
	
	

ASSEMBLEIA	DOS	POVOS	E	MOVIMENTOS	EM	RESISTENCIAS	
Porto	Alegre	–	19	de	Janeiro	de	2017	

	
	

SISTEMATIZAÇÃO	DOS	RELATOS	DAS	PLENÁRIAS	
	
Plenária	de	Comunicação	e	Cultura	de	Resistências	
É	preciso	 reconhecer	e	 seguir	denunciando	permanentemente	o	papel	 central	 das	empresas	
de	 mídias	 –	 assumir	 a	 comunicação	 não	 como	 tema	 mas	 como	 elemento	 estratégico;	
Denunciar	 o	 ataque	 do	 governo	 golpista	 a	 comunicação;	 Que	 o	 FSR	 afirme	 a	 comunicação	
pública	 como	 direito	 e	 incorpore	 a	 comunicação	 como	 centro	 da	 estratégia.	 Entender	 a	
comunicação	com	agenda	estratégica	e	garantir	infraestrutura	para	que	isso	aconteça;	

Plenária	dos	Direitos	Humanos	
Pensar	 que	 o	 patriarcado	 e	 o	 neoliberalismo	 está	 imbricado;	 Contra	 a	 Reforma	 previdência;	
Reforma	Agrária	Popular;	Democratização	da	mídia;	Visibilizar	as	;utas	indígenas	–	contra	o	fim	
da	 demarcação;	 Enfrentar	 o	 colonialismo	 e	 genocídio;	 Entender	 os	 direitos	 humanos	 como	
direitos	e	não	 como	caso	de	policia;	Organizar	 como	classe;	Avançar	em	mecanismo	de	alto	
proteção;	 Denunciarmos	 a	 falência	 dos	 programas	 de	 proteção	 aos	 defensores	 de	 dh;	
Metodologia	de	mediação	para	encaminhar	temas	mais	concretos;	Avançar	na	construção	de	
constituinte	 sem	 monopólio	 dos	 partidos;	 Descriminalização	 das	 drogas	 com	 politica	 de	
redução	de	danos;	Contra	a	criminalização.	PROPOSTAS:	Apoiar	a	Adin	da	Contag	que	é	contra	
a	mudança	das	terras	de	fronteiras;	Moção	contra	o	fim	da	SMDH.	
	

Plenário	em	Defesa	dos	Serviços	e	Servidores	Públicos	
Prioridade	é	a	dos	valores	dos	serviços	públicos,	a	soberania	e	estado	nacional.	O	golpe	está	
retirando	o	estado	de	setores	estratégicos	e	estamos	perdendo	nossa	soberania.	Prioridade	é	
lutar	contra	as	PECs.	Prioridade	é	a	Greve	Geral!	
	
Plenária	de	Saúde	e	Defesa	do	SUS	
O	Conselho	Nacional	de	Saúde	está	presente	no	Fórum	Social	das	Resistências,	e	quer	somar	a	
luta	da	saúde	com	as	outras	lutas.	Respondemos	as	3	perguntas,	contra	quem	e	contra	o	que	
lutamos:	 contra	 a	 interrupção	 da	 democracia	 com	 o	 golpe;	 a	 retirada	 dos	 direitos	 sociais	 e	
trabalhistas;	 a	 onda	 conservadora;	 o	 desmonte	 do	 financiamento	 do	 SUS;	 desmonte	 da	
legalidade;	 a	 dependência	 externa;	 contra	 o	 entendimento	 de	 que	 saúde	 é	 gasto	 e	 não	
investimento;	 contra	 a	meritocracia	 no	 acesso	 ao	 serviço	 de	 saúde;	 contra	 a	 terceirização	 e	
privatização	 da	 saúde.	 Lutamos	 também	 contra	 a	 dupla	 porta	 de	 entrada	 nos	 sistema	 de	
saúde,	 contra	 o	 ódio,	 a	 criminalização	 da	 diferença	 de	 pensamento,	 o	 aniquilamento	 da	
diversidade	 de	 pensamento	 e	 ambiental.	 Os	 valores	 que	 a	 luta	 oferece	 a	 outro	 mundo	
possível:	 a	 democracia	 participativa;	 o	 direito	 dos	 trabalhadores;	 a	 saúde	 como	 pauta	 que	
aglutina	 para	 a	 resistência;	 inclusão	 social;	 protagonismo	 das	mulheres.	 Agenda	 para	 2017:	
Fora	Temer	e	Diretas	Já;	mobilização	dos	conselhos	locais	municipais	e	federais	em	defesa	do	
SUS,	com	protagonismo	nos	conselhos	de	saúde;	fortalecimento	da	democracia	participativa;	
denúncia	do	custo	social	do	enfraquecimento	do	SUS;	conferencias	como	espaço	de	resistência	
e	disputa	do	direito	a	saúde	-	há	uma	Conferência	em	novembro;		Conselho	será	trincheira	da	
disputa	de	narrativas,	primeiro	conselho	de	comunicação	e	saúde.	



