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XII CONFERÊNCIA NACIONAL 

SÃO PAULO – DE 1 A 3 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Abertura do debate  

Seguem três projetos de resolução para serem debatidos por toda a militância até a XII 

Conferência Nacional da Democracia Socialista a ser realizada nos dias 1, 2 e 3 de 

dezembro de 2017 na cidade de São Paulo.  

O projeto de resolução 1: "Construir o caminho da vitória do PT e da esquerda brasileira 

sobre a contrarrevolução neoliberal” busca uma compreensão geral dos acontecimentos 

e das tarefas para o período. 

O projeto de resolução 2: "Novo período histórico e a questão do partido” alinhava um 

roteiro para este tema de fundamental importância para a atualização de uma 

perspectiva revolucionária democrática e socialista. 

O projeto de resolução 3: “ Pontos para um programa de transição” pretende contribuir 

para que o Partido discuta e assuma uma identidade programática que nos arme para 

novos desafios. 

Esperamos que os debates que seguem sejam úteis e proveitosos para que as resoluções 

da XIIª Conferência – ao final deste processo amplo, democrático e fraterno – superem 

as insuficiências e lacunas que estes textos iniciais contenham. 

 

Coordenação Nacional, outubro de 2017  
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Construir o caminho da vitória do PT e da esquerda brasileira sobre a 

contrarrevolução neoliberal 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 1 

Apresentação 

Este documento, apoiando-se na elaboração coletiva do PT e de outros setores da esquerda 

brasileira e internacional, procura apresentar pela primeira vez um caminho histórico, possível e 

coerente para derrotar a contrarrevolução neoliberal no Brasil. Ele se nutre dos motivos, valores 

e sentimentos mais profundos da luta de resistência. E busca apresentar, a partir da identidade 

socialista e democrática, as razões para a nossa esperança: é possível e necessário começar já a 

construir o caminho para vencer os golpistas! 

Este documento em debate aberto na Tendência Democracia Socialista, fundadora e corrente 

histórica da esquerda do PT, dialoga em primeiro com as importantes conquistas e limites do 6º 

Congresso do PT, recém realizado. Além de renovar e criar um quadro mais legítimo de direção 

nacional, mais aberto ao diálogo com as forças de esquerda, o 6º Congresso Nacional do PT 

avançou em resoluções políticas que iniciam elementos importantes de uma avaliação 

autocrítica, formulam análises classistas do golpe em curso, demarcam nitidamente o campo de 

oposição e resistência do partido, criticam as ilusões de um retorno a políticas de conciliação 

com setores dominantes, esboçam um programa de luta democrática e popular. 

A partir destas conquistas, este projeto de resolução para a 12ª Conferência Nacional da 

Democracia Socialista a ser realizada nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2017 traz avanços de 

elaboração em, pelo menos, seis direções fundamentais. 

Ela aborda de maneira enfática e atualizada a crise de identidade socialista e democrática do PT 

e a necessidade incontornável de atualizar esta identidade pública como fundamento da luta 

contra o golpe e seu programa neoliberal. 

Em segundo lugar, ela propõe um enquadramento analítico internacional do golpe que é 

decisivo para diagnosticar o sentido, a correlação de forças e o caráter de uma resposta a ele. O 

golpe nem era inevitável nem deve ser considerado estabilizado em sua vitória: está em aberto a 

disputa pelo futuro do Brasil! 

Em terceiro lugar, esta proposta de resolução avança em uma crítica bem mais profunda, 

sistemática e radical, aos limites históricos do PT, sempre considerando-o como a principal e 

referencial experiência da esquerda brasileira. Os limites da construção do PT e da esquerda 
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brasileira continuam a ser os maiores limites à construção de uma saída possível para superar o 

golpe. 

Em quarto lugar, afirma-se com toda centralidade o grande limite das impressionantes e 

massivas lutas de resistência até agora desenvolvidos contra o golpe, relacionando-o à não 

apresentação de uma saída republicana e democrática, unitária e estratégica, frente ao ataque 

frontal aos princípios da soberania popular e da Constituição de 1988.  

Em quinto lugar, avança-se na proposição da construção de uma unidade estratégica do PT com 

as demais forças da esquerda brasileira que se posicionam contra o golpe e contra o programa 

de um Estado neoliberal. Esta unidade estratégica, que não é contraditória com movimentos 

táticos de aliança nas várias frentes de resistência aos golpistas, é considerada fundamental para 

vencer a contrarrevolução neoliberal.  

Em sexto lugar, a partir da identificação de desafios comunicativos, organizativos e 

programáticos da esquerda possíveis de serem superados; considerando já a possibilidade de um 

crescimento dos ataques à esquerda, aos movimentos sociais e à democracia no próximo 

período; procura-se construir um caminho viável, no horizonte atual da luta de classes, para 

vencer o golpe. 

Este projeto de resolução é dedicado ao companheiro Antonio Candido, figura exemplar na 

cultura política brasileira, da inteligência e dos valores do socialismo democrático. 

E se abre fraternalmente, em primeiro lugar, ao diálogo com todos os companheiros do PT e 

também com as forças e militâncias que organizam a heróica luta de resistência do povo 

brasileiro. 

São Paulo, Outubro de 2017. 

 

Introdução: Socialismo democrático e crise do capitalismo neoliberal 

1. A luta para derrotar e criar uma alternativa à contrarrevolução neoliberal no Brasil e na 

América Latina faz parte da luta dos povos e dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo contra 

uma terceira fase do desenvolvimento do programa neoliberal, que se seguiu à grande crise 

capitalista de 2008. A contrarrevolução neoliberal no Brasil é orgânica à direção das classes 

dominantes internacionais, em processos combinados de financeirização e internacionalização. 

Após quatro décadas de domínio neoliberal, é preciso diagnosticar e acusar o capitalismo 

neoliberal, isto é, um sistema internacional e de dominação nacional que se vale de padrões 

liberais de regulação. As experiências democráticas liberais do pós-guerra ficaram para trás e 
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não é mais possível voltar a elas. Não é possível derrotar a contrarrevolução neoliberal se a 

entendemos de um ponto de vista estritamente ligado à dinâmica de luta de classes nacional ou 

se o horizonte das respostas permanecer limitado ao plano das políticas e economias nacionais. 

2. O centro do programa da contrarrevolução neoliberal é atacar frontalmente ou corroer as 

raízes do princípio da soberania popular e, através dele, fundar ou refundar Estados neoliberais, 

com suas soberanias nacionais dissolvidas. Através do poder de agenda dos Fóruns Mundiais, 

da regulação e arbitragem da OMC, de tratados de comércio assimétricos, do poder acumulados 

de capitais financeiros e de grandes corporações transnacionais, do poder geopolítico do Estado 

norte-americano e do Estado europeu, com suas instituições autocráticas, este capitalismo 

neoliberal impõe dinâmicas de destruição de soberanias nacionais. Formas autocráticas de poder 

– através da violência, de golpes parlamentares, de revisões constitucionais arbitrárias, de 

tratados econômicos internacionais que violentam as soberanias dos estados democráticos, da 

instrumentalização judicial e de campanhas de legitimação midiáticas - atacam até os direitos 

básicos conquistados nas democracias liberais no período que se seguiu à Segunda Guerra 

Mundial. Está em curso uma vontade política barbaramente regressiva em relação aos direitos 

históricos dos trabalhadores, das mulheres, dos negros e dos povos que foram colonizados.  As 

chamadas culturas do ódio – fascistas ou nazistas, racistas, feminicidas, homofóbicas – 

encontram neste cenário histórico espaço para prosperar, colocando em questão até os direitos 

humanos que formam o núcleo de um padrão minimamente civilizado de humanidade.  

3. Ao centrar o seu ataque ao próprio princípio da soberania popular, a contrarrevolução 

neoliberal coloca em crise todas as forças de esquerda ou vinculadas às classes trabalhadoras 

que centravam seu programa e sua estratégia na disputa de governos e na ampliação e 

universalização dos direitos na democracia liberal. Partidos de centro-esquerda e social-

democratas, movimentos sociais corporativos ou auto-limitados a lutar por mudanças dentro da 

ordem liberal, estratégias que se centravam ou dependiam de pactos com as forças centrais do 

capitalismo, perdem o seu chão histórico. É por isso que a resposta histórica à contrarrevolução 

neoliberal só se pode fazer a partir de uma identidade socialista democrática, que conjugue luta 

pela soberania popular com programas que contrariem estrategicamente a lógica do capitalismo 

neoliberal. Não se vence uma contrarrevolução neoliberal com meios programas, meios valores, 

estratégias centradas na institucionalidade em crise ou em ilusões eleitorais. 

4. A principal ideia força da contrarrevolução neoliberal é que não há alternativa a ela. A partir 

da grande crise de 2008, crises fiscais agudas provocadas pelo capital financeiro passaram a 

justificar programas neoliberais ainda mais radicais. A globalização financeira é apresentada 

como um horizonte inescapável de época. O desenvolvimento da ciência e das tecnologias do 

capital, mesmo com a tragédia ecológica em curso e com os danos sociais do desemprego, é 
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apresentado como fruto inevitável do progresso. Esta ideiaforça tornou-se um senso comum 

com a desagregação da URSS e com a desmoralização da maior parte dos partidos social-

democratas europeus. É apenas a partir de uma perspectiva histórica do socialismo democrático 

que se pode construir um novo horizonte de crítica e superação do capitalismo neoliberal. Assim 

como a desagregação da URSS serviu à massificação da cultura neoliberal nos anos 1990, a 

cena histórica atual de luta contra a barbárie antidemocrática e antirrepublicana neoliberal pode 

e deve ser o espaço de reconstituição da influência pública e de massas do socialismo 

democrático. 

5. Os socialistas democráticos criticam o caráter inevitável e insuperável do capitalismo 

neoliberal a partir de três ideias centrais.  A primeira é uma acusação: o neoliberalismo, que 

veio se tornando o princípio de civilização dominante no capitalismo nas últimas quatro 

décadas, tem levado a uma situação dramática todos os impasses da humanidade. Ao opor a 

ideia da liberdade à ideia da igualdade renovou os fundamentos da apartação social, o fosso 

odioso entre capitalistas e trabalhadores, entre ricos e pobres, dentro de cada país e do mundo. A 

própria noção de direitos do trabalho, resultado de séculos de lutas e conquistas, que estrutura 

todo o universo dos direitos sociais, é violentamente atacada. Sua avidez insaciável de privatizar 

e mercantilizar todas as esferas da vida social, das cidades aos recursos vitais da natureza e até 

dos corpos, produz uma civilização da barbárie mercantil insuportavelmente anti-humanista. 

Contra todas as evidências da ciência e dos apelos dramáticos dos ecologistas, os governos 

neoliberais empurram a humanidade para uma inevitável catástrofe ecológica. A 

contrarrevolução neoliberal tem combinado valores mercantis e conservadores para repor e 

aprofundar as dimensões mais agressivas do patriarcado, bloqueando o movimento histórico de 

emancipação das mulheres. O aprofundamento das assimetrias de poder e riqueza tem 

restaurado dinâmicas de colonização, de racismo, de predação dos povos coloniais, como os 

africanos, os asiáticos e os latino-americanos. O neoliberalismo é, enfim, o senhor das novas 

guerras do século XXI, com suas potências de destruição massiva de povos inteiros. Assim 

como nas décadas que viram as guerras mundiais e a ascensão do nazi-fascismo, é necessário 

falar em uma época de crise de civilização. O socialismo democrático é a resposta a esta crise 

de civilização de longa duração. 

