PSS.
Este ataque, que se mostra sistemático às empresas e aos serviços públicos, é

também um ataque aos princípios constitucionais que regulam os serviços públicos
e ao princípio undamental da dignidade humana previsto no art 1º, inciso III da
CF de 1988 (BRASIL, 1988), que só se realiza a partir do ato de que outros direitos
undamentais se concretizem, ainda que este undamento vá além, ou não se esgote
nestes direitos undamentais.
A educação é um dos direitos undamentais que dá consequência e objetiva o

undamento da dignidade humana, como são a saúde, o trabalho, a moradia, a liberdade
de expressão, entre tantos outros. Estes direitos desdobram-se em políticas públicas
e em garantias de serviços públicos à população. Para Rodrigues (2021) os serviços
públicos vivicam as políticas públicas e as tornam uncionais e neste sentido seriam
os serviços públicos meios, uma orma de institucionalização, para que se cumpra um
m, uma determinada política pública. Por exemplo, para que a educação se cumpra
como direito, se eetive como política pública, o Estado brasileiro oerece um sistema
público educativo em que se garante ao público de 4 a 17 anos, conorme prevê a EC 59
(Emenda Constitucional, BRASIL, 2009), a universalização ao acesso e a permanência
com qualidade a todas as etapas da educação básica.
Àmedida emque esses serviços sãoprivados àpopulação edeixados de ser oerecidos

e quando se sabe que quem os utiliza com maior requência são os mais pobres, a
populaçãoéesvaziadadedignidade.Quantomenoshumanidadeseexperimenta,menos
cidadania se tem e mais distante ca a democracia como um princípio participativo,
de equidade e de obtenção de cidadania. Há um conjunto de responsabilidades que vai
desde a eetividade da garantia do serviço público à população e que se dá a partir de
conjunto de políticas públicas que nada mais são do que diretrizes governamentais
demandadas pela sociedade e que promovem a dignidade da pessoa humana e sua
cidadania que deixam de ser eetivadas. Ao concorrerem para criar cidadania torna a
democracia aquilo que Rodrigues (2021) chama de um valor-meio, contrastando com
umvalor per si, e que serve a umprocesso contínuo de armação da própria democracia.
Neste sentido, conclui o autor (RODRIGUES, 2021), a democracia é uma construção
histórica que se utiliza de instrumentos como as políticas e os serviços públicos para
seu contínuo apereiçoamento.
Para que as políticas se eetivem em serviços públicos elas precisam ser disputadas

uma vez que o Estado brasileiro é permeado de interesses. Confituam-se interesses
de sindicatos e patrões, de governo e servidores, de movimentos sociais e interesses
privados.Enmhá disputa desde a entrada na agenda pública até que se estabeleça como
política e serviço público. E, assim, a própria democracia está em constante disputa.
Sabemos que um governo de concepção neoliberal tende a organizar as políticas

públicas numa perspectiva privatista. Nesta concepção, escolas charter ou vouchers
educacionais têm sido respostas e solução para o sistema educacional público. É por
isso que a Secretaria da Educação do Paraná não vê contradição em abrir um edital
para credenciamento de empresas da área de educação para operarem a gestão
administrativa, nanceira e pedagógica de 27 escolas do Paraná, algo que já ocorreu
em Goiás e Pernambuco, e é deendido por undações privatistas como a undação Itaú.
Os modelos de escolas charter são americanos e que para a proessora e pesquisadora



19

americana Diane Ravitch (2011) tem operado para o racasso do sistema educacional
daquele país. Autores como Freitas (2018), Klees (2018) Nazareth (2019, 2020), Adrião
(2017) têm discutido sobre este modelo de escola que chegou ao Brasil impulsionado
pelas políticas neoliberais. Aliás, uma obra de 1994 organizada por Gentili e Silva (1994)
com autores como Enguita, Frigotto, Gentili e Apple já denunciavam a impregnação da
concepção neoliberal na educação.
Mas, voltemos à questão que dá sentido a esta conerência inicial, que é sobre o

compromisso dos serviços públicos e dos movimentos sociais com um projeto de um
mundo solidário e democrático, um outro mundo possível, antagônico às políticas
neoliberais.
A categoria do inédito-viável nos ajuda a refetir sobre este caminho,mesmo que sob

circunstâncias em que a democracia está em constante disputa.
Como analisado, o inédito-viável está para ser realizado, nem que para isso as