	
	
Plenária	dos	Povos	Tradicionais	de	Matrizes	Africanas	
Quem	 lutamos	 contra:	 sistema	 político,	 mídia,	 grandes	 empresas	 que	 mantém	 regime	
trabalhista	opressor,	 todos	que	mantém	posturas	 colonizadoras	dentro	de	nós,	 responsáveis	
pelo	 sistema	 escravistas	 sequestrou	 e	 escravizou,	 aprisionou	 diversas	 gerações	 atrás	 das	
grades,	violou	direitos	sexuais	e	reprodutivos	das	mulheres,	criminalizou	sistema	alimentar	dos	
povos	de	matriz	africana.	Nossa	luta	garante	a	dignidade	e	identidade	de	todos	povos,	quando	
defendo	a	minha,	 defendo	a	dos	outros.	 	Agenda	2017:	 enfrentar	 as	diversas	 estratégias	do	
adversário,	como	a	ação	do	STF	contra	a	ALRS	que	torna	inconstitucional	forma	que	os	povos	
de	 matriz	 africanas	 se	 alimentarem,	 Fora	 Temer,	 Diretas	 Já.	 	 Como:	 criação	 de	 comitê	
internacional	dos	povos	tradicionais	de	matriz	africana	
	
Plenária	de	Resistência	dos	Povos	Internacionais	
Fórum	Social	da	Europa	–	Noruega:	Verificamos	o	fortalecimento	o	capitalismo	neoliberal,	um	
sistema	que	coloca	o	lucro	na	frente	dos	valores	humanitários	e	o	meio	ambiente.	Essa	é	a	raiz	
do	problema	atualmente.	No	sistema	da	UE,	como	as	corporações	têm	mais	vozes	e	poder	do	
que	 os	 representantes	 da	 sociedade	 civil,	 isso	 leva	 à	 destruição	 do	 meio	 ambiente.	 Os	
governos	falam,	mas	não	agem.	Nem	governos	nem	corporações	estão	dispostos	a	enfrentar	
os	 problemas	 que	 levam	 à	 destruição,	 aumento	 da	 desigualdade,	 gerações	 sem	 futuro.	
Resultado	 disso	 é	 a	 ascensão	 do	 extremismo	 de	 direita	 e	 do	 fascismo	 islâmico,	 que	 vem	
atacando	civis	europeus,	incentiva	o	ódio	e	a	não	solidariedade	com	os	refugiados	das	regiões	
que	 tem	 guerras	 causadas	 pelos	 próprios	 europeus.	 Isso	 ameaça	 paz	 na	 Europa.	 A	 guerra	
constante	contra	o	terrorismo,	que	se	torna	uma	guerra	contra	o	mundo	islâmico	e	o	mundo	
árabe,	e	o	aumento	da	hostilidade	entre	a	OTAN	e	a	Rússia.	Ciclo	vicioso,	violência	cria	mais	
ódio,	 refugiados,	 xenofobia	 etc.	 Precisamos	 lutar.	 Crise	 é	 oportunidade	 para	 repensar	 nossa	
estratégia,	 não	basta	 fazer	mais	 do	mesmo,	 não	 temos	 respostas	 claras.	 Procurar	 coisas	 em	
comum	e	as	lutas	que	podemos	levar	unificadamente	mundo	a	fora.	A	esquerda	precisa	criar	
alternativas	 sistêmicas	ao	atual	paradigma.	O	FSM	teve	mais	união	nos	movimentos	em	que	
havia	um	inimigo	comum	e	lutas	comuns	(ex	Bush,	guerra	do	Iraque).	O	movimento	climático	
tem	tido	sucesso	em	encontrar	objetivos	em	comum	que	unificam	e	superam	diferenças	que	
dividiam	 diversos	 movimentos,	 adotando	 o	 slogan	 "mudança	 do	 sistema,	 não	 do	 clima".	 É	
objetivo	de	 longo	prazo,	mas	não	temos	acordo	sobre	como	vamos	chegar	 lá.	Temos	eleição	
de	Trump	e	o	relatório	da	Oxfam	que	mostra	que	8	pessoas	detém	a	riqueza	equivalente	dos	
50%	mais	pobres.	Temos	que	nos	reunir	e	lutar	juntos	globalmente!	
	
Coletivo	do	Norte	da	África:	Obrigado	brasileiros,	é	uma	honra	e	obrigado	por	nos	inspirar	com	
essa	 força	 de	 resistência,	 por	 estarem	 aqui	 juntos.	 Nós	 vivemos	 e	 amamos	 com	 vocês,	
aprendemos	 com	 a	 América	 Latina.	 Nós,	 o	 Egito,	 Tunísia,	 fomos	 o	 coração	 do	 mundo	
recentemente,	 e	 mostramos	 que	 um	 povo	 do	 sul,	 esquecidos,	 preteridos,	 mostramos	 que	
jovens,	pessoas	podem	se	levantar	contra	as	injustiças	em	defesa	da	fraternidade	e	igualdade.	
Hoje,	 seis	 anos	 depois,	 a	 região	 está	 em	 guerra,	 com	 milhões	 de	 refugiados	 sem	 abrigo,	
presença	de	uma	mão	invisível.	A	Tunísia	permanece	uma	grande	esperança,	a	sociedade	civil,	
como	 o	 UGTT	 e	 Fórum	 de	 Direitos	 Econômicos	 e	 Sociais	 conseguiram	 construir	 uma	
Constituição,	 eleições	 livres,	 repasse	 pacífico	 do	 poder.	 Mas	 hoje	 estamos	 enfrentando	 a	
dificuldade	de	como	garantir	os	direitos	econômicos	e	sociais.	A	dinâmica	do	Fórum	Social	das	
Resistências,	 e	 as	 dinâmicas	 de	 todo	 mundo,	 estão	 sendo	 chamados	 a	 fazer	 renascer	 a	
solidariedade,	 um	 corpo,	 dar	 um	 espírito	 moral	 e	 de	 coragem	 a	 todos	 os	 povos	 em	 um	
movimento	mundial	contra	a	guerra,	contra	o	jihadismo,	fundamentalismo,	pela	paz.	A	guerra	



