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Apresentação

A IX Conferência Nacional da Democracia Socialista realizada entre os dias 11 e 13 de junho de 2009 
consolidou um alto grau de unidade e de coesão política na compreensão e na organização da tendên-
cia para as tarefas que o próximo período reserva

Mais de 120 delegados e delegadas de 21 estados, além de quase cem convidados e convidadas, 
discutiram o anteprojeto de resolução apresentado pela coordenação nacional da DS e as propostas 
de emendas vindas das discussões nos estados e nas setoriais.

Na noite de sexta-feira, 12 de junho, um ato político marcou as comemorações de 30 anos da De-
mocracia Socialista. A mesa foi composta de forma representativa desses 30 anos e da evolução da 
presença da DS no partido, nos movimentos sociais e no país como um todo. A pluralidade constru-
ída nesses 30 anos, desde o sentido regional, passando por frentes de atuação diversas, até geracio-
nal, foi contemplada pelas falas.

Os companheiros José Eduardo Cardozo e Ricardo Azevedo, da Coordenaão Nacional da Mensa-
gem ao Partido, e Hamilton Pereira, do conselho curador da Fundação Perseu Abramo, participaram 
do ato. Em outro momento da Conferência, também se fez presente o companheiro Eloi Pietá, da Co-
ordenação Nacional da Mensagem. Falaram sobre a importância da intervenção da DS na construção 
da democracia interna do PT e na identidade socialista do partido. Também saudaram a Mensagem ao 
Partido como um movimento amplo de disputa do PT e a presença fundamental da DS nessa constru-
ção, garantindo sua contribuição sem buscar o hegemonismo, mas sim, a produção de sínteses e o for-
talecimento desse movimento.

Foi lançado na conferência, também, o Caderno DS 30 anos, com texto de Juarez Guimarães e pre-
faciado por Raul Pont, Nalu Faria e Tatau Godinho, que reproduzimos nesta publicação

O último dia da IX Conferência foi dedicado à organização e à comunicação da DS. Nesta publica-
ção apresentamos a resolução fi nal A crise internacional e a luta pela construção do socialismo bem como as 
demais resoluções.

São Paulo, agosto de 2009.

Coordenação Nacional da Democracia Socialista, Tendência do Partido dos Trabalhadores
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1. A humanidade encontra-se defrontada com uma 
crise de civilização em um sentido histórico amplo. 
Trata-se de uma crise sistêmica da globalização fi nan-
ceira. E nela estão presentes dimensões estruturais do 
capitalismo, como o predomínio do capital fi nanceiro, 
dos valores liberais como a apologia  dos mercados, 
do sistema de poder imperialista como a interação en-
tre o poder militar dos EUA e o capital fi nanceiro. Ela 
deve ser entendida como uma crise de civilização por 
três razões combinadas: evidencia a incapacidade dos 
EUA de organizarem o sistema capitalista mundial – 
seu sistema de poder, sua economia, seus valores – a 
partir do seu domínio ou liderança; ela vem vinculada 
à consciência incontornável de que os padrões e dinâ-
micas da civilização do capital são incompatíveis com 
a sobrevivência do planeta; ela demonstra que os gran-
des problemas da humanidade não podem encontrar 
solução duradoura nos marcos, valores e instituições 
do capitalismo.

2. Afi rmar que estamos em meio a uma crise da 
“civilização” capitalista, que estruturará as conjun-
turas históricas do século XXI, não signifi ca afi rmar 
que estamos diante de revoluções socialistas. Em ge-
ral, prevalecem no mundo contextos nos quais as for-

Resolução Política
Crise internacional e 
a luta pela construção do socialismo

ças anticapitalistas são muito minoritárias, em alguns 
casos, marginais. As tradições socialistas foram dura-
mente afetadas por três décadas  de domínio neolibe-
ral. Mas é fundamental compreender que está se abrin-
do uma nova época histórica na qual forças do socialis-
mo democrático podem se reconstruir, alcançar legiti-
midade e protagonismo, e abrir perspectivas para a su-
peração do capitalismo. Isto é verdade, em particular, 
para a América Latina onde o neoliberalismo tem sofri-
do nos últimos anos derrotas decisivas.

3. O alvorecer no século XXI dá-se num mundo mais 
turbulento, injusto e violento, marcado por confl itos 
interimperialistas, agressões dos Estados imperialis-
tas aos povos latino-americanos, africanos e asiáticos 
e confl itos sociais.  A autodeterminação dos povos, a 
paz e as liberdades democráticas sofrem a cada dia no-
vos ataques do capital.

4. Estão abertas as possibilidades para um reposi-
cionamento da esquerda socialista no século XXI. 
Esse processo, ao nosso ver, deve alinhar-se em torno 
de uma agenda que poderia ser assim proposta:

- avançar as experiências de programa de transição, 
alternativas ao neoliberalismo, criando novas perspec-
tivas históricas para o socialismo;

INTRODUÇÃO
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- aprofundar a luta anti-capitalista por meio de uma 
plataforma de democracia participativa e de desmer-
cantilização das relações sociais, dos bens públicos e 
dos direitos; 

- ampliar o espaço de renovação do internacionalis-
mo, criando novos marcos de integração das lutas dos 
povos e dos trabalhadores, levando ao centro da agen-
da mundial suas reivindicações e, em especial, na Amé-
rica Latina, avançando na criação de uma união demo-
crática das nações; 

- impulsionar a construção de uma plataforma da 
classe trabalhadora, a partir do fortalecimento das orga-
nizações sindicais autônomas, independentes e da sua 
unidade com os movimentos populares;

- intensificar as lutas contra a opressão das mulheres: 
a divisão sexual do trabalho, a violência sexista e o direi-
to à autonomia das mulheres sobre seus corpos;

- envolver a juventude nas lutas gerais pela emanci-
pação frente à exploração do capital, potencializando 
suas lutas específicas e suas formas de auto-organiza-
ção juvenis;

- construir nas lutas sociais e nos programas dos par-
tidos socialistas a conquista de uma perspectiva ecoló-
gica mundial, para derrotar a dramática depredação dos 
recursos naturais pela dinâmica da mercantilização; e

- posicionar o antirracismo como parte integrante de 
um programa emancipador, afirmando a luta pelas repa-
rações raciais, as ações afirmativas e políticas de igual-
dade racial.

5. No Brasil, a luta pelo socialismo incorpora o pro-
cesso da revolução democrática, no qual, por meio da 
soberania popular e da participação ativa da classe tra-
balhadora, são conquistadas reformas estruturais que 
ampliam o controle social sobre o Estado. Uma vitória 
da esquerda brasileira em 2010 tem o potencial de des-

lanchar uma dinâmica aberta de revolução democráti-
ca. Em perspectiva mais larga, a dinâmica da revolução 
democrática, em seu transcrescimento histórico, deve-
rá levar a um processo de transição assentado em prin-
cípios e valores do socialismo democrático.

6.A revolução do século XXI relaciona-se com um 
programa de transformação econômica, política e so-
cial com participação ativa da classe trabalhadora e do 
povo organizado, articulando a dinâmica de revolução 
democrática e popular que mobiliza tradições e seto-
res de graus distintos de consciência anticapitalista. Po-
rém, ela somente adquire sentido histórico se conseguir 
afirmar uma direção socialista. Isto porque o aprofun-
damento da dinâmica da participação e dos direitos se 
chocará cada vez mais com os domínios internacional e 
nacional do capital.

7. A atualização do programa antineoliberal no Bra-
sil tem uma dimensão democrática essencial sobre a 
qual viemos insistindo desde o início da experiência de 
governo nacional do PT. Além da sua importância para 
a agenda partidária, trata-se de uma tese que contribui 
para o posicionamento dos movimentos sociais, em es-
pecial da CUT, no sentido de atualizar, a partir de sua au-
tonomia, a plataforma dos trabalhadores e das trabalha-
doras ao contexto da crise atual.

8. Políticas antineoliberais – e anticapitalistas, em al-
gumas situações – de governos latino-americanos pos-
sibilitaram recuperação do nível de empregos formais e 
da renda do trabalho. Isso permitiu ao movimento sin-
dical fortalecer as negociações coletivas. Assim, a eleva-
ção real dos salários juntou-se a políticas redistributivas 
para fortalecer o mercado interno de consumo popular. 
A crise ameaça interromper esse ciclo.

9. A disputa na sociedade global em torno das sa-
ídas para a crise capitalista combinadas com a dispu-
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ta política e ideológica é o que organiza os posicio-
namentos das forças políticas em movimento. Existe 
forte pressão para que os instrumentos que consoli-
daram a hegemonia neoliberal ao redor do mundo se-
jam recuperados. A iniciativa do grupo dos vinte paí-
ses com as maiores economias (G-20) de revitalizar o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) – mesmo com 
um sentido mais multilateral e com a criação de novas 
modalidades de empréstimos sem as cláusulas mo-
netaristas e antipopulares – é uma tentativa da gran-
de burguesia internacional de resolver a crise confor-
me seu interesse. A Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) garante negociações comerciais que este-

jam acima das constituições nacionais e limita as pos-
sibilidades de políticas nacionais. A criação de uma 
nova estrutura de regulação do capital fi nanceiro in-
ternacional, que atenda aos interesses dos trabalha-
dores e da maioria dos povos do planeta, exige a su-
peração dos organismos e agendas que organizaram 
o capitalismo no pós-guerra (e seus desdobramentos 
neoliberais).

10. A esquerda socialista deve localizar-se nesse 
contexto defendendo medidas imediatas que reduzam 
os impactos da crise, principalmente sobre os empre-
gos, a renda e os direitos ao lado da disputa política 
que vise avançar o programa democrático e popular.

I - DERROTA DO NEOLIBERALISMO: SINTOMA DA CRISE CAPITALISTA

11. A quebra de uma parte grande do sistema fi nan-
ceiro dos EUA desencadeou uma crise de grandes pro-
porções. Mais que uma crise fi nanceira trata-se da cri-
se da globalização neoliberal. Diferente das crises fi -
nanceiras mais recentes, que ocorreram na semi-pe-
riferia do sistema e na forma de crises cambiais, essa 
atinge o núcleo do capitalismo. Ela assume um cará-
ter terminal da hegemonia neoliberal em vigor desde o 
início dos anos 80. E pode aprofundar-se em uma crise 
mais ampla do capitalismo se o movimento de esquer-
da e progressista for capaz de lutar por mudanças reais 
na ordem mundial.

12. Devido ao “papel dirigente” dos EUA na econo-
mia, de seu alto endividamento e à sua ampla penetra-
ção nos fl uxos fi nanceiros internacionais, a quebra (e 
reorganização) do seu capital fi nanceiro tem impac-
to mundial.

13. Não há um novo paradigma pronto para subs-
tituir o neoliberalismo. O keynesianismo que é reivin-
dicado hoje pelos mesmos operadores do projeto ne-

oliberal está muito longe de ser um corpo teórico co-
eso. Mais importante ainda, não se constitui em um 
programa sustentado pelas classes dominantes dos 
países centrais e muito menos por pactos políticos 
nacionais. Por isso, não parece haver condições nos 
países centrais para relançar programas a la New Deal 
(amplo programa de investimentos públicos para re-
duzir o desemprego, executado nos EUA depois da 
crise de 1929, que envolveu, também,  proteção social 
com seguro-desemprego, previdência, universaliza-
ção da educação e da saúde até então pouco desen-
volvidos nos EUA).

14. A eleição de Barack Obama para a presidên-
cia dos EUA se insere neste quadro. Seu governo está 
imerso nas contradições sociais crescentes dos EUA, 
mas está limitado no seu campo de ação pela defesa 
das posições geopolíticas dos EUA, pela pressão dos 
grandes lobbies fi nanceiros e grandes capitalistas, pela 
força da cultura liberal que historicamente organiza a 
consciência dominante dos norte-americanos.
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15. Hoje, o Estado capitalista nos países imperialis-
tas possui mais liberdade de ação do que em 1930. Não 
se pode subestimar a força acumulada pelo capital e as 
derrotas infringidas aos trabalhadores e às forças de es-
querda nos cerca de 30 anos de supremacia neoliberal. 
A ampla “liberdade” de ação dos Estados centrais para 
“salvar” bancos, seguradoras e financiadoras – ações 
sem qualquer crivo democrático ou mesmo de transpa-
rência na relação entre Estado e grupos privados – tem 
sido possível por causa do controle exercido por gran-
des grupos financeiros sobre o aparato estatal.

16. Se o projeto neoliberal de Estado previa a sua 
decisiva redução como produtor direto e como prove-
dor de serviços públicos, como financiador direto do 
desenvolvimento e também como um regulador forte 
do mercado, ele avantajava as suas funções de acumu-
lação, capitalização e agenciamento para os grandes 
capitais privados e financeiros.

17. Na América Latina, o auge da crise neoliberal 
encontrou forças populares em condições de disputar os 
governos e iniciar processos de superação do neolibera-
lismo – processos difíceis e tortuosos, mas com um po-
tencial anti-imperialista. Já nos países centrais, as condi-
ções políticas e ideológicas são muito mais adversas.

18. Em nossa região, a crise neoliberal não produziu 
imediatamente alternativas coerentes, desde o nosso 
ponto de vista socialista. Os limites estão relacionados 
à dinâmica própria das disputas institucionais e, em es-
pecial, a partir das condições em que elas foram trava-
das em termos da situação das forças impulsionadoras 
desses movimentos, das alianças e dos programas com 
os quais se travou a disputa. O potencial para que es-
sas alternativas se desenvolvam está presente pelo fato 
mesmo de que no interior delas estão forças sociais que 
podem vir a desenvolver uma perspectiva socialista. E 
porque essas alternativas derrotaram, ao menos provi-

soriamente, as forças capitalistas hegemônicas e mais 
internacionalizadas. Diferentemente de setores sectá-
rios – que passaram a dar ultimatos às direções desses 
processos de transição difícil – conseguimos compre-
ender que uma alternativa socialista não se produz nem 
de forma proporcional e nem de forma espontânea pela 
crise capitalista.

19. A crise atinge o crescimento econômico da Amé-
rica do Sul também pela redução do comércio exterior, 
em especial dos preços de produtos primários exportá-
veis. De forma diferenciada, conforme o grau de depen-
dência, a capacidade de gerar emprego e de distribuir 
renda passa a sofrer mais limitações. Essa nova situação 
tende a trazer novos problemas tanto para a integração 
sul-americana como para os processos internos.

20. Em nosso continente, a aliança oligárquico-im-
perialista está atenta à crise econômica, ao impacto so-
bre a economia de nossos países e ao potencial de ero-
são da legitimidade político-social dos governos pro-
gressistas. Trata-se de um momento para reciclar seu 
discurso, recompor bases sociais, recuperar terreno e 
dar marcha atrás nas conquistas sociais e democráti-
cas presentes – ainda que de forma distinta – nas expe-
riências dos governos latino-americanos de signo an-
tineoliberal. 

21.  O combate às iniciativas do imperialismo norte-
americano e das burguesias latino-americanas contra 
os governos progressistas é parte fundamental da nos-
sa estrategia no próximo período histórico.

22. O êxito ou o fracasso das forças populares con-
tra o imperialismo e a direita, visando ao fortalecimen-
to e desenvolvimento dos elementos populares de go-
vernos progressistas e ao avanço na transição para um 
modelo pós-neoliberal, definirá não apenas o papel da 
América Latina no Século XXI (se independente e unida 
ou se quintal dos EUA), como também, a própria face 
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da esquerda latino-americana – se uma esquerda com 
poder de convocatória social e capacidade de consti-
tuir alternativas anticapitalistas de massas ou se pe-
quenos grupos de propaganda socialista.

23. Os processos em curso na América do Sul pude-
ram sustentar sua legitimidade a partir do crescimento 
econômico e da recuperação parcial de soberania na-
cional. Agora, eles dependem mais da construção de le-
gitimidade política e da participação popular ativa para 
sustentar, aprofundar e enfrentar, desde o ponto de vis-
ta dos interesses do povo trabalhador, os novos confl i-
tos que estão no caminho. Nesse contexto, o desenvol-
vimento programático e organizativo das forças políti-

cas e sociais que estão à frente dos processos antine-
oliberais na América do Sul é decisivo para superação 
dos impasses previsíveis.

24. A derrocada no centro do capitalismo do para-
digma neoliberal, que já vinha demonstrando nos últi-
mos anos grande perda de legitimidade, cria um espa-
ço novo e mais amplo para a retomada da cultura socia-
lista, para a elaboração de programas pós-neoliberais 
e de movimentos que se relacionem mais diretamente 
com o socialismo.

25. Este novo período histórico pode ser, pois, de-
cisivo para a edifi cação do socialismo internacionalis-
ta do século XXI.

II - O BRASIL: PROGRAMA ANTINEOLIBERAL COMBINADO      
À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEMOCRÁTICO E POPULAR

26. Ainda que o Brasil, pelas ações do nosso gover-
no, esteja menos vulnerável e dependa menos do mer-
cado mundial do que outros países, o impacto da crise 
tem tido repercussões importantes na dinâmica eco-
nômica.

27. As medidas contra a crise internacional toma-
das pelo Governo Lula se concentraram, até agora, no 
restabelecimento dos circuitos de crédito, na isenção 
fi scal para setores com grande demanda de força de 
trabalho, no aumento do papel dos bancos públicos e 
na ampliação dos investimentos do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento). Este último é um instru-
mento fundamental para incidir sobre os gargalos his-
tóricos de infraestrutura, principalmente no terreno da 
habitação e do saneamento. Porém, como o próprio 
nome indica, ele é um programa de aceleração do cres-
cimento e não um programa de superação da crise.

28. São respostas insufi cientes, tanto para resistir 
aos impactos da crise, quanto para produzir novos pila-

res de organização da política econômica. A autonomia 
política da direção do Banco Central, de cunho conser-
vador, permitiu aprofundar o erro gigantesco de man-
ter os juros elevados quando a economia internacional 
já dava sinais de retração. A economia de recursos pú-
blicos obtida com cortes na taxa selic (cerca de R$ 8 bi-
lhões a cada ponto de queda) deve propiciar a expan-
são dos investimentos e das políticas sociais. O contrá-
rio – não redução da taxa de juros – provoca a desorga-
nização das contas externas – ao atrair capitais espe-
culativos, agravar a sobrevalorização da moeda nacio-
nal, com impactos sobre a redução da balança comer-
cial. Ademais, a política de câmbio fl utuante, adotada 
desde 1999, tem exposto o país à vulnerabilidade exter-
na e difi culta políticas de retomada do desenvolvimen-
to. Continua sendo necessário implementar o controle 
de capitais garantir a soberania nacional.

29. Recentemente, o Banco Central, em função de 
pressões oriundas da sociedade e internas do próprio 
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governo, vem baixando a taxa de juros. É preciso apro-
fundar ainda mais a queda da taxa selic e a redução do 
superávit primário. Assim, será possível maior liberação 
de recursos para as políticas sociais, para a habitação, 
saneamento e investimentos na infraestrutura econô-
mica do país. É preciso opor esta agenda à dos neolibe-
rais. Frente à crise, eles preconizam o corte dos investi-
mentos públicos. Em momentos de crise econômica, o 
governo neoliberal de FHC respondia com altas na ta-
xas de juros, elevação do superávit primário, cortes nos 
investimentos públicos  e aumento da carga tributária, 
medidas que ampliavam a transferência de riqueza aos 
rentistas e realimentavam a crise. 