circunstâncias sociais necessitam ser reormuladas ou superadas. Freire (1979), ao
alar do processo de conscientização e de superação de uma realidade e constituição de
uma nova realidade, assinala que esta possibilidade encontra raízes no compromisso
histórico, na orma como homens e mulheres avançam numa concepção de mundo e
constantemente são chamados a transormá-la. Ainda que não usasse a categoria do
inédito-viável nesta obra, Freire aproxima-se desta concepção ao denir o utópico como
algo possível de ser realizável: “a utopia não é o idealismo, é a dialetização dos atos
de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar
a estrutura humanizante” (FREIRE, 1979, p. 16) e, neste sentido, seria “a utopia um
compromisso histórico” com a humanização. Podemos dizer que este compromisso
histórico é também compromisso que está presente na categoria do inédito-viável e az
parte da agenda dos movimentos sociais e sindicais.
Desde o processo de redemocratização no nal dos anos 1970 e início dos anos de

1980, com o surgimento de um novo sindicalismo a partir das greves do ABC nos anos
de 1978 a 1980 e da criação da CUT no ano de 1983, o movimento sindical tem em seu
horizonte utópico e eetivo o compromisso com a democracia e na deesa dos serviços
públicos, até porque entende que são os serviços públicos os meios que garantem a
eetividade das políticas públicas e da própria democracia.
Por tanto, mesmo antes da Constituinte de 1988, em plenos anos de chumbo,

o inédito-viável era compromisso dos movimentos sindicais. E o mesmo podemos
dizer dos dierentes matizes de movimentos sociais que estão comprometidos com a
dignidade humana, a ecologia, o direito das diversidades, o antirracismo, o direito
à terra, entre outros. Quando olhamos para a história recente do Brasil não há como
desprezar a orça do MST em lutar pelo direito da terra, a quem historicamente este
direito tem sido negado. Ou mesmo da Marcha Mundial das Mulheres ou os dierentes
movimentos LGBTQIA+ que lutam pelas pautas eministas e direitos à dignidade das
pessoas LGBTQIA+ respectivamente; movimentos estes que desaam a sociedade
machista, patriarcal que se estabeleceu a partir do capitalismo.
AConstituição de 1988, chamada de constituição cidadã, é resultado das orças destes

movimentos. Se não oi exatamente o que pretendiam - e eetivamente muitas questões
sociais, trabalhistas e de garantia de direitos caram ora do texto constitucional - as
orças populares aglutinadas em torno destes movimentos zeram o que oi possível
para o momento histórico que vivia-se.
Agora, como o momento histórico passa pela escolha de novos governos estaduais

e ederal, é importante reerendar os projetos democráticos populares. E aqui azemos
eco ao documento das Federações dos servidores do sistema de justiça brasileiro
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(FENAJU, FENAMP e FENAJUFE, 2022, p. 5) que indica que o ano de 2022 é oportuno
para as mudanças no país e implementação de projetos que promovam políticas
públicas, a distribuição de renda, o crescimento econômico, a geração de emprego, a
melhoria salarial com reajustes reais, a distribuição de renda; restabeleçam os direitos
previdenciários; preservem o meio ambiente e ortaleçam o serviço público. A escolha
de Lula para o executivo ederal em 2023, mesmo diante de um legislativo conservador
e liberal, apoiado por uma rente ampla, é indicativo de possibilidades que antes eram
extremamente limitadas sob o governo Bolsonaro.

Conclusão:
Arendt (1989) ao escrever sobre o totalitarismo buscava compreender em que medida
as sociedades avançam para recrudescimento e que levou a Europa ao ascismo e ao
nazismo. Compreender, para a lósoa política alemã de origem judaica, não signicava
“negar o ultrajante, subtrair o inaudito do que tem precedentes, ou explicar enômenos
por meio de analogias e generalidades tais que se deixa de sentir o impacto da realidade
e o choque da experiência. Signica antes examinar e suportar conscientemente o
ardo que os acontecimentos colocaram sobre nós — sem negar sua existência nem
vergar humildemente a seu peso, como se tudo o que de ato aconteceu não pudesse
ter acontecido de outra orma. Compreender signica, em suma, encarar a realidade,
espontânea e atentamente, e resistir a ela — qualquer que seja, venha a ser ou possa ter
sido” (ARENDT, 1989, p.21).
O exercício constante de compreender o momento histórico que atravessamos,