	
religiosa	das	civilizações	não	vai	acontecer.	Para	nós	a	solidariedade	tem	que	ser	baseada	na	
radicalidade	da	democracia,	 local,	participativa,	nos	comprometemos	dentro	dessa	dinâmica.	
Viva	 a	 solidariedade	 dos	 povos!	 Viva	 a	 primavera	 árabe!	 Viva	 a	 revolução	 tunisiana!	 Viva	 o	
Fórum	das	Resistências	e	Fora	Temer!	
	
Fórum	Social	EUA:	Movimento	dos	pobres,	pela	água,	educação	e	saude	dos	EUA,	e	do	Fórum	
Social	 dos	 EUA.	 Honrada	 de	 ver	 aqui	 o	 Brasil	 resistir.	 Fora	 Trump,	 Fora	 Temer!	 A	 crise	 tem	
criado	classe	de	desempregados	e	excluídos,	sem	futuro	no	capitalismo,	pela	primeira	vez	na	
história	dos	EUA	unifica	povos	originais,	negros,	 latinos	e	brancos	pobres.	A	história	dos	EUA	
sempre	dividiu	os	grupos	para	conquistar,	em	especial	para	assegurar	que	brancos	pobres	não	
se	 unifiquem	 com	 outras	 minorias.	 As	 condições	 econômicas	 atuais	 dão	 oportunidades	 de	
unificar	 grupos	 enquanto	 classe.	 Não	 é	 por	 acaso	 que	 na	 última	 campanha	 a	 utilização	 do	
racismo	 e	 da	 divisão	 de	 classes	 foi	 exacerbada.	 A	 violência	 estatal,	 militarização	 da	 policia,	
aprisionamento	 em	 massa,	 criminalização	 dos	 pobres,	 imigrantes,	 pessoas	 não	 brancas,	
crescimento	do	controle	corporativo	e	dos	meios	de	comunicação.	Está	bem	claro	que	os	dois	
partidos	 (republicanos	 e	 democratas)	 defendem	 os	 interesses	 das	 corporações.	 Essa	 ultima	
eleição	foi	um	referendo	sobre	o	sistema	econômico	e	político.	Todos	votaram	pela	mudança	
nas	primárias,	 e	na	eleição	50%	do	eleitorado	 votou,	e	 só	18%	do	eleitorado	elegeu	Trump.	
Isso	significa	espaço	para	a	criação	de	um	partido	trabalhista	independente,	não	amarrados	a	
Wall	 Street.	 Estamos	 tentando	 viabilizar	 isso,	 estimular	 unidade	 de	 classe	 nos	 diferentes	
movimentos,	 para	 superar	 o	 capitalismo	 e	 substituí-lo	 por	 um	 sistema	 	 econômico	 que	
favoreça	as	pessoas	e	a	mãe	terra.	Sabemos	que	o	poder	bélico	será	utilizado	para	que	a	gente	
lute	 entre	 nós	 e	 impedir	 essa	 união,	 temos	 que	 recusar	 aceitar	 que	 estamos	 contra	 nossos	
irmãos	pobres	em	outras	partes	do	mundo.	
	
	
Plenária	de	Educação	Sem	Mordaça	
A	Frente	Gaúcha	da	Escola	sem	Mordaça	participou	do	Fórum	e	quer	lembrar	que	nós	somos	
madeira	 que	 cupim	 não	 rói.	 Não	 vai	 ser	 fácil	 nos	 calar.	 Temos	 que	 resistir,	 lutar	 e	 criar	
alternativas	 contra	 o	 imperialismo,	 o	 golpe,	 o	 conservadorismo	 e	 esse	 ultra-neoliberalismo.	
Afirmamos	que	esse	golpe	jurídico-parlamentar-midiático	tem	elemento	mais	perverso,	que	é	
o	golpe	ideológico.	A	direita	saiu	do	armário,	e	agora	ela	quer	que	todos	e	todas	nós	voltemos	
para	 o	 armário.	 Que	 negros/as	 voltem	 para	 a	 senzala,	 mulheres	 para	 a	 beira	 dos	 fogões.	
Quanto	mais	pessoas	encarceradas	morram,	é	o	que	ela	quer.	Nos	colocar	de	volta	para	um	
lugar	de	onde,	 segundo	eles,	nunca	deveríamos	 ter	 saído.	Queremos	defender	questões	que	
nos	unificam	enquanto	povo,	nação,	pessoas	que	têm	direitos.	Defendemos	a	construção	de	
um	campo	amplo	e	democrático,	com	forças	da	esquerda,	democratas,	trabalhistas,	academia,	
movimentos	sindical	e	social,	intelectuais	e	todos/as	que	querem	lutar	contra	o	fascismo	e	em	
defesa	 de	 democracia.	 Defendemos	 a	 democracia	 e	 o	 Estado	 democrático	 de	 direito,	 a	
soberania	nacional,	os	direitos	da	classe	também	do	campo	e	da	cidade,	os	direitos	humanos,	
direitos	das	mulheres,	 indígenas,	povos	tradicionais,	negros,	LGBT	juventude,	ciganos	e	todos	
os	 povos	 do	mundo	 inteiro.	 Defendemos	 escola	 popular,	 cidadã,	 universal	 e	 emancipatória.	
Que	garanta	a	presença	de	todos,	independente	de	raça,	cor,	e	toda	especificidade.	
Encaminhamento:	
-	 Abrir	 espaços	 de	 livre	 debate	 em	 instituições	 é	 forma	 de	 resistir.	 Escola	 deve	 ser	 espaço	
acolhedor,	 com	atividades	diversificadas,	 com	gestão	democrática	em	que	 todos	 tem	direito	
de	participar.	Resistir	ao	discurso	de	ódio	e	lutar	por	educação	emancipatória.	
-	Defendemos	ocupar	as	ruas	com	nossos	direitos.	