A LUTA POLÍTICA EM TORNO DA CRISE
30. A oposição neoliberal havia identificado na cri-

se internacional e nos seus impactos sobre a econo-
mia brasileira uma bandeira para retomar as iniciativas 
para a disputa presidencial de 2010. O ataque conser-
vador à elevação do gasto público e ao papel do Esta-
do como planejador do desenvolvimento e como pro-
vedor de serviços públicos é ainda mais reacionário em 
um período de crise econômica. Por isso, não tem con-
seguido encontrar o eixo por meio do qual possa maxi-
mizar a visão do impacto destes efeitos. A perda de le-
gitimidade dos neoliberais – PSDB e do DEM, passan-
do por comentaristas e editorialistas da imprensa em-
presarial – tem provocado transformismos em seus dis-
cursos, buscando neutralizar a popularidade das inicia-
tivas desenvolvimentistas do Governo Lula.

32. Mas não é apenas a oposição neoliberal que cria 
entraves para o avanço rumo à plataforma democrática 
e popular. Outros elementos servem como bloqueios. 
Há o recorrente conflito do governo com a sua base so-
cial organizada, particularmente o movimento sindi-

cal. Iniciativas como a reforma da previdência, a Lei de 
Falências, a manutenção do fator previdenciário cami-
nham ao lado da não aprovação dos Projetos de Lei do 
trabalho escravo, da revisão dos índices de produtivi-
dade da terra, do Estatuto da Igualdade Racial, da Titu-
larização de Terras Quilombolas; além dos riscos de re-
trocessos ambientais que interessam ao agronegócio.  
Por um lado, são ações orientadas por buscas de ajus-
tes fiscais das contas públicas e, por outro, ocasiona-
das pela lógica da governabilidade conservadora, se-
gundo a qual os interesses das forças retrógradas con-
dicionam as definições do Congresso Nacional.

33. Mesmo com concessões ao neoliberalismo, o 
Governo Lula tem enfrentado a matriz teórica e progra-
mática geradora da crise, que no Brasil encontrou no 
PSDB e no governo FHC sua representação mais deci-
dida. É fundamental que seja fortalecida essa posição 
política com propostas e ações concretas de superação 
do neoliberalismo.

34. Assim uma agenda antineoliberal vem se impon-
do: necessidade inquestionável de geração de empre-
gos, de mecanismos de elevação da renda do trabalho, 
de investimento maciço em infra-estrutura social, de 
ampliação das políticas sociais emergenciais, além da 
permanência da constante disputa da ampliação do or-
çamento público em políticas sociais universais.

35. Resultado da opção pelo desenvolvimentismo 
e pela pressão da base social organizada em torno ao 
projeto democrático e popular, o Governo Lula produ-
ziu avanços importantes na realidade de grandes parce-
las do povo brasileiro. Políticas de transferência de renda, 
incremento da proteção social, ampliação do trabalho 
assalariado, agricultura familiar, retorno dos concursos 
públicos para contratação de servidores federais, exten-
são das universidades públicas dentre outras políticas e 
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programas, impactaram parcelas diversas da população 
brasileira. A política de valorização do salário mínimo, 
resultado da pressão popular e sindical, contribuiu para 
elevar a renda dos assalariados e dos que se referenciam 
nesse piso para produzir sua renda. O poder de compra 
do salário mínimo aumentou 40% entre 2004 e 2007.

36. O que está em jogo é a capacidade de aprofun-
dar a superação do neoliberalismo e avançar na imple-
mentação do projeto democrático e popular. Essa é a 
questão mais importante pela frente, inclusive no que 
toca à sucessão de Lula. Para tanto, será necessário en-
frentar a oposição liberal bem como os confl itos inter-
nos ao Governo, dada a sua composição tão heterogê-
nea. Isso requer que não sejam feitas mais concessões 
ao neoliberalismo e às oligarquias regionais. 

37. Como resposta imediata ao contexto de 
uma crise no capitalismo, é preciso defender o 
emprego, a renda e os direitos. O enfrentamento da 
crise exige a intensifi cação das mobilizações. É preciso 
ampliar a luta nos locais de trabalho e nas ruas pela de-
fesa do emprego, dos salários e dos direitos. A revisão 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a possibili-
tar maior margem para investimentos dos governos lo-
cais no serviço público, ampliando-o, é um passo sig-
nifi cativo nesse sentido. Tal modifi cação deve manter 
seus dispositivos que fortalecem a fi scalização e o con-

trole social sobre os gastos públicos, coibindo práticas 
irresponsáveis com as fi nanças públicas. O Governo 
Lula deve ser pressionado para empenhar-se na ratifi -
cação da Convenção 158 da OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho), que é um tratado internacional que 
cria limitações para as demissões em massa, impedin-
do, assim, a alta rotatividade que assola o mercado de 
trabalho brasileiro. Com o mesmo sentido, nosso Go-
verno deve assumir a tarefa de pressionar o Congres-
so para a aprovação da redução da jornada de trabalho 
sem redução de salários. Os investimentos e emprésti-
mos públicos devem ser condicionados a contraparti-
das de emprego e manutenção da renda dos trabalha-
dores. O PT e sua bancada parlamentar devem apoiar a 
iniciativa de auditoria da dívida pública, em tramitação 
na Câmara dos Deputados. 

38. Cabe ainda colocar em discussão e defender o 
uso da força econômica e fi nanceira do Estado diante de 
grandes empresas e ramos econômicos que usam a cri-
se (e anterior a ela, o seu próprio poder de mercado) para 
elevar taxas de lucro e comprimir salários e emprego. A 
proposta de câmaras setoriais deve ser retomada. 

39. O contexto atual possibilita maior disputa de 
projetos. A evolução da crise e seu enfrentamento  con-
dicionarão de modo decisivo o cenário da disputa das 
eleições presidenciais. 

III – A NECESSIDADE DE CONSTRUIR A PASSAGEM         
ENTRE OS DOIS PROJETOS ANTAGÔNICOS

40. É exigido à esquerda socialista um programa de 
transição para uma outra sociedade, mas também a re-
cuperação da sua identidade, em parte perdida nas últi-
mas décadas de hegemonia neoliberal.

41. O centro do desafi o pode ser formulado da se-

guinte maneira: como ultrapassar o desenvolvimentis-
mo através da transição para outro projeto organizado 
pelo socialismo democrático.

42. O desenvolvimentismo é uma escola de pen-
samento econômico que deve ser considerada aliada 
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na luta para derrotar o neoliberalismo. Porém, possui 
um duplo limite para a luta socialista. O ajustamento 
às formas da democracia parlamentar e aos arranjos 
corporativos combina-se funcionalmente com o ho-
rizonte capitalista regulado, isto é, o limite na sociali-
zação do poder político se vincula estreitamente aos 
limites na socialização do poder econômico.

43. A resposta à crise deve implicar um programa 
mais amplo que a recomposição da capacidade de 
crescimento econômico e de geração de empregos. 
Deve estar vinculada aos desafios para deslanchar o 
processo de revolução democrática. Dentre eles, des-
tacam-se: o desafio de tornar hegemônica a eco-
nomia sob controle público, reduzindo drastica-
mente o poder do capital e as relações sociais mercan-
tilizadas; e o desafio de estruturar o fortalecimen-
to do Estado desde um sistema nacional de de-
mocracia participativa, permitindo que seja inicia-
do um processo de transformação social com partici-
pação ativa da classe trabalhadora e do povo organi-
zado. O centro estratégico de um programa de cons-
trução do socialismo passa por transformar o Esta-
do via radicalização da democracia participativa e por 
submeter a economia ao controle público. Este con-
trole passa pelo planejamento democrático, pela pro-
dução estatal de bens e serviços, pela regulação dos 
setores sob controle do capital e pela constituição de 
uma economia autogestionária, sob o controle dos 
trabalhadores.

44. A caracterização defasada e obviamente equi-
vocada de círculos sectários de que o período histórico 
atual seria de simples resistência em função do domínio 
amplo no plano econômico do neoliberalismo  conduz 
a graves erros na ação política. Isso aparece, por exem-
plo, no desprezo a movimentos políticos e culturais que 

vêm resistindo e até infligindo derrotas parciais ao neo-
liberalismo. Isso conduz a uma visão marginal e minori-
tária da esquerda socialista que a limita a uma condição 
de simples propaganda e de resistência doutrinária. 

45. De outro lado, o combate à adaptação à ordem 
burguesa exige uma resposta histórica, tendo por base 
a tradição socialista revolucionária. O desafio de avan-
çar na direção de uma transição democrática ao socia-
lismo significa aprofundar o sentido público da proprie-
dade, contraposto à apropriação privada dos meios de 
produção. A reforma agrária, formas estatais de ges-
tão democrática, formas cooperativas e autogestioná-
rias, fundos públicos de investimento sob controle dos 
trabalhadores, bem como a legitimação de novos pa-
drões de regulação da propriedade privada se-
gundo o interesse público devem entrar na agenda no 
próximo período. Será também fundamental estruturar 
um sistema nacional de inovação que permita a apro-
priação para fins sociais de uma nova agenda de inova-
ções científicas e tecnológicas (com redução da jorna-
da de trabalho, superação de condições aviltantes ou 
perigosas de trabalho, priorização de tecnologias eco-
logicamente orientadas, priorização de investimentos 
em áreas científicas de maior benefício social).

46. Em um programa de transição ao socialismo, é 
central que seja alterado o atual modelo de pro-
dução e consumo, baseado em uma visão consumis-
ta, individualista, dependente das transnacionais, in-
sustentável desde o ponto de vista social e ecológico. 
A inserção desse tema na agenda de lutas sociais e na 
ação política governamental tem como objetivo a rede-
finição das prioridades de produção. Nossos esforços 
devem ser direcionados para um novo modelo de de-
senvolvimento que tenha como prioridade o bem-estar 
coletivo e a sustentabilidade socioambiental.
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47. Existe hoje uma nova consciência ecológica mun-
dial que, no entanto, está ainda longe de ser plenamen-
te incorporada à regulação econômica e ser fonte de no-
vos paradigmas de civilização. No presente, a humanida-
de está ameaçada dramaticamente por uma grande ca-
tástrofe se não houver uma mudança sistêmica radical 
nos próximos anos. O produtivismo e o consumismo su-
pérfl uo, a suposta racionalidade tecno-científi ca para fi ns 
de lucro, a mercantilização dos sistemas necessários à re-
produção da vida social, a utilização de fontes energéti-
cas predatórias, a constituição de paradigmas de vida ur-
banos associados ao progresso contrapostos à vida em 
natureza, estão enraizados na cultura do capitalismo. As 
tradições do ecossocialismo são, pois, fundamentais para 
fazer a crítica radical do atual paradigma e criar alterna-
tivas de vida social ecologicamente sustentáveis.

48. É preciso impulsionar medidas, programas e 
ações que associem ao desenvolvimento econômico 
os valores da solidariedade, da igualdade social, do in-
ternacionalismo e da liberdade. É necessário, portanto, 
um programa que caminhe nessa direção.

São questões centrais nesse programa: 
a) A conquista pública do planejamento e da inter-

venção em setores-chave, como petróleo, energia, re-
cursos naturais estratégicos, tecnologias necessárias 
ao desenvolvimento:

i. Garantir o monopólio estatal do petróleo, bem 
como da pesquisa, da lavra e do refi no;

ii. Recuperar a capacidade de regulação pública do 
Estado e garantir o restabelecimento e a amplia-
ção dos direitos trabalhistas, elevando pisos sala-
riais, previdência pública e experiências concretas 
de renda básica e de inclusão social;

iii. Uma política tributária progressiva e de prioridade 
dos tributos sobre renda, lucros e patrimônios.

b) Ampliação do papel e força dos bancos públicos 
de fomento e de serviços que permitam combater a es-
peculação e alavancar políticas de crédito e fi nancia-
mento essenciais para o desenvolvimento. Controle re-
publicano e associado ao objetivo do pleno emprego 
sobre a moeda e o câmbio, sem o que não há soberania 
nacional nem possibilidade de políticas de desenvolvi-
mento. Essas mudanças passam pela regulamentação 
do Artigo 192 da Constituição federal, que trata do sis-
tema fi nanceiro nacional, e que coloca como seu obje-
tivo o desenvolvimento para superar as desigualdade e 
promover o crescimento econômico:

i. Republicanizar a gestão do Banco Central e 
colocá-la a serviço do desenvolvimento, su-
perando a situação de autonomia política e fun-
dando em novas bases de responsabilidade de-
mocrática as suas funções técnicas de gestão da 
moeda, do câmbio e do crédito. 

ii. Avançar na desfi nanceirização da economia bra-
sileira, reduzindo qualitativamente a taxa de juros, 
o spread bancário e introduzindo a regulação dos 
capitais especulativos. 

iii. Consolidar uma nova estrutura de fi nancia-
mento de longo prazo da economia brasilei-
ra, incorporando um papel mais ativo dos fun-
dos de pensão e dos bancos públicos como in-
dutores do processo de desenvolvimento eco-
nômico. 

c) A construção de espaços internacionais, em es-
pecial na América Latina, que antecipem marcos de 
uma nova ordem internacional alternativa à ordem im-
perialista em crise. Esse esforço, naturalmente, está as-
sociado às iniciativas de crítica e de mudança frente às 
instituições internacionais, como o FMI, criadas pela 
ordem imperialista sob a hegemonia dos EUA:
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i. Na América Latina reside atualmente um cenário 
propício nessa direção. O Fórum de São Paulo se 
constitui numa importante rede de contato, socia-
lização de experiências, confiança mútua e unida-
de de ação dos partidos políticos. No entanto, é 
necessário que se desenvolvam outros instrumen-
tos, como campanhas e mobilizações continentais 
e nacionais contra os pilares da ordem neoliberal; 

ii. O Fórum Social Mundial, instrumento importante 
no período de resistência, precisa agora avançar 
para dar respostas, construir uma agenda políti-
ca que organize e mobilize o conjunto dos lutado-
res e lutadoras. É fundamental que os movimen-
tos sociais tenham a real direção deste processo, 
bem como o conjunto dos setores da esquerda, 
para ampliar e fortalecer ações anticapitalistas.

d) Incentivo e apoio aos modos não-capitalistas de 
produção e consumo, visando também aumentar o as-
sociativismo e os valores de solidariedade e trabalho 
coletivo por meio da economia popular solidária e coo-
perativa; avançar nas experiências de empresas e servi-
ços públicos estatais e não-estatais autogestionadas;

i. Garantir e respeitar a propriedade comunal da ter-
ra nas experiências que vivem os povos originá-
rios, ampliar o controle e a propriedade do Esta-
do sobre as terras e as áreas de preservação do 
meio ambiente;

ii. Reconhecimento da necessidade de equilíbrio en-
tre produção e reprodução. São necessárias po-
líticas que busquem romper com a atual divisão 
sexual do trabalho, que impõe para as mulheres 
o trabalho doméstico e de cuidados como uma 
atribuição exclusiva sua e que não é reconhecido 
como trabalho. As políticas para a produção de-
vem levar em conta o tempo gasto com a reprodu-

ção. Esta deve ser uma atribuição de homens, mu-
lheres e do Estado, que deve desenvolver políticas 
públicas e infraestrutura de apoio à reprodução, 
como restaurantes e lavanderias públicas, creches 
e escolas em período integral, entre outras;

iii. Realizar uma reforma agrária que potencialize e 
eleve o espaço histórico da agricultura familiar e 
cooperativa, integrando-a aos circuitos da econo-
mia solidária e de planos de desenvolvimento lo-
cal. Mais do que efetivar um compromisso histó-
rico de eliminar o latifúndio, trata-se de conceber 
uma reforma agrária adaptada ao século XXI, que 
incorpore novos paradigmas ecológicos, tecno-
científicos e novas formas jurídicas de proprieda-
de, contribuindo de modo decisivo para estabili-
zar o emprego e a produção de alimentos;

iv. Realizar a reforma urbana e um desenvolvimento 
territorial que enfrente os terríveis desequilíbrios 
regionais e injustiças sociais produzidos pelo de-
senvolvimento capitalista concentrador e criador 
de misérias absolutas e relativas no país.

49. Essas são questões factíveis, realizáveis, porque 
estão num nível de compreensão e consciência políti-
ca dos setores sociais que hoje são responsáveis pelas 
vitórias eleitorais que alcançamos. 

REFORMA POLÍTICA: CONSTRUIR 
O PROTAGONISMO POPULAR NAS 
DECISÕES POLÍTICAS
50. A democracia participativa é um questionamen-

to da democracia liberal elitista, organizada unicamen-
te por meio da democracia representativa e, no funda-
mental, via profissionalização dos partidos em redes de 
interesses privatizadas e fora do controle da cidadania 
ativa. O centro da reforma política pela qual lutamos é 
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exatamente o de vincular um novo sistema de regula-
ção dos partidos e das eleições, por meio do fi nancia-
mento público exclusivo e da fi delidade partidária, a le-
gitimação de formas avançadas de democracia partici-
pativa e deliberativa, de modo a criar uma nova dinâmi-
ca virtuosa de participação popular na política.

51. Em um processo de ascenso das formas da de-
mocracia participativa, a legitimidade e os direitos pú-
blicos devem ganhar mais peso e densidade até se tor-
narem hegemônicos, referenciais e diretores da dinâ-
mica econômica.

52. Concebido assim, a noção de um setor públi-
co - aliado à ampliação da democracia participativa e 
presença de um forte e amplo movimento dos traba-
lhadores - torna-se uma ferramenta fundamental para 
destravar impasses de legitimidade e de correlação de 
forças que impõem, entre outros, limites estruturais 
aos avanços da reforma agrária, à democratização dos 
meios de comunicação de massa e à formação de um 
setor fi nanceiro público dominante. Isto é, supera-se o 
impasse entre o limite estrutural dado pelas forças de 
mercado e uma estatização sem socialização de direi-
tos e de poder político.

53. O setor público fortalecido seria a mediação en-
tre a democracia participativa e um novo paradigma 
de desenvolvimento. Quando falamos em democracia 
participativa pensamos na formação de um espaço pú-
blico deliberativo que combina democracia parlamen-
tar, democracia semidireta (referendos, plebiscitos) e 
espaços, em graus diversos de institucionalização, de 
participação direta dos cidadãos e cidadãs. Trata-se de 
criar um sistema nacional de democracia partici-
pativa, que envolve uma crescente democratização do 
poder político, e se relaciona diretamente com a cam-
panha por uma reforma política.

54. Defendemos uma proposta de reorganização 
do Estado brasileiro segundo princípios democráticos 
que acumulem para uma transição ao socialismo, isto é, 
a partir de uma visão não liberal da democracia, assen-
tada na garantia e na ampliação de direitos - especial-
mente os direitos ampliados do trabalho, que incorpora 
diversas dimensões sociais dos trabalhadores - na críti-
ca ao predomínio dos princípios mercantis, e na consti-
tuição de uma esfera pública cada vez mais estruturada 
por processos de democracia direta e participativa.

55. Se a ampliação da intervenção do Estado for 
combinada com o controle social de suas atividades, 
os cidadãos e cidadãs ganharão mais poder de decisão 
sobre as próprias condições de vida. Deixar que a dire-
ção do crescimento seja defi nida pelo mercado, como 
se estas decisões fossem de natureza técnica, despoli-
tizadas, não só frustra os anseios da maioria da socie-
dade, como impede uma atuação mais efetiva do Esta-
do na tarefa de redução das desigualdades sociais, seja 
desconcentrando a distribuição da renda, seja por in-
termédio de políticas sociais que promovam uma efeti-
va melhoria no bem-estar social. Portanto, fortalecer o 
Estado e ampliar os espaços de participação social nas 
diversas instâncias decisórias é fundamental para que 
seja implementado um projeto legítimo de desenvolvi-
mento para o País.