carregado de seus signicados, tem sido tarea de todos,movimentos sociais e sindicais.
No caso da APP-Sindicato, assim como do Sindjus, pressupõe também resistir à política
sistemática e articulada no plano ederal e estadual de desqualicação dos serviços
públicos e seus servidores e servidoras, já que este momento se caracteriza pelo
constante ataque aos direitos e às políticas públicas. Ratinho Junior tem tentado, desde
de 2021, asxiar nanceiramente os sindicatos com o corte do consignado na olha
de pagamento, já que eles - os sindicatos - são um entrave à política neoliberal que se
estabelece no Paraná.
Bolsonaro e os ascistóides que o acompanham são sínteses do retrocesso e

recrudescimento das políticas econômicas, sociais e culturais no Brasil estimulando o
ódio na sociedade, a violência na resolução de confitos, a banalização do uso de armas
contra seus oponentes, que trata invariavelmente como inimigos, apostando cada vez
mais na instalação de um estado policial e uma república demilicianos sob seu comando.
Um governo de radicalização das pautas ultraconservadoras, como cou evidente na
campanha eleitoral de 2022. Seu governo tem sido marcado pela negação das políticas
em áreas sociais, como a educação, saúde, emprego, meio ambiente, entre outras. Sua
ação, durante a pandemia, com a morte de mais de 680 mil brasileiros que poderiam
ter sido mitigadas, oi desumana. Bolsonaro constantemente ataca com seus discursos
e ações a destruição do meio ambiente, tem sido indierente a morte de indígenas e
indigenistas, é misógino, racista e LGBTIQA+óbico. É constante no enrentamento às
instituições e poderes da república e aos princípios constitucionais e democráticos.
Neste cenário, nossa tarea central é a construção do inédito-viável de superação do

atual estágio de organização do capital, baseada na deesa da democracia, das políticas e
serviços públicos e undada na democracia participativa e no protagonismo popular. As
vozes múltiplas de Seattle possibilitaram o surgimento de outras tantas vozes a partir do
Fórum Social em 2001.Estas vozes anunciavam umoutromundo possível em que a razão
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seja o humano ou como está na epígrae deste texto, que seja a casa da humanidade,
única ao mesmo tempo que é diversa e múltipla: unimúltipla!
Se a história nos trouxe até este ponto, com seus ardos e alegrias, saibamos resistir e

construir as circunstâncias dierentes das que se anunciam. O anjo barroco que anuncia
a ruína e a destruição, descrito por Walter Benjamin (Benjamin apud LOWY, 2005) numa
reerência às orças do capital, não pode dominar nosso horizonte de expectativas.
Haveremos de ugir destas ruínas e do atalismo que estas orças impõem sobre nós.
Por isso nossa tarea revolucionária, de escovar a história a contrapelo (Benjamin apud
LOWY, 2005, p.70). Esta é urgente, constante e sinal de esperança. Esperança no sentido
reireano, do inédito-viável. A ascensão de um governo progressista e popular em 2023
já é um sinal de que novos tempos se anunciam.
Que assim açamos ser!
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Democracia a construir

Marcio Pochmann
Economista e Professor

Ademocracia representativa não se az plena quando a organização e apresentação
do mundo do trabalho se encontram rágeis e deslocadas da realidade como atu-
almente ocorre no Brasil.A recorrente adoção do receituário neoliberal a partir de

1990 ez com que a classe trabalhadora conormada pela sociedade urbana e industrial
osse proundamente erida de morte.
Até então, o projeto nacional desenvolvimentista iniciado com a Revolução de 1930

buscava transormar a antiga massa rural sobrante herdada da sociedade agrária em
proletários urbanos constituídos de cidadania regulada pelo acesso aos direitos sociais
e trabalhistas. Nesse sentido, o Sistema Corporativo de Relações de Trabalho centrado
na Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 denia o novo corpo social constituído
pela identidade da categoria portadora de carteira prossional e sujeito de direitos
consagrados pelo pertencimento ao sindicato e à proteção da Justiça do Trabalho.
Em plena virada para a década de 1980, quando sociedade urbana e industrial parecia

a se aproximar do seu auge, a virada de mesa imposta pela adesão passiva e subordinada
à globalização interrompeu a constituição de quase um século da classe trabalhadora
assalariada. Com isso, a relação salarial que se armava desde a abolição da escravatura,
em 1889 começou a ser rompida.
A infexão no sentido da estruturação do mercado de trabalho assalariamento seguiu

ao movimento de estagnação da renda per capita nacional movido pela transição do
modelo econômico de substituição de importações para o primário-exportador.
A desindustrialização marcou a virada no conjunto da estrutura produtiva que de
diversicada, complexa, articulada e internamente integrada se converteu cada vez mais
especializada, simplicada, desarticulada e externamente integrada.
As consequências para o mundo do trabalho oram imediatas, diretas e expressivas.