	
-	Inserir	na	formação	de	professores	os	estudos	de	gênero,	segundo	a	2ª	CNAE.	
-	Defendemos	a	continuidade	da	lei	de	ensino	de	história	africana.	
-	 Resistir	 contra	 a	 retirada	 do	 estudo	 de	 gênero	 nos	 planos	 de	 educação	 estaduais	 e	
municipais.	
-	Temos	que	resistir	ao	pensamento	único,	a	mordaça	que	está	sendo	imposta.	
-	Resistir	à	reforma	do	ensino	médio.	
-	Cuidado	com	as	proposta	de	currículos	padronizados	e	centralizados.	
-	Defendemos	estado	máximo,	com	recursos	para	executar	políticas	universais	e	de	qualidade.	
Não	às	PEC	55!	
-	Defendemos	educação	como	bem	público.	
-	Propomos	que	a	Frente	Gaúcha	da	Escola	Sem	Mordaça	integre	a	FBP	e	a	Povo	Sem	Medo	
-	 Pensar	 formas	 de	 comunicação	 contra-hegemônicas,	 para	 enfrentar	 mídia	 tradicional	 e	 a	
Globo	em	especial.	
-	Defender	a	escola	como	espaço	de	alfabetização,	com	direito	de	aprender.	
-	Que	cada	um	tenha	direito	de	amar	quem	quiser,	como	quiser.	
-	 Divulgar	 leis	 que	 garantam	 a	 liberdade	 de	 ensinar.	 Assegurar	 as	 horas	 de	 trabalho	 para	
estudos	em	direitos	humanos	em	escolas	e	universidades.	
-	Assegurar	o	direito	à	ocupação	das	escolas	 como	 recurso	 legítimo	para	 lutar	por	educação	
laica,	universal	e	de	qualidade.	
-	Ações	de	cultura,	esporte	e	lazer.	
	
Plenária	Movimento	Socioambiental	e	Mudanças	Climáticas	
Todos	os	presentes	na	nossa	plenária	reconhecem	que	no	Brasil	vivemos	um	golpe.	
Quantas	 às	 ameaças	 contra	 a	 justiça	 ambiental	 e	 climática,	 vemos	 grande	 risco	 aos	
licenciamentos	 ambientais.	 Leis	 no	 Congresso	 tornando	 os	 licenciamentos	 cada	 vez	 menos	
rigorosos.	O	capital	é	o	próprio	Estado	e	enfrentá-lo	é	nosso	caminho	para	sobreviver.	
Usinas	 nucleares	 continuam	 a	 ser	 construídas.	 Vemos	 um	 grande	 apocalipse	 nuclear,	
informação	 tem	 que	 ser	 disseminada.	 Se	 armar	 de	 argumentos	 para	 ação	mais	 abrangente,	
com	 formação	 nas	 comunidades.	 Esquerda	 é	 refém	 da	 ideologia	 do	 progresso,	 precisa	
aprender	 o	 valor	 do	 controle	 dos	 recursos	 naturais.	 A	 Justiça	 como	 está	 é	 insustentável.	
Resistir	 à	 retomada	 de	 nossos	 territórios	 e	 nossos	 recursos	 pelos	 conglomerados.	 Esquerda	
nega	 a	 prioridade	 central	 no	 capitalismo,	 que	 é	 se	 apropriar	 dos	 recursos	 naturais.	 A	
apropriação	de	territórios	é	fundamental	para	o	ser	humano,	tudo	passa	por	isso.	A	esquerda	
não	tem	ouvidos	para	a	questão	ambiental	e	a	apropriação	dos	recursos	naturais.	O	garrote	da	
informação	exclui	as	pessoas	a	força,	pelo	monopólio	da	mídia	corporativa.	Grande	problema	é	
a	Justiça,	que	tem	que	funcionar	para	todos	e	todas.	É	preciso	organizar	o	povo	para	expor	os	
poderes.	 Desenvolver	 cultura	 de	 resistência	 e	 enfretamento	 da	 alienação	 e	 desmontar	 o	
aparato	de	alienação	em	massa	(TV,	cinemas)	que	nos	mantém	afastados	do	que	é	importante.	
O	poder	de	fato	está	no	capital,	não	no	Estado.	É	necessário	cortar	50%	das	emissões	de	gases	
(CO2,	metanos	e	oxido	nitroso)	já,	e	90%	em	alguns	anos.	Para	manter	o	aquecimento	em	1	a	2	
graus	de	subida	de	temperatura	média.	Senão,	ela	sobe	de	4	a	8	graus.	Dois	cenários	apontam	
que	 cada	 grau	 que	 suba,	 temos	 um	 bilhão	 de	 mortos.	 2	 graus,	 dois	 bilhões.	 8	 graus,	 seria	
praticamente	 a	 extinção	 da	 humanidade.	 No	 Brasil,	 os	 gases	 vêm	 principalmente	 do	
agronegócio:	 CO2	 com	 desmatamento,	 metano	 com	 gado	 e	 óxido	 nitroso	 com	 aditivos	
agrícolas.	Não	 a	 agricultura	 familiar.	Ocupar	 o	 Judiciário	 e	 cobrar	 que	 ele	 cumpra	 seu	 papel	
social.	Não	dá	pra	garantir	justiça	socioambiental	sem	o	Judiciário.	Ameaça	é	a	manipulação	da	
Globo.	Não	temos	acesso	a	informações,	porque	não	tem	interesse	em	nos	dar.	Que	se	analise	
a	correlação	de	forças	e	se	adote	a	desobediência	civil.	Temos	que	resistir	mesmo.	Vir	para	a	