56. Para garantir uma vitória democrática nessa dis-
puta por reformas populares do Estado, aprovamos, 
na resolução da VII Conferência Nacional da DS (2003), 
a proposta de criação do Orçamento Participativo 
nacional (OP-BR). Essa defesa terá força política se 
houver o convencimento das organizações populares 
e dos partidos de esquerda de que esse mecanismo al-
tera a esfera pública, possibilitando construir uma cor-
relação de forças favorável ao campo democrático e po-
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pular. Diversas questões e ganhos organizativos são fa-
vorecidos com a discussão do OP-BR:

a) Ao debater o orçamento federal, serão perce-
bidas as opções relativas à justiça tributária e dis-
tributiva. Assim, será possível verificar quem contri-
bui com os gastos públicos e perceber de que forma 
o pagamento de juros limita os recursos para as po-
líticas sociais;

b) O orçamento federal envolve o conjunto das políti-
cas sociais. Por isso, é preciso que a população se apro-
prie de uma visão da totalidade para tomar decisões. É 
preciso abrir todo o orçamento, os gastos de pessoal, dí-
vida pública, serviços essenciais, investimentos e ativi-
dades fins, projetos de desenvolvimento, bem como os 
recursos extraorçamentários disponíveis para financia-
mento através do sistema financeiro estatal;

c) Com o OP-BR, o movimento sindical e popular 
terá uma esfera pública com maior possibilidade de 
protagonismo da classe trabalhadora e povo organiza-
do. Emergirá com força a tarefa de organizar e mobili-
zar a população para defender nas assembléias do OP-

BR as bandeiras do movimento democrático e popular 
do nosso País.

57. É preciso, ainda, que os espaços de participação 
social sejam aperfeiçoados em seus instrumentos deci-
sórios. As dezenas de conferências nacionais devem ser 
incrementadas com mecanismos decisórios e de pla-
nejamento participativo.

58. A ampliação da democratização do Estado para 
a construção da cidadania ativa também deve abarcar 
a criação de mecanismos de controle social e participa-
ção nos espaços de decisão das empresas, bancos pú-
blicos e órgãos públicos de grande poder de interven-
ção em aspecto socioeconômicos, a exemplo do Con-
selho Monetário Nacional, que como defende a CUT, é 
urgente sua democraticação. 

59. A luta pela democracia participativa por meio de 
instrumentos como a definição do gasto público por 
participação popular direta e de conselhos setoriais 
como saúde, educação, assistência social, habitação 
popular, dentre outros, é um eixo estruturante básico 
para uma estratégia de transição ao socialismo.

IV – PAPEL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO CONTEXTO      
DE ACIRRAMENTO DAS DISPUTAS

60. O processo de superação da cultura neoliberal 
pode ser visualizado na mudança da agenda que organi-
za a cena política. A pregação das reformas neoliberais 
recuou de ênfase, audiência e legitimidade. O combate 
à fome, acesso à educação, desenvolvimento sustenta-
do, emprego, combate à corrupção sistêmica e ecologia 
agora vão ao centro da cena. São todas agendas de sen-
tido democrático e antineoliberais. Nas eleições munici-
pais de 2008, até os candidatos conservadores aderiram 

à pregação em torno dessa nova agenda social.
61. Uma dimensão decisiva da superação da cultura 

neoliberal e de formação de uma nova dinâmica de-
mocrática é o reposicionamento em busca de direi-
tos de setores historicamente oprimidos ou que foram 
profundamente afetados pelos efeitos do neolibera-
lismo: é o caso dos/as negros/as, das mulheres, dos/
as índios/as, dos homossexuais e da juventude. Uma 
dinâmica de revolução democrática no Brasil neces-
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sariamente terá que trazer mais à tona e exponenciar 
o feminismo, o anti-racismo, a luta indígena e os direi-
tos dos gays e lésbicas. Essas são questões sociais an-
teriores ao neo liberalismo. 

AGENDA: DESMERCANTILIZAÇÃO
62. O contexto atual favorece aos movimentos so-

ciais a ampliação de bandeiras políticas que elevam a 
consciência democrática e anticapitalista. Um progra-
ma que defende o reconhecimento de direitos e que 
questiona a mercantilização das relações sociais incen-
tiva novas energias de mobilização social, não apenas 
de luta contra o neoliberalismo, mas de criação de uma 
nova sociedade. Este programa deve ser liderado pelo 
socialismo democrático, o que tornaria muita estreita 
a margem de transformismo das forças de oposição ao 
governo Lula nas eleições de 2010.

63. A reversão do processo de mercantilização das 
relações sociais é uma diretriz que pode organizar a ação 
anticapitalista neste momento de crise internacional e 
que pode apontar, para os movimentos sociais popula-
res, o direcionamento rumo à alternativa socialista.

64. Os avanços recentes nas lutas das mulheres é um 
nítido exemplo. Ampliou-se a luta pelo reconhecimento 
como direitos de questões até então consideradas da es-
fera da vida privada, como a violência sexista e o aborto. 
Tem tomado força a crítica sobre a utilização do tempo 
de trabalho das mulheres como um recurso inesgotável. 
Diante de crises e desemprego, as mulheres são obriga-
das a estender os recursos, aumentando a sobrecarga de 
trabalho. Por exemplo, serviços que eram adquiridos no 
mercado voltam a ser produzidos no âmbito doméstico.

65. Conquista grande espaço político e ideológico a 
luta do movimento negro por políticas de promoção da 
igualdade racial, em especial sob governo Lula. A pres-

são social fez o Estado admitir a existência do racismo e 
a necessidade de políticas específi cas voltadas à popu-
lação negra. Exemplos são a introdução de cotas raciais 
nas universidades, o decreto de titulação dos territórios 
quilombolas, a Lei 10.639/03, que introduziu a história 
dos negros nos currículos e a criação da Secretaria Es-
pecial de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. 

66. O racismo é uma construção histórico-social da 
desigualdade. No capitalismo, esse fator serve para se-
lecionar o acesso aos recursos econômicos e ao poder, 
que assim estabelece a inferioridade dos negros, das 
negras, bem como das populações indígenas e a per-
manente desigualdade racial entre negros e brancos 
na economia, no poder e na sociedade. Nesse sentido, 
amplifi car o antirracismo em nosso programa signifi ca 
elevar a importância das políticas públicas de igualda-
de racial. São necessárias medidas estatais específi cas, 
que permitam promover os desiguais negros. Políticas 
que façam a reparação das perdas do passado e do pre-
sente, e adotem as ações afi rmativas e as cotas raciais 
para o acesso dos/as negros/as a direitos básicos, até 
então lhes negado. A aprovação dos projetos do Es-
tatuto da Igualdade Racial e da Universidade Interna-
cional da Lusofonia Afro-brasileira – UNILAB (Projeto 
3891/08), por exemplo, são passos importantes nesse 
sentido. Todas essas ações tomadas em conjunto con-
tribuem para uma sociedade pluralista e democrática.

67. Da mesma forma, ressalta-se a luta dos indíge-
nas pela demarcação contínua das suas terras, a exem-
plo da vitoriosa luta na Raposa Serra do Sol, a ampliação 
da luta dos ecologistas para assegurar a sustentabilida-
de nas políticas de desenvolvimento e pela reversão do 
desmatamento na Amazônia, além dos/as trabalhado-
res/as informais na batalha por espaços autogestiona-
dos de economia solidária.
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68. Temas como a violência, a drogadição, a pena de 
morte instituída nas vilas e favelas pelos governos pa-
ralelos da droga e nos bairros de classe média encurra-
lada pelo medo precisam ser enfrentados com cidada-
nia, solidariedade e políticas públicas. Estas devem par-
tir da desnaturalização das violências, buscar a compre-
ensão das causas e a reversão das condições concretas 
que as produzem. Devemos fazer a revolução democrá-
tica na segurança pública com base no respeito aos di-
reitos fundamentais previstos no texto constitucional e 
não com ações paliativas.

69. O movimento estudantil e o movimento sindical 
de educadores/as têm obtido vitórias importantes no 
sentido da reversão da mercantilização da educação. 
Hoje, há uma clara definição do Governo Lula pelo en-
sino público gratuito. O resultado tem sido uma expan-
são histórica do setor educacional público. É fundamen-
tal identificar que essa mudança traz outro enfoque para 
intervenção e disputa, agora no âmbito de um forte em-
bate ideológico, aprofundando temas de financiamen-
to das instituições públicas. A defesa da escola pública, 
gratuita, laica, democrática e integral para todos/as con-
tinua a ser a tônica e o eixo principal de nossa interven-
ção. Nesse rumo, é urgente uma regulamentação do se-
tor privado para inseri-lo nos padrões de estrutura e fun-
cionamento do setor público, impedindo seu processo 
de mercantilização e financeirização e colocando-o sob 
um maior controle do Estado.

70. A educação e a cultura são estratégicas no pro-
cesso de revolução democrática. A superação da socie-
dade desigual passa também pela inclusão das maio-
rias marginalizadas na produção do discurso, valores e 
regras. Novos conceitos de democracia e de público po-
dem ser produzidos se experimentados e aprendidos 
por gerações inteiras na escola e depois por experiên-

cias de democracia participativa. Isto se dará se garan-
tirmos a todas as crianças, adolescentes e jovens uma 
formação libertária, crítica, que combata toda a discri-
minação, que garanta o direito à diferença, à liberdade 
e à participação no poder. A educação utilitária, de pre-
paração para o trabalho, é insuficiente para produzir um 
novo patamar de qualidade de vida.

71. A arte como desdobramento do trabalho – ativi-
dade que separou o ser humano da natureza, o fez um 
ser ativo, um sujeito – é parte (tardia) do processo his-
tórico de tomada de consciência. Na obra de arte, ho-
mens e mulheres podem contemplar a sua criação, re-
conhecerem-se nela: a vida como obra coletiva dos se-
res humanos. Realiza-se, assim, uma objetivação do ser 
social, um momento decisivo da autoconsciência. Reco-
nhece-se como dono de sua própria vida e de seu des-
tino. Portanto, investir na produção cultural autônoma, 
descentralizada, que fortaleça raízes, identidades, per-
tencimentos e capacidade crítico-reflexiva é uma das 
condições para a transformação da realidade. É impor-
tante destacar que a economia da cultura já tem um pa-
pel significativo na economia brasileira, gerando empre-
go e renda e possibilitando a organização social de se-
tores populares. E, nesse sentido, o Estado deve regular 
o mercado e financiar a cultura independente e emanci-
patória da classe popular. 

72. Para reverter o processo de mercantilização de 
bens e serviços públicos, é preciso garantir que servi-
ços públicos como telefonia, energia elétrica, estradas, 
serviços de água e saneamento não se transformem em 
instrumentos de acumulação privada.

73. Nesse sentido, devemos recuperar a campanha 
pela anulação do leilão que privatizou a Vale, incluindo 
outra empresa pública privatizada, a Embraer. Após o 
Governo Federal ter aprovado, no Congresso Nacional, 
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medida possibilitando os bancos públicos comprarem 
bancos em difi culdade fi nanceira, podemos retomar o 
debate sobre a reversão da privataria promovida pelos 
Governos FHC.

MOVIMENTOS POPULARES NA OFENSIVA
74. O centro da disputa tem relação direta com os 

rumos do Governo Lula – e em algum grau, tem relação 
com as experiências de governos populares e progres-
sistas do nosso continente. Essa disputa gira em torno 
da conformação de uma plataforma antineoliberal que 
considere as possibilidades abertas pela crise econô-
mica e o projeto com o qual disputaremos um novo go-
verno para o país em 2010.

75. As organizações mais representativas dos inte-
resses populares, que se encontram na Coordenação 
dos Movimentos Sociais (CMS), podem transcender 
sua ação para a 1) retomada de uma luta mais ampla pe-
las reivindicações da classe trabalhadora e para 2) uma 
estratégia de superação dos entraves que, na política e 
na economia, bloqueiam a construção do projeto de-
mocrático e popular.

76. A tarefa central, nesse campo, é a unifi cação da 
classe trabalhadora e das principais organizações po-
pulares do país em torno da Plataforma da Classe 
Trabalhadora para 2010. A resolução da  CUT de fe-
vereiro de 2009 afi rmava a sua estratégia: “Queremos que 
a superação da crise resulte na construção de um modelo alterna-
tivo, democrático e popular com horizontes transitórios para a so-
ciedade socialista. A ação da CUT, nesse período, deve se orientar 
para que a disputa em torno do projeto que desejamos seja vitorio-
so, inclusive em 2010, e para o fortalecimento da unidade do cam-
po democrático e popular, objetivos indissociáveis e que tem na nos-
sa Central uma ferramenta imprescindível”. Devemos reivindi-
car essa formulação.

77. O grande desafi o para o povo trabalhador é ir 
além da resistência e defesa de seus direitos e conquis-
tas sociais. É preciso seguir no deslocamento da corre-
lação de forças em seu favor. Trata-se de consolidar as 
condições para a realização de reformas democráticas 
e populares que ampliem o controle social sobre o Es-
tado e o grande capital, que reforcem a auto-organiza-
ção popular e uma consciência democrática e socialis-
ta entre as amplas massas da Nação.

A construção do PT no período atual

78. Nossa intervenção na construção do PT no atu-
al período combina quatro aspectos:

- a preparação do PT para a grande disputa de 2010;
- a disputa de hegemonia para um programa de re-

construção socialista do partido;
- a construção de um movimento amplo em torno a 

uma plataforma de reconstrução socialista do partido;
- a construção da tendência DS.

I. PT E A CONQUISTA DO 3º MANDATO

79. O 2º Governo Lula reforçou as políticas que no 
1º mandato contribuíram para manter e ampliar nos-

sa base social histórica. Além disso, o governo ado-
tou um ponto de vista de superação do neoliberalis-
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mo. Passou a integrar as políticas sociais, as políticas 
de desenvolvimento e a política internacional para a 
América Latina em um projeto mais claro de cons-
trução de uma alternativa ao neoliberalismo e à or-
dem imperialista. Permaneceram, no entanto, de for-
ma cada vez mais contraditória com esse novo curso, 
a continuidade do Banco Central sob mando mone-
tarista, a ausência de políticas significativas de parti-
cipação popular, a conciliação com um sistema polí-
tico atrasado e corrupto e cada vez mais em contra-
dição com o movimento mais amplo de democratiza-
ção da sociedade, com o corolário dessas contradi-
ções que é uma política de alianças que inclui seto-
res de direita.

80. A abertura de um período de crise econômi-
ca e política internacional coloca novos desafios ao 
governo e cobra do Partido dos Trabalhadores novos 
posicionamentos, novas elaborações programáticas 
e uma nova postura na luta política e social.

81. A luta pelo 3º mandato petista passa pelo en-
frentamento da crise sem novas concessões ao ne-
oliberalismo e com aprofundamento do novo curso 
governamental. Essa luta também passa a exigir no-
vos deslocamentos na correlação de forças na socie-
dade e só pode ser vitoriosa em um processo de mo-
bilização social e de retomada do protagonismo do 
PT na luta política. Essa é a questão decisiva que está 
em jogo na luta pelo 3º mandato presidencial dirigi-
do pelo PT.

82. Para que esse processo reúna as melhores 
condições, é fundamental construir a unidade parti-
dária em torno desses objetivos centrais. Nesse sen-
tido, nossa Coordenação Nacional, desde agosto de 
2008, definiu a seguinte posição que reafirmamos:

“Frente ao grande desafio do PT, de produzir uma 
candidatura à sucessão do presidente Lula, que seja 
vitoriosa eleitoralmente, que dê continuidade e faça 
avançar o projeto de governo, tomamos a seguinte 
posição:

- Elaborar uma proposta de diretrizes de progra-
ma de governo para contribuir com o debate partidá-
rio para a sucessão do presidente Lula.

- Manter um diálogo construtivo com a candidata 
que é gerada pelo núcleo central do governo;

- Contribuir para construir no partido e no gover-
no as melhores condições de condução conjunta da 
alternativa de sucessão, buscando superar as limita-
ções que persistiram ao longo da experiência de go-
verno atual, tanto na relação partido-governo como, 
especialmente, na afirmação dos eixos de uma revo-
lução democrática no Brasil, conforme as definições 
do 3º Congresso;

- Não estimular candidaturas dentro do PT;
- O GTn, por delegação da Coordenação, acompa-

nha e avalia o processo de diálogo em conjunto com 
os companheiros e companheiras que estão à frente 
de tarefas importantes do governo.”

83. Dando conseqüência a essa posição, a Coor-
denação Nacional da DS definiu o engajamento ativo 
na construção da candidatura da companheira Dil-
ma Roussef.

84. Em conjunto com essa posição, reafirmamos 
a importância de contribuir na construção do pro-
grama de desenvolvimento pós-neoliberal, no qual 
se destacam o aprofundamento do programa eco-
nômico anticrise e a luta pela revolução democráti-
ca. Nesse sentido, alguns pontos devem ser subli-
nhados: “a reorientação da política monetária e do 



IX
 C

o
n

fer
ên

c
ia

 N
a
c

io
n

a
l

25

r
eso

lu
ç

õ
es

BC no sentido do desenvolvimento; a reforma polí-
tica democrática e a construção da democracia par-
ticipativa, incluindo a dimensão da democratização 
das empresas e bancos públicos e a liberdade de or-
ganização sindical; a reconstrução de um bloco polí-
tico-social de esquerda e de alianças coerentes com 
o programa; a defesa da sustentabilidade ambiental 
como dimensão imprescindível do desenvolvimento; 
o desenvolvimento regional equilibrado; o aprofun-
damento das políticas sociais, de valorização do tra-
balho e de distribuição de renda.” (DS, Coordenação 
Nacional, dezembro de 2008)

85. A candidatura da companheira Dilma à pre-
sidência da República deve assumir o compromisso 
com um programa feminista para o Brasil, com o sen-
tido estratégico de construção de igualdade que pas-
sa pela libertação das mulheres. Trata-se de construir 
a autonomia das mulheres, sua efetiva participação 
nos espaços de poder e construir a responsabiliza-
ção de homens e mulheres pelo trabalho doméstico 
e o cuidado cotidiano com a reprodução  da renda, 
superando a divisão tradicional do trabalho que retira 
da maioria das mulheres a possibilidade de formação, 
da participação política e da produção da cultura.

86.  No caminho da construção e do aprofunda-
mento da orientação popular do Governo Lula e de 
integração latino-americana, o papel do PT é funda-
mental, uma vez que reúne a imensa maioria da van-
guarda popular e da intelectualidade democrática e 
é a grande referência política das amplas massas do 
povo trabalhador.  

87. Daí que a construção de uma alternativa popu-
lar no Brasil tem, na disputa pela reconstrução socia-
lista do PT, um elemento de natureza estratégica.

88.  A construção da vitória popular nas eleições 
de 2010, com a eleição da companheira Dilma para 
presidenta da República, de governadores (as) e de 
amplas bancadas parlamentares do PT e dos parti-
dos populares é uma tarefa de importância conti-
nental. 

89. Estamos diante de uma batalha que possui um 
forte conteúdo internacionalista e de solidariedade 
latino-americana, pois vencer os neoliberais no Bra-
sil é decisivo para a consolidação dos processos de 
integração soberana dos povos latino-americanos, 
para frear as iniciativas golpistas da direita oligárqui-
ca na Argentina, na Bolívia, na Venezuela e no Equa-
dor, e para aumentar a pressão pelo fi m do embargo 
econômico dos EUA a Cuba.

90. A política de alianças do PT deve estar pau-
tada pelos interesses da classe trabalhadora e dos 
historicamente excluídos e para o avanço da revolu-
ção democrática.

91. As insufi ciências do programa de governo em 
curso e o não enfrentamento de estruturas que man-
tém privilégios, a concentração de renda e as desi-
gualdades podem ser explicadas, em grande medi-
da, pela presença no governo hegemonizado pelo PT 
de vários partidos que representam parcelas das eli-
tes brasileiras. 