6. A segunda ideia central é um diagnóstico: o neoliberalismo tem sido dominante, mas não 

hegemônico, tem uma ideologia massiva e global, mas não consegue incorporar de forma 

estável os dominados à sua lógica por ser socialmente excludente, produz instabilidade no plano 

nacional e internacional e não formas legítimas, democráticas e estáveis de poder. Instabilidade 

e violência tornam-se cada vez mais sinônimos de neoliberalismo. Estamos muito longe do 

sonho liberal de um “fim da história”, de uma civilização estável e definitivamente liberal. A 

nova desordem internacional não tem um centro estável de coordenação, apesar das dimensões 
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geopolíticas ainda dominantes dos EUA e sua capacidade de submeter a União Europeia. Com a 

ascensão da China e a reorganização de capacidades geopolíticas da URSS, enfraquecidas as 

instâncias de acordo e mediação multilaterais, o sonho de um mundo neoliberal estável está, na 

verdade, cada vez mais próximo a um pesadelo e a situações de caos sistêmico, submetido a 

forças disruptivas e destrutivas. É para este caos sistêmico que o golpe no Brasil, destruindo a 

república democrática mesmo limitada de 1988, veio procurar nos tragar, com o programa de 

destruir as dimensões estruturais de nossa soberania e democracia.  

7. Quase dez anos depois da crise capitalista de 2008, a maior crise do capitalismo mundial 

desde 1929, as políticas neoliberais estão muito longe de restaurar um horizonte de crescimento 

sustentado do capitalismo. Continuamos inseridos em uma crise estrutural e sistêmica do 

capitalismo. Há uma crise da saída da crise do capitalismo: os mais otimistas neoliberais 

trabalham com horizontes rebaixados de crescimento a perder de vista. O padrão capitalista de 

crescimento dos anos 1945/1970 claramente não se estabeleceu e nem está visível no horizonte. 

Em um contexto de baixo crescimento e de reduzidos ganhos de produtividade, a manutenção 

ou elevação das taxas de lucro se fez cada vez mais através da redução histórica dos salários em 

seu valor agregado e da compressão dos orçamentos gastos em política sociais.  

8. A terceira ideia central é de que a tradição do socialismo democrático conseguiu resistir aos 

anos de impasse e dissolução da II Internacional, à traição dos princípios libertários da 

revolução russa pelo estalinismo, aos ciclos históricos de violência e de cooptação do 

capitalismo. Como um fio vermelho que se estende ao longo da história, do Manifesto 

Comunista aos nossos dias, renovado nos valores fundamentais do humanismo e das lutas 

heroicas dos trabalhadores e dos povos oprimidos, do feminismo e do anticolonialismo, dos 

cristãos socialistas e dos eco-socialistas, o socialismo democrático está vivo e disposto a um 

novo ciclo histórico de resistências e utopias neste século XXI. Retomar, aprofundar e atualizar 

a tradição do socialismo democrático é fundamental: não pode haver resistência histórica sem 

utopias e é no coração do oprimido e do explorado que mora a esperança de que um outro 

mundo deve ser possível. A tradição do socialismo democrático é exatamente aquela que pode 

dialogar com a resistência e soprar a utopia de uma revolução possível que seja democrática, 

republicana, feminista, antirracista, internacional e socialista.  

9. Não se confirmou, muito antes pelo contrário, a previsão liberal de que o marxismo chegou 

ao fim com a dissolução da URSS. O que está em curso é um possível e decisivo processo de 

autoconsciência histórica, de aprofundamento e de atualização em várias direções decisivas da 

cultura do marxismo contemporâneo em uma nova possibilidade de fusão com as forças que 

lutam contra o neoliberalismo. Esta nova autoconsciência histórica significa aprofundar, dar 

coerência e organizar em uma narrativa de sentido a alternativa ao estalinismo a partir de uma 
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releitura das obras de Marx e Engels, hoje muito mais profundamente conhecidas e 

contextualizadas. Com o centro na ideia de liberdade, que incorpora as dimensões fundantes da 

igualdade e fraternidade, este marxismo pode formular uma nova visão sobre as relações entre a 

revolução e a democracia, entre república democrática e transição ao socialismo, entre 

democracia e gestão pública da economia, entre esta transição e a formação de federação de 

repúblicas democráticas socialistas no plano internacional. Este marxismo democrático e 

anticapitalista é quem pode melhor se fundir com as conquistas libertárias do feminismo ao 

longo do século XX – responsável pelos maiores avanços na compreensão da liberdade como 

autonomia, liberdade sexual e formação de novas identidades – e sua crítica à sociedade baseada 

na família patriarcal. E, por sua tradição crítica do imperialismo e da globalização, é a tradição 

democrática do marxismo quem melhor pode acolher as novas teorias decoloniais da 

emancipação, que reivindicam a defesa da plurinacionalidade étnica e a reparação histórica das 

culturas e dos direitos dos povos colonizados. O maior avanço programático dos marxistas nas 

últimas décadas é certamente a formação do eco-socialismo, que combina a defesa de novas 

formas de vida e civilização sustentáveis com anticapitalismo. É ainda a partir da cultura do 

marxismo que se organizam os diagnósticos mais lúcidos, dialéticos e totalizantes, sobre a crise 

da civilização do capitalismo. 

10. Assim como o marxismo não morreu, mas se renovou, não há conformismo, mas o início de 

um novo ciclo de lutas antineoliberais. O século XXI tem conhecido um rico repertório de 

experiências, práticas sociais, correntes políticas e partidos que evidenciam um amplo painel da 

resistência dos povos às políticas neoliberais. Das lutas que compõem o ciclo recente das 

esquerdas latino-americanas - da experiência constituinte plurinacional boliviana à experiência 

unitária da Frente Ampla do Uruguai-, às lutas do povo grego, do Bloco de Esquerda em 

Portugal à experiência do Podemos na Espanha, da nova esquerda trabalhista na Inglaterra e das 

novas correntes da esquerda francesa, até mesmo o circunscrito e limitado processo da 

candidatura de Bernie Sanders nos EUA, da experiência do “Foro de São Paulo” às jornadas dos 

Fóruns Sociais Mundiais, o que se evidencia é que há luta social, audiência e legitimidade 

pública para travar a luta socialista democrática contra a o capitalismo neoliberal.  Com o papa 

Francisco, retomou-se e até aprofundou-se a crítica cristã à injustiça estrutural do capitalismo e, 

agora, à sua predação ecológica. Todo este ciclo de lutas, da qual faz parte com uma certa 

centralidade o ciclo governativo do PT de 2002 a 2016, traz novos aprendizados e revela 

impasses históricos. O grande limite tem sido exatamente o de construir alternativas históricas, 

de potência e sentido, ao neoliberalismo. É exatamente sobre a ótica de um novo ciclo histórico 

do socialismo democrático que estes novos aprendizados e impasses devem ser compreendidos, 

analisados e superados. Deste novo ciclo histórico do socialismo democrático depende a 
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capacidade internacional dos povos e trabalhadores do mundo em resistir, derrotar e superar o 

capitalismo neoliberal.  

11. A primeira grande diretriz deste novo ciclo histórico do socialismo democrático é a disputa 

pública e permanente da hegemonia política contra os valores da civilização neoliberal. Esta 

primeira diretriz reivindica como estratégica para os socialistas democráticos a luta pela 

formação de um sistema público de comunicação e pelos fundamentos da formação de uma 

opinião pública democrática. Sem avançar neste campo não há como avançar na construção da 

hegemonia dos socialistas democráticos. Se a cultura estalinista pretendeu isolar o marxismo, 

dogmatizado, como privilégio das vanguardas comunistas, se a cultura social-democrata 

separou a luta por reformas da luta pelo socialismo, os socialistas democráticos devem disputar 

frontalmente com a ordem neoliberal um novo princípio de liberdade, de democracia, de 

civilização. Em uma situação de crise da cultura socialista e de ação política em correlações 

adversas, muitas vezes os socialistas democráticos nas últimas décadas se conformaram a diluir 

sua identidade, a transigir em seus valores anticapitalistas, a abrir mão de uma estratégia de 

revolução democrática. Este recuo é fatal porque expõe os próprios partidos socialistas 

democráticos à corrupção, à adaptação às ordens políticas neoliberais, a serem inevitavelmente 

derrotados na disputa pelos valores de civilização. Assim, este novo ciclo deve construir as 

bases de massa nas democracias de uma cultura pública socialista, abertamente inspirada nas 

tradições humanistas do marxismo, classista e popular, feminista e antirracista, ecológica, 

libertária e internacionalista. 

12. A segunda grande diretriz deste novo ciclo histórico do socialismo democrático é a 

reconstrução do programa histórico dos socialistas democráticos. A lógica de constituir 

programas de governo realizáveis em ordens democráticas estreitadas pelas regressões 

neoliberais deve ser substituída pela lógica de refundar repúblicas democráticas, através de 

processos constituintes de novos poderes, democráticos e populares, que abram espaço para 

defesa de programas de orientação estrategicamente anticapitalistas. Chamamos a esta 

refundação programática das esquerdas, a constituição de programas históricos, ao mesmo 

tempo clássicos e atualizados para combater e derrotar o capitalismo neoliberal do século XXI. 

Programas de governo de esquerda ou de coalizões lideradas pela esquerda devem se 

referenciar, promovendo a mudança na correlação de forças, nestes programas históricos. O 

centro destes programas é exatamente vincular o desenvolvimento de formas de ativação da 

soberania popular à formação de economias do setor público (no campo da propriedade dos 

meios de produção, do sistema financeiro, das políticas públicas, da tributação, de reformas 

agrárias, das políticas de planejamento e regulação, de novas relações com a natureza) e à 

formação de culturas feministas e libertárias que construam alternativas, de sociabilidade e de 
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amor, às sociedades da família patriarcal, de novos paradigmas de civilização ecologicamente 

sustentáveis. 

13. A terceira diretriz fundamental deste novo ciclo socialista democrático é a construção de 

uma estratégia da revolução democrática como alternativa ao processo de institucionalização 

que transformou historicamente tantos partidos de esquerda e classistas em partidos de centro-

esquerda, profundamente institucionalizados nas suas estruturas e dinâmicas adaptadas à 

democracia liberal, em suas múltiplas expressões históricas. Não se trata de opor partidos a 

movimentos, nem de contrapor a participação dos socialistas democráticos em eleições à 

atuação em movimentos sociais, mas exatamente superar a dinâmica institucionalista que 

combina lógicas eleitorais e lógicas corporativas, substituindo cada vez mais o programa 

histórico dos socialistas a uma pragmática sem princípios de luta pelo poder no interior da 

democracia liberal. Este processo histórico de institucionalização das esquerdas gerou, como 

reação, uma saudável cultura de participação direta, de movimentos sociais horizontais e 

autogeridos, de movimentos culturais e de redes, de recusa a privilégios e à cristalização de 

lideranças. Esta energia nova, juvenil e libertária, é fundamental para a renovação das esquerdas 

socialistas e democráticas. A lógica da revolução democrática vincula a formação de partidos 

socialistas democráticos organizados na base e de frentes unitárias de esquerda a ricos processos 

de auto-organização dos trabalhadores e dos oprimidos que organizem um centro de gravidade 

próprio e o sentido dos trabalhos na institucionalidade, seja nos parlamentos ou em experiências 

governativas.  

14. A quarta diretriz deste novo ciclo socialista democrático é a aposta na formação de uma 

cultura organizada de autogoverno, cada vez mais enraizada e ampla, mais capaz de dar conta 

das complexidades, com estruturas cooperativas, comunicativas, culturais e deliberativas, que 

desenvolvam toda a potencialidade de conhecimento e socialização de informação, interação e 

criação das plataformas virtuais. A história nos ensina que todo processo revolucionário se 

constrói a partir de experiências extraordinárias, plurais e democráticas, de auto-organização. 