	
rua	 defender	 o	meio	 ambiente.	 Esquerda	 tem	 que	 se	 apropriar	 da	 questão	 ecológica	 como	
essencial.	Tem	que	ser	política	de	Estado,	transversal	a	todos	os	órgãos	de	governo.	Defesa	de	
uma	 cultura	 de	 resistência	 e	 sobrevivência,	 em	 escolas,	 sindicatos,	 movimentos,	 para	 que	
possamos	 sobreviver	 à	 catástrofe	 climática	 que	 se	 avizinha.	 Construção	 de	 uma	 mídia	
verdadeiramente	contra-hegemônica,	financiada	pelos	movimentos,	em	especial	os	sindicatos.	
A	militância	pela	justiça	climática	atinge	todas	as	atividades.	
Agendas	de	luta:-	Fora	Temer,	Diretas	Já,	Greve	Geral!	
	
Plenária	Democracia,	Reforma	do	Sistema	Político	e	Cidades	Sustentáveis	
Registro	 de	 agradecimento	 e	 reconhecimento	 aos	 movimentos	 de	 Porto	 Alegre	 que	
organizaram	o	FSR.	Plenária	 teve	como	eixo	principal	a	questão	democrática,	com	3	olhares:	
questão	 do	 orçamento	 público,	 outro	 do	 sistema	político	 e	 as	 cidades	 sustentáveis.	 Sistema	
político	-	Por	sistema	político,	entendemos	a	questão	do	exercício	do	poder.	Numa	sociedade	
organizada	 na	 desigualdades	 de	 raça,	 classe,	 gênero,	 ao	 mesmo	 tempo	 reflete	 no	 sistema	
político	 e	 este	 garante	 a	 perpetuação	 dessa	 desigualdade.	 Precisamos	 modificar	 o	 sistema	
político,	porque	esse	que	temos	não	dá	conta	das	rupturas	de	que	precisamos	para	dar	conta	
dos	problemas	do	Brasil.	Falam	que	não	demos	conta	de	2016,	mas	como	nação	nós	ainda	não	
demos	 conta	 de	 1500.	 Precisamos	 de	 rupturas	 para	 isso.	 Cidades	 sustentáveis	 -	 na	 Rede	
Cidades	Sustentáveis	temos	o	objetivo	de	defender	a	ideia	de	cidades	sustentáveis	e	promover	
instrumentos	de	avaliação	e	análise	das	gestões.	Exemplo	da	Lei	de	Metas,	que	impõe	metas	
públicas	ao	gestor	municipal	e	esta	se	difundindo	em	vários	municípios.	Questão	orçamentária	
-	 Rede	 de	 Cidades	 do	Orçamento	 Participativo,	 que	 nasceu	 em	 2007	 e	 articula	 cidades	 que	
fazem	uso	dessa	 ferramenta.	Defendemos	o	esforço	de	 todos	os	movimentos	para	que	 suas	
cidades	tenham	o	OP.	Estimular,	forçar	e	articular	para	que	as	cidades	garantam	a	participação	
de	 seus	 cidadãos	 tanto	no	planejamento	quanto	na	execução	de	políticas	públicas.	 Também	
tem	o	papel	 de	 apoiar	 a	 implantação,	 que	discute	não	 só	o	OP,	mas	 a	 ideia	 de	 Sistemas	de	
Participação.	 Temos	 Conselhos	 com	 enorme	 caminhada,	 Conferências,	 que	 também	 são	
ferramentas	 de	 participação.	 E	 principalmente	 as	OSCs	 -	 e	 encontramos	 algumas	 que	 há	 20	
anos	não	trocam	suas	direções,	e	acabam	desaparecendo	por	causa	disso.	Precisamos	oxigenar	
nossas	OSCs.	Por	fim,	é	importante	uma	parceria	com	universidades	para	pesquisar	o	trabalho	
que	está	sendo	feito	na	área	e	também	sistematizar	esses	processos,	garantindo	a	memória.	
	