92. Vários avanços, no entanto, foram possíveis 
por intermédio do projeto democrático e popular do 
governo hegemonizado pelo PT e aliados de esquer-
da e pela mobilização social. Nesse sentido, os parti-
dos de esquerda, populares e progressistas são nos-
sos parceiros prioritários e o alargamento de alian-
ças deve ser condicionado a um programa democrá-
tico e popular.
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93. A reconstrução socialista do PT foi definida como 
grande objetivo estratégico da DS na VII Conferencia 
Nacional, em 2003. Essa tarefa continua atual. A per-
manência e a ampliação da relação do PT com sua base 
social histórica são elementos fundamentais para a re-
construção da sua identidade socialista, mas esse esfor-
ço exige também uma transformação dentro do partido. 
Uma grande luta vem se travando nesse sentido, com 
conquistas parciais e ainda insuficientes.

94. Além do PED de 2005, com suas amplas conse-
quências positivas para uma nova conformação inter-
na de forças – das quais podemos destacar d uas das 
mais importantes: a unificação de diversos coletivos na 
DS e a conformação do movimento Mensagem ao Par-
tido –, o PT passou por um intenso processo de deba-
te interno e de recuperação de posições socialistas. O 
13º Encontro Nacional retomou parcialmente a elabo-
ração sobre a transformação social no Brasil. A realiza-
ção do 3º Congresso do PT foi outro marco importante, 
com uma ampla reafirmação do socialismo democráti-
co e a incorporação da dimensão republicana e radical-
mente democrática.

95. Também são dignos de nota a aprovação do có-
digo de ética para enfrentar os riscos trazidos pelos 
avanços institucionais, a consolidação do projeto da 
Escola de Formação do Partido e o crescimento da luta 
pela renovação democrática e militante do funciona-
mento partidário. Mais tarde, a realização do PED em 
2007 permitiu a expressão de um movimento que reu-
niu diferentes setores do partido – a Mensagem ao Par-
tido – que deu novo alento a camadas de militantes crí-
ticos com os rumos do PT. Mesmo não tendo ido ao 2º 
turno, a campanha em torno ao companheiro José Edu-
ardo Cardozo ampliou a luta pela hegemonia de um pro-

grama pela reconstrução socialista do PT.
96. A grande barreira para um processo mais vigo-

roso de reconstrução socialista do PT continua sendo 
a sua forma organizativa real. E ela oferece riscos graves 
tanto à democracia interna como à eficácia política do 
partido. Esse problema é cada vez mais crucial à medida 
que a disputa nacional põe à prova todas as forças po-
líticas e sua capacidade de intervir nos acontecimentos 
centrais do País.

97. A forma de organização atual é basicamente elei-
toral, e muitas vezes, apenas para a disputa eleitoral pro-
porcional. Ela não dá conta, frequentemente, nem mes-
mo da grande disputa eleitoral majoritária. A atual forma 
de organização também é muito voltada para a disputa 
interna de cargos na direção, uma vez que a direção de-
tém poder na formação das listas de candidaturas, no 
financiamento de campanhas e, no caso de governo, 
de alguma forma, na indicação dos cargos executivos. 
Crescentemente novos filiados chegam ao Partido mais 
vinculados a uma candidatura e menos ao partido e ao 
seu programa. Isso não quer dizer que milhares de novos 
filiados não possam ser militantes do PT. Quer dizer ape-
nas que eles e elas não têm essa oportunidade.

98. Essa dinâmica está em franca contradição com 
a origem, os objetivos e tarefas políticas do PT. O PT é 
um partido de massas trabalhadoras e populares, que 
votam nele com expectativas de melhoras na sua vida 
e que podem, ao menos suas parcelas mais avançadas, 
dele participar e contribuir para sua ação. O PT gover-
na um país imerso em grande desigualdade social e em 
meio a uma tradição de forte exclusão política das maio-
rias sociais, o que implica que a tarefa de governo não 
pode ser separada da luta pela mudança da realidade. 
A ausência de uma organização partidária militante não 

II. A RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE SOCIALISTA E DEMOCRÁTICA DO PT
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é uma característica necessária de um partido de maio-
rias sociais. Partidos como o PT podem ter uma forma 
de organização militante, ampla e aberta. É por isso que 
um dos pontos básicos de um programa de reconstru-
ção socialista do PT é mudar a organização real do par-
tido. Conquistar a maioria do partido para essa posição 
é uma tarefa central.

99. A atual crise econômica reforça o debate pro-
gramático e organizativo do partido. O Diretório Na-
cional defi niu realizar o PED em novembro de 2009, 
cumprindo a decisão do 3º Congresso. Também defi -
niu realizar o 4º Congresso partidário no início de 2010 
para o debate programático e defi nição de candida-
tura presidencial e alianças (em seguida serão realiza-
dos os encontros estaduais). Ainda que o calendário 
esteja muito “esticado” e que contenha o risco de che-

gar atrasado ao calendário real da disputa de 2010, a 
agenda dos debates do partido nesse período tende a 
se concentrar no conjunto de pontos (programa, can-
didatura a presidente e a governador, alianças) da su-
cessão de Lula. A eles devemos agregar a questão da 
organização partidária.

100. Esse debate está atravessado pela conjuntura 
da crise internacional e pelas ações que o governo vem 
tomando e as que deve tomar ou que, pelo menos, de-
vem ser defendidas pelo PT e pelo movimento social, a 
CUT em especial. É, assim, uma situação que favorece a 
retomada da elaboração programática. É preciso colo-
car o PT em sintonia com a discussão das alternativas de 
desenvolvimento do País e de seu posicionamento fren-
te à crise da globalização neoliberal. Essa agenda favo-
rece a retomada do debate socialista.

III. A CONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO MENSAGEM AO PARTIDO

101. A realização do 1º Encontro Nacional do mo-
vimento Mensagem ao Partido mostrou a grande pos-
sibilidade de consolidação de um movimento amplo e 
plural em torno de uma plataforma de reconstrução so-
cialista do PT. O fato de ter se mantido atuante desde o 
seu lançamento, em fevereiro de 2007, também eviden-
cia que esse movimento tem conseguido formular pon-
tos de vista comuns sobre as questões mais importan-
tes da agenda partidária.

102. A longa trajetória da DS, desde a fundação do 
PT, sempre incluiu um esforço de unifi cações e de cons-
trução de movimentos mais amplos no interior do par-
tido tendo como objetivo a construção do PT como um 
partido socialista, democrático e militante. Essa postu-
ra contribuiu para construirmos uma corrente não-sec-

tária, consciente da necessidade do seu próprio forta-
lecimento e da necessidade de encontrar respostas, e 
forças capazes de impulsioná-las, para os grandes pro-
blemas do partido.

103. A construção da DS e a construção de um mo-
vimento mais amplo que luta por um partido socialista 
e democrático fazem parte de um mesmo processo de 
disputa de hegemonia no PT. O passo recente, com os 
avanços do seu 1º Encontro Nacional, vai na direção de 
consolidar o movimento Mensagem ao Partido. A DS 
tem um imenso papel nessa consolidação e deve de-
senvolvê-lo na condição de participante ativo que pro-
cura construir sínteses em conjunto com o movimento 
Mensagem sendo protagonista na construção de um 
programa socialista para o PT.
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104. Em 1988, quando a DS assumiu formalmente a 
condição de tendência do PT, expressamos em um do-
cumento básico – “A construção do PT como partido 
revolucionário” – a experiência e a elaboração acumu-
ladas ao longo dos quase 10 anos iniciais de luta pelo 
PT como partido socialista e democrático.

105. Considerávamos o PT “um passo à frente fun-
damental, histórico, para o proletariado brasileiro,...um 
esforço dos setores fundamentais da vanguarda do mo-
vimento operário e popular no sentido de construir um 
partido político próprio, ...um avanço decisivo no mo-
vimento de busca da independência política de classe 
dos trabalhadores”,...cuja importância “tem sido sempre 
confirmada” (DS, 1ª Conferência Nacional, 1988, p.9 ).

106. Ao mesmo tempo em que definimos “como 
primeiro elemento de nossa estratégia de construção 
de um partido revolucionário no Brasil a construção 
do PT...colocamos como segundo elemento básico da 
nossa política a construção de uma corrente organiza-
da marxista-revolucionária”. “A construção de um par-
tido revolucionário exige uma intervenção consciente 
nesse sentido.” (id, p. 10)

107. Essa visão combinada de construção partidá-
ria veio acompanhada de uma advertência fundamen-
tal, o reconhecimento de que outros setores também 
lutavam para a construção do PT como partido socia-
lista: “uma das  nossas qualidades sempre foi, justa-
mente, nunca nos julgarmos os únicos revolucionários 
do PT”! (ib, p. 35)

108. Ao longo das diversas conferências nacionais 
viemos refletindo os avanços e recuos da luta mais ge-
ral pela construção do PT como partido socialista e de-
mocrático. Nesse processo temos conseguido manter 
um quadro de referências programáticas e organizati-

vas comuns, o que tem sido essencial para uma conti-
nuidade com coerência e capacidade de renovação do 
nosso papel na construção partidária.

109. Nossa VIII Conferência unificou diversas corren-
tes na DS. Ao longo do último período consolidamos 
essa unificação, crescemos e contribuímos para impul-
sionar o movimento Mensagem ao Partido. Nosso cres-
cimento tem requerido, cada vez mais, elaboração pro-
gramática, coesão organizativa e formação socialista.

110. Como tendência nacional do PT que mais pre-
servou, mesmo nos tempos de maior pressão neolibe-
ral, e mais tem desenvolvido a contribuição ao desen-
volvimento de uma cultura e estratégia do socialismo 
democrático, a DS tem enormes responsabilidades na 
reconstrução da identidade socialista do PT. Esta res-
ponsabilidade pode ser enunciada em cinco direções:

a) A construção de um espaço público, em parceria 
com a Mensagem – revista ou meio eletrônico – para 
recuperar e desenvolver de forma sistemática, regular e 
plural o marxismo crítico, necessário para a maturação 
do socialismo no século XXI;

b) O aprofundamento do diálogo construtivo, soli-
dário e aberto com a tradição da Teologia da Liberta-
ção – inclusive em sua dimensão ecumênica e não ape-
nas católica – que vive nas últimas décadas um proces-
so obscurantista e violento de perseguição;

c) A valorização da história social da esquerda brasi-
leira, em suas várias vertentes – quilombola, anarquis-
ta, comunista, socialista, trabalhista, feminista – como 
modo de enriquecer a consciência contemporânea dos 
socialistas brasileiros, construindo uma grande narra-
tiva de suas origens, de suas lutas e utopias. Isto signifi-
ca, inclusive, contribuir, apoiar e difundir a nova Revista 
Perseu, da Fundação Perseu Abra mo; 

IV. A CONSTRUÇÃO DA DS
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d) Incentivar a realização de seminários, festivais e 
festas populares de convergência entre os valores so-
cialistas e a cultura nacional-popular brasileira em seu 
magnífi co pluralismo e criatividade;

e) Desenvolver as relações com os grandes centros 
de formulação anticapitalista no plano internacional 
(revistas, fundações, centros de estudos de economia 
política e núcleos acadêmicos), para alimentar as pers-
pectivas de nosso próprio esforço de elaboração.

111. É preciso compreender o novo papel da DS nes-
se contexto e atualizar nossas tarefas de construção da 
tendência. Nesse sentido:

i. Uma agenda forte de elaboração programática da 
DS que consiga integrar as contribuições do nosso tra-
balho de construção partidária, de atuação no governo 
e de construção nos movimentos sociais;

ii. Uma agenda “social” da DS em conjunto com a 
contribuição para a construção de posições do PT para 
a intervenção nos movimentos;

iii. Uma agenda internacional da DS em conjunto 
com a contribuição para a construção de posições do 
PT nessa área;

iv. Um plano de formação para um novo período 
de construção da DS em conjunto com a contribui-
ção para a construção da Escola Nacional de Forma-
ção do PT;

v. Um projeto de comunicação que cumpra um pa-
pel “similar” ao do Em Tempo nos seus primórdios;

vi. A questão organizativa e um novo formato para 
a direção nacional (integrando as dimensões de cons-
trução partidária, de atuação no governo e de constru-
ção dos movimentos sociais). 
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diretrizes organizativas

Hoje funcionamos com uma Coordenação nacio-
nal, que se reúne aproximadamente a cada três meses, 
e um Grupo de Trabalho nacional, com reunião sema-
nal. Além deles, dispomos de um conjunto de coorde-
nadorias setoriais: Mulheres, Juventude, Sindical, Eco-
socialista e Economia Solidária.

Consideramos necessário constituir um nível inter-
mediário, entre a Coordenação Nacional e o GTn, uma 
Comissão Política nacional. Essa instância deverá cum-
prir o papel de reunir, a cada um mês em média, uma re-
presentação mais ampla do que o GTn e que possa con-
tribuir para a síntese nacional de elaboração e direção 
incorporando dirigentes nacionais e das principais Co-
ordenações estaduais.

 Teremos, assim, o seguinte esquema de funciona-
mento de instâncias nacionais de coordenação geral:

 - Coordenação Nacional eleita pela Conferência e 
com reunião trimestral;

 - Comissão Política Nacional eleita pela Coordena-
ção Nacional e com reunião mensal;

 - Grupo de Trabalho nacional eleito pela Coordena-
ção Nacional e com reunião semanal.

 Além disso, cabe dar conta de novas tarefas de ela-
boração setorial ou mais específicas que devem agre-
gar-se às já existentes. Assim passaremos a contar com 
as seguintes coordenadorias, todas com acompanha-
mento do GTn:

 - Sindical
- Mulheres
- Juventude
- Eco-socialista
- Economia Solidária – que já tem funcionado e que 

deverá discutir com o GTn a forma de acompanhamento;
- Agrária, que deverá ser constituída em seminário 

especialmente convocado para esse fim pelo GTn em 
conjunto com os GTs estaduais;

- Anti-racismo, que deverá ser constituída em semi-
nário especialmente convocado para esse fim pelo GTn 
em conjunto com os GTs estaduais.

Além dessa ampliação de coordenarias, deverá ser 
constituído um Fórum da Amazônia.

Os temas da Reforma Urbana e da Saúde devem me-
recer esforço de maior elaboração e mais contato entre os 
que atuam nessas áreas, contando com o apoio do Gtn. 

Para contribuir com o trabalho nos governos onde 
participamos o GTn deverá constituir uma equipe de po-
líticas públicas.

O GTn deverá constituir no seu âmbito e em coo-
peração com os GTs estaduais as seguintes equipes de 
trabalho:

- organizativo e financeiro;
- comunicação;
- formação;
- internacional.

Esta resolução sistematiza as linhas de reforço organizacional da nossa tendência. Ela prioriza quatro 
aspectos: 1. O funcionamento nacional; 2. A comunicação, com a retomada do jornal da DS/EmTempo; 

3. A formação;  4. O feminismo.

FUNCIONAMENTO NACIONAL
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Cabe ao GTn em conjunto com a Comissão Políti-
ca nacional:

1. Acompanhar as coordenações estaduais;
2. Acompanhar o trabalho partidário, as coordena-

dorias setoriais, o trabalho governamental e parlamentar;
3. Dinamizar as tarefas de organização e fi nanças 

(incluindo o cadastramento nacional de militantes e o 
recolhimento das cotas nacionais da militância, incluin-
do profi ssionalizados e mandatários), de comunicação 
(incluindo além do jornal e do site DS, a digitalização 
dos documentos da DS/Biblioteca virtual), de forma-
ção e internacional;

4. Realizar esforços de elaboração sobre as ques-
tões internacionais e a política nacional.

5. Apresentar à Coordenação Nacional o orçamen-
to das atividades nacionais.

Para dar conta desse conjunto de atribuições a 
Coordenação Nacional deverá reforçar as condições 
de funcionamento do GTn, especifi camente aquelas 
que se referem ao escritório político central em São 
Paulo. A Coordenação Nacional deverá tomar provi-
dências para a instalação em Brasília de um escritó-
rio nacional em caráter auxiliar ao escritório central 
em São Paulo.

Retomada do Jornal da DS
1. Não há como sustentar nosso crescimento or-

gânico e numérico sem uma publicação regular e sis-
temática que cumpra o papel de dar sentido orgâni-
co, coesão programática, identidade ideológica e de-
mocracia nas informações.

2. Essa publicação impressa não é contraditória 
com a existência de um site permanente, atualizado 
constantemente com noticiário e informações coti-
dianas e um boletim eletrônico com a mesma regu-
laridade que chegue a todos os companheiros que 
possuam e acessem a internet.

3. O boletim impresso pode/deve ser cópia e/ou 
idêntico ao boletim mensal eletrônico que tenha re-
gularidade, história, continuidade para que sua refe-
rência orgânica seja visível, palpável e disponível para 
conhecimento, discussão e leitura em condições as 
mais variadas.

4. O boletim tem que garantir sua periodicidade 
mensal, com identifi cação de sua história, de sua ori-

gem, mantendo a identifi cação E.T./D.S. e sua nume-
ração para manter essas referencias vivas, perma-
nentes, identifi cando nossa história, construção e 
participação no Partido dos Trabalhadores.

5. O Jornal não deve ser concorrente dos jornais 
diários, revistas semanais e, muito menos, do rádio e 
TV. Não temos condições e estrutura para isso. O que 
precisamos é de um boletim analítico, que expresse 
posições claras e/ou propositivas em todas as ques-
tões relevantes vividas pelo PT, e em cada conjuntu-
ra, que nos garanta organicidade e coesão na ação 
política concreta do PT e dos movimentos sociais 
onde atuamos.

6. O Jornal da DS deve ser, portanto, propositivo, 
de opinião, que expresse, em cada momento, o grau 
de coesão e identidade que possuímos diante dos 
desafi os conjunturais. As posições que assumimos 
na CEN e no DN, o que estamos realizando nos par-
lamentos e nos governos onde temos maior respon-
sabilidade, quais as propostas e posições que a CSD 

COMUNICAÇÃO
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desenvolve na CUT e nos movimentos sociais onde 
atuamos, o que estamos realizando junto aos estudan-
tes e a juventude através do Kizomba, quais as ativida-
des em curso na M.M.M. que estão sendo desenvolvi-
das pelas companheiras, etc... Deve ser, também, o es-
paço para artigos e opiniões assinadas de companhei-
ros (as) da DS e do PT.

7. Seu papel é, essencialmente, de coesão progra-
mática e de identificação orgânica em função do cres-
cimento alcançado pela nossa corrente. Não há como 
garantir presença física dos companheiros do GT Na-
cional em todos os Estados em que atuamos e, tam-
bém, não temos um crescimento uniforme, parelho, 
com coordenações regionais com o mesmo grau de 
acúmulo, experiência, organicidade e peso relativo 
dentro do PT e dos movimentos sociais. Um boletim 
regular, sistemático, propositivo, supre esse caráter 
desigual da nossa construção e garante uma identida-
de, uma homogeneidade política capaz de nos dar uni-
dade e eficácia na luta política.

8. Um boletim com essas características nos garan-
te uma presença física, visível, em todos os Estados e 
permite uma política de expansão, de crescimento – 
via malas diretas variadas – muito além da nossa capa-
cidade atual. Pode suprir também outra grande debili-
dade nossa: a ausência de um cadastro nacional, atu-
alizado, confiável e que nos permita garantir: quem so-
mos? quantos somos? aonde estamos na construção 
do PT em todo o país? É um elemento decisivo, tam-
bém, para garantir critérios democráticos e propor-
cionais em nossos encontros e conferências de deli-
beração.

