
 
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO A DETERIORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS 
HUMANOS NO BRASIL E AO ESGARÇAMENTO DE SUA PRÓPRIA NOÇÃO 

 
Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação Nacional          

dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e 07 de dezembro                
de 2019, repudiam os ataques às políticas de direitos humanos no Brasil, fomentados             
politicamente por quem deveria ser os seus maiores garantidores. 

Já se sabe que quando o bom exemplo não vem de cima, não adianta cobrar nada                
diferente dos que estão abaixo. E nesse caso em particular, os maus exemplos nessa área de                
direitos humanos dados pelo atual presidente brasileiro autorizam tacitamente, mas também           
explicitamente em muitas situações, ao desrespeito recorrente de toda a escala social. O policial              
da esquina se sente autorizado a não respeitar nada de princípios básicos de direitos humanos               
quando se depara com declarações públicas e ações de membros do alto escalão desse atual               
governo, em especial quando essas declarações vêm da liderança máxima do país. Cria-se,             
assim, um caldo cultural de desrespeito permanente aos direitos humanos no Brasil. 

Não por acaso, vivemos em um país com um verdadeiro genocídio da população negra,              
jovem e periférica em nosso país. Aqui se mata mais do que em muitos países em situações de                  
guerra. A violência no Brasil é estarrecedora e se dá, principalmente, nos grandes centros              
urbanos. 

Em nosso país, matam-se toda semana lideranças populares e sociais, sejam elas            
indígenas, LGBTIQ+, negros/as, do campo, da cidade, sindicalistas, religiosos, etc. Aqui,           
matou-se Marielle Franco, vereadora da segunda maior cidade brasileira, crime até hoje impune             
e que a sua solução aponta fortemente para o Palácio do Planalto. Aqui, no Brasil, um deputado                 
federal eleito teve que se mudar de país por sofrer ataques e perseguições sistemáticas por ser                
gay, como foi o caso de Jean Willys. Por essas bandas, encarcerou-se um ex-presidente da               
República sem provas, cassando os seus direitos políticos. 

Se esses casos ocorrem com figuras públicas proeminentes, é estarrecedor o que ocorre             
com as populações mais simples do país. Convivemos com um verdadeiro extermínio de nossa              
infância e juventude no Brasil, em especial a pobre, negra e periférica. O caso recente da                
matança policial em Paraisópolis, em São Paulo, quando a polícia se sentiu autorizada a entrar               
em um baile e sair atirando indiscriminadamente contra jovens. E o governo brasileiro, ao invés               
de assumir uma postura contra a barbárie, sugere uma legislação de excludente de ilicitude,              
excluindo qualquer culpa e autorizando a violência policial. Urge, mais do que nunca, retomar              
os direitos humanos em nosso país! Marielle, presente! Respeito a Jean Willys! Não             
esqueceremos jamais dos jovens chacinados em Paraisópolis! 
 
 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