Plenária	Velhos	e	Novos	Movimento	de	Resistências	Econômica	
Debate	sobre	"Velhas	e	novas	economias	de	resistência",	registrando	a	participação	de	muitos	
movimentos	e	também	do	Paul	Singer.	Entendemos	que	á	uma	conjuntura	difícil,	do	ponto	de	
vista	do	processo	de	acumulação	do	capital,	que	tem	se	intensificado	nos	últimos	anos	com	o	
neoliberalismo.	 Mas	 nas	 contradições	 e	 resistências	 do	 povo	 tem	 se	 constituído	 uma	 nova	
economia	 das	 resistências,	 não	 capitalista,	 solidaria	 e	 popular.	 Essa	 nova	 economia,	
comunitária,	 assentada	 na	 apropriação	 coletiva	 dos	 meios	 de	 produção,	 na	 gestão	
compartilhada	 e	 coletiva,	 apropriação	 coletiva	 das	 riquezas	 e	 resultados	 do	 trabalho.	 É	 uma	
economia	 da	 vida,	 coletiva,	 cooperativa,	 democrática	 e	 sustentável.	 Os	 militantes	 dos	
movimentos	 sociais	 que	 tem	 nessas	 novas	 formas	 econômicas	 a	 base	 de	 organização	
econômica	 de	 suas	 comunidades	 entendem	 que	 esta	 nova	 economia	 é	 estratégica	 para	 a	
resistência	e	 transformação	da	 sociedade.	Essa	economia	 já	 construiu	 suas	 formas	históricas	
de	 resistências	 nas	 comunidades	 dos	 povos	 de	 matriz	 africana,	 os	 quilombolas,	 povos	
originários,	 com	 suas	 formas	de	produção,	 distribuição	e	 alocação	da	 riqueza.	 Está	presente	
nos	moradores	de	lixões	e	catadores	de	materiais	recicláveis	que	ensinaram	a	transformar	lixo	
em	riqueza.	Está	presente	na	luta	antimanicomial,	está	nos	assentamentos	de	reforma	agrária,	



	
na	cooperação	dos	agricultores.	No	movimento	de	mulheres,	no	movimento	de	população	de	
rua	que	busca	novas	formas	de	reprodução	da	sua	vida	econômica.	Está	em	todas	as	formas	de	
luta	 pela	 autonomia	 dos	 trabalhadores.	 Temos	 desafios:	 principal	 é	 que	 essa	 economia	 de	
resistência	se	torne	a	base	da	transformação	para	uma	nova	forma	econômica	e	novo	modelo	
de	desenvolvimento.	Mas	ela	não	pode	ser	só	para	a	redução	da	pobreza,	mas	pra	um	novo	
modelo,	 uma	 economia	 do	 Bem	Viver.	 Exige	 nós	 uma	 nova	 forma	 e	 cultura	 econômica,	 por	
meio	 do	 consumo	 responsável,	 do	 comercio	 justo,	 da	 defesa	 das	 formas	 coletivas,	
autogestionárias	 e	 autônomas	 do	 nosso	 trabalho.	 Precisamos	 promover	 a	 organização	 de	
redes	 e	 cadeias	 de	 produção	 e	 consumo,	 com	 defesa	 das	 economias	 locais.	 Defender	 a	
cidadania	dessa	nova	forma	de	economia	de	resistência,	que	exige	um	Estado	ativo,	que	possa	
desenvolver	políticas	de	apoio	e	fomento	a	essa	nova	economia.	Passa	pela	defesa	da	reforma	
agrária	 para	 que	 trabalhadores	 tenham	 os	meios	 de	 produção.	 É	 preciso	 que	 trabalhadores	
assalariados	e	autônomos	se	entendam	como	uma	única	classe	trabalhadora.	Nesse	momento	
no	Brasil,	golpe	está	levando	à	degeneração	do	Estado	de	cidadania	e	de	Direito,	que	precisa	
ser	reestabelecido	para	que	essa	economia	possa	se	desenvolver.	Economia	não	é	mercadoria!	
Vamos	desenvolver	uma	outra	economia!	
	