9. Para diminuir e descentralizar custos, podemos 
imprimir o Boletim em algumas regiões, a partir de 
uma matriz comum construída no escritório nacional. 

É possível descentralizar e socializar custos de remes-
sas via Correio (é o custo mais caro) por Estado ou/e a 
partir de algumas capitais atingir dois ou três Estados e 
com isso implementá-lo em todo o país tendo por base 
os Estados em que temos maior estrutura disponível 
para isso. Os escritórios regionais, ou alguns manda-
tos devem ficar responsáveis pela impressão e/ou dis-
tribuição de sua cota estadual e regional.

10. O boletim, principalmente analítico, deve con-
ter no mínimo, alguns serviços permanentes: calendá-
rio de eventos do Partido, da corrente e dos movimen-
tos sociais, a agenda estatutária do Partido tornando 
mais presente os compromissos, a preparação dos En-
contros, campanhas de filiação, preparação de dispu-
tas eleitorais, etc... O calendário dos eventos interna-
cionais: o FSM, o Fórum de São Paulo, a Marcha Mun-
dial de Mulheres, as lutas e o processo sindical da CUT, 
a programação da Fundação Perseu Abramo. É possí-
vel contemplar também um processo de formação po-
lítica com cursos, temas e assuntos dessa área trata-
dos por capítulos e com o objetivo de estimular e pro-
por o debate e a formação política. O ET, por exem-
plo, fazia isso com a série sobre a “Questão do Partido 
no Movimento Operário”, lá nos anos 80. Temas como 
esse e outros podem ser tratados como contribuições 
na formação política.

11. O jornal poderá conter páginas regionais, cuja 
elaboração será compartilhada pela equipe nacinal de 
edição e as coordenações estaduais.

12.  A proposta é de um jornal com a apresentação 
do Democracia Socialista (Em Tempo) do último perío-
do, mensal, 8 páginas, eletrônico e impresso com os 
custos de impressão e distribuição descentralizados e 
uma equipe enxuta para programá-lo, pautá-lo, con-
tando para isso com os companheiros (as) que já atu-
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am nos diversos Estados na área de comunicação.
Site DS e Perspectiva Internacional
O site DS e o da Perspectiva Internacional a ele agre-

gado deverão ser dinamizados, acompanhando as ten-
dências de utilização da internet para a comunicação 
rápida e barata.

  
FORMAÇÃO 

 
Precisamos estruturar um padrão de formação 

nacional da DS complementar à formação do PT
Nosso crescimento nacional requer um processo 

de formação padronizado para dar conta das integra-
ções e de um nível intermediário de formação, ambos 
a cargo das Coordenações Estaduais.

Devemos providenciar um curso básico de inte-
gração e um curso de aprofundamento de caráter in-
termediário. Esse esforço terá uma dimensão nacio-
nal e será desenvolvido regionalmente.

O GTn fi ca encarregado, através da equipe de for-
mação a ser constituída em cooperação com os GTs 
estaduais, de apresentar à Coordenação Nacional, 
no prazo de três meses, um conjunto de elementos 
para responder a estas duas necessidades premen-
tes. Esse conjunto de elementos deve incluir plano 
curricular, textos de referência e modelo pedagógico 
tanto para os cursos de integração como para os de 
aprofundamento. Dois cadernos – um para cada cur-
so – deverão ser publicados.

 Além disso e de modo combinado ao anterior, 
deverá ser desenvolvido um plano de formação à dis-
tância.

Devemos iniciar nessa IX Conferência Na-

cional o projeto específi co de formação de uma 
nova geração de dirigentes nacionais da DS. 

Por “nova geração” entende-se um conjunto de com-
panheiras e companheiros, independente da idade, que 
cumprem tarefas de direção nos estados e nas frentes 
de trabalho nacional e que precisam apropriar do “modo 
DS” de construção partidária.

Propomos um projeto de dois anos de duração – 
até a X Conferência Nacional – que permita compar-
tilhar o conhecimento sobre construção partidária 
acumulado pela direção nacional da DS. Esse proje-
to deverá prever atividades presenciais e via comu-
nicação à distância (internet). Será coordenado pela 
equipe de formação do GTn. 

Já na Conferência deveremos indicar, através da ava-
liação de cada delegação estadual, as e os companhei-
ros que farão parte dessa experiência formativa. Propo-
mos inicialmente que algo em torno de ¼ dos delega-
dos/as faça parte do projeto (cerca de 50 pessoas).

Esse projeto deve servir de base para constituir o 
curso nacional de formação da DS.

A edição do caderno dos Trinta anos da DS 
deve ser entendida como primeiro caderno de for-
mação nacional. 

DS E FEMINISMO

Com a compreensão de que não existirá socialismo 
sem feminismo, construímos ao longo de décadas a 

luta feminista e o trabalho militante das mulheres. Essa 
trajetória, marcada pela elaboração teórica e atuação 
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dos movimentos, fez das mulheres da DS um referen-
cial para dentro do PT e também no movimento autô-
nomo das mulheres.

A renovação e ampliação da DS não podem prescin-
dir do fortalecimento e renovação do trabalho feminis-
ta, sendo capaz de enfrentar o desafio de construir, de 
forma concreta, uma tendência em qe o feminismo se 
reflita cotidianamente como:

1. comprometimento claro de nossa militância com 
a plataforma feminista e a defesa intransigente dos di-
reitos das mulheres;

2. alteração das práticas machistas no interior da 
tendência que buscam desqualificar a militância das 
mulheres;

3. assegurar a participação das mulheres em todos 
os níveis e instâncias de direção e nas candidaturas 
proporcionais e majoritárias na DS e no PT;

4. reverter a posição tímida dos governos em que 
atuamos no sentido de construir políticas consistentes 
que contribuam com a superação da desigualdade en-
tre homens e mulheres;

5. combate ao sexismo e à violência contra as mu-
lheres, que se expressa em práticas ainda existentes 
na tendência, nos movimentos, no PT e nossas áreas 
de atuação;

6. aprofundamento permanente da formação femi-
nista de nossa militância.

Os desafios para enfrentarmos o machismo na so-
ciedade e dentro da esquerda exigem de nós uma pos-
tura crítica, construindo no interior da tendência e em 
nossa atuação pública uma ação coerente com a pro-
posta de feminismo que defendemos.

Nem menos, nem mais. Igualdade na prática. Do 
discurso feminista à prática revolucionária. 
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Resoluções específicas
e moções
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1. A economia solidária cresceu no Brasil e na Amé-
rica Latina em meio a resistência da classe trabalhadora 
à implementação do projeto neoliberal durante o fi nal 
da década de 80 e, especialmente, durante os anos 90, 
período em que eram hegemônicos os governos alinha-
dos com o neoliberalismo na América Latina.

2. Diante do fechamento de fábricas, do crescimen-
to das demissões, do empobrecimento no campo e na 
cidade, da fl exibilização trabalhista e da diminuição do 
Estado, resultantes das políticas neoliberais que atinge 
de forma diferenciada homens e mulheres, tendo em 
vista que, com a redução do Estado, sobram para as 
mulheres o trabalho doméstico e o cuidado com a saú-
de, educação e toda a sustentabilidade da vida huma-
na,  trabalhadoras e trabalhadores se auto-organiza-
ram e por meio da economia solidária construíram saí-
das coletivas para estas situações. 

3. Sob a concepção da economia solidária, fábricas 
foram recuperadas pelos/as trabalhadores/as, coope-
rativas populares foram constituídas como alternativa 
de geração de trabalho e renda, bancos comunitários e 
fundos rotativos solidários ampliaram a oferta de crédi-
to popular e o tema desenvolvimento local sustentável 
e solidário ampliou seu espaço na pauta das organiza-
ções da sociedade civil e movimentos sociais. 

4. No campo das políticas públicas, a economia so-
lidária surgiu como resposta à crise social, ganhou es-
paço em governos democráticos e populares durante 
a década de 90 e início do ano 2000 e vem assumindo 

status de política nacional com a chegada do PT no Go-
verno Federal. 

5. Mais do que instrumento de combate à pobreza 
ou de geração de trabalho e renda, estas políticas têm 
cumprido importante papel no fortalecimento da orga-
nização econômica e social e na elevação da consciên-
cia de trabalhadores e trabalhadoras de diferentes regi-
ões do País e também da América Latina.

6. A criação de políticas públicas de economia so-
lidária no âmbito do Estado, que apoiam a auto-orga-
nização dos/as trabalhadores/as, representa a possibi-
lidade de reequilibrar as condições de disputa de po-
der na sociedade, uma vez que o Estado teve, ao lon-
go da história do Brasil e da América Latina, uma atua-
ção unilateral, constituindo-se como o principal fi nan-
ciador do capital.

7. A combinação entre políticas de democratização 
do Estado (orçamento participativo, conselhos, referen-
dos, plebiscitos e espaços de participação direta dos ci-
dadãos) e de democratização da economia (apoio esta-
tal a organização coletiva do trabalho, preferência nas 
compras públicas para empreendimentos coletivos, 
ampliação do microcrédito, dos bancos comunitários, 
apoio à inovação tecnológica nestes empreendimentos 
etc.) é fundamental para a construção de uma América 
Latina soberana, justa, solidária e socialista. 

8. No Brasil e em muitos países da América Latina 
a economia solidária vem se mostrando uma alternati-
va real de ampliação da participação dos/as trabalha-

Economia Solidária: estratégia de construção socialista
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dores/as na economia, por meio da autogestão, possi-
bilitando a articulação da luta dos/as trabalhadores/as 
autogestionários/as com os/as trabalhadores/as assa-
lariados/as.

9. Outro elemento reforçado pela crise internacio-
nal é a compreensão de que embora seja fundamen-
tal a disputa e a conquista do Estado para a constru-
ção do socialismo, somente isso não é suficiente. Faz-
se necessária também, além do fortalecimento das or-
ganizações sociais, a ampliação da participação dos/as 
trabalhadores/as na economia.

10. Apesar do êxito alcançado pelo governo Lula no 
enfrentamento da crise econômica, acreditamos que 
o Estado pode ousar ainda mais, tomando medidas 
que reforcem a participação dos/as trabalhadores/as 
organizados/as coletivamente na economia, amplian-
do o apoio às políticas públicas voltados ao desenvol-
vimento local sustentável e solidário, que a longo pra-
zo contribuem para melhorar a distribuição de renda e 
a desconcentração do capital, além de possibilitar que 
os trabalhadores/as exercitem práticas que construam 
uma cultura socialista. 

11. Nesse sentido, a Democracia Socialista entende 
que as políticas de economia solidária devem ser con-
sideradas como estratégicas na atuação da esquerda 
socialista frente ao Estado, devendo ter espaço e recur-
sos que a permitam consolidar-se como instrumento 
de apoio à democratização da economia, pela atuação 
dos trabalhadores auto-organizados.

12. A DS acredita que a economia solidária deve ser 
assumida, também, como estratégia de organização 
econômica por outras lutas que compõem a pauta de 
construção do socialismo, a exemplo do que já ocorre 
hoje com experiências que integram feminismo e eco-
nomia solidária, etno-desenvolvimento e economia so-
lidária, tecnologias livres e economia solidária, cultura e 
economia solidária, dentre outras. 

13. Desta forma, para a DS a economia solidária é 
um projeto de natureza socialista que fortalece e possi-
bilita a prática da autogestão pelos trabalhadores e tra-
balhadoras na economia e no conjunto da sociedade, e 
por isso deve estar presente na construção e no deba-
te partidário, bem como deve estar integrada à luta ge-
ral da classe trabalhadora na sociedade. 
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Legalização do aborto

Temos convivido no Brasil, atualmente, com uma 
forte investida contra os direitos das mulheres e de 
criminalização das mulheres que recorrem ao abor-
to. Os grupos conservadores, com forte peso de fun-
damentalismo religioso, têm utilizado a atuação par-
lamentar e partidária como uma frente de ataque 
aos direitos das mulheres de decidir se querem ter fi -
lhos ou não. Multiplicam-se propostas contra o abor-
to como: restrições ao uso da pílula do dia seguinte, 
oposição à distribuição de preservativos na rede de 
saúde, proposta de dia do nascituro, restrições ao 
aborto legal e barrar qualquer proposta de legaliza-
ção do aborto.

O PT votou no seu 3o. Congresso resolução rea-
fi rmando posição favorável à legalização do abor-
to. Confrontando a decisão do partido, alguns parla-
mentares do PT têm votado e apoiado iniciativas de 
criminalização do aborto, como a tentativa de cria-

ção da CPI do aborto e confrontação de propostas fa-
voráveis ao direito das mulheres ao aborto. A DS – na 
atuação de seus militantes, seus dirigentes, seus par-
lamentares homens e mulheres – coloca-se de forma 
decisiva na defesa dos direitos das mulheres e atuará 
para que a Mensagem ao Partido e o PT em seu con-
junto se posicionem na defesa desses direitos.

Nesse momento,direcionaremos nossa luta no 
sentido de:

a) Buscar a punição dos parlamentares que con-
frontam as posições do partido;

b) Garantir a efetividade da Comissão de Ética em 
andamento no PT;

c) Fortalecer a articulação política, fundamental 
para que não seja instalada a CPI do aborto;

d) Apoiar a Frente Nacional pelo Fim da Crimina-
lização e pela Legalização do Aborto impulsionada 
pelo movimento de mulheres. 



IX
 C

o
n

fe
r
ên

c
ia

 N
a
c

io
n

a
l

40

R
es

o
lu

ç
õ

es

MOÇÃO 

Fórum Social 10 anos Grande Porto Alegre

O Fórum Social Mundial completa, em janeiro de 
2010, dez anos de existência.  Ao longo de uma déca-
da, o processo do FSM mudou a agenda política in-
ternacional, contrapondo-se à globalização neolibe-
ral. Impulsionou o movimento altermundialista, cons-
tituiu um espaço de articulação de lutas e de cam-
panhas pelos movimentos sociais, possibilitando o 
avanço no debate sobre alternativas para um outro 
mundo possível. 

O Fórum Social Mundial saiu de Porto Alegre para 
realizar-se nos diferentes continentes, e voltou este 
ano para o Brasil, com sua nona edição em Belém do 
Pará. A partir do Fórum Social Mundial de Belém, enti-
dades e movimentos acordaram promover, em janei-

ro de 2010, o Fórum Social 10 anos grande Porto Ale-
gre, proposta que nasce do diálogo com a sociedade 
civil gaúcha, e com o apoio dos governos municipais 
do PT da região metropolitana.

O Fórum Social 10 anos Grande Porto Alegre se re-
alizará de 25 a 28 de janeiro de 2010, e consistirá de 
duas iniciativas combinadas: 1) um seminário de re-
flexão e de alternativas sobre o FSM; 2) um fórum so-
cial auto-organizado que ocorrerá na capital e em vá-
rias cidades da região metropolitana.

Como construtora do FSM desde seu início, a De-
mocracia Socialista impulsionará esse processo de 
organização e de mobilização da edição dos 10 anos 
do Fórum Social na grande Porto Alegre. 
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DECLARAÇÃO POLÍTICA DA    
IX CONFERÊNCIA NACIONAL    
DA DEMOCRACIA SOCIALISTA DO PT

O governo Lula iniciou um processo novo de imple-
mentação da legislação ambiental e de políticas am-
bientais estruturantes rumo ao desenvolvimento sus-
tentável do País.

Com o objetivo de adotar as políticas ambientais 
como transversais ao conjunto das políticas públicas, 
estabelecer o controle e a participação popular, forta-
lecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNA-
MA) e iniciar um processo de Desenvolvimento Susten-
tável, tanto no campo como na cidade, o governo bra-
sileiro desencadeou uma reação dos setores conser-
vadores da sociedade, notadamente o chamado movi-
mento ruralista.

Na verdade o Brasil conseguiu estabelecer metas 
para enfrentar o aquecimento global e elaborou um Pla-
no Nacional de Mudanças Climáticas participativo que 
envolveu mais de 100 mil pessoas, por ocasião da III 
Conferência Nacional de Meio Ambiente, que hoje se 
transformou em referência para o mundo. Temos um 
Plano de Recursos Hídricos e um Plano de Áreas Protegi-
das que aumentaram o processo de defesa dos nossos 
biomas. Além disso, criamos programas de participação 
popular para discutir o Desenvolvimento Sustentável, 
como a Agenda 21 e as Conferências de Meio Ambien-
te e estabelecemos, entre outras iniciativas, a demarca-

ção das terras indígenas e de quilombolas, a criação de 
reservas extrativista e de outras Unidades de Conserva-
ção e o Plano de Combate ao Desmatamento que dimi-
nui a perda de fl oresta na região amazônica.

A essas iniciativas, somaram-se outras de comando 
e controle que iniciaram um processo de criminalização 
dos destruidores do meio ambiente levando “empre-
sas” e promotores de crimes ambientais às barras dos 
tribunais. Também os destruidores perderam crédito e 
incentivo para suas ações, como foi na famosa medida 
do Conselho Monetário que estabeleceu punição para 
as atividades produtivas que mais desmatavam na Ama-
zônia brasileira.  Pela primeira vez na história do Brasil, 
as leis que protegem o meio ambiente começaram a ser 
cumpridas e o Estado brasileiro exerceu sua função em 
salvaguardar o patrimônio público do nosso povo.

Essas medidas desencadearam um processo de re-
ação daqueles que se benefi ciavam com a impunidade 
e com a não aplicação da lei. 

Os ruralistas, força conservadora ativa na sociedade, 
no parlamento e com aliados no interior do governo fe-
deral, desencadearam uma onda de ataques a legislação 
ambiental e as conquistas socioambientais do governo 
Lula. Ancorados no discurso da necessidade de enfren-
tar a crise mundial, de desenvolver a economia, de criar 
espaços para o crescimento da agricultura e apoiados, 
sobretudo, numa bancada de mais de 200 parlamenta-
res no Congresso Nacional e setores do Governo Fede-
ral desencadearam as seguintes ações:

DEFENDER AS CONQUISTAS AMBIENTAIS DO GOVERNO LULA 
E AVANÇAR NA CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL SUSTENTÁVEL
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1. Uma campanha nacional contra o Código Flores-
tal propondo sua substituição por um Código Ambien-
tal Nacional, precedido de Códigos Ambientais Esta-
duais. Já protocolaram na Câmara dos Deputados uma 
proposta de Código Ambiental.

2. Aprovaram em Santa Catarina um Código Am-
biental Estadual inconstitucional e desencadearam um 
movimento similar no Rio Grande do Sul e no Paraná;

3. Alteraram no Congresso Nacional a Medida Provi-
sória 458 que propõe a regularização fundiária na Ama-
zônia, estabelecendo artigos que favorecem a grilagem 
de terras públicas;

4. Aprovaram a Medida Provisória 450 que altera a 
legislação que regulamenta as pequenas hidrelétricas o 
que pode produzir novas Bambinas.

Outras ações conservadoras também estão em 
curso como: a) tentativa de acabar com o licencia-
mento prévio nas rodovias da Amazônia, cuja aprova-
ção não se realizou por obstrução de parlamentares 
no Senado; b) retirada das atribuições do IBAMA de 
ordenamento da pesca e sua incorporação pelo novo 
Ministério da Pesca, setor esse responsável pela ex-
ploração dos recursos pesqueiros e que tem incenti-
vado o desenvolvimento do agronegócio da carcini-
cultura (criação de camarão em cativeiro) no nordes-
te brasileiro, atividade econômica de grande impac-
to ambiental e social; e c) aprovação, recente, do De-
creto 6848 que estabelece o teto de 0,5% de compen-
sação ambiental para os empreendimentos que de-
gradam o meio ambiente, contrariado os princípios 
da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e De-
senvolvimento assinado pelo Brasil em 1992 que de-
termina que aquele que causa a degradação deve ser 
responsável, integralmente, pelos custos sociais e 
ambientais dela derivados.