Uma revolução socialista do século XXI pode e deve combinar formas clássicas de auto-

organização – como conselhos por local de trabalho ou de região, plebiscitos e referendos, 

orçamentos participativos – com as formas contemporâneas das novas tecnologias da 

informação. Novas formas de vida social, solidárias e cooperativas, novas formas de viver em 

harmonia com a natureza, de construir redes de relações e culturas libertárias, podem e devem 

desde já ser experimentadas como antecipações, exemplaridades e criações de novos 

paradigmas da vida pelo qual sonhamos e lutamos. As últimas décadas conservadoras 

cumularam de cinzas os sonhos de liberdade: é preciso de novo, como em tantas experiências 

interrompidas do passado, encarná-los aqui e agora.   
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15. A quinta diretriz deste novo ciclo socialista democrático deve ser uma extraordinária 

renovação do espírito, das organizações e das capacidades internacionalistas da esquerda. No 

capitalismo globalizado e financeirizado, a luta não é mais nacional na origem e internacional 

na perspectiva, mas, desde o princípio e cada vez mais, internacionalista. Os grandes impasses 

são cada vez mais comuns. As conjunturas, nas suas diversidades nacionais, tendem a 

convergir. Não basta mais trabalhar em frentes separadas: um fórum de partidos desvinculado 

de um programa de ação política comum, fóruns globalizados de agendas de movimentos 

sociais separado das lutas dos partidos, estratégias de políticas externas de governos separadas 

das ações dos partidos e dos movimentos sociais. É fundamental construir diretrizes de um 

programa internacionalista dos socialistas democráticos que unifique ações dos partidos, dos 

movimentos sociais e de governos em uma mesma dinâmica de luta contra a ordem neoliberal.  

16. À crise econômica internacional dos anos 1970 o capitalismo respondeu com o programa 

neoliberal que tinha entre seus pilares fundamentais o ataque à classe trabalhadora dos seus 

países e à escala internacional; a pressão econômica sobre os países da periferia do capitalismo; 

e a liberalização financeira e do comércio exterior, com a perspectiva de completar a 

implementação de um mercado realmente mundial. Veio acompanhada de uma nova escalada de 

gastos militares – "a guerra nas estrelas” – que foi coroada já nos anos 1990 pelo avanço de um 

mundo unipolar, com uma única superpotência.  

À crise das economias desenvolvidas de 2007-8 as respostas ainda estão em construção. Se de 

imediato houve a aplicação de medidas heterodoxas para salvar o capitalismo do colapso 

financeiro – resgate de bancos e grandes multinacionais e uma política monetária expansiva nos 

EUA – o que se vê quase uma década depois ainda não tem um perfil definitivo. Medidas de 

austeridade impostas a países para que paguem suas dívidas junto ao capital financeiro, setores 

importantes da direita assumindo discursos protecionistas e xenófobos para obter respaldo 

popular, mais liberalização financeira e argumentos contra a tributação dos ricos, entre outras. 

Acompanhadas do fim de qualquer veleidade de “hegemonia benigna”, do que já Líbia e Síria 

davam testemunha da falsidade, mas que agora tende a se estender sobre Venezuela e Cuba, na 

nossa região, Irã e Coreia do Norte, em outras, e a se generalizar na nova política exterior dos 

EUA e seus aliados. 

Não há razão para acreditar que a resposta definitiva do grande capital à sua crise atual, seja 

mais benigna que a dos anos 1970. A classe trabalhadora em escala internacional e os povos 

explorados do mundo devem ter presente em suas análises e ações que enfrentamos uma 

conjuntura de acirramento da luta de classes e das lutas anti-imperialistas. 
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17. O neoliberalismo entrou em crise na América Latina entre o final dos anos 1990 e início da 

década seguinte. Na esteira dessa crise as forças populares e suas expressões políticas que 

tinham resistido ao Consenso de Washington conquistaram governos mais ou menos ao mesmo 

tempo gerando um contexto de “ciclo progressista”. Essa conjuntura enfrentou impasses e crises 

nos anos recentes. Se expressou em golpes de Estado e derrotas eleitorais importantes em 

diversos países.  

Há uma rearticulação das direitas em nível regional e com a direita dos EUA. Há um agressivo 

discurso ideológico e político contra as políticas progressistas. Mas não há – pelo menos ainda 

não há - um programa neoconservador com capacidade hegemônica como a que teve o 

programa neoliberal nos anos 1980-90 em nossa região.  

Assim, toda a região tem se convertido em um extenso “campo de batalha” política entre 

progressismos e direitas cujo resultado não está para nada definido. 

 

18. Os problemas, impasses e crises das experiências progressistas são resultado da pressão que 

o capitalismo internacional e nacional tem feito contra suas políticas, mas também de 

debilidades próprias. Vamos apontar algumas dessas últimas. 

a. Houve insuficiências programáticas econômico-políticas sobre o que fazer com o capitalismo 

periférico que se estava governando para poder avançar em conquistas sociais para as grandes 

maiorias. Houve insuficiências programáticas políticas sobre que forma de Estado deve assumir 

a participação popular direta para ir além das formas liberais tradicionais de representação. 

b. Houve insuficiências ideológico-políticas, quando o acesso ao consumo globalizado de 

massas para as maiorias e a perspectiva de virarmos “sociedades de classe média” foram as 

chaves principais da disputa hegemônica contra uma ordem neoliberal que apenas conseguia 

prometer benefícios para 1/3 ou menos da população (atualmente, para uma “sociedade do 

1%”!). 

c. Houve problemas político-organizativos, com nossos partidos políticos sendo absorvidos pelo 

Estado e adotando práticas tradicionais de governabilidade, e exacerbando o sectarismo intra-

progressista em relação aos problemas que estavam atravessando.  

 

19. O grande desafio do internacionalismo é buscar coletivamente entre as forças progressistas e 

de esquerda da América Latina, por meio do Foro de S. Paulo e outros espaços de convergência, 

as vias de superação desses impasses. Não será um processo linear nem de curto prazo. São 

pendências políticas que vêm se acumulando desde o fechamento do ciclo político das 

esquerdas que teve seu marco com o fim da URSS (1991) e a queda do Muro de Berlin (1989). 

Também não se darão “a frio”. Há disputas em curso de todo tipo, que devem ser o fermento no 

qual iremos testar novas hipóteses estratégicas e organizativas. Mas é fundamental entender a 

urgência dessa perspectiva de buscar uma nova acumulação política, porque parte de um 
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diagnóstico – que consideramos fundamental consensuar – de que nossa acumulação anterior é 

muito insuficiente para responder os desafios que temos pela frente. 

 

Os socialistas e a refundação da república democrática no Brasil 

20. O golpe parlamentar de 2016 que derrubou a presidenta Dilma e iniciou a implantação do 

violento programa da contrarrevolução neoliberal não era inevitável. Ele resultou de uma 

dialética que envolvia, de um lado, um movimento programático ofensivo e unitário das classes 

dominantes nacionais, orgânico ao neoliberalismo internacional e, do outro, de uma 

desorganização programática e política do governo Dilma e do PT. Desde 2010, pelo menos, já 

era possível diagnosticar os limites democráticos de transformações no Estado brasileiro 

conquistadas pelos dois governos Lula. Estes limites transformaram-se cada vez mais em 

impasses na experiência dos governos Dilma, que se tornou mais dependente de coalizões 

fisiológicas no Congresso Nacional e com menos iniciativas no campo da participação popular. 

Sem um programa e uma dinâmica de revolução democrática, a direita neoliberal brasileira teve 

aberto o campo histórico para organizar a sua estratégia de desestabilização do governo Dilma e 

da própria república democrática dos brasileiros.  E seria um equívoco maior ainda considerar 

esta contrarrevolução já vitoriosa por toda uma época histórica: há ainda uma disputa política 

em curso, instável e indefinida, sobre os rumos do Brasil.  

21. Esta disputa classista, de dimensões históricas, se estabelece fundamentalmente sobre o 

terreno democrático republicano: o Brasil se tornará um país dominado por um Estado 

neoliberal, antidemocrático, violentamente patriarcal, barbaramente predatório dos pobres e 

oprimidos, neocolonizado e antirrepublicano, ou será refundada uma república democrática e 

popular, sob a liderança dos socialistas democráticos? É para esta consciência e para a resposta 

a esta disputa que devem se organizar e convergir todo o programa, a estratégia e a política da 

esquerda brasileira neste próximo período. 

22. Enfrentar os desafios postos à esquerda brasileira a partir deste ponto de vista histórico – 

está em curso uma disputa sobre o legado e futuro republicano democrático do Estado brasileiro 

– significa, desde já, fazer a crítica a três caminhos equívocos de resposta à contrarrevolução 

neoliberal. O primeiro deles – esta crítica foi, sem dúvida, a grande conquista do 6º Congresso 

do PT – seria o de pretender enfrentar a contrarrevolução por dentro de suas instituições, suas 

dinâmicas, compondo centralmente com forças golpistas dissidentes e com o horizonte de 

restabelecer condições de governabilidade para um futuro governo a partir de uma coalizão com 

setores da direita ou da centro-direita. Já não é mais possível retornar a políticas de conciliação 

– com o capital financeiro, com as grandes empresas de mídia, com setores conservadores do 



13 

 

Judiciário, com as grandes empresas do agronegócio – em coalizões com a centro-direita. O 

segundo erro estratégico seria o de iniciar um movimento de resistência já considerando o 

programa da contrarrevolução neoliberal vitorioso, visando acumular forças para disputar em 

um futuro indeterminado os rumos do Brasil. A questão é que não é possível acumular forças 

sociais e políticas da esquerda frente a um movimento contrarrevolucionário que visa 

exatamente destruir as forças políticas da esquerda, suas lideranças e sua base social organizada. 

O terceiro erro estratégico seria o de atribuir à contrarrevolução neoliberal uma força 

hegemônica, uma tal unidade classista, uma capacidade política de estabilizar sua dominação, 

um tal poder que tornaria sua vitória inevitável no curto e médio prazo. O erro desta estratégia é 

o de não entender que a luta de classes é sempre dialética, que a força das classes dominantes 

está sempre em relação inversa à capacidade política das classes dominadas, seu nível de 

consciência, sua organização, seu programa. E que é exatamente neste trânsito para uma nova 

consciência, um novo programa e uma nova organização que é preciso formar um novo 

caminho possível para o PT e as forças da esquerda brasileira derrotarem a contrarrevolução 

neoliberal, sempre a partir de seus acúmulos e impasses atuais. 

23. É fundamental compreender que os limites de consciência, de programa e de organização 

continuam enfraquecendo os fundamentos da esquerda brasileira na resistência à 

contrarrevolução neoliberal. De 2015 até o final do golpe parlamentar em 2016, a esquerda 

brasileira esteve basicamente dividida: nas ruas, com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo 

sem Medo, formou-se um grande movimento de massas em 2015 “Fora Levy/ Fora Cunha” e, 

no primeiro semestre de 2016, o movimento ainda maior e, desta vez com grande peso cultural, 

“Não vai ter golpe!”; mas  a maioria do PT e o segundo governo Dilma continuaram até o final 

apostando na possibilidade de deter o golpe através centralmente da adoção de um programa 

neoliberal na economia, de uma política de diálogo e ambígua legitimação da Operação Lava-

Jato e de uma repactuação com setores das correntes de centro-direita no Congresso Nacional. 