O desemprego aberto, desconhecido desde a Depressão de 1929, passou a ter presença
constante.
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Em maior ou menor medida, a essência da desocupação oi sendo travestida
em crescente massa urbana sobrante a viver de estratégias de subsistência. A nova
metodologia do desemprego introduzida na década de 1980 pelo Dieese permitiu saber,
em parceria com instituições públicas paulistas, que parte importante do enômeno do
desemprego permanecia oculto na pesquisa ocial da época.
Semcapacidadedeinterromperomovimentodedissoluçãodarelaçãosalarial,medidas

governamentais diversas e sucessivas oram sendo adotadas diante da desestruturação
do mercado de trabalho. De um lado, as iniciativas de convivência com a desocupação
expressas pela introdução do seguro-desemprego e pela prousão de programas variados
de garantia de renda crescentemente desconectados da trajetória laboral.
De outro, as ações governamentais contemporizadoras com a massa excedente da

mão de obra trataram de legalizar o rebaixamento do patamar de rendimentos e direitos
sociais e trabalhistas. Sob a denominação de modernização da legislação trabalhista,
a precarização laboral passou a ser ocializada pela fexibilização contratual, como a
ormalização da terceirização, dosmicroempreendedores individuais, demicroempresas
e da pejotização.
A reconguração do mundo do trabalho apontou para outro sujeito social, cada vez

mais distante e descrente da estrutura corporativa de organização e representação dos
interesses laborais. Sem identidade e pertencimento próprios da relação salarial, parcela
crescente da classe trabalhadora segue em busca de sindicatos contemporâneos com
a realidade atual, conorme destacado na publicação recém lançada: O sindicato tem
futuro? (Expressão Popular/FRL, 2022)
A representatividade coletiva, especialmente da classe trabalhadora, constitui

base undamental pela qual a democracia brasileira precisa avançar rapidamente. Do
contrário, o desbalanceamento nas orças sociais do trabalho se expressa na política
enquanto representação predominante do capital.
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Oadvento da pandemia da Covid-19 surpreendeu a sociedade globalizada. Contu-
do o que vem depois dela é um tanto quanto incerto e nebuloso, principalmente
no que diz respeito ao mundo do trabalho.

A pandemia de COVID-19 suscitou ações de prevenção que impactaram ortemente a
vida, a saúde e o trabalho. Entre elas o distanciamento ísico, o echamento de setores
da economia, a adoção do trabalho remoto e as medidas de prolaxia e higiene pessoal.
O impacto não decorre apenas do vírus, mas também está relacionado às ormas de

exposição e transmissão. Se o trabalhador não tem acesso à água, por exemplo, como
lavar as mãos? Se mora em casa pequena, comomanter o isolamento? Aqueles que exer-
ciam atividades essenciais tiveram que se deslocar para trabalhar. O vírus é apenas par-
te da equação. Temos que olhar para as políticas sociais, de renda e de trabalho como
um todo.
No início da pandemia, 95% dos municípios brasileiros não tinham UTIs. A capacida-

de dos sistemas de saúde para respostas está entre os determinantes sociais e inclui as
unções de vigilância, cuidado e atenção em saúde.
Para ummelhor enrentamento, era necessário um conjunto demedidas a serem ado-

tadas de orma coordenada. A redução da exposição se daria por meio de medidas não
armacológicas, como uso de EPIs e medidas de higiene. Não tivemos distribuição de
máscaras e álcool gel pelos nossos governantes.