Diante desse quadro complexo a IX  Conferência 
Nacional da Democracia Socialista manifesta-se a fa-
vor das conquistas ambientais do governo Lula e da 
luta pelo Desenvolvimento Sustentável no Brasil. A DS é 
parte dessa luta e em suas mais diversas frentes de atu-
ação, do movimento ambientalista ao parlamento fará 
todos os esforços para combater qualquer retrocesso 
ambiental.

A DS defende o cumprimento das leis ambientais, 
entre elas o Código Florestal, mas participa do esforço 
de construir políticas públicas que apoiem a agricultu-
ra familiar a desenvolver ações em prol do Desenvolvi-
mento Rural Sustentável. Reconhecemos e apoiamos as 
inúmeras iniciativas do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário nesse sentido, mas consideramos que é neces-
sária uma ação integrada do Governo Federal para de-
senvolver a agricultura em bases sustentáveis em nos-
so País.

 Apoiamos os vetos sobre as mudanças feitas no 
Congresso, sugeridos pela Senadora Marina Silva e a 
bancada do PT no Senado à Medida Provisória 458. Sem 
eles, a iniciativa do governo federal de promover a regu-
larização fundiária para estabelecer direitos, promover 
a justiça e a inclusão social, aumentar a governança pú-
blica e promover o combate à criminalidade ficam seria-
mente comprometidos. Ao mesmo tempo, incentiva-
mos a participação da sociedade nos Comitês Estadu-
ais de Acompanhamento da Regularização Fundiária es-
tabelecido pelo MDA para que esse processo seja o mais 
participativo e transparente para promover o interesse 
público e, principalmente, fazer justiça social. 

Brasília, 13 de junho de 2009
IX Conferência Nacional da Democracia Socialista - PT
30 anos de lutas pela construção de um Brasil Democrático e Socialista
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Juarez Guimarães
Trinta anos de Democracia Socialista 
em torno ao futuro de uma tradição

Hamilton  Pereira
DS: 30 anos de contribuição 
à construção do PT  

Artigos
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A Democracia Socialista como tradição 
do socialismo democrático do século XXI

Fundada em 1979, a tendência Democracia Socialista do PT é hoje um patrimônio da esquerda 
brasileira e mundial. Sua origem, trajetória e permanência inscrevem-se, nas últimas três décadas, no 
processo internacional decisivo de renovação do socialismo democrático. 

O que explica a sua permanência e protagonismo político em uma época marcada pela crise agô-
nica de tantos projetos e tantas esperanças? 

Uma primeira explicação consultaria a sua Fortuna na história: a Democracia Socialista perma-
neceu porque o PT permaneceu e, em uma rota de ascensão política, está dirigindo uma experi-
ência inédita, apesar dos limites, de transformações da sociedade brasileira, com profunda reper-
cussão na história latino-americana e, cada vez mais, na cena mundial. Se o PT houvesse sido der-
rotado ou vivido uma forte cisão de suas bases sociais, se tivesse se integrado à ordem burguesa, 
a Democracia Socialista teria a sua história profundamente afetada, certamente. Ela passaria por 
uma necessidade de refundação, com perspectivas incertas sobre a sua unidade e enraizamento.

Ao jovem Raul Pont, em nome do qual se homenageia 
a todos e todas que constroem a Democracia Socialista.

Juarez Guimarães

Trinta anos de Democracia Socialista 

em torno ao futuro 
de uma tradição



IX
 C

o
n

fe
r
ên

c
ia

 N
a
c

io
n

a
l

D
em

o
c

r
a
c

ia
 S

o
c

ia
li

st
a

46

Mas essa resposta, se parcialmente correta, é insuficiente, já que tantos projetos políticos, or-
ganizações e agrupamentos se dissolveram ao longo da história do PT. Em alguns casos, até por-
que o próprio desenvolvimento do PT pôs em questão a necessidade de sua permanência. 

Uma segunda explicação se encaminharia para identificar aqueles traços originais de identida-
de – de programa, de valores, de coesão política – que permitiram à Democracia Socialista atra-
vessar três décadas sem uma dispersão de sua militância. Ora, um agrupamento político pode so-
breviver décadas apegado ao culto de sua própria identidade, reinterpretando continuamente os 
movimentos da luta de classes à luz de seus pressupostos originais e exclusivos. Isto é, sedimen-
tando em torno de si uma crosta de cultura sectária que a isola e protege de forças dissolventes. 
Um empreendimento dessa natureza é de sobrevivência mais difícil dentro do PT, que apresentou 
sempre uma cultura muito dinâmica, flexível, adaptativa. Mas poderia ocorrer.

Essa segunda explicação é incapaz de interpretar a permanência da presença política ampla 
da Democracia Socialista, isto é, o seu enraizamento social, o seu protagonismo político, a sua ca-
pacidade de integração às estruturas do PT e, por fim, o caráter dialogal de sua cultura. Nenhum 
desses quatro pressupostos é compatível com uma formação de identidade sectária. 

Seria necessário, então, para explicar a permanência e o protagonismo da Democracia Socia-
lista, uma interação entre os dois campos de resposta: um argumento que combinasse as vitórias 
conquistadas na luta de classes pelo PT a um princípio de identidade não sectário. Esse argumen-
to pode ser exposto em três camadas.

DS E PT: SINERGIA VIRTUOSA
A Democracia Socialista foi fundada em 1979, após alguns anos de acumulação e experiência 

de pequenas organizações enraizadas no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, com o projeto es-
tratégico de construir o PT como um partido revolucionário. Foi fundamental, nesse contexto, o 
trabalho unitário da tendência na fundação, construção e sustentação do jornal Em Tempo, que 
se tornaria um dos principais veículos da imprensa alternativa brasileira, de resistência ao regime 
militar e referência decisiva na primeira década de construção do PT. 

Entre a DS e o PT estabeleceu-se, desde então, uma sinergia virtuosa no fundamental: esse 
partido revolucionário em formação seria, assim, visto como expressão do processo de formação 
da DS e vice-versa. Sua evolução no sentido revolucionário implicaria em uma contínua atualiza-
ção do programa da DS e, no limite, a sua dissolução. Essa sinergia adquiriu uma dimensão orgâ-
nica em 1988, quando a DS tornou-se uma tendência do PT, passando a incorporar uma dialéti-
ca entre a parte e o todo, reduzindo conscientemente o seu grau de autonomia em relação à cul-
tura e à organização do PT. 
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Esse encontro entre uma organização de quadros programática e uma convergência política de 
vasta raiz social – o sindicalismo autêntico, os movimentos de base da Teologia da Libertação, vá-
rias organizações e agrupamentos de quadros marxistas e uma intelectualidade socialista – poderia 
ter adquirido um sentido ultimatista e sectário se fosse unilateralizado. Isto é, se fosse compreendi-
do como um processo de enraizamento histórico de um programa já elaborado ou de uma progres-
siva adesão a um programa, no fundamental, já constituído.

Entrou aí uma segunda dinâmica de combinação entre a formação do programa da DS e a forma-
ção do programa do PT. Quando da fundação do PT, a DS já reivindicava para si, em um ponto mui-
to alto, a partir de uma refl exão crítica sobre a revolução russa, a relação entre democracia e socialis-
mo, consubstanciada no documento “Democracia Socialista e Ditadura do Proletariado”, da IV Inter-
nacional. Éramos herdeiros de uma rica tradição da esquerda brasileira dos anos 60 que já fazia a crí-
tica ao stalinismo, já defendia a perspectiva socialista da revolução brasileira e a necessidade da or-
ganização independente dos trabalhadores. 

O PT também estabelecia, já na sua fundação, uma crítica da experiência do socialismo autocrá-
tico e prescrevia para si a formação de um programa histórico a partir da vivência mesma da eman-
cipação dos trabalhadores brasileiros. Entre a evolução da identidade programática da DS e a evolu-
ção da identidade programática do PT, passou a haver uma progressiva compenetração, e já ao fi nal 
de uma década de experiência - por volta do V Encontro Nacional em 1988 -, seria difícil pensar uma 
diferenciação nítida entre elas.

Esta segunda camada de relação – a programática – vincular-se-ia a uma terceira: a formação do 
internacionalismo petista. Entre a DS, que, já em meados dos anos oitenta, havia fi rmado uma nítida 
identidade internacionalista, e o PT, passou a haver não propriamente uma contradição, mas uma de-
fasagem. Havia no partido, em particular, na primeira metade dos anos 80, desde uma simpatia ativa 
com a experiência do Sindicato Solidarnosc, com a revolução sandinista, até simpatias pela revolu-
ção cubana, a chinesa, além de setores da social-democracia européia. 

A IV Internacional, no entanto, em curso crescente de dessectarização, havia pensado, nessa épo-
ca, a sua própria identidade como co-formadora de um novo internacionalismo do século XXI, e não 
como um auto-proclamado partido ou núcleo da revolução socialista mundial. Por essa via, também a 
identidade internacionalista da DS se abria ao processo de construção do internacionalismo petista. 

IDENTIDADE E FUSÃO
Ao constituir-se em sua própria identidade – no campo da construção partidária, programático 

e do internacionalismo – como parte de uma síntese a ser construída nas provas da história, a DS se 
projetava como ala esquerda no interior da direção de um vasto movimento político partidário. Um 
partido capaz de fazer a revolução, uma revolução capaz de transitar para uma democracia socialista 

Juarez 
Guimarães



IX
 C

o
n

fe
r
ên

c
ia

 N
a
c

io
n

a
l

D
em

o
c

r
a
c

ia
 S

o
c

ia
li

st
a

48

e de se integrar às novas experiências de emancipação dos trabalhadores e dos oprimidos do mun-
do conformavam e conformam a utopia da DS, o que a protegeu da dissolução. 

Ao mesmo tempo, o entender-se como parte fundante de um processo de síntese petista aberta, 
compondo lealmente com companheiros e companheiras das mais diversas tradições e experiências, 
projetava a DS para um processo permanente de fusões e refundações no interior do PT. Entre uma 
utopia pragmática e uma pragmática utópica formou-se a práxis histórica da DS: nem auto-referida 
nem dissolvente, nem propagandista nem pragmática, nem ultimatista nem complacente. 

Mas a mediação como identidade é quase uma não-identidade ou é quase sempre uma identida-
de sob tensão: como esses dois pólos opostos, de identidade e fusão, se dialetizaram ao longo des-
sas três décadas de história?  

As três fases da relação entre a DS e o PT:

Seria possível, considerando estas três últimas décadas, e sem dar a essas fases um sentido es-
tritamente datado, identificar três fases da relação entre a Democracia Socialista e o PT: uma dialé-
tica positiva que vai da fundação do partido e se encerra no I congresso do PT em 1991; uma dialéti-
ca crítica que vai de 1991 a 2005 e outra, que tem início em 2005, que poderia ser chamada de dialé-
tica crítica-positiva.

A Democracia Socialista chegou ao fim dos anos oitenta, após a primeira década do PT, teorizan-
do que o partido já era “um partido revolucionário em construção”. O diagnóstico que identificava a 
não existência de uma diferença de qualidade entre a tendência e o partido refletia uma década de vi-
tórias épicas do PT e dos movimentos sociais. 

Impulsionado pela força de um movimento classista na base sem precedentes na história brasilei-
ra, o PT havia ocupado um papel central nas mobilizações que levaram ao fim do regime militar e tor-
nara-se a principal força opositora à transição negociada no Colégio Eleitoral. Com papel minoritário 
mas expressivo no Congresso Constituinte de 1988, polarizara a primeira eleição direta presidencial 
após o regime militar, e por muito pouco não foi vitorioso. 

Esse protagonismo na luta de classes nacional havia se sedimentado em um corpo de resoluções 
congressuais que elaborava explicitamente a chegada ao governo central do país com um plano de re-
formas anti-imperialistas, anti-monopolistas e anti-latifundiárias, que impulsionariam uma dinâmica 
de revolução permanente. No plano partidário, havia se criado, no ambiente de radicalização da luta 
de classes, um grande caminho de diálogo entre a Democracia Socialista e a Articulação, tendência 
majoritária no partido. A resolução “O socialismo petista”, aprovada no 7º Encontro Nacional, tinha 
fortes traços de identidade com os temas de fundação da Democracia Socialista.  
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Já refl etindo a crise fi nal da URSS, o documento “Socialismo”, do 1º Congresso do PT, em 1991, fa-
zia abertamente a defesa de um pluralismo democrático na transição socialista, opondo-se à noção 
de ditadura do proletariado entendida como ditadura de um partido único, além de incluir o feminis-
mo na identidade emancipatória do partido. A defesa de um novo internacionalismo, que incluía o 
apoio a Cuba e, ao mesmo tempo, propositivamente, a democratização do poder, estabelecia mais 
um ponto de contato com o programa da Democracia Socialista.  

Os anos Collor de Mello e a vitória de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, pavimentaram a 
chegada tardia do neoliberalismo no Brasil. Em um ambiente internacional de crise profunda das 
tradições socialistas, o PT foi posto diante de uma longa conjuntura defensiva. Nesse quadro, de 
retrocesso de legitimidade da cultura socialista, de descenso das lutas sindicais que haviam ra-
dicalizado os anos oitenta, de implementação de um plano de conjunto de saída neoliberal para 
os impasses do Estado brasileiro, o PT viveu, nos anos iniciais da década de 90, uma crise e uma 
forte disputa de rumos. O modo como se decidiu essa disputa de rumos, desfavorável às teses da 
Democracia Socialista, iniciou uma nova fase de relações da tendência com o PT, que se estende 
até a crise do partido em 2005 e que chamamos de dialética crítica.

UM PARTIDO EM DISPUTA
A disputa de rumos se apresentava, grosso modo, assim: um campo de posições, através do apro-

fundamento da crítica ao marxismo, propunha, de fato, uma ruptura com os valores socialistas, che-
gando a propor uma estratégia de aproximação do PSDB no governo central do país. Outro campo 
de posições, mantendo a identidade nítida de oposição ao neoliberalismo e ao governo FHC, propu-
nha um caminho prioritariamente institucional de desenvolvimento para o PT, ampliando o seu le-
que de alianças, inclusive readequando os modos de centralização e eleição da direção partidária aos 
modelos eleitorais dos fi liados. Um terceiro campo de oposições, diagnosticando um “estreitamen-
to” institucional do PT ou um desequilíbrio em sua construção como partido dirigente das lutas so-
ciais, propunha a prioridade para a luta de massas contra o governo neoliberal, mantendo com niti-
dez a cultura socialista do partido. 

A partir do 10º Encontro Nacional, realizado em 1995, consolidou-se pragmaticamente o caminho 
do centro. Posteriormente, o campo mais identifi cado com esse caminho veio a compor com propos-
tas da direita partidária, em alguma medida, receptivas ao programa neoliberal, conformando o que 
passou a ser chamado de “campo majoritário”. 

Em uma posição minoritária, e também afetada pela conjuntura de descenso das lutas sociais, a 
tendência Democracia Socialista passou a viver uma dinâmica crítica e opositora aos rumos do PT, 
mantendo, no entanto, pela força de sua inserção regional, um forte protagonismo no Rio Grande do 
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Sul. Lá, onde o PT havia vencido as eleições na capital e, depois, no governo estadual, criou-se uma 
dinâmica diferenciada do PT nos anos 90, levando a experiências avançadas como a do Orçamento 
Participativo e do Fórum Social Mundial.

Nos difíceis anos 90, o PT conseguiu manter-se como pólo opositor ao neoliberalismo, manten-
do e até ampliando na margem a sua inserção institucional, em governos municipais e no Congresso 
Nacional. Mas um movimento de massas em oposição ao governo FHC só veio à luz através de uma 
dinâmica iniciada pela Marcha dos 100 Mil à Brasília, amplamente apoiada pela direção do PT. Com 
a crise cambial do Plano Real, o governo FHC entrou em uma fase de franco e permanente declínio 
de popularidade. 

Foi então, nesse espaço potencial de oposição, impulsionado pela importante vitória política nas 
eleições municipais de 2000, que o campo majoritário do PT centralizou, com um forte pragmatis-
mo, a direção da histórica vitória de Lula em 2002. Essa vitória coincidiu, de outro lado, com a derro-
ta da chapa liderada pelo PT ao governo do Rio Grande do Sul, por razões que consultam claramen-
te a sua dinâmica de disputas internas, interrompendo uma acumulação política com forte presença 
da chamada esquerda petista.

E O PT CHEGA À PRESIDÊNCIA
Lula assumiu a presidência da República em 2003, em uma conjuntura de crise econômica, mino-

ritário no Congresso Nacional e frente à forte pressão do capital financeiro internacional. Os princi-
pais centros de poder do governo eram dirigidos pelas duas alas que compunham o chamado “cam-
po majoritário”, que, desde o início, entraram em uma dinâmica de forte disputa. 

A primeira agenda parlamentar do governo, bem como suas primeiras apostas macro-econômi-
cas, parecia apontar para o maior peso do setor petista mais moderado, afinado com as teses neoli-
berais. Prevaleceu uma equivocada política de alianças e uma visão de governabilidade apoiada prin-
cipalmente em uma maioria frágil no Congresso Nacional, subordinando o próprio PT a uma dinâmi-
ca estritamente institucional. 

Em meio a uma forte luta no centro do próprio governo e a partir de um agressivo ataque conser-
vador, viria à luz a crise de 2005, que demonstrava o quanto o PT havia se adaptado às dimensões anti-
republicanas do sistema político brasileiro. O que resultou dessa crise foi o desmonte de lideranças 
centrais do antigo “campo majoritário”, bem como um nítido reposicionamento do governo em uma 
dinâmica de progressiva superação dos fundamentos neoliberais, retomando o alento de sua popu-
laridade e propiciando uma vitória decisiva nas eleições presidenciais de 2006.

Foi no momento histórico mais agudo das contradições entre as posições da Democracia Socia-
lista e as posições predominantes no PT e no governo Lula que a tendência viveu, então, a sua cisão 
mais importante. Um grupo de companheiros que já vinha desenvolvendo uma crescente crítica à di-
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nâmica de conjunto do partido, diagnosticando a sua irreversibilidade, decidiu aliar-se ao projeto de 
criação de um novo partido, contando com o apoio da direção da IV Internacional. Essa situação im-
plicou na interrupção das relações entre a IV e a DS.

Foi amplamente majoritária na Democracia Socialista a posição de continuar defendendo cri-
ticamente a construção do PT e o engajamento crítico na defesa do governo Lula. Essas posições 
demonstraram-se, de conjunto e de modo decisivo, acertadas: a candidatura de Raul Pont, em um 
segundo turno das eleições petistas que mobilizaram centenas de milhares de fi liados em todo o 
país, por pouco não foi vitoriosa; criou-se, em seqüência, com o concurso de lideranças impor-
tantes, o movimento Mensagem ao Partido, com forte representação partidária e pública, inclu-
sive no governo Lula. E, enfi m, o governo iniciou mais claramente, a partir de 2005, um movimen-
to mais coerente de adoção de um programa social-desenvolvimentista e de progressiva supera-
ção dos marcos neoliberais.

Teve início, então, uma terceira fase da relação entre a Democracia Socialista e o PT, que chama-
mos de crítico-positiva. Ela é crítica porque pretende incidir sobre o retrocesso da cultura socialis-
ta média do partido, sobre a desradicalização de seu programa para o Brasil, sobre a sua adaptação 
organizativa à institucionalidade em detrimento de sua relação com os movimentos sociais, sobre a 
atenuação do seu ímpeto feminista; elementos que se formaram, com algum grau de sedimentação, 
no período anterior. Ela é positiva porque consulta as amplas possibilidades de uma derrota políti-
ca defi nitiva do neoliberalismo nas eleições de 2010, o que deslancharia uma conjuntura francamen-
te positiva de revolução democrática. Isto é, ao contrário da primeira fase, teríamos que lidar critica-
mente com o legado de um período de retrocesso na construção do PT como partido revolucionário 
e, ao contrário da segunda fase, não teríamos uma conjuntura defensiva pela frente, no caso de uma 
vitória possível nas eleições presidenciais de 2010. 