Plenária	das	Resistências	Urbanas	
Reuniu	 movimentos	 que	 atuam	 nas	 periferias	 das	 cidades	 do	 país.	 Discutimos	 como	 cada	
organização	está	vendo	a	conjuntura	e	fizemos	síntese	a	partir	das	3	questões	colocadas.	
Contra	 o	 que/quem	 lutamos,	 apareceram	muitos	 inimigos	 comuns.	 O	 primeiro	 é	 o	 modelo	
econômico	 capitalista,	 hoje	 representado	 na	 figura	 dos	 8	 homens	 mais	 ricos	 que	 estão	
reunidos	em	Davos	pensando	em	como	vão	travar	essa	guerra	contra	os	povos.	Outro	inimigo	
são	as	grandes	empreiteiras.	Lutamos	contra	o	estado	neoliberal,	os	latifundiários	que	detém	
propriedade	da	terra	no	campo	e	cidade;	lutamos	contra	governo	golpista	e	a	parcela	do	poder	
judiciário	 que	 ajudou	 a	 dar	 o	 golpe;	 lutamos	 contra	 os	 parlamentares	 que	 estão	 aprovando	
essas	 leis	 que	 estão	 destruindo	 nossos	 direitos;	 contra	 a	 elite	 conservadora	 e	 contra	 os	
megaeventos	que	destroem	a	vida	nas	cidades.	Quais	os	valores	que	podemos	contribuir	par	
ao	 novo	 mundo?	 Igualdade	 na	 diversidade,	 solidariedade	 dos	 povos,	 libertação	 dos	 povos,	
respeito	 à	 pluralidade,	 tolerância,	 autonomia,	 justiça	 social,	 controle	 social	 efetivo.	 Eixos	 de	
luta	 que	 se	 tornam	 as	 bandeiras	 e	 pautas	 que	 vamos	 trabalhar.	 Precisamos	 construir	 um	
trabalho	de	base	 junto	e	articulado	que	debata	a	cidade	que	queremos.	Precisamos	voltar	a	
fazer	 o	 velho	 trabalho	 de	 base	 que	 aprendemos,	 mas	 deixamos	 de	 lado.	 Voltar	 a	 amassar	
barro.	Precisamos	defender	uma	democracia	que	abra	espaço	de	fato	para	a	participação	das	
pessoas.	 Precisamos	 avançar	 no	 debate	 da	 politização	 da	 vida	 das	 pessoas,	 que	 precisam	
entender	 de	 fato	 o	 que	 está	 acontecendo	 na	 conjuntura	 para	 que	 venham	 par	 aas	 ruas.	
Retomar	 a	 capacidade	 de	mobilização	 popular,	 pois	 só	 com	muito	 povo	 na	 rua	 poderemos	
frear	 os	 retrocessos.	 Não	 deixar	 nunca	 de	 fazer	 a	 luta.	 Criar	 processos	 de	 resistência	 com	
criatividade.	
Em	 relação	 a	 Porto	 Alegre,	 será	 necessário	 criar	 uma	 unidade	 de	 luta	 contra	 esse	 Governo	
Municipal,	um	dos	mais	de	direita	dos	últimos.	Importante	seguir	com	processo	de	unir	nossas	
forças	para	resistir,	usando	o	trabalho	em	redes.	Somos	contra	o	ataque	à	democracia,	temos	
que	retomar	esse	conceito	e	dizer		que	entendemos	por	democracia	e	como	construí-la,	sem	
deixar	 que	 o	 termo	 caia	 no	 vazio.	 Combater	 os	 retrocessos	 na	 regulação	 dos	 processos	 de	
regularização	 fundiária	 representados	 pela	 MP759,	 através	 da	 articulação	 de	 emendas	
parlamentares	 e	 manifestações	 dos	 movimentos.	 	 Importante	 criar	 intercâmbios	 entre	 as	
organizações	 urbanas	 e,	 mais	 ainda,	 entre	 as	 ocupações	 já	 organizadas	 nas	 cidades,	 como	
forma	 de	 trocar	 experiências	 com	 esse	 novo	 sujeito	 coletivo	 que	 está	 em	 luta.	 Calendários	



	
importantes:	8	de	março,	importante	para	as	mulheres	no	campo	e	na	cidade,	e	estaremos	na	
rua	 contra	 o	 retrocesso	 e	 pelo	 fim	 da	 violência	 contra	 as	 mulheres;	 Abril	 Vermelho,	 que	 é	
agenda	importante	e	os	movimentos	urbanos	devem	se	somar;	Campanha	do	Despejo	Zero	e	
pela	Função	Social	da	Cidade	e	da	propriedade,	que	vão	aparecer	durante	o	ano.	Essa	cidade	
que	 a	 gente	 quer	 e	 sonha	 par	 aos	 trabalhadores	 não	 cabe	 no	modo	 capitalista.	 Precisamos	
propor	outra	 vida,	 outra	 cidade	e	quiçá	 voltar	 a	 falar	 do	nosso	 socialismo,	 como	bandeira	 e	
perspectiva	de	vida.	Não	queremos	essa	cidade	em	que	tudo	é	mercadoria,	e	só	vamos	superar	
construindo	outro	mundo	possível.	
	
Articulação	das	Juventudes	
Juventude	 resiste	 ao	 capitalismo	 e	 ao	 patriarcado,	 compreendendo	 que	 a	 desigualdade	 de	
gênero	e	homofobia	tem	essa	raiz	no	capitalismo	e	patriarcado,	e	com	ele	também	o	fascismo,	
os	oligopólios,	agronegócio,	capital	 financeiro	e	bancos.	Todo	esse	sistema	gera	mazelas	que	
nos	 atingem,	 como	 a	 fome,	 guerra,	 privatização	 da	 vida	 e	 do	 conhecimento,	 desemprego,	
meritocracia,	 criminalização	 dos	 movimentos	 sociais	 e	 de	 toda	 forma	 de	 luta	 que	 vai	 na	
contramão	 do	 sistema.	 Vivemos	 um	momento	 de	 resistência	 pós-golpe	 em	 nosso	 estado,	 e	
juventude	 cumpriu	 e	 cumpre	 papel	 importante	 nesse	 contexto.	 Ocupações	 transformam	
escola	s	e	universidade	novamente	em	espaços	de	luta.	Conseguir	debater	cm	o	jovem	negro	e	
da	 juventude,	que	a	periferia	esteja	na	 frente	para	debater	o	genocídio	da	 juventude	negra.	
Importância	 de	 combater	 ofensiva	 neoliberal	 e	 	 as	 reformas	 que	 vêm	 retirando	 direitos	 do	
governo	 Temer.	 Combater	 a	 onda	 fascista	 que	 assola	 e	 mata	 a	 juventude	 LGBT,	 negra,	 as	
mulheres.	 Criar	 corrente	 e	 luta	 pela	 paz	 para	 derrotar	 o	 ódio	 e	 a	 intolerância.	 Combater	 o	
sucateamento	das	universidade	pública,	em	especial	o	caso	da	UERJ	que	passa	por	grave	crise.	
Privatizações	das	nossas	riquezas	e	estatais,	como	é	o	caso	da	Petrobras	e	do	pré-sal.	Tivemos	
luta	importante	sobre	os	royalties	do	pré-sal.	Contra	a	privatização	dos	parques	e	pela	garantia	
da	meia	entrada,	para	que	juventude	tenha	acesso	a	cultura	e	ao	lazer.	Contra	a	criminalização	
dos	 movimentos	 sociais,	 que	 afeta	 também	 os	 movimentos	 de	 juventude	 e	 estudantis.	
Inimigos	são	os	golpistas,	a	onda	liberal	que	vem	tomando	conta	de	nosso	país,	como	Temer	e	
Cunha.	O	Oligopólio	midiático,	que	precisa	ser	democratizada.	Rússia	em	outubro	acontece	o	
Festival	das	Juventudes	que	vai	reunir	jovens	do	mundo	todo.	
	