Se no segundo semestre de 2016, houve um dos maiores movimentos estudantis da história, 

com a ocupação massiva de escolas e universidades em greve, este movimento ficou isolado em 

relação aos outros movimentos sociais. Se em abril de 1917 foi realizada a maior greve geral de 

trabalhadores contra as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência, este movimento 

ascensional não teve continuidade. O PT esteve gravemente dividido sobre dar apoio ou não à 

reeleição dos líderes golpistas na Câmara Federal e no Senado, sendo que a maioria do PC do B 

optou e continua a optar claramente por esta linha.  O PSOL dividiu-se entre as posições 

antigolpistas e de denúncia da cassação de Lula tomadas por sua maioria e posições de 

lideranças públicas que chegam até a se omitir perante o golpe, legitimar a cassação de Lula, 

além de recusar  qualquer frente política com o PT. As históricas caravanas de Lula ao 

Nordeste, com sua expressão de esperança e animação popular, inserem-se ainda em uma 
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expectativa – cada vez mais improvável – da realização de um quadro relativamente 

normalizado de eleições presidenciais em 2018 com a candidatura Lula confirmando seu 

favoritismo eleitoral. 

24. O grande limite destes grandiosos movimentos de resistência dos trabalhadores e dos 

movimentos populares tem sido sempre a incapacidade de propor uma alternativa republicana 

democrática ao país. Estes movimentos contribuíram de modo decisivo para tornar o golpe 

ilegítimo, para impor um repúdio amplamente majoritário aos golpistas e às principais direções 

nacionais do golpe, inclusive aquelas do PSDB. Mais do que isso, mantiveram acesa a chama da 

resistência e da esperança. Novas gerações de militantes, de feministas e frentes políticas de 

massas se formaram, canais alternativos de informação e opinião na internet ganharam grandes 

audiências, setores culturais e da igreja católica multiplicaram a sua identidade de denúncia e 

resistência. A denúncia do golpe ganhou importante dimensão internacional. Mas, em nenhum 

momento, houve uma clara indicação de alternativa: o segundo governo Dilma, por suas opções 

principalmente no plano econômico, sinalizava em uma direção oposta; após sua queda, as 

forças de esquerda nunca chegaram a se unificar sobre uma alternativa democrática ao país, 

nunca ofereceram com nitidez e principalidade uma alternativa democrática aos golpistas e 

apenas esboçaram princípios de um programa de emergência. Este limite de consciência sobre o 

significado da contrarrevolução neoliberal e a construção de uma alternativa republicana 

democrática a ela impede o desenvolvimento de um programa e a formação de uma vontade 

política capaz de vencê-la. Sem superar este limite de consciência e sem formar este programa 

não conseguiremos vencer a contrarrevolução neoliberal.A construção da hegemonia exige 

sempre apontar um caminho viável de futuro, mesmo que difícil e semeado de desafios.  

25. É preciso, em primeiro lugar, formar a consciência daquilo que unifica a coalizão golpista, 

apesar de suas diferenças e atritos, de seus conflitos de interesses corporativos:  o programa de 

fundar no Brasil um Estado neoliberal. A aplicação deste programa é o que religitima o presente 

e o futuro da coalizão golpista frente às classes dominantes brasileiras em suas conexões com as 

classes dominantes internacionais. Este programa desenvolve, ao mesmo tempo, cinco 

dimensões de destruição/construção, mutuamente configuradas. Por isso, se a luta se estabelece 

apenas no plano das resistências, ela tende a se fragmentar e dividir diante de tantas e 

simultâneas ameaças. Os golpistas praticam a tática da guerra de saturação, isto é, atacam ao 

mesmo tempo por todos os lados. 

26. A primeira dimensão é a construção de um Estado neocolonizado, isto é, que regrida aos 

padrões de soberania nacional precária do Estado brasileiro pré-revolução de 1930, 

subordinação, dependência e vulnerabilidade ainda maiores hoje em função do grau de 

internacionalização da inserção do Brasil no mundo do capitalismo neoliberal. A ideia-força que 
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organiza esta vertente do programa é a retomada do americanismo – o culto aos valores da 

civilização norte-americana – e a destruição dos sentimentos de autoestima e esperança dos 

brasileiros. Este programa se revela na destruição dos graus de soberania nacional construídos 

na política externa (com uma estrita adesão à política externa dos EUA), na área de energia 

(com o processo de venda e privatização da Petrobrás, da Eletrobrás), dos bancos públicos (com 

o fim da função desenvolvimentista do BNDES e com sua descapitalização, com o 

enfraquecimento e privatização acionária do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal), 

com a abertura do mercado de terras às empresas estrangeiras. Além disso, é evidente a 

imposição de uma dinâmica de crescente enfraquecimento e endividamento financeiro do 

Estado nacional através de uma política econômica recessiva que provoca e acelera de forma 

explosiva uma crise fiscal aguda que pode se tornar, no curto prazo, fatal para a macroeconomia 

do setor público nacional, assim como já vem ocorrendo no Rio de Janeiro. 

27. A segunda dimensão é o desmonte de todo o arcabouço de instituições, leis e políticas 

públicas que organizam historicamente, de forma tardia e desigual, o processo de construção de 

um Estado do Bem-Estar no Brasil. A ideia-força que organiza estes ataques é a denúncia do 

Estado falido e tutelar, dos direitos sociais como contrários e inibidores de uma ética do 

capitalismo, do empreendorismo e da autosustentação competitiva no mercado.  O ataque é, em 

primeiro lugar, à CLT e aos direitos do trabalho, aos sindicatos e, ao mesmo tempo, a imposição 

de uma dinâmica forte de desemprego e precarização do mercado de trabalho. Toda a 

programação de direitos sociais prevista na Constituição de 1988, enriquecida com os novos 

direitos depois dela conquistados, foi inviabilizada com as restrições aos gastos orçamentários 

durante duas décadas. O encolhimento dos programas de renda mínima, em um quadro de 

pauperização e desemprego, coloca o Brasil de volta ao mapa da fome mundial. Está no 

programa da coalizão golpista retrocessos que levarão praticamente à destruição da previdência 

pública. O projeto de construção do SUS, já em impasse histórico e estrutural frente ao 

crescimento do mercado privado de saúde, será destruído. A inteligência sanitária brasileira 

denuncia este desmonte como a criação de uma “barbárie sanitária” no país. As restrições 

orçamentárias já em curso e em aprofundamento inviabilizam o sistema público das 

universidades brasileiras. A dinâmica do programa da contrarrevolução neoliberal fará do Brasil 

um país dos poucos super-ricos, com uma estreitíssima porção de ricos, setores assalariados 

cada vez mais empobrecidos e precarizados, em meio a um mar de pobres, forçados a 

sobreviver em regime de barbárie mercantil e violência. 

28. A terceira dimensão deste programa neoliberal é o seu caráter regressivo e violentamente 

patriarcal, como ficou muito evidente na cena da campanha de ódio contra a primeira presidente 

do Brasil. A ideia-força desta terceira dimensão é a denúncia do feminismo, seja através de uma 

ética patriarcal fundamentalista e conservadora seja através de sua neutralização pela cultura 
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mercantil. Sem políticas públicas voltadas para a defesa de seus interesses, com sub-

representação, sem direito a voz pública e em um quadro de maior potência de culturas 

fundamentalistas e machistas, é previsível que as dimensões de violência contra a mulher no 

Brasil – a violência sexual, a prostituição, o estupro, o feminicídio – tendam a aumentar 

fortemente. São as mulheres as maiores vítimas de processos de desemprego, precarização, 

tendo, além disso, que suportar através do trabalho doméstico invisibilizado e não pago os 

custos sociais das regressões das políticas sociais. 

29. A quarta dimensão deste Estado neoliberal é o desatamento, como já vem ocorrendo, da 

violência e da barbárie contra os povos indígenas, os sem-terra, as comunidades tradicionais 

quilombolas. Esta mesma dinâmica impulsiona a predação da floresta amazônica. A ideia-força 

desta quarta dimensão é a apologia do agronegócio, elevado à símbolo da modernidade, da 

eficiência e riqueza, da vocação do país.  Os governos Lula e Dilma, com suas políticas de 

incentivo à agricultura familiar, de regulação e controle do desmatamento, de promoção de 

comunidades tradicionais significaram, de fato, um equilíbrio e arbitragem importantes, mas 

precários frente às vertentes muito agressivas de crescimento e expansão do agronegócio e das 

grandes companhias mineradoras. Agora, este equilíbrio está sendo rompido em favor dos 

interesses das grandes corporações, nacionais e estrangeiras. Vêm dos golpistas os maiores 

incentivos à violência, à grilagem e à predação ecológica.  

Neste mesmo sentido, outra vertente desta dimensão do programa neoliberal, é o resgate das 

formas de terror coloniais e escravistas que libertam forças mórbidas de violência e horror. Sua 

forma de poder e controle é o estado de sítio ou de exceção, que por meio deste repertório 

político promove consequências econômicas, políticas e sociais nefastas para os países em 

desenvolvimento, principalmente, para os segmentos historicamente pobres e marginalizados, 

onde o discurso e a prática penal, progressivamente ganha legitimidade. Nesta perspectiva, o 

que se presencia, são novas formas de controle social que, por sua vez incide de forma 

significativa sobre o corpo dos indivíduos, em especial dos corpos negros.  

Na medida em que a questão social já não é mais solúvel no interior das instituições sociais 

capitalistas, a sua consequente militarização e barbarização aparece como modelo de gestão. 

Daí advém a política de morte perpetrada pelas polícias militares do Brasil com o genocídio da 

população negra, jovem e moradora das periferias. 

 

30. A quinta dimensão do programa neoliberal, que garante e reproduz todas as outras 

dimensões, é a ruptura da república democrática dos brasileiros, mesmo com todas as suas 

limitações, e sua substituição por uma autocracia – no sentido que lhe dava Florestan Fernandes, 

em sua obra clássica -, que se sustenta através de um Estado de exceção, criminalização e 
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violência contra as forças de esquerda e processos de legitimação midiática. A ideia força deste 

centro programático é a crítica da política como lugar inevitável da corrupção e a apologia das 

lideranças carismáticas, alinhadas aos valores neoliberais, como alternativa.  A contrarrevolução 

neoliberal não trabalha com um sentido de legitimidade democrática e de Estado de direito 

constitucionalizado, mas vale-se exatamente da retórica da crise para operar com altos graus de 

arbitrariedade e exceção, de legitimação instrumental midiática, de construção de anomia 

política e, sobretudo, do aumento da violência. Assim, ela conjuga governo despótico, justiça de 

exceção e parlamento que vota em regime de alienação de representação. A condenação de 

Lula, a criminalização do PT e dos movimentos sociais, a realização das eleições de 2018 em 

um quadro de resultado controlado, seguido da reorganização de um sistema político imune às 

pressões majoritárias do eleitorado, seria o plano político do novo Estado neoliberal brasileiro 

inserido caoticamente na rede de Estados neoliberais dominantes.   

31. A dificuldade dos socialistas brasileiros, vivida como singularidade no contexto de sua 

própria experiência recente, de responder ao desafio republicano democrático não deve ser 

subestimada nem banalizada. Sem responder a ela não há como vencer a contrarrevolução 

neoliberal, não há como construir um campo de unidade e convergência das esquerdas, nem se 

consegue formular com nitidez um caminho de construção da hegemonia dos socialistas. A 

dificuldade histórica de responder a ela resulta de um impasse de identidade, de sentido 

histórico, programático, estratégico e se contextualiza em impasses táticos. Diagnosticá-los é 

iluminar os caminhos de sua possível superação. 

