
MANIFESTO DE ARARAQUARA CONTRA A REGRESSIVIDADE SOCIAL 

 

Os signatários deste Manifesto de Araraquara contra a regressividade social, 

componentes da comunidade universitária e de movimentos sociais do campo e da 

cidade, após debates realizados durante a I Jornada Pensando Direitos, ocorrida na 

Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista - Campus de 

Araraquara, no dia 24 de maio de 2017, por deliberação de sua Congregação, reunida 

em 28/04/2017, vêm a público repudiar as medidas, reformas e manifestações do atual 

governo federal que vão na direção de uma profunda, inoportuna e indesejável 

regressividade social no país. 

 A regressividade social referida se observa quando: 

1. Atitudes e manifestações, além de propostas e decisões, deste governo, fragilizam a 

solidariedade social e esgarçam os laços de cooperação e sociabilidade entre os 

indivíduos e grupos, promovendo a intolerância e a discriminação, ao desrespeitar 

diferenças, afrontar minorias, desconsiderar a existência da dívida social acumulada no 

país. 

2. O modo de agir e viabilizar as ações, adotado pelo governo – cuja legitimidade é 

questionável –, afronta as conquistas e valores democráticos e republicanos duramente 

conquistados pela sociedade brasileira, ao longo de sua história. A falta de diálogo e a 

desconsideração do governo e da maioria parlamentar às manifestações populares contra 

suas medidas, colocam em risco as instituições do Estado de Direito e a funcionalidade 

do sistema político representativo, ameaçando a própria governabilidade democrática. 

3. As mudanças constitucionais e legais propostas pelo governo afetam direta e 

dramaticamente a vida de todos os brasileiros. As emendas constitucionais do teto dos 

gastos públicos e da dívida dos estados congelam as políticas sociais por 20 anos, sem 

afetar o pagamento dos juros dos títulos da dívida pública às instituições financeiras que 

os detêm. A reforma trabalhista e o novo marco legal para contratação de serviços 

terceirizados retiram direitos conquistados desde 1930, fragilizando os trabalhadores nas 

relações com o capital e provocando deterioração das relações intrafamiliares. A 

reforma previdenciária afeta diretamente as condições de vida dos trabalhadores 

aposentados, com impacto terrível sobre as mulheres e sobre trabalhadores e 

trabalhadoras do campo. A Medida Provisória 759 impacta diretamente a estrutura 

agrária, transformando terras públicas (inclusive as que foram destinadas à reforma 

agrária) em mercadoria. O desmonte de órgãos públicos responsáveis por políticas 



sociais, com retirada concomitante de recursos orçamentários, consolida a 

desresponsabilização do Estado pela reversão das injustiças históricas contra setores da 

sociedade sempre explorados. A emenda constitucional que modifica os procedimentos 

para demarcação de terras indígenas, assim como um conjunto de projetos de lei que 

com ela se articulam revertem conquistas consagradas na Constituição de 1988. A 

reforma do ensino médio abre passo à privatização fatiada da educação pública e afeta 

os direitos das minorias ao eliminar conteúdos curriculares sobre diversidade cultural e 

de gênero. Os retrocessos orçamentários destinados à política de cotas universitárias e à 

pesquisa nas instituições públicas são passos para a reversão da democratização das 

universidades e torna a pesquisa refém dos interesses do setor privado. O aumento da 

criminalização e a judicialização das lutas sociais tentam desarticular as resistências da 

sociedade ao desmonte das conquistas. Essas e outras reformas são submetidas ao atual 

e submisso Congresso Nacional com o claro objetivo de destruir conquistas 

civilizatórias fundamentais para a existência, no país, de condições de vida, de trabalho 

e de sociabilidade minimamente equitativas e preservadoras da soberania nacional. 

 Os signatários deste manifesto reivindicam dos atuais governo federal e 

Congresso Nacional atenção aos clamores populares pela manutenção de direitos sociais 

e políticas públicas distributivas, pelo respeito ao Estado de Direito e ao tratamento 

respeitoso das diferenças e das condições das minorias. Ao mesmo tempo, conclamam 

todos os indivíduos e grupos que possuam apreço pelos valores democráticos e 

republicanos e pelos ideais de justiça social a se envolverem nos debates e atividades 

necessários à resistência contra toda forma de regressividade social, proposta ou 

praticada, por quem quer que seja, dentro ou fora do governo.  

 

Araraquara, 24 de maio de 2017 

  

 