Agenda	
Construção	da	Bienal	da	UNE	
Organização	dos	jovens	das	ocupações	
luta	contra	o	aumento	das	tarifas	
perspectiva	 de	 um	 encontro	 das	 organizações	 da	 juventude	 que	 participam	 de	movimentos	
sociais	do	campo	democrático	
	
Articulação	dos	Movimentos	de	Mulheres	
Presentes	na	Plenária	de	Direitos	Humanos,	estamos	construindo	agenda	em	torno	de	3	lutas:	
contra	 a	 reforma	da	previdência,	 que	atinge	 sobretudo	as	mulheres;	 contra	 a	 criminalização	
das	 mulheres	 e	 pela	 legalização	 do	 aborto;	 e	 "nenhuma	 a	 menos",	 luta	 contra	 a	 violência	
contra	as	mulheres	que	foi	incentivada	por	esse	golpe.	
	
AGENDAS	

- Bienal	UNE	–	29/01	a	01/02/2017	
- Conferencia	Nacional	de	Comunicação	em	Saúde	Março/2017	



	
- Criação	do	Comitê	Internacional	dos	Povos	de	Matriz	Africana	-	21/01/2017	–	10hs	–	

Porto	Alegre	–	Tenda	
- Conferências	Nacionais	–	janeiro	a	agosto/2017	
- Luta	do	08	de	Março	
- Abril	Vermelho	
- X	Encontro	da	Rede	do	Orçamento	Participativo	–	Final	de	Abril/2017	
- Encontro	Nacional	pelo	democratização	da	comunicação	03,04	Maio	de	2017	–	

Brasília/DF	
- Outubro	Rússia	–	Festival	Juventudes	-	Jornada	de	Lutas	da	Juventudes	
- Conferencia	Nacional	Vigilância	Saúde	–	Novembro/2017	
- Marcha	Mundial	do	Clima	–	final	de	novembro	a	inicio	de	dezembro	
- Campanha	Despejo	Zero	–	Função	Social	da	Propriedade	
- Campanha	em	Defesa	do	Trabalho,	Direitos	e	do	Patrimônio	Público	
- Campanha	Calar	Jamais	

	
	

SINTESE	DA	SÍNTESE	(PROVISÓRIA)	
	
O	momento	é	de	crise	social,	econômica,	democrática	e	ambiental	
A	democracia	e	todos	os	direitos	estão	em	risco	
Há	uma	ofensiva	neoliberal,	autoritária	como	ação	orquestrada	pelo	grande	capital;	
Esta	ofensiva	visa	dividir	os	povos	pela	guerra	e	as	violências	
Aprofunda	 a	 crise	 ambiental	 que	 põe	 em	 risco	 a	 manutenção	 da	 vida	 de	 bilhões	 de	 seres	
humanos	
Utiliza	o	patriarcado	e	o	racismo	como	parte	essencial	da	dominação	capitalista	
O	monopólio	dos	meios	de	comunicação	de	massa	são	essenciais	para	manter	esta	dominação	
	
A	tarefa	imediata	é	fortalecer	a	solidariedade	entre	os	povos	
Unir	as	lutas	e	movimentos	de	resistências	
Criar	metodologias	capazes	de	construir	ações	conjuntas	pela	superação	das	divergências	
É	Preciso	unificar	as	estratégicas	em	todos	os	territórios.	
	
Internacional	

- Movimento	Contra	os	Extremismos		
- Movimento	Mundial	pela	Paz	
- Saída	é	radicalizar	a	democracia	econômica,	social,	participativa	e	solidária	
- Ações	contra	racismo	e	o	patriarcado	
- Ações	em	defesa	do	clima	

	
Nacional	

- Fora	Temer	
- Diretas	Já	
- Greve	Geral	–	Volta	da	Democracia	–	Nenhum	Direitos	a	Menos	
- Fortalecer	os	protagonismos	das	mulheres,	dos	povos	negros,	das	juventudes,	dos	

povos	indígenas	e	das	populações	das	periferias	urbanas.	
- Saúde	Pública	como	força	para	unificar	as	estratégias;	
- A	comunicação	deve	ser	uma	agenda	estratégica	e	devemos	garantir	infraestrutura	

para	que	isso	aconteça;	



	
- Educação	como	base	para	uma	cidadania	que	respeite	os	direitos	e	as	diversidades	
- Enfrentar	o	poder	judiciário	que	faz	parte	dos	golpes	
- Radicalizar	a	democracia	e	a	participação	popular	priorizando	o	debate	sobre	a	

reforma	do	sistema	político	do	ponto	de	vista	dos	movimentos	sociais;	