Conquistas e limites da DS

Se estamos certos ao identifi car que a identidade da DS é uma síntese aberta entre os seus valo-
res do socialismo democrático e a construção de posições no PT, seria importante fazer um balan-
ço da sua práxis nesses trinta anos. Isto é, entender melhor quais foram as contribuições e os limi-
tes dessa práxis.

Uma aproximação desse difícil balanço, que não pode ser auto-referido e apologético, deveria se 
referir aos momentos críticos da história do PT, à formação da cultura petista (sua identidade, seu pro-
grama, sua democracia interna) e à práxis histórica da Democracia Socialista. 

Podemos identifi car cinco momentos críticos da história do PT nesses trinta anos: o da funda-
ção, o do primeiro isolamento (em relação à transição negociada do regime militar), o do impacto 
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da dissolução da URSS, o do posicionamento frente ao primeiro governo FHC, o da crise dos anos 
2003 a 2005. Nesses cinco momentos críticos, a posição da DS foi decisiva para a definição posi-
tiva dos rumos do PT. 

- A defesa de sua fundação como partido classista e não como frente, diferenciando-se, de um lado, dos ataques dos 
setores mais stalinizados da esquerda, e, do outro, dos setores doutrinários ou sectários que defendiam o PT como fren-
te. O apoio da DS, que dirigia um jornal nacional de enorme influência à época, teve um peso decisi-
vo na afirmação da idéia do novo partido. Foi fundamental, nesse momento de fundação, a defesa 
da democracia interna, do direito de tendência e de participação proporcional nas direções partidá-
rias. Foram necessários dez anos para que o PT incorporasse essas conquistas como patrimônio de 
sua cultura democrática. 

- Quando se formou a aliança ampla, envolvendo setores da esquerda, como o PCdo B, em torno de Tancredo Neves, 
a definição de uma posição crítica foi polêmica no partido. Mas formou-se uma ampla maioria em torno dela. 
Um plebiscito realizado entre os filiados apontou que 85 % defendiam que o PT não comparecesse 
ao Colégio Eleitoral, enquanto 10 % concordavam em ir desde que em condições definidas. Apenas 5 
% defendiam que o PT votasse em Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. As posições da DS contribu-
íram de modo decisivo para definir uma firme atitude oposicionista que, no momento seguinte, pro-
jetou o PT como o núcleo da oposição ao governo da “Nova República”.

- Após a dissolução da URSS, setores da então esquerda petista lançaram uma campanha de críticas ao marxismo que 
levariam, se confirmadas, a uma ruptura com as tradições socialistas do partido. A DS contribuiu ativamente, nesse 
momento decisivo, para definir as posições avançadas que alimentariam a resolução “Socialismo Pe-
tista”, e que protegeriam a cultura petista nos duros anos de resistência ao neoliberalismo. No mes-
mo Congresso em que essa resolução foi aprovada, foi importante a defesa feita pela DS da con-
cepção de organização partidária democrática e de base, tendo o núcleo como instância de mili-
tância, deliberação e delegação de poder, que continuamos a propor. A DS teve participação cen-
tral também na conquista das cotas mínimas de 30 % de mulheres nas direções partidárias e na lis-
ta de candidaturas. 

- Quando da vitória de FHC, este lançou um forte movimento de cooptação de quadros petistas. Em meio à pri-
meira crise de orientação do PT, a DS ajudou a construir as posições cada vez mais opositoras de con-
junto ao projeto neoliberal.

- Quando dos primeiros anos do governo Lula, a DS liderou a crítica à adoção de valores neoliberais na direção ma-
croeconômica e na primeira agenda de reformas proposta pelo governo no Congresso Nacional. Em seguida, teve pa-
pel decisivo na sustentação, mesmo crítica, do PT a partir da crise de 2005.

CONTRIBUIÇÕES À CULTURA PETISTA
Esse balanço histórico, fundamentalmente positivo, deveria ser enriquecido com a identificação 



53

ARTIGOS

das contribuições da DS à construção da cultura petista. São três as áreas de contribuição decisiva 
da DS na formação da cultura petista.

A primeira é a da formação da cultura do socialismo democrático, que está na raiz da fundação da 
DS. O socialismo democrático petista é uma convergência de várias tradições: da Teologia da Liberta-
ção, do sindicalismo classista, das autocríticas das experiências vanguardistas e doutrinaristas da es-
querda brasileira, da crítica ao reformismo etapista e às concepções de partido único, dos intelectuais 
do antigo PSB e até mesmo da infl uência do eurocomunismo. Mas a identidade central e o grau de sis-
tematização da crítica ao stalinismo contidos na tradição fundadora da DS tiveram um papel decisivo, 
senão central, para estabilizar essa identidade programática na cultura petista nestes trinta anos. 

No período atual, há um processo de contribuição da DS ao socialismo petista em várias dimen-
sões importantes: a relação entre democracia participativa e reforma política, explorando as relações 
entre as tradições do socialismo e do republicanismo; a formação do eco-socialismo petista, contri-
buindo para integrar e atualizar as contribuições da tradição que vem de Chico Mendes e da Teolo-
gia da Libertação; a relação entre economia solidária e a construção do socialismo, na linha que vem 
sendo trabalhada por aquele que é hoje o intelectual histórico mais importante do mundo do traba-
lho no Brasil, Paul Singer. 

A segunda área fundamental de contribuição da DS na formação da cultura petista é o feminismo. 
Incorporado já desde o fi m dos anos setenta à tradição da IV Internacional, ocupando sempre po-
sição de destaque no Em Tempo, que acolheu as contribuições históricas de feministas como Beth 
Lobo e todo um conjunto de companheiras que renovaram a cultura feminista de esquerda no Brasil, 
a DS teve um papel decisivo na formulação das primeiras resoluções feministas do PT e na adoção de 
cotas na composição de suas direções. O contato com o feminismo abriu à DS, já nos anos oitenta, a 
defesa dos direitos dos gays, da sua legitimidade e da sua dignidade.

A terceira área decerto fundamental de contribuição da DS à cultura petista é a da democracia in-
terna e do direito de tendências. Minoritária na direção nacional do partido nesses trinta anos, fun-
dada na crítica às concepções verticalistas e burocráticas tão fortes na cultura da esquerda, a DS foi 
sempre um ponto de resistência ao anti-pluralismo, ao esmagamento das minorias, à burocratização 
que, nos tempos de maior institucionalização da vida do partido, teria secado as fontes sociais de re-
novação da vida partidária. 

Mais do que à formação da cultura petista, a DS ajudou a formar as tradições da práxis do partido. 
Podemos situar cinco áreas decisivas de contribuição.

A primeira delas é a do internacionalismo. A DS tem tido, desde o início, uma participação fun-
dante nas experiências dos Fóruns Sociais Mundiais, que foram, na última década, o espaço por ex-
celência de renovação da cultura socialista da esquerda mundial. De Porto Alegre a Belém, essa par-
ticipação tem se renovado, e sua continuidade será decisiva na defi nição dos marcos do socialismo 
internacionalista do século XXI.
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A segunda delas é a prática da democracia participativa, que a DS ajudou a formar no Rio Gran-
de do Sul, nos governos municipais de Olívio Dutra, Tarso Genro e Raul Pont, e depois, no governo 
estadual de Olívio Dutra. Da mesma forma, em uma outra série de experiências (Belo Horizonte, São 
Paulo, Fortaleza, Pará, entre outros). 

A terceira área decisiva da participação da DS é na fundação e na construção da CUT. Em prin-
cípio, através da CUT pela Base e, nos anos mais recentes, através da CUT Socialista e Democrática 
(CSD), a DS tem sido, ao longo dos anos, sempre crítica ao corporativismo sindical e à introdução de 
uma perspectiva social-democrata. Também marca nossa presença na CUT a permanente defesa do 
feminismo na prática sindical.

Uma quarta área decisiva da contribuição da DS tem sido, nos últimos seis anos, na questão 
agrária. Operando em condições muito difíceis, sejam estruturais sejam de opções de governo, a 
DS tem procurado, através de uma relação dialogal com os movimentos sociais no campo, recons-
truir um panorama e um programa favoráveis a um processo mais amplo de reforma agrária combi-
nada com a agricultura familiar. 

Por fim, uma área onde certamente a práxis da DS tem sido decisiva para a cultura petista é a que 
poderíamos chamar de uma dignidade da prática revolucionária cotidiana, evitando conviver 
com privilégios corporativos de representação, mantendo um saudável igualitarismo na militância e 
um ambiente de camaradagem solidária tão difíceis de serem mantidos em uma experiência como a 
vivida pelo PT. 

LIMITES
Os limites da contribuição da Democracia Socialista nesses trinta anos podem ser relacionados 

ao seu programa, à inserção social e geográfica de sua práxis e à sua história.
O principal limite programático diz respeito à relação entre o trabalho na institucionalidade e à 

criação de um novo Estado. O marxismo revolucionário em relação ao qual a Democracia Socialista 
teve a sua identidade formada, uma vertente crítica do chamado marxismo da III Internacional não 
stalinizada ou o trotskismo democrático, não desenvolveu de forma central e sistemática uma teoria 
que compreendesse e projetasse as potencialidades revolucionárias do sufrágio universal em com-
binação com as formas da democracia participativa. 

Seja como fundamento de origem (o fato de a Revolução Russa ter ocorrido através de uma estra-
tégia insurrecional de escasso uso da institucionalidade), seja como limite derivado da práxis quase 
sempre minoritária de correntes que não tiveram, em geral, experiência de governar em meio a ins-
tituições do Estado burguês, seja como reação crítica à adaptação parlamentar de partidos social-
democráticos ou euro-comunistas, só tardiamente a Democracia Socialista começou a programa-
tizar a possibilidade de um caminho socialista baseado na conquista de maioria através da combi-
nação entre sufrágio eleitoral e lutas classistas e populares.
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À medida em que a práxis histórica do PT foi incorporando cada vez mais a atuação institucio-
nal em detrimento da atividade direta do partido nos movimentos sociais, a DS foi teorizando essa 
tendência como um desvio ou viés adaptativo às instituições do Estado brasileiro, que resultou da 
transição negociada com o regime militar e da Assembléia Constituinte de 1988. Essa crítica apare-
ceu já em dois momentos: 1) no debate estratégico, no início dos anos 90, através da analogia militar 
da “teoria da pinça”, na qual se propunha combinar o trabalho eleitoral com o trabalho político nos 
movimentos sociais, mas dando prioridade a este último (ao contrário do que o PT vinha progressi-
vamente fazendo); 2) nas resoluções de Conferências Nacionais nas quais se formulava a crítica ao 
“estreitamento adaptativo do PT à institucionalidade”.

Ora, a crítica à centralidade do trabalho institucional ou à adaptação do PT à institucionalidade 
do Estado brasileiro, que se demonstrou historicamente correta ao identifi car tendências que cres-
ceriam ao longo dos anos 90, só poderia adquirir plena coerência se fosse construída no plano pro-
gramático como luta democrática pela formação de um novo Estado, assentado em novos princí-
pios que incorporassem, na máxima correlação de forças histórica, os valores do socialismo demo-
crático de transição. Na ausência disso, a crítica implicava em uma desvalorização estratégica da 
luta por conquistar maiorias no campo da soberania popular, em vez de conferir um sentido revolu-
cionário a essa luta, no sentido histórico largo, de fundação de um novo Estado. 

Este limite programático, é certo, estava circunstanciado historicamente: 1989 já demonstrara a 
possibilidade de uma candidatura presidencial liderada pelo PT obter maioria eleitoral, mas os anos 90, 
de forte pressão neoliberal, empurrava o horizonte da práxis histórica do partido aos limites da resis-
tência, e não propriamente de um transcrescimento socialista da luta democrática. 

Nesse contexto, a tensão entre a estratégia institucional crescente do PT e a sua identidade de 
esquerda foi revelada no “modo petista de governar”, por meio do qual o partido criava lógicas di-
ferenciadas de governo no contexto dos limites do Estado burguês. Ou ainda, de forma mais radi-
cal, nas experiências municipais do Orçamento Participativo, nas quais um novo modo de decisão 
alheio e subversivo dos limites liberais do Estado era testado. 

Foi apenas quando se criou uma nova conjuntura histórica, com as vitórias eleitorais de 2002 
e 2006, e em meio a processos radicais de mudança democrática de Estado em experiências lati-
no-americanas, que o tema da transição democrática ao socialismo, através da soberania popu-
lar e das formas radicalizadas da democracia participativa, começou a ganhar centralidade na ela-
boração programática da Democracia Socialista. Mas nem na construção programática da Demo-
cracia Socialista e nem no âmbito partidário construiu-se ainda um programa sistemático, amplo 
e coerente para um novo Estado brasileiro, afi m às tradições do socialismo democrático, embora 
as nossas contribuições para uma democracia participativa (OP, conselhos, conferências, plebis-
citos) constituam uma referência e um ponto de partida decisivo. 

Juarez 
Guimarães
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Na ausência desse programa de conjunto, que tem uma importância central para a identidade 
e prática do PT, o que tem prevalecido é um trabalho pragmático de reforma das instituições do 
Estado brasileiro no âmbito do exercício das funções de governo do país, que varia em relação às 
suas diferentes tradições institucionais, correlações de força e áreas de atuação.

MAIS BRASIL PARA NOVAS ELABORAÇÕES
Um segundo limite importante da contribuição programática da DS refere-se ao lugar da luta 

anti-racista na história de emancipação do povo brasileiro. Tal limite é, talvez, a expressão mais 
grave da carência de uma apropriada nacionalização da cultura marxista da tendência fortemen-
te referida nos clássicos. Apesar de reconhecer a importância da luta anti-racista, de ter militância 
envolvida na área, e, mais recentemente, de ter adquirido responsabilidades governamentais em 
políticas de reparação e de apoio às comunidades quilombolas, a tendência não incorporou à sua 
tradição ainda, de modo orgânico, a importância estratégica da luta anti-racial em um país no qual 
houve a experiência mais importante de escravidão na Modernidade. 

Um terceiro limite importante programático da tendência está em sua fraca relação com a for-
mação da cultura nacional-popular brasileira. Sua relação e sua teorização sobre o potencial eman-
cipatório inscrito nessa cultura não foi devidamente incorporado. Novamente, trata-se de um limi-
te da tradição petista em seu conjunto.

A Democracia Socialista nasceu com raízes frágeis no movimento operário brasileiro, no mo-
vimento camponês e nos movimentos sociais no campo, e com uma inserção geográfica peque-
na em estados centrais na vida econômica e política do país, como os estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Além disso, em seus inícios, tinha escassa ressonância no Nordeste e no Norte do país. 
Seria interessante avaliar, como, nesses trinta anos, essas limitações do enraizamento social ini-
cial foram superadas. 

Surgida de uma geração de dirigentes com forte raiz no movimento estudantil, a DS manteve, 
com algumas flutuações, uma forte presença no movimento estudantil brasileiro ao longo dessas 
três décadas, o que se reflete também no engajamento na construção da juventude do PT. 

Não há dúvidas de que a Democracia Socialista, ao longo da sua história, conseguiu estabilizar 
uma tradição sindical viva e importante, inclusive em meios operários. Mas essa tradição sempre 
foi minoritária e não conseguiu formar um campo criativo próprio de soluções aos grandes impas-
ses do movimento sindical brasileiro. Nos movimentos sociais do campo, com exceções pontuais, 
a DS não conseguiu construir uma práxis própria.

Apesar do esforço orgânico de várias gerações de dirigentes, de importantes processos de fusão 
(destacando-se as realizadas entre 2005 e 2007 com a Alternativa Socialista, de MG, a Construção: 
Socialismo e Democracia, do DF, e o Movimento Socialista, de SC) a DS não conseguiu superar um 
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sentido marcadamente minoritário no PT de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mesmo com a fusão em 
Minas, a DS não recuperou sua força histórica nesse estado. Assim, ela ainda não se constituiu em 
alternativa dirigente dentro do PT nos estados centrais do centro-sul do país.

No Nordeste e no Norte do país, houve um dinamismo crescente da construção da DS a par-
tir, principalmente, dos anos noventa, o que foi fundamental para a nacionalização da tendência. 
Este enraizamento nacional tem sido, sem dúvida, a fonte mais viva de seu enriquecimento políti-
co nos últimos anos. 

Esses limites sociais e geográfi cos de raiz da tendência tiveram e têm, certamente, uma relação 
orgânica com seus limites programáticos e de elaboração. Relacionam-se à sua condição minori-
tária no PT e na CUT. Mas, em uma visão histórica mais larga, são próprios mesmos à sua condição 
de tendência de um partido que adquiriu uma inédita expansão social e geográfi ca em um país tão 
complexo e continental como o Brasil. A sua identidade de relação pôde, assim, sempre se alimen-
tar das conquistas da práxis e de elaboração de outras tendências e correntes do PT, inscrevendo-
as nos tempos da dialética histórica acima referida. 

A construção da DS foi duramente afetada pelo período de domínio político neoliberal, o que 
a levou a uma relação, que chamamos de dialética crítica, com o PT. Houve, nesse período, tam-
bém na tendência, certa retração de sua cultura socialista, quebra de continuidade de inserção 
em movimentos sociais e de militâncias históricas, certa adaptação aos processos orgânicos vi-
vidos pelo PT – mesmo que em proporção menor do que no partido. Nesse sentido, aquilo que 
chamamos de relação crítica-positiva vale também para a tendência, isto é, a historicização de 
suas conquistas e limites permite uma visão mais realista de suas ricas potencialidades no pró-
ximo período.

Revolução permanente e 
revolução democrática

Na história da Democracia Socialista, o conceito de revolução permanente, herdado da tra-
dição de Trotsky, teve um papel decisivo. Tendo suas raízes clássicas na própria obra política de 
Marx, em diálogo com a tradição encarnada por Lênin, esse conceito pensava a possibilidade de 
revolução como um transcrescimento do enfrentamento das tarefas nacionais, agrárias, anti-im-
perialistas e democráticas em países da periferia do capitalismo, marcados por um desenvolvi-
mento desigual e combinado.

Esse conceito marcava uma identidade da DS. De um lado, crítica às teorias da revolução por 
etapas, empenhadas na defesa de uma revolução democrático-burguesa no Brasil como etapa 

Juarez 
Guimarães
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histórica anterior à atualidade da revolução socialista. De outro, crítica às organizações políticas 
propagandistas ou doutrinaristas que, na defesa do caráter socialista da revolução brasileira, ten-
diam a secundarizar ou negavam a importância das lutas democráticas. Além disso, o conceito de 
revolução permanente, vinculando revolução brasileira à luta pela revolução internacional, fecha-
va as portas para uma imaginação autárquica de socialismo nacional, em tudo contraposta aos 
clássicos do marxismo. 

Foi a lógica desse conceito que foi ao centro do programa do PT nas resoluções do 5º Encon-
tro Nacional, em 1987, vinculando um governo democrático-popular à realização das tarefas anti-
monopolistas, anti-latifundiárias e anti-imperialistas, que levariam a uma dinâmica de revolução 
permanente. 