32. O impasse da identidade pode ser assim resumido: com força ascendente para criar 

dinâmicas amplas de republicanização e democratização, mas sem ter capacidade hegemônica, 

os socialistas brasileiros vieram se constituindo no último quarto de século como a esquerda da 

ordem liberal democrática que resultou da transição conservadora da ditadura militar à 

democracia. Esta identidade de atuar como esquerda da democracia liberal, parcialmente 

republicanizada, ou socialista liberal ou de centro-esquerda, com base classista e popular, mas 

cada vez mais dependente de relações e pactos com as classes dominantes, operou sempre com 

uma práxis cujo horizonte era o de criar novos direitos, expandir e efetivar outros em uma 

dinâmica progressista e civilizatória. Mas ela, ao mesmo tempo, significou separar de forma 

crescente soberania popular e programa de orientação socialista, direito de voto e direito de voz 

pública, construção de maiorias eleitorais de construção de hegemonia. Ora, a contrarrevolução 

neoliberal exige, de forma incontornável e agora, combinar a defesa da soberania popular com 

um programa de orientação socialista, combinar a disputa pelo direito de voto com o direito de 

voz pública, a construção de uma hegemonia para construir uma nova dinâmica de maiorias 

eleitorais. 
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33. O impasse histórico estava já configurado na Constituição de 1988 que, mesmo com uma 

soberania popular mitigada (Congresso não exclusivo, senadores biônicos, ausência de opinião 

pública democrática, sobre-representação das classes e setores dominantes e sub-representação 

das classes e setores dominados), pode ser considerada como uma experiência inicial de 

formação de uma república democrática em nosso país.  A sua maioria conservadora conseguiu 

limitar, neutralizar ou colocar em suspensão dimensões fundamentais de um processo de 

republicanização democrática. Estes limites, neutralizações e suspensões ganharam um sentido 

dinâmico e programático com a ascensão do neoliberalismo no Brasil, em particular com os 

governos FHC, que promoveram um processo permanente de dezesseis revisões da constituição, 

privatizações, novas instituições de regulação e novas leis na área macroeconômica. A disputa 

PSDB/PT, que organizou a formação de coligações em disputa desde 1994 na democracia 

brasileira, deve ser compreendida como a disputa entre duas direções constitucionais para o 

Estado brasileiro, liberalização de sentido neoliberal ou republicanização de sentido 

democrático-popular. A chegada ao governo do país de coalizões lideradas pelo PT significou 

certamente um processo de inovação institucional, fortalecimento da soberania nacional e do 

setor público, ampliação e universalização de direitos em um sentido oposto, embora em geral 

com precários processos de constitucionalização. A contrarrevolução neoliberal está procurando 

exatamente resolver este dilema histórico atacando os fundamentos republicanos da 

Constituição de 1988 à margem e contra o princípio da soberania popular. Os socialistas 

democráticos estão agora desafiados, não apenas a defender os princípios republicanos da 

Constituição de 1988, mas aprofundá-los, dar-lhes coerência e sentido histórico atualizado 

através de um processo de refundação constitucional republicana, a partir da soberania popular, 

construindo a sua hegemonia política. 

34. O impasse programático republicano democrático das esquerdas brasileiras, em particular do 

PT, está no fato de que o seu horizonte programático passou a ser, cada vez mais a partir do 

início dos anos noventa, de governos nacionais ou subnacionais viáveis, em um sentido 

dinâmico, no contexto do Estado liberal e da correlação de forças. Este distanciamento ou 

separação entre programas de governo e os programas históricos das esquerdas brasileiras, em 

formação e de sentido socialista democrático, deve ser entendido, no sentido prático, como a 

constituição de programas institucionais de governo relativamente separados dos programas 

setoriais ou corporativos dos movimentos sociais. A trama entre a esquerda e sua base social 

histórica decerto não se rompeu, mas se desorganizou profundamente. Movimentos sindicais, 

feministas, antirracistas, agrários, educacionais e de jovens, urbanos, sanitaristas, ecológicos, de 

moradia popular, de defesa dos direitos humanos, contra a corrupção e pela democratização dos 

meios de comunicação, passaram a se inserir em uma dinâmica de inclusão e de 

institucionalização conflituosa com as experiências de governos de esquerda. Reconstruir o 
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programa histórico da esquerda brasileira – o seu sentido socialista, democrático e republicano – 

demanda hoje um rico, plural e unitário processo social. É neste sentido fundamental a 

experiência em curso do PT, organizada em conjunto com a Fundação Perseu Abramo, também 

pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Mas o centro deste esforço está 

exatamente em vincular a reconquista da soberania popular a programas estratégicos 

antineoliberais, de orientação socialista democrática. É neste espaço histórico – de luta pela 

refundação de uma república democrática no Brasil – que o programa histórico da esquerda 

brasileira pode se reconstituir e ganhar coerência e sentido. 

35. O impasse estratégico republicano democrático das esquerdas brasileiras está no fato de que 

a contrarrevolução neoliberal opera, ao mesmo tempo, com a destruição da institucionalidade 

republicana democrática e com a instrumentalização de suas instituições – governos, judiciários, 

legislativos, procuradorias e promotorias – para operar a legitimação de seu programa. Se 

aceitam disputar centralmente nestas instituições instrumentalizadas, as esquerdas terminam por 

legitimar o curso da contrarrevolução, em um jogo no qual as próprias regras são 

arbitrariamente manipuladas. Se optam por disputar somente a partir de fora e contra estas 

instituições instrumentalizadas, correm o risco de permitir um processo sem freios de 

implantação do programa da contrarrevolução neoliberal, em um período no qual ainda não 

dispõem de força política para impor uma alternativa. A superação deste impasse estratégico 

exige, então, combinar uma política clara cujo centro deve ser a deslegitimação da 

contrarrevolução e a proposição de uma alternativa de conjunto a ela, utilizando a disputa no 

interior das suas instituições instrumentalizadas para desgastar, frear e denunciar o programa da 

contrarrevolução neoliberal. Isto é, a luta contra a contrarrevolução neoliberal não pode ser 

centrada em suas instituições – a negociação como oposição do governo Temer, a disputa 

parlamentar no Congresso Nacional, a disputa jurídica nos tribunais de exceção – mas deve 

utilizar a luta nestes espaços para fortalecer um movimento político nacional, de mobilização, 

organização e comunicação permanentes. O programa estratégico deste movimento deve ser 

aquele que vincula a realização de diretas já, a defesa da liderança pública de Lula e o direito de 

ele ser candidato a presidente, com o compromisso pela convocação de uma Assembleia 

Constituinte que reorganize os fundamentos republicanos e democráticos do país, processo no 

qual os socialistas democráticos buscarão construir a sua hegemonia.  

36. O 6º Congresso Nacional do PT, recém-realizado, afirma nos itens 22 e 23 da “Resolução 

sobre Situação Nacional”: “O PT empenhará o melhor dos seus esforços na formação da mais 

ampla unidade das forças progressistas pela saída de Michel Temer e por eleições livres e 

diretas já para presidente e vice-presidente, senadores e deputados federais. Impulsionaremos 

uma vigorosa mobilização e organização popular por eleições livres e diretas ao lado das 

Frentes Brasil popular e Povo Sem Medo”. E o item 33 do capítulo da “Resolução sobre 
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Estratégia e Programa” indica: “A principal bandeira de nosso programa é a convocação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte livre, democrática e soberana, destinada a reorganizar 

estruturalmente o Estado brasileiro e realizar reformas que reorganizem suas bases 

socioeconômicas e institucionais, dilaceradas pelo governo usurpador. A democratização das 

instituições brasileiras é preâmbulo para as demais reformas estruturais”. O impasse tático 

republicano democrático central é como relacionar as diretas já e a defesa estratégica de uma 

Assembleia Constituinte com o processo de eleições de 2018. Há duas opções: concentrar, em 

nome de um pretenso realismo político, a disputa central com os golpistas nas eleições de 2018, 

apostando em sua impopularidade e crescente desgaste eleitoral, simultâneo à retomada e 

fortalecimento da liderança de Lula, concentrando na defesa de sua candidatura o centro 

democrático da luta contra o golpe; construir e fortalecer uma campanha pelas diretas já, através 

de uma iniciativa popular de lei, inserindo a defesa de Lula no interior de uma frente ampla  de 

unidade democrática pelo fim imediato do governo Temer que poderia ser conciliada com a 

proposição da realização simultânea de um “plebiscito revogatório”, que anulasse todas as leis e 

atos de governo tomadas pelo governo usurpador e aprovadas pelo Congresso Nacional após a 

derrubada ilegítima da presidenta Dilma Rousseff. A proposta deste “plebiscito revogatório”, 

com profunda base de legitimidade democrática e popular potencial, seria fundamental para ir 

desde já forjando a ideia-força de que a reconquista do governo do país pelas esquerdas 

brasileiras não significará se curvar aos atos de governo e leis ilegítimas tomadas pelos 

golpistas. 

37. A primeira opção tática que é claramente dominante neste segundo semestre de 2017 tem a 

vantagem de estimular a esperança popular acendida pela possibilidade de um novo governo 

Lula, fortalecer uma polarização política imediata com o programa dos golpistas e jogar força 

na pressão popular para que o Brasil tenha em 2018 eleições democráticas. Ela tem três grandes 

pontos fracos evidentes: subestima gravemente a dinâmica explosiva da crise social e 

econômica em curso, projetando apenas para o início de 2019 o começo de sua resolução; não 

fornece e nem pode fornecer uma resposta clara à impugnação da candidatura de Lula, hoje em 

estágio avançado pelo tribunal de exceção armado; desorganiza um movimento político unitário 

de resistência ao golpe, que passa a se polarizar em diferentes candidaturas alternativas e 

interesses partidários.   

38. A segunda opção tática, que coloca realmente em prática as resoluções do 6º Congresso 

Nacional do PT, seria mais coerente com um programa e uma estratégia geral dos socialistas 

democráticos à medida que subordina a participação nas eleições de 2018, que se realizarão em 

estado de exceção e em situação de controle das forças golpistas sobre as instituições, inclusive 

aquelas como o TSE, que arbitrarão a disputa, à acumulação de uma força política e social 

capaz de derrotar a contrarrevolução neoliberal. Ela permite, ao mesmo tempo, potencializar ao 
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máximo a denúncia do programa do golpe, criar um espaço amplo da unidade da esquerda e das 

forças progressistas cuja máxima liderança é Lula. Ela é plenamente compatível e, mais ainda, 

amplia a força da impressionante iniciativa das caravanas de Lula às várias regiões do país. 

Permite, ao mesmo tempo, enfrentar no campo democrático as crescentes ameaças fascistas que 

vêm, por baixo, através da candidatura de Bolsonaro e, por cima, através das ameaças das 

Forças Armadas.  

39. A grande crítica que se pode fazer a esta segunda opção tática é que ele aposta em algo que 

é inviável, mais até do que a aprovação das diretas já pelo Congresso Nacional no período final 

da ditadura militar. A analogia nunca é boa conselheira: se aquela campanha visava pressionar o 

Congresso Nacional a aprová-la, em um ambiente em que a esquerda era francamente 

minoritária, hoje o centro de uma campanha em torno a uma iniciativa popular de lei pelas 

diretas já e por um plebiscito revogatório é a formação de um amplo movimento político 

nacional contra o Congresso Nacional, profundamente deslegitimado e golpista. Há aqui uma 

outra imaginação política, que se ampara em uma legitimidade quase universal: os defensores 

públicos do governo Temer estão completamente sem argumentos e reduzidos a um mínimo 

social, a aprovação de diretas já representa 80% da população. Este é certamente o espaço 

histórico, republicano e democrático, para a esquerda crescer em raiz social e organização de 

base, unidade política frentista, capacidade comunicativa e audiência social. Esta campanha, no 

quadro do imenso desgaste e conflitos no interior da coalizão política que sustenta o governo 

Temer, não pode ser dada de antemão como derrotada, abrindo-se à instabilidade e 

imprevisibilidade que hoje marca a cena política brasileira. Ela seria o centro de convergência 

dos amplos movimentos sociais de resistência, que se realizam em uma multiplicidade de 

frentes, permitindo que eles se transmitam e alimentem mutuamente a sua força política. E 

preparia o terreno da unidade política das esquerdas nas eleições presidenciais. 