A saúde do trabalhador
num mundo pós-pandemia

juliana Mittelbach
Enfermeira do SUS, Feminista Negra; Doutoranda em Saúde Publica na ENSP/
FIOCRUZ; Mestre em Saúde Coletiva pela UFPR; Coordenadora Executiva

Adjunta da Rede Mulheres Negras - PR; Vice-Presidenta do Conselho Nacional
de Promoção da Igualdade Racial; Integrante da Articulação Nacional da
Enfermagem Negra - ANEN; Integrante da Marcha Mundial das Mulheres
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Já a inecção se reduziria através de vacinas e com a vigilância de saúde para reduzir
a circulação de inectados, com a ampliação de testagem, isolamento de casos suspeitos
e monitoramento. Tivemos, porém, uma demora importante na aquisição e administra-
ção de vacinas e setores duvidosos que oram considerados essenciais, como academia
de ginástica, por exemplo.
Para casos graves, seria preciso adequação de oertas de leitos, quantidade de pro-

ssionais e condições de trabalho. Não tivemos isso de orma coordenada em todo país.
A taxa de ocupação de leitos de UTI no Brasil teve seu ápice entre março e junho de

2021. As pessoas entre 20 e 59 anos tiveram que ir para a rua trabalhar para manter a
sua sobrevivência ainda sem terem sido vacinadas. Não houve planejamento para que
circulassem com segurança. Transporte, serviços prediais, comércio e saúde tiveram
aumento de mortes de uncionários com emprego ormal, quando se compara os anos
de 2019 e 2020.
Além das consequências biomédicas, a pandemia trouxe consigo desemprego, pre-

carização das condições e vínculos de trabalho, aumento da jornada sem aumento dos
rendimentos, custos adicionais para os trabalhadores e problemas psicoemocionais.
Seja em serviços essenciais, ou seja, trabalhadores que não podem parar devido à

prossão que ocupam, ou em trabalho remoto, a pandemia do coronavírus aetou, e
muito, a orma de trabalho. Direitos trabalhista, modo de trabalho, acúmulo de unção,
entre outros, são os pontos que aetam os trabalhadores.
A tênue ronteira entre o trabalho e a vida, condição aforada pelo trabalho remoto,

impacta nos níveis e ormas de maniestação dos vínculos, repercutindo na saúde men-
tal dos indivíduos. As mudanças nos vínculos podem ser mais ou menos traumáticas
dependendo de determinantes sociais como a cor da pele, o gênero e a classe social dos
trabalhadores.
Arranjos alternativos de trabalho diante da COVID-19 com trabalhadores autônomos

e inormais em uma multiplicidade de congurações do trabalho (trabalho contingen-
cial, crowdsourcing, pejotização, uberização), não pode ser entendida como uma saída
privilegiada ao desemprego. Esses arranjos se caracterizam pela individualização, ra-
gilização das relações contratuais, fexibilização do tempo e deslocalização do trabalho.
A pandemia gerou diminuição da demanda de trabalho e de rendimentos dos traba-

lhadores, ampliando suas vulnerabilidades e reavivando debates. Precisamos discutir
sobre renda mínima e políticas de apoio social.
Nesse sentido, a pandemia amplicou a precarização do trabalho e abriu espaço para

novos estressores. A rápida adaptação ao trabalho remoto de caráter compulsório não
oi acompanhada ou precedida de preparação material ou psicológica. Trabalhadores e
gestores oram impelidos a adquirir habilidades aetivas para a comunicação mediada
por tecnologias, assertividade para buscar ajuda e suporte social de colegas e superiores,
aprender a regular os tempos de trabalho e descanso, equilibrar as atividades do trabalho
com as domésticas e regular os diversos estados aetivos que o isolamento exacerbou.
Os impactos na Saúde Mental nos pós-pandemia ainda precisam ser dimensionados.
As implicações da pandemia para as carreiras dos trabalhadores são destacadas com

base na necessidade de compreender os eeitos das dierenças sociais e consequentes
injustiças no desenvolvimento das carreiras em um contexto pós-pandemia, que pode
variar de acordo com amodalidade contratual do trabalhador (ormal x inormal), gêne-
ro, etnia e setor produtivo.
Como perspectivas uturas devemos estar alertas para como a evolução dos modelos

de trabalho e a transormação digital seguirá, que certamente vai propiciar contextos de
trabalho globalizados, pois a mobilidade será um requisito dispensável. Espera-se ainda
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um aumento de vínculos alternativos de trabalho, precarização e inormalidade, com a
permanência do modelo exploratório mediado pelos aplicativos, relação que dissimula a
responsabilidade das empresas e amplia as desigualdades pela ausência de garantias.
O cenário sociopolítico atual que estamos vivenciando, ressalta a necessidade de de-

batermos acerca das estratégias para o ortalecimento da saúde do/a trabalhador/a, como
meio de enrentamento ao processo de trabalho precário que vem sendo alicerçado pelo
capital na contemporaneidade.
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