Hoje, trata-se de pensar o conceito de revolução permanente, herdado dessa tradição, na nova 
tradição programática do socialismo democrático, que está em processo vivo de elaboração his-
tórica no PT. O conceito de revolução democrática pretende realizar essa mediação, estabelecen-
do que justamente a radicalização da luta democrática - no plano político, econômico, cultural - 
é o centro de acumulação e passagem da luta por reformas da ordem à conquista de um novo Es-
tado, que, refletindo na correlação de forças os valores do socialismo, permita pensar um perío-
do histórico de transição democrática ao socialismo.

A REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA
Entendido assim, o conceito de revolução democrática é uma apropriação do conceito de revolu-

ção permanente para novas condições históricas, à medida que integra seus elementos básicos – o 
vínculo entre luta por reformas e luta pelo socialismo, a necessidade de estabelecer essa luta a partir 
de um princípio de cisão com a ordem burguesa e o liberalismo, a noção central de uma dinâmica de 
transcrescimento a partir da consciência dos trabalhadores e dos setores populares, o vínculo entre 
a luta nacional e a luta contra a ordem imperialista internacional – em uma estratégia e programa de 
socialismo democrático. Dito em outras palavras, o conceito de revolução permanente não é nega-
do, mas transcrito na cultura do socialismo democrático.

Para a Democracia Socialista, o conceito de revolução democrática é fundamental porque estabe-
lece a continuidade de duas épocas de sua história, a fundacional com a atual, construindo uma nar-
rativa unitária de sua identidade ao longo do tempo. 

Em primeiro lugar, porque repõe o conceito de revolução no centro da sua cultura e da cultura pe-
tista após um longo período em que o horizonte histórico mais largo de transformações estava limi-
tado pela pressão neoliberal. Em segundo lugar, porque incide exatamente no ponto do impasse do 
PT, isto é, sua adaptação pragmática à institucionalidade do Estado brasileiro.
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Em terceiro lugar, o conceito de revolução democrática abre-se à refl exão e ao diálogo com outras 
experiências de transformação em curso na América Latina, que têm feito largo uso do recurso em for-
mas plebiscitárias ou de referendo de decisão e, principalmente, de reformas democráticas das Cons-
tituições, dos sistemas eleitorais e de partidos, bem como das próprias instituições do Estado. 

E, por fi m, não menos importante, insere-se em um quadro compartilhado de elaboração da De-
mocracia Socialista com os companheiros da Mensagem ao Partido e com o próprio processo de re-
tomada da cultura socialista e programática do PT no seu conjunto. Esse processo de elaboração ins-
creve-se, assim, na criação de um novo período que chamamos de crítico-positivo das relações entre 
a Democracia Socialista e o PT, na qual a Mensagem ao Partido joga um papel fundamental. 

A Democracia Socialista e 
a Mensagem ao Partido

Pelo fato de ter nascido como resposta à mais grave crise vivida pelo PT em toda a sua história, 
pela sua amplitude e sua capacidade de representar lideranças políticas com ampla densidade nacio-
nal, por sua nacionalização, pela potência intelectual que é capaz de mobilizar, o movimento Mensa-
gem ao Partido, como movimento interno que aglutina forças para reformar e atualizar a vida partidá-
ria, traduz um processo de convergência ímpar na história da relação da DS com o PT. 

De fato, apenas por seu acúmulo próprio, a DS não tem força, protagonismo e capacidade de ela-
boração sufi cientes para liderar um processo de passagem daquilo que chamamos de fase crítica para 
a uma fase crítico-positiva na relação com o PT. O processo da Mensagem ao Partido tem, potencial-
mente, a possibilidade de vir a ser uma força decisiva na conformação de um novo campo hegemô-
nico no Partido dos Trabalhadores. 

Vista por este ângulo, a relação da Democracia Socialista com a Mensagem ao Partido envolve a 
própria identidade e futuro da tendência nos próximos anos de construção do PT. Uma vitória políti-
ca em 2010 projetaria um curso potencial de revolução democrática, conferindo à Mensagem ao Par-
tido uma ampla capacidade de expansão e novas convergências. Uma derrota política eventual em 
2010, com todo o seu potencial desorganizador de expectativas e esperanças, teria, na Mensagem ao 
Partido, uma força de aglutinação e resistência imprescindíveis.

Nem episódico, muito menos instrumental, o movimento Mensagem ao Partido inscreve-se, 
assim, na própria dialética da relação da tendência com o partido. O fortalecimento das relações 
mútuas de confi ança; em alguns casos, a superação de antigas tradições de disputa; a constru-
ção de um crescente consenso programático; a não cristalização de posições combinada com 
um quadro aberto de diálogo com outras forças do PT; tudo isso demanda uma abertura para a 

Juarez 
Guimarães
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síntese cujo resultado, no próximo período, poderá ser a formação orgânica de um novo campo 
de posições no partido.

Esse novo campo de posições será necessariamente plural, e é no interior desse pluralismo que 
as tradições da Democracia Socialista devem se inscrever. A forma orgânica que tomará este pluralis-
mo, sobre o qual seria prematuro decidir, deverá consultar o grau de identidade e consistência das re-
lações construídas ao longo do processo. Por sua própria tradição de formar a sua identidade através 
da mediação, a Democracia Socialista, sempre respeitando o pluralismo e a dignidade das tradições 
de militâncias envolvidas, deve trabalhar para construir o mais organicamente possível este campo 
de posições que potencialmente pode ser hegemônico no PT no próximo período. 

A Democracia Socialista como tradição 
de militância revolucionária

Trinta anos são uma poeira do tempo na história da humanidade, mas contam muito na história 
de um povo. Em particular, se são anos marcados pelo sinal da emancipação. Trinta anos são uma 
vida inteira dedicada à luta pelo socialismo, a marcar de vermelho as nossas biografias.

Quando uma temporalidade humana, inscrita na história, alcança densidade e sentido, ela se tor-
na uma tradição. Ela permanece e é capaz de vencer o mero sentido cronológico do tempo. Ela cria 
o seu próprio tempo, desvanece as fronteiras entre passado, presente e futuro, pois tudo está ins-
crito no tempo da criação e da recriação. Mas pode-se dizer, com rigor, que a Democracia Socialis-
ta constituiu uma tradição? 

Pensamos que sim, não como imagem de si mesma, mera operação de Narciso, que olha o 
seu próprio rosto no espelho. Mas pela sua particular inserção no tempo histórico e social da 
emancipação.

Seria possível identificar um petista da Democracia Socialista como um militante que valoriza 
a sua condição de socialista democrático, que se relaciona com a cultura do feminismo, que tem o 
internacionalismo inscrito desde sempre na sua condição, que recusa hierarquias e privilégios em 
nome da dignidade insuperável da sua condição cidadã de militante socialista, que não é sectário, 
mas dialoga e busca o sentido coletivo da prática, que, enfim, cultiva uma paixão serena, paciente, 
provada e crítica, mas sempre revolucionária, sempre buscando a transformação. 

Essas sete qualidades, reunidas em uma tradição, não configuram uma imagem idealizada ou 
apologética, não pretendem apagar a humanidade imperfeita de todos nós, os nossos erros, nossos 
limites e carências, mas é reconhecível publicamente como construção coletiva de uma nova cul-
tura política. A cultura de militância da Democracia Socialista exigiu, para ser construída, não o he-
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roísmo excepcional e extraordinário de alguns, como se cultivou em alguns processos revolucioná-
rios, mas as qualidades democraticamente distribuídas do que poderíamos chamar de uma cidada-
nia socialista que sonhamos construir como patrimônio comum de todos.

Não começamos do tempo zero da emancipação. Na cultura da formação da DS, estava já, como 
um universal histórico problemático, a Revolução Russa e seus descaminhos. E o que buscamos 
nela, além da infi nita força do que se sonhou ali, além dos sentimentos mais puros de emancipação 
que ali se gestaram, foi o aprendizado de seus erros. Herdamos de outubro de 1917 a primavera e o 
sonho, e também o inverno e os pesadelos da emancipação. 

Através de outubro, chegávamos às origens do moderno movimento socialista e do marxismo. 
E sempre compreendemos o marxismo também como uma cultura crítica, aberta e não dogma-
tizada, historicizado e não congelado no tempo, em seu rico pluralismo, de Marx e Engels, de Le-
nin  e Trotsky, de Rosa Luxemburgo e Gramsci, de Caio Prado Jr. e Mariátegui, de Mandel, Bensaïd 
e Michael Lowy. Aprendemos cada vez mais a visitar outras tradições libertárias, como a crítica da 
civilização capitalista formada na cultura da Escola de Frankfurt, na Teologia da Libertação, no fe-
minismo, no eco-socialismo.

Imediatamente antes da origem da Democracia Socialista, estava o massacre da militância revo-
lucionária brasileira após 1968. Fomos herdeiros dessa derrota. Alguns dos que fundaram a Demo-
cracia Socialista estiveram lá, no cárcere e na tortura.

Filhos de derrotas e descaminhos, nunca fomos triunfalistas nem nunca imaginamos o triunfo 
na esquina. Antes, fomos formados na respiração larga das autocríticas e para os tempos longos da 
emancipação. Talvez, por causa disso, aos trinta anos, a Democracia Socialista está longe da senili-
dade e da cinza dos organismos burocratizados: a história na mão, a incerteza na frente, mas sempre 
a esperança de corações de estudantes...

Regionalmente e socialmente circunscrita na origem, a Democracia Socialista é hoje tão brasilei-
ra como o PT. Entre nossos milhares de militantes, estão os descendentes de índios da Amazônia e 
os fi lhos da imigração alemã no Sul, os negros da Bahia e os fi lhos de italianos, cristãos de várias igre-
jas e ateus de todos os credos, várias gerações de mulheres emancipadas, metalúrgicos e pequenos 
proprietários rurais, ecologistas radicais, gays, sanitaristas e professores, jovens de aparência muito 
séria e homens e mulheres já maduros e quase adolescentes de tanta energia. 

Essa inscrição social brasileira da DS, hoje tão gaúcha quanto nordestina e nortista, foi decisiva 
para nós, porque através dela nos ligamos às raízes da formação do povo brasileiro. Assim, media-
da pelo PT, a tradição da Democracia Socialista já é parte da formação da cultura do povo brasileiro. 
Somos socialistas e nos alimentamos das fontes mais profundas dos sonhos de emancipação des-
te povo. E o nosso futuro está irremediavelmente ligado à história desses sonhos de emancipação 
no século XXI. 

Juarez 
Guimarães
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Por formarmos uma tradição, somos capazes de continuar o que foi interrompido e repor o que 
foi perdido. Isaac Akcelrud (jornalista e revolucionário desde os anos 1930), Zé Carlos (dirigente do 
PT gaúcho), Otaviano Carvalho (dirigente do PT capixaba), Pedro Alcântara (que foi da executiva na-
cional da CUT), Vânia (lutadora feminista gaúcha), Nélson Sá (dirigente dos sapateiros gaúchos), Bar-
bieri (pequeno agricultor), Zé Carlos (dirigente bancário mineiro), João Otávio (dirigente metalúrgico 
em Minas) estão presentes em cada ato de nossa militância. Até mesmo os que nos deixaram, por 
motivos pessoais ou políticos, por circunstância ou por razões organizadas, estão conosco: não se-
ríamos o que somos sem essas valiosas contribuições. A Democracia Socialista, crítica à tradição de 
esquecer, impugnar ou maldizer os que tomaram outros caminhos, nunca cultivou o ressentimento 
nas relações políticas.

Uma tradição existe quando se estabelece um nexo subjetivo entre a memória e a esperança, en-
tre o vivido e o por viver, entre o criado e o por criar. Filha do século XX e do milênio passado, a DS, 
como o PT, é finisecular e finimilenar. Estamos chegando ao final da primeira década do século XXI 
com um tremor de expectativas do que poderemos ajudar a conquistar: a palavra revolução vale mais, 
tem mais conteúdo histórico, quando é amadurecida nas provas da vida.

A Democracia Socialista é o nosso caso de amor que deu mais certo, é o nosso abrigo em tempos 
difíceis e a nossa casa ensolarada de felicidade em tempos de maior emancipação.

O mais novo companheiro e a mais nova companheira partilham o mesmo tempo dos militantes 
fundadores porque somos uma novíssima tradição. 
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Brasília recebeu entre os dias 11 a 13 de junho último, militantes da Democracia Socialista – DS, 
para sua IX Conferência. Vieram delegados de quase todas as unidades da federação para participar 
de um evento singular no PT: os 30 anos de uma corrente interna do partido que fará 30 anos no 10 de 
fevereiro de 2010. Portanto, uma corrente que precede a fundação formal do Partido.

Participei como convidado, da mesa solene, ao lado do Secretário-Geral, Deputado José Eduardo 
Cardozo, dos dirigentes da DS, companheiros Raul Pont, Nalu Faria, Juarez Guimarães, Miguel Ros-
setto, entre outros. Faço esse registro para a militância do PT porque considero relevante o que tes-
temunhei ali e pelos desdobramentos que certamente virão como resultado desse esforço que mo-
bilizou uma parcela importante do Partido dos Trabalhadores.

Dialogando com o texto oferecido pelo companheiro Juarez Guimarães como subsídio à IX Con-
ferência “Em torno ao futuro de uma tradição”, penso completar neste espaço a intervenção precária 
que fi z naquele momento. Recuperei ali, brevemente, três conquistas signifi cativas para a história o 
PT e para as esquerdas brasileiras: o “Direito de Tendência”, algo impensável nas estruturas dos par-
tidos de esquerda que nos precederam; a representação proporcional nas direções; e a cota mínima 
de 30% de participação das mulheres nas chapas às direções partidárias. Essas três conquistas mol-
daram algo que podemos defi nir como elementos de uma cultura petista que de certa forma, diferen-
ciaram a nossa experiência de construção partidária dos demais partidos da esquerda brasileira.

Elas são inseparáveis da contribuição da DS ao desenho do perfi l que o Partido dos Trabalhado-
res apresentou à sociedade brasileira. Como todas as invenções, esses três elementos que imprimem 
e reforçam o caráter democrático do PT. Não foram conquistas solitárias desta ou daquela corrente 
de opinião dentro do partido, e não passaram facilmente pelo crivo dos debates – em geral acalora-
dos – que marcaram a experiência de construção do PT e pelos quais nosso Partido se tornou conhe-
cido na sociedade brasileira: um insaciável apetite para a discussão.

DS: 30 anos de contribuição 
à construção do PT  
Hamilton Pereira *
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Penso que esses três registros dispensam um olhar mais minucioso para trás, para uma experiên-
cia que inequivocamente ofereceu e continua a aportar uma valiosa contribuição ao Partido. Tomo 
a liberdade de indagar a militância da Democracia Socialista sobre as perspectivas que vamos dese-
nhar para o PT do século XXI. O legado que a DS já incorporou ao patrimônio programático e políti-
co do partido nos autoriza a demandar uma elaboração em torno de dois temas que se interligam: o 
tema do processo de desenvolvimento do Brasil, a partir das conquistas alcançadas desde 2003; e a 
atualidade do tema do socialismo democrático num cenário de grave crise do capitalismo.

O subsídio “Em torno ao futuro de uma tradição” menciona de passagem um tema crucial e de-
finidor do caráter do novo ciclo de desenvolvimento: o tema da sustentabilidade socioambiental. A 
corrente que contribuiu de modo decisivo para incorporar à “cultura” petista temas de difícil absor-
ção como o direito de tendência que vem da tradição libertária, a representação proporcional nas di-
reções, forma superior de exercício da democracia interna, e um tema tão contemporâneo e tão di-
fícil como a cota de 30% de participação das mulheres nas instâncias de decisão, que rompe com a 
tradição machista e patriarcal herdada da sociedade brasileira e do próprio movimento operário in-
ternacional, não pode se furtar ao desafio de “incorporar a sustentabilidade socioambiental à cultu-
ra do novo ciclo de desenvolvimento”. A agenda ambiental deixa de ser assunto dos ambientalistas e 
se torna – graças mesmo à sua insistência e perseverança – em assunto da sociedade. Deixa definiti-
vamente de ser um tema lateral: ganha centralidade no momento de qualificar que modelo de desen-
volvimento as esquerdas propõem para o Brasil do século XXI.

As esquerdas brasileiras chegaram muito tarde a este debate. E cometeram um erro ao separar 
a defesa do “meio ambiente” da abordagem do padrão de produção e consumo do modelo de de-
senvolvimento. Caiu assim num discurso conservacionista que, em grande medida, ignora a dramá-
tica realidade da legião de marginalizados produzidos em massa pela dinâmica do capitalismo bra-
sileiro baseada na exploração assalariada quando não escravista e na utilização predatória dos re-
cursos naturais.

Os prejuízos são evidentes. Hoje, estamos à frente de um governo que põe em prática um conjun-
to de políticas de grande envergadura para combater a fome e a miséria; para enfrentar as desigual-
dades sociais e regionais; e para estimular a participação popular nos processos de decisão. Entre-
tanto, temos que responder a uma direita retrógrada que nos acusa de sermos contra o desenvolvi-
mento quando o que desejamos é qualificar o novo ciclo, incorporando a ele a dimensão indispensá-
vel da sustentabilidade socioambiental.

A sociedade brasileira subsidia pesadamente por meio de políticas de crédito e políticas fiscais 
um segmento econômico – sem dúvida relevante na pauta de exportações do país – que se recusa 
sistematicamente a considerar a redução das suas margens de lucro e monta uma dinâmica feroz de 
devastação de ativos ambientais, sobretudo nos Cerrados e na Amazônia. Avança sobre áreas novas 
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de fl oresta, deixando atrás de si alguns milhões de hectares de áreas degradadas que poderiam per-
feitamente ser recuperadas para cultivo agrícola ou produção pecuária.  Essas áreas podem ser rein-
corporadas à atividade econômica mesmo com incentivo público. É melhor para a qualidade do de-
senvolvimento brasileiro, no século XXI, que o Estado destine recursos para recuperação de áreas 
degradadas, estimulando o uso de tecnologias avançadas por meio da EMBRAPA, do que subsidiar 
o padrão atual do agronegócio baseado no desmatamento de áreas novas.

A agenda da sustentabilidade socioambiental se vincula estreitamente com a necessidade repor 
na agenda nacional e internacional o tema do Socialismo Democrático. Vivemos na América Latina 
um momento que aponta para soluções inovadoras. Registro as novas Constituições da Bolívia e do 
Equador, aprovadas recentemente em plebiscito que além de romper com a secular segregação e su-
bordinação das maiorias indígenas, incorporam “os direitos da Terra”. Ou seja, institucionalizam no 
coração mesmo da Carta Magna uma percepção culturalmente distinta da relação entre a ação hu-
mana e a Pacha Mama. Distinta da concepção capitalista que se limita a defi ni-la apenas como “re-
cursos naturais”. 

Depois do 28 de setembro de 2008, quando ruiu “Wall Street”, e os neoliberais sem o menor pudor 
recauchutaram o discurso de Lord Keynes para justifi car a apropriação dos recursos públicos para 
salvá-los da ruína, é indispensável uma nova elaboração das esquerdas sobre o perfi l do novo Esta-
do para o século XXI. E, sobretudo, uma elaboração teórica sobre os papéis da sociedade da infor-
mação, nessa idade dos limites que se expressa pelas catástrofes climáticas. Uma elaboração desde 
a perspectiva das populações mais pobres, mais vulneráveis, dos trabalhadores do mundo, sobre os 
novos padrões de produção e consumo para uma humanidade que começa a tomar consciência da 
fi nitude dos recursos naturais e do colapso da acumulação capitalista como único motor da história. 
Esses são dois desafi os incontornáveis à imaginação política das esquerdas e para a construção do 
Socialismo Democrático.. 

16/junho/2009

* Hamilton Pereira é militante do PT e membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo.

Hamilton
Pereira
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