O PT e a unidade das esquerdas na construção da alternativa à contrarrevolução 

neoliberal 

40. A força da ampla coalizão golpista está, em primeiro lugar, na vontade política e classista 

que conseguiu se unificar em torno a um programa neoliberal radical. Em segundo lugar, em sua 

vantagem estrutural no plano da comunicação de massas. E, por fim, nos poderosos interesses 

políticos e econômicos com os quais se vincula organicamente no plano nacional e 

internacional. O seu ponto fraco, cada vez mais visível, é a vasta rede de interesses de classe e 

de setores de classe que a aplicação de seu programa contraria. Diferentemente da ditadura 

militar, que organizava um projeto dependente associado baseado em um tripé – empresa 

estatal, grande capital internacional e grande capital nacional – e foi capaz de impulsionar uma 

modernização conservadora, a contrarrevolução neoliberal destrói de forma acelerada interesses 
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da imensa massa dos trabalhadores, assalariados, pauperizados, pequenos produtores e 

comerciantes, além de promover a quebra de várias cadeias produtivas nacionais. 

Diferentemente do contexto europeu, em que estes programas neoliberais radicais buscam hoje 

se implantar, nos quais os trabalhadores vivem décadas de impasses ou retração de direitos, no 

Brasil houve um ciclo forte e recente de emprego, formalização do mercado de trabalho, 

ampliação e criação de novos direitos. E mais ainda, as forças de esquerda brasileira claramente 

mantiveram, no fundamental, uma posição antagonista ao golpe, conservaram sua força de raiz 

e começaram a construir uma unidade política possível e necessária. 

41. Por isso, é correto prever que se as esquerdas brasileiras conseguirem avançar na construção 

unitária de uma alternativa republicana democrática, se diminuírem o grau de vantagem 

estrutural das classes dominantes no plano da comunicação, se avançarem no enraizamento 

social e em sua capacidade organizativa, elas poderão criar uma correlação de forças favorável 

no curto e médio prazo em relação à coalizão que organiza a contrarrevolução neoliberal. Seria 

muito importante que esta alternativa republicana democrática construísse desde já as pontes 

com as forças de esquerda latinoamericana e no mundo, diminuindo qualitativamente o 

isolamento da luta de resistência. Uma força de esquerda assim constituída poderia 

politicamente liderar a maioria dos brasileiros na construção de uma república democrática e 

popular. 

42. As dificuldades desta transição de uma situação de defensiva e de derrota política para uma 

condição hegemônica e de possível vitória sobre a contrarrevolução neoliberal não devem ser 

banalizadas. Há muitos riscos: o de que forças inerciais da esquerda brasileira, constituídas em 

um forte processo de institucionalização, travem esta transição; o de que a ausência de 

construção de uma tradição de unidade política frentista crie um cenário de dispersão; o de que 

a construção necessária se atrase e perca o tempo dos momentos mais decisivos da luta de 

classes.  A consciência destes riscos deve iluminar os caminhos e opções e, sobretudo, a 

responsabilidade histórica, ética e moral dos socialistas democráticos neste período decisivo. 

43. Há seis desafios a serem respondidos para transformar em realidade a possibilidade 

potencial de uma vitória sobre a contrarrevolução neoliberal. Como resistir à dinâmica de 

criminalização de Lula, do PT, da esquerda e dos movimentos sociais? Como dar os passos 

necessários para que o PT avance em sua capacidade hegemônica, a partir das conquistas e 

limites do 6º Congresso Nacional? Como aumentar qualitativamente a capacidade comunicativa 

das esquerdas brasileiras? Como avançar na construção da unidade política das esquerdas 

brasileiras, em particular no que diz respeito ao enfrentamento das próximas eleições 

presidenciais? Como avançar na retomada e reconstrução da cultura pública marxista e 

socialista democrática das esquerdas brasileiras? Quais propostas podem criar um novo padrão 
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de inserção e convergência da esquerda brasileira com as principais forças de esquerda no plano 

internacional? 

44. A criminalização de Lula, do PT, das esquerdas e dos movimentos sociais é um objetivo 

estratégico da contrarrevolução neoliberal. A sua permanência e o seu futuro dependem disso. 

Quanto mais ilegítima ela for, quanto mais impopular for o seu programa, em quanto mais 

impasses ela se envolver, mais ela lançará mão da violência. É neste cenário histórico previsível 

de calúnia, perseguição e violência que as esquerdas brasileiras têm de construir o seu caminho. 

45. O recente episódio que envolveu generais da ativa, no comando do Exército brasileiro, ao 

encontrar o silêncio da coalizão golpista, introduz uma nova componente na crise da democracia 

brasileira. Ela revela o grau de desmoralização e ilegitimidade crescente de todas as instituições 

republicanas do país. Um golpe militar, em uma situação extrema de ingovernabilidade e crise 

social, não pode ser descartado embora não pareça ser hoje a hipótese mais provável de trabalho 

da coalizão golpista. Esta ameaça só reforça a centralidade e o caráter incontornável da luta 

democrática. 

46. São visíveis igualmente as ameaças fascistas, hoje centralizadas politicamente na 

candidatura de Bolsonaro. Neste quadro, é muito importante, mesmo que seja limitada, a vitória 

obtida no STF de criminalização de sua ameaça de estupro à companheira Maria do Rosário e, 

agora, de sua condenação por seu discurso racista. Os socialistas democráticos não aceitam que 

Bolsonaro seja apenas um candidato “da direita”, nem que a coalizão golpista seja formada por 

um “centro”: esta é uma direita neoliberal e Bolsonaro é fascista, pratica o discurso do ódio, 

condenado pelas convenções da ONU, e incompatível com a cultura da democracia. 

47. A extraordinária dignidade e força moral do companheiro Lula já foi capaz de derrotar o 

maior objetivo de seus carrascos neoliberais: o de romper o elo de esperança entre ele e as 

classes trabalhadoras, entre ele e o povo brasileiro. Este elo vermelho não foi rompido, está se 

fortalecendo. A extraordinária inteligência jurídica que se pôs a serviço de sua defesa já há 

muito acusa os acusadores: formou-se na consciência jurídica democrática do país e, agora, cada 

vez mais na população brasileira, a convicção do caráter corrompido e partidarizado da 

Operação Lava-Jato e do juiz Moro. Têm sido muito importantes, no contexto, as posições da 

Frente Povo Sem Medo e do PSOL que condenou, em nota, as circunstâncias jurídicas de 

excepcionalidade que marcaram a primeira condenação de Lula. Um primeiro circuito 

internacional de denúncia da criminalização da liderança de Lula já foi percorrido e deve agora 

ganhar plena força. 

48. A defesa de Lula está obtendo sua vitória moral, a supremacia de sua razão jurídica, um 

crescente apelo popular. Ela precisa se tornar agora uma questão republicana e democrática:  se 
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a condenação de Lula está sendo montada com base em um tribunal de exceção daqueles que 

visam perpetuar e aprofundar um apartheid social no Brasil, então, ela deve ser anulada como 

um dos primeiros atos de refundação da república democrática dos brasileiros. Uma república 

democrática exige uma justiça organizada em torno do devido processo legal e dos direitos 

humanos.  

49. A justa denúncia do sentido corrompido e partidarizado da ação dos órgãos judiciais 

brasileiros, em torno da Operação Lava-Jato, só ganhará plena capacidade de convencimento e 

persuasão se vier junto à defesa um programa global para lutar contra a corrupção sistêmica no 

país, a partir dos históricos e inéditos avanços construídos no período dos governos Lula e 

Dilma. Não se tratar de opor a prioridade à luta contra a desigualdade social à luta contra a 

corrupção. A luta contra a corrupção – contra a privatização do estado, os privilégios, a 

mercantilização da política – está na raiz da identidade dos socialistas democráticos. E é uma 

demanda legítima dos brasileiros. Apesar de um importante acúmulo nos debates preparatórios, 

6º Congresso Nacional do PT não avançou nesta dimensão fundamental. Seria decisivo, assim, 

no esforço de construção programática atualmente em curso se formular as diretrizes o 

fundamentais deste compromisso de base da esquerda em pôr fim à corrupção sistêmica na 

democracia brasileira.  

50. A contrarrevolução neoliberal já desencadeou no Brasil, desde a derrubada da presidenta 

Dilma, uma onda de violência sobre as lideranças populares, em particular aquelas do campo 

brasileiro, inédita desde a ditadura militar. Ela opera com graus crescentes de militarização da 

segurança pública, com violações seguidas ao direito de liberdade de manifestação, de violência 

contra as mulheres, contra os negros, com assassinatos de líderes dos sem-terra, indígenas e 

quilombolas.  Atentados terroristas contra a esquerda têm sido frequentes. Neste contexto, mais 

do que nunca, é importante que os socialistas democráticos travem a luta pelos direitos 

humanos, fortalecendo as entidades da área, criando e nutrindo espaços de solidariedade mútua, 

ampliando a ressonância e mobilização internacional das denúncias de violações. 

51. O 6º Congresso Nacional do PT afastou os riscos de um deslocamento político e 

programático do PT diante da contrarrevolução neoliberal. Um novo pacto partidário foi 

construído, apesar das muitas e gravíssimas fraudes ocorridas no processo. Fraudes são 

incompatíveis com a identidade socialista-democrática do partido. As forças de esquerda 

partidária renovaram sua influência nas formulações políticas. Pesquisas recentes indicam uma 

certa recomposição do PT com suas bases eleitorais, havendo inclusive importantes processos 

de filiação.  Estes dados positivos não podem, porém, esconder que há todo um processo de 

transição na construção socialista democrática do PT a ser percorrido. É o avanço nesta 
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transição que pode alterar, de modo substantivo, as condições subjetivas de luta contra a 

coalizão golpista.    

52. O desafio a ser respondido é o de transformar, no curto prazo, em ganhos políticos 

organizativos na construção do PT as conquistas políticas do 6º Congresso. A crise do PT foi até 

agora o grande limitador das respostas da resistência e de construção de alternativas. Com as 

resoluções políticas aprovadas, há espaço para que a direção nacional do partido e seu núcleo 

executivo estabeleçam um esforço novo de coordenação política e atualização de 

posicionamentos. Uma reorganização da comunicação política do partido, mais editorializada e 

aberta à interlocução e colaboração ativa e plural da enorme rede de influência social, cultural e 

intelectual que mantêm referência no PT, teria um efeito enorme nas energias e na orientação 

das lutas de resistência. Seria preciso construir toda uma estratégia para, através da colaboração 

dos vários instrumentos de comunicação, aproximar o poder de voz do potencial de votos do 

partido. A incapacidade de construir canais amplos de comunicação pública continua sendo um 

limite histórico, estrutural e limitador. Por fim, é possível e necessário desencadear já um 

processo de auto-organização e autofinanciamento da base de filiação do partido, que será cada 

vez mais decisiva. É preciso diminuir a distância entre o número de filiados e o número de 

petistas organizados em coletivos de base, que foi aumentando no curso da institucionalização 

do partido. Integrados em redes comunicativas, há aí um imenso e novo potencial de 

organização, de convocação e enraizamento social do petismo, que pode ser decisivo nesta 

conjuntura aguda de luta de classes. 

53. Uma terceira dimensão fundamental seria alterar a correlação de forças comunicativa entre 

os golpistas e as esquerdas brasileiras. Apesar da intensa campanha midiática, há hoje uma 

profunda impopularidade das lideranças golpistas (o distanciamento parcial e recente dos 

oligopólios da mídia em relação à figura de Temer já se deu em um momento em que sua 

impopularidade já estava na ordem de 70%), o programa golpista encontra já uma rejeição 

bastante majoritária, a própria Lava-Jato encontra-se em processo de deslegitimação, lideranças 

da esquerda, como Lula, ascendem nas preferências eleitorais. Se os jornais apresentam hoje um 

papel muito secundário na formação da opinião política, se a televisão ainda é o principal meio 

de formação da opinião, há um dinâmico e forte crescimento do papel da internet. Investimentos 

unitários, qualificados e interativos das esquerdas brasileiras têm decerto o potencial para 

alterar, no curto prazo e de forma significativa, a correlação de forças contra os neoliberais na 

disputa comunicativa. 

54. De um ponto de vista histórico, já considerando atitudes sectárias de outros partidos e 

correntes de esquerda, é da responsabilidade principal do PT não se haver construído no Brasil 

uma frente única estratégica das esquerdas. Se no início do processo de disputa presidencial, o 



26 

 

PT fez frente com a esquerda da tradição histórica do PSB e com a esquerda da tradição 

trabalhista, além do PCdoB, a partir de 2002, mas principalmente a partir de 2010, quando a 

maioria partidária impôs a prioridade de coalizão com o PMDB e outros partidos de centro-

direita, foram se alargando a distância e os desencontros entre as várias tradições da esquerda 

brasileira.  Desta unidade inicial, apenas o PC do B firmou-se estrategicamente em aliança 

nacional com o PT. Se o sentido social muito amplo da liderança de Lula e as dinâmicas de 

segundo turno compensavam em parte esta falha histórica, o pragmatismo eleitoral e as 

dinâmicas do chamado presidencialismo de coalizão atuavam na direção oposta.  

55. Este erro histórico, muitas vezes criticado como hegemonismo da parte do PT, hoje está no 

centro de impasses na luta de resistência e, principalmente, da construção de alternativas. Se é 

verdade que não se construiu nenhuma alternativa partidária de esquerda do porte e 

enraizamento nacional do PT, o que ainda é mais verdade para a liderança histórica de Lula, é 

também real que em várias situações regionais e em centros urbanos importantes, em certas 

dinâmicas de movimentos sociais, o PT não constitui a única e, em alguns casos, a principal 

referência partidária de esquerda. E, certamente, há uma expressiva parcela de militantes sociais 

de esquerda que não se filiam organicamente a nenhum partido de esquerda. Há uma nova 

geração de militantes cristãos de base em processo de formação e renovação. Mais do que 

nunca, o PT não pode abrir mão da responsabilidade de construir, a partir da sua cultura 

pluralista socialista democrática, uma frente estratégica das esquerdas brasileiras, que seja mais 

além de eleitoral, referência permanente das lutas.  

56. O ciclo recente das lutas contra o golpe formou a Frente Brasil Popular (com mais 

enraizamento e força nacional) e a Frente Povo Sem Medo (com forte enraizamento em São 

Paulo, mas com um importante dinamismo de crescimento nacional). Da Frente Brasil Popular, 

além do PT, da CUT, da Marcha Mundial das Mulheres e do PC do B, participam movimentos 

sociais e políticos centrais como o MST, além da Consulta Popular, o MAB.  A Frente Povo 

Sem Medo, com uma atuação muito sensível à unidade das esquerdas e com forte protagonismo 

nas iniciativas, já marcou o seu lugar no mapa das novas esquerdas brasileiras. Já se conquistou 

uma importante unidade de iniciativas entre estas duas frentes. Mas há ainda muito a avançar na 

construção de unidades programáticas e estratégicas. 

57. A construção de uma frente única estratégica e nacional das esquerdas brasileiras não pode 

nem deve ser adiada em função das alianças, as mais amplas possíveis, de resistência à 

contrarrevolução neoliberal. Ela se opõe claramente a uma política de centro-esquerda que 

dissolva a identidade, o programa e os compromissos dos socialistas democráticos. A dinâmica 

polarizada de luta contra o golpe exige claramente a delimitação e o crescimento da força da 

esquerda antineoliberal. A partir daí, a esquerda deve se aliar com todos aqueles que se 
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posicionam contra o golpe e o seu programa neoliberal, assumindo compromissos reais de luta, 

inclusive com o apoio à proposta da realização de um plebiscito revogatório que anule todas as 

decisões e leis do período golpista. Em outro patamar, colocam-se alianças táticas ou em torno a 

temas ou eventos circunscritos, apoios de personalidades ou setores que estejam em 

rompimento com as forças golpistas. Quando mais avançada estiver a aliança estratégica das 

esquerdas, com mais flexibilidade tática estas alianças circunstanciais ou circunscritas podem 

ser feitas. 

58. A cisão entre política e cultura, na melhor tradição humanista do marxismo, atualizada por 

Gramsci, corresponde à morte da hegemonia política de um partido de esquerda. A história 

original profunda e rica, mas descontínua e crescentemente estreitada do PT com as forças vivas 

e criativas da cultura brasileira, é o principal sinal da sua dificuldade em construir um projeto 

hegemônico para o país. Nestes tempos marcados por uma evidente crise de civilização, de 

disputa de valores, tal carência é fatal para um partido político de esquerda. Os movimentos 

políticos de luta contra o golpe já criaram e colocaram em movimentos ricos circuitos de 

resistência cultural afins aos valores do socialismo democrático. Um novo ascenso das lutas do 

povo brasileiro, de reposição de seus valores e esperanças contra o programa neoliberal, 

reivindicará das esquerdas brasileiras dar centralidade a um programa e a uma estratégia de 

enraizamento nas culturas de emancipação brasileira.  

59. As primeiras formações culturais singulares do povo brasileiro datam da resistência dos 

povos originais, dos escravizados, dos sincretismos culturais e religiosos que por aqui se 

formaram. Ganharam identidade nacional com a cultura que se criou em torno dos movimentos 

da inconfidência e do período do romantismo, do abolicionismo. Tornaram-se movimentos 

culturais históricos e formadores nas correntes de orientação crítica à modernidade liberal com a 

eclosão dos Modernismos, principalmente aqueles dirigidos por Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade. Nesta mesma época, estava em curso o movimento de afirmação e sínteses do samba, 

com toda a sua cosmogonia popular e de matriz africana. No período dos anos trinta e no pós-

guerra firmaram-se na poesia e na prosa, na arquitetura, na pintura, na música, nas artes do 

carnaval, no cinema surtos impressionantes de um coração “sentimento do mundo”, como nos 

propôs Drummond. A cultura brasileira tornou-se um eixo fundamental de resistência à ditadura 

militar e, após a redemocratização, continua a nutrir os motivos de sociabilidade, de aspirações 

de novas sensibilidades e modos de viver.  

60. A formação da cultura do socialismo democrático, entendida como humanismo radical, 

como atualização crítica ao capitalismo de motivos fundadores de um republicanismo 

democrático e popular, deve ser vista como expressão do próprio processo de auto-formação do 

povo brasileiro em suas tradições, como as várias formas de sincretismo popular, em particular 
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todas as matrizes de origem africana, as tradições dos quilombos e das revoltas populares e 

classistas, dos movimentos camponeses e de luta pela terra, o cristianismo de base e da 

libertação, o nacional-desenvolvimentismo, as novas expressões libertárias e antipatriarcais das 

mulheres em movimentos de emancipação. A cultura do socialismo democrático é, pois, uma 

síntese aberta, profundamente nacional popular e internacionalista, da própria cultura de 

emancipação do povo brasileiro.  

 

Novo período histórico e a questão do partido  

 PROJETO DE RESOLUÇÃO 2: 

 

O golpe que depôs a presidenta Dilma é um acontecimento divisor de períodos históricos: 

representa o final de um período democrático que vem desde a queda da ditadura militar e o 

limiar de um período novo, cujo caráter ainda está em disputa. Quer dizer, vai muito além do 

fato que finda também os treze anos de governos do PT, de 2003 a 2016. 

Podemos afirmar que o caráter do período que se abre está em disputa. E que, dependendo do 

resultado dessa disputa, a esquerda brasileira ou perderá o seu papel de protagonista no cenário 

nacional e regional (América Latina) ou o retomará em novas condições programáticas e 

organizativas. 

O mesmo pode ser dito, mais correta e ativamente, de forma inversa: a capacidade de ação da 

esquerda determinará o caráter do novo período. A capitulação levará ao abismo; o limite da 

resistência social abre mão da disputa política e implica o risco da fragmentação; a luta política 

vigorosa junto com a resistência social permitirá reconstruir uma esquerda nova e retomar a 

disputa nacional e regional. 

Assim, o que está em disputa é como a esquerda entrará no novo período, o que, por sua vez, 

definirá o próprio caráter desse novo período. Podemos dizer, com mais precisão ainda, que o 

que está em disputa agora é sobretudo qual e quem será a esquerda do próximo período. 

A ruptura da ordem burguesa pela própria burguesia alterou completamente a dinâmica normal 

do período anterior, a sua lógica e mesmo a consciência dos sujeitos nela implicados (ou 

excluídos). Implicou, certamente, uma nova dinâmica das forças de direita e mesmo a criação de 

novas forças de direita, algumas na linha da extrema direita. 

Implicou, de outro lado, uma nova dinâmica das forças de esquerda. No seu momento de auge, 

essa nova dinâmica conseguiu reunir condições virtuosas que apontaram (e continuam a 



29 

 

apontar) para as novas características de uma esquerda capaz de superar os erros e ilusões que 

permitiram o alçamento da direita. 

Os erros, ilusões e impasses, grosso modo, são:  

a. a ilusão em um “compromisso democrático da burguesia brasileira”;  

b. alianças com partidos tradicionais;  

c. acomodação ao limite da governabilidade burguesa;  

d. cópia (e não combate) aos padrões burgueses de financiamento (e de corrupção);  

e. e conciliação com o neoliberalismo, com a guinada conservadora e renúncia programática de 

2015. 

Se colocarmos do avesso, entendendo as condições virtuosas esboçadas pelas esquerdas unidas 

na luta contra o golpe, poderíamos expor assim uma futura plataforma da esquerda socialista do 

próximo período: 

a. democracia como conquista dos trabalhadores (à la Manifesto de fundação do PT de 1980) e 

compreensão do caráter histórico antidemocrático da burguesia (à la Manifesto Comunista de 

1948 e Mensagem à Liga dos Comunistas de 1850); 

b. construir frentes e alianças com partidos e movimentos do campo democrático e popular 

(como foi a política inicial do PT, alargada com a experiência das frentes Brasil Popular e Povo 

Sem Medo, elas próprias espaços de participação); 

c. democracia participativa, liberdade de comunicação, reforma política, nova constituição 

(superando a Nova República, ou seja, a máxima expressão da democracia burguesa no Brasil); 

d. incompatibilidade entre democracia e poder econômico, antagonismo entre democracia e 

neoliberalismo, abolição do financiamento empresarial, combate à corrupção no Estado, nos 

partidos e nos sindicatos; 

e. defesa de uma política econômica radicalmente antineoliberal nos planos nacional e 

internacional (que, em seu desdobramento, deveria apontar para elementos de um programa de 

transição ao socialismo); e 

d. novas formas de organização e auto-organização, pluralismo e igualdades. 

Esse acúmulo em potencial é decisivo para o próximo período histórico. Na luta – finalmente 

derrotada – contra o impeachment, as forças populares e de esquerda gestaram as sementes da 

superação dos erros, ilusões e impasses do período anterior. Perdê-las agora seria sofrer uma 

derrota dentro da derrota. 
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Consideramos que, na nova dinâmica de esquerda no Brasil, quatro vetores se desenvolvem:  

a. a luta decisiva por uma hegemonia de esquerda no PT;  

b. a defesa de uma frente de partidos de esquerda; 

c. a construção e unificação das frentes de massa contra o golpe e o neoliberalismo; e 

d. a formação de novas camadas militantes e novos processos de organização (e auto-

organização). 

É decisivo lutar por uma hegemonia de esquerda no PT, pois só assim ele poderá participar 

dessa esquerda nova em formação. 

 

Pontos para um programa de transição 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 3: 

 

Nossa corrente – a DS – deve trabalhar para que o PT assuma um programa que no governo ou 

na oposição construa e acumule forças para um processo de superação do Estado capitalista. O 

socialismo não brota de um passe de mágica nem por mera enunciação de um momento 

longínquo no horizonte. Constrói-se no dia a dia da luta anticapitalista em todos os planos da 

vida real, com o protagonismo dos indivíduos e das lutas sociais. 

 

Desde sua fundação, o PT reivindica e afirma sua identidade socialista. Isso exige, no entanto, 

que suas lutas e suas ações como partido ou quando é governo tenham essa singularidade. Sem 

essa coerência não se acumula forças, não se avança e viramos, cedo ou tarde, mais um partido 

da ordem estabelecida. A estratégia socialista é um processo em que as conquistas e a 

correlação de forças necessitam uma vanguarda, forças subjetivas que coloquem, 

permanentemente, a luta em novo patamar de consciência e de avanços. 

 

Nesse momento de reconstrução, de avaliação autocrítica diante do golpe sofrido em 2016, 

torna-se imperiosa a formulação de um programa que coesione novamente o Partido e sua 

militância nas lutas sociais e nas disputas eleitorais próximas. 

 

Essa é uma das principais tarefas da nossa Conferência: contribuir para que o Partido discuta e 

assuma uma identidade programática que nos arme para novos desafios. Um exemplo dessa 

necessidade é o recente episódio sobre a reforma político-eleitoral no Congresso Nacional. 

Apesar de as resoluções do 6º Congresso definirem uma posição partidária, na Bancada Federal 

tivemos a ação do Deputado Vicente Cândido (PT/SP) como relator de uma proposta que nada 
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tinha a ver conosco. Durante o debate e as votações a bancada não conseguiu passar para a 

sociedade uma proposta partidária; disputá-la na opinião pública. Mostrar as diferenças, agir 

como um partido que une ação diária com a propaganda do projeto que o justifica. O relator não 

foi desautorizado, não agimos como bancada, não buscamos formar um bloco em defesa dos 

elementos centrais de uma reforma eleitoral democrática. Foi a negação do 6º Congresso. Este é 

um exemplo da necessidade de pactuarmos, de coesionarmos um programa que o conjunto do 

Partido assuma, defenda e pratique. 

 

a) uma política de alianças classista e anticapitalista 

 

O golpe que depôs a presidenta Dilma foi mais um exemplo histórico no Brasil do 

comportamento das classes sociais dominantes e seus partidos em relação a democracia. Foi 

assim em 1954, em 1961, no golpe de 1964, na luta pelas eleições Diretas em 1984. 

Nossa política deve ser de unidade do campo de esquerda, com os partidos que se opuseram ao 

golpe e com as frentes populares e movimentos sociais organizados. Essa deve ser a estratégia e 

não o cálculo pragmático de cada processo eleitoral. Precisamos ter a inciativa dessa unidade na 

discussão imediata com esses partidos em torno de um programa comum. Essa é a unidade a ser 

buscada e esta unidade é fundamental para a construção da hegemonia capaz de atrair 

dissidentes e setores que desgarram do centro político nos momentos de grande crise. A luta 

político-eleitoral não pode ser separada da disputa de um sistema eleitoral que garanta 

governabilidade aos eleitos. 

 

 

b) governos de profunda participação popular 

   

 A unidade do campo da esquerda deve se dar com base em governos de participação popular e 

direta, com fortalecimento dos conselhos setoriais nos entes federados, de Orçamento 

Participativo em todos os níveis de governo, com poder de deliberação sobre gastos e 

investimentos públicos. 

 

A democracia participativa é o melhor antídoto contra o neoliberalismo globalizador e rentista. 

Assim como a principal escola para o povo viver experiências que o permitam ir além da mera 

democracia representativa e construir novas instituições de democracia participativa. As 

combinações do caráter presencial com as novas tecnologias de informação/comunicação abrem 

possibilidades infinitas de participação/deliberação na revolução democrática. 
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Esse é um exemplo concreto de proposta política que adquire um carácter de processo, de 

transição. É incompatível com o caráter não democrático, hoje inclusive, como estado de 

exceção que o capitalismo adquire mundialmente. 

 

c) luta por uma profunda reforma político-eleitoral democrática 

 

Defesa intransigente da proporcionalidade como sistema eleitoral que garanta a representação 

de todos e todas. Que seja idêntica para todo o país na representação da cidadania e não como 

hoje, quando nos Estados existem piso e teto que distorcem a representação da sociedade. Fim 

do atual bicameralismo com funções idênticas, mas, eleito por critérios distintos de 

representação. Voto em listas partidárias com igualdade de gênero, democraticamente indicados 

em convenções partidárias. 

 

Financiamento público eleitoral aos partidos com redução drástica dos gastos eleitorais. Radical 

diminuição da burocracia e dos privilégios e vantagens dos gabinetes parlamentares 

(previdência, assistência médica, emendas parlamentares, verbas indenizatórias e tantas outras). 

Alianças partidárias eleitorais com durabilidade de mandato e respeito às proporcionalidades de 

cada partido. 

 

Abrir o debate, em especial nos municípios, sobre a contradição das Câmaras de vereadores 

reduzidas x custos orçamentários. O Orçamento Participativo provou que é possível ampliar a 

participação e a decisão sem ampliar custos legislativos. Temos que ousar na coragem de 

defender outro tipo de legislativo, mais barato, menos burocrático e muito mais democrático. 

Um exemplo concreto são os Conselhos municipais nos países europeus, onde a remuneração 

ocorre apenas nos casos de trabalho em tempo integral na administração. 

 

d) combate ao elitismo, à burocratização e aos privilégios do Judiciário 

 

O controle da sociedade, inclusive via Legislativo, sobre o poder de funcionar e julgar do 

Judiciário inexiste ou é quase nula. Não há freios nem limites ao abuso de poder dos juízes (vide 

os processos da Lava-Jato) e da subjetividade e seletividade na geração de “provas” via delação 

premiada. 

 

O elevado número de casos de corrupção no poder judiciário demonstra que há necessidade de 

maior controle social via processos eleitorais e mecanismos não corporativos de punição. Luta 

imediata contra os privilégios e vantagens que o Judiciário estabelece para si mesmo via 

administrativa, como auxílio-moradia, verbas indenizatórias, duplas remunerações por meio da 
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justiça eleitoral e privilégios pessoais inaceitáveis. Não é possível conviver com a volta à 

advocacia dos desembargadores e ministros dos tribunais após aposentadoria onde já são 

beneficiados por remuneração plena e vitalícia. Fim imediato dos Tribunais de Justiça Militar 

que sobrevivem nos Estados. Para o conjunto dos judiciários estaduais, o Conselho Nacional de 

Justiça se transformou em mais um sindicato do judiciário do que um órgão de controle. A 

“unificação” da carreira transformou-se na porta aberta para as decisões “administrativas” 

substituírem as leis estaduais e suas realidades econômicas e fiscais. 

    

e) defesa do Estado como instrumento de regulação e de desenvolvimento     

 

Um dos elementos básicos do neoliberalismo rentista é a privatização não só de empresas e 

bancos públicos como também dos serviços essenciais para a vida em sociedade. O poder 

público deve assumir os serviços essenciais como a água, o saneamento, a educação, a saúde, a 

energia elétrica, a telefonia e o transporte de massas através de empresas públicas que não 

sirvam para a acumulação privada e sejam controlados pelo Estado e por mecanismos de 

controle popular dos próprios trabalhadores e usuários. Nossos governos e nossa luta deve ser 

para manter, criar e/ou recuperar esses serviços que foram ou estão sendo privatizados. 

Constitui-se numa rendição programática e ideológica aceitar os argumentos de que concessões, 

pedágios e serviços são privatizados para serem mais eficientes. Ao contrário, serviços dessa 

natureza é que devem ser incompatíveis com lucro e acumulação privada. Precisamos 

desenvolver e ousar nos mecanismos de controle público e democrático.  É preciso inovar na 

busca de alternativas fora da ordem estabelecida. 

 

Nossos governos precisam ousar nas experiências de gestão. Há várias formas de estabelecer 

serviços públicos fora da gestão privada e lucrativa. Nesta visão, por outro lado, cabe ao 

movimento sindical incluir na sua pauta a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na 

gestão das empresas, através de comitês próprios, eleitos pelo conjunto dos trabalhadores. 

 

f) uma reforma tributária progressiva e direta 

 

Nosso partido e seus governos não podem vacilar ou se confundir nas políticas tributárias. O 

perfil da tributação atual é o inverso do que deveria ser. O mais regressivo do mundo entre os 

grandes países. Predominam os impostos indiretos sobre o consumo. O imposto de “renda” 

arrecada mais sobre os salários do que sobre a renda. E o imposto territorial rural, com os 

nossos 8 milhões de km² onde predominam latifúndios, não alcança 1% do total da receita 

tributária nacional. 
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A crise fiscal dos Estados e Municípios e da própria União é o resultado dessa realidade, 

somada às políticas de isenções, benefícios e desonerações para os ricos e as pessoas jurídicas. 

Nossa experiência no governo federal foi extremamente conservadora. Além de manter a brutal 

desigualdade encontrada, não mantivemos a CPMF e nem disputamos as alíquotas progressivas 

no Imposto de Renda. 

 

Nos municípios, temos a possibilidade de gravar o IPTU via alíquotas e progressividade. Taxar 

duramente os vazios urbanos e áreas de reserva de valor e de especulação com progressividade 

no tempo. 

 

O ISSQN permite uma seletividade de categorias e atividades profissionais que conduzem à 

maior justiça tributária e mais incentivo a atividades econômicas. 

Nos Estados, o imposto sobre transmissão e herança precisa ter outra participação, muito maior, 

no bolo tributário. É inadiável mudar o absurdo criado pela chamada lei Kandir que isenta a 

exportação de grãos e minérios como se fossem industrializados.  

Essa política tucana da época FHC foi acompanhada da diminuição das faixas e alíquotas do 

Imposto de Renda gravando mais os assalariados do que as empresas, os lucros, rendas e 

dividendos. 

 

Os países capitalistas desenvolvidos praticam políticas tributárias progressivas e diretas mais 

altas. No Brasil, no entanto, nem esse mínimo de justiça fiscal se pratica. E isso não é uma 

questão apenas de equilíbrio, de justiça tributária, mas tem consequências imediatas para o 

desenvolvimento econômico e a criação de um amplo mercado de consumo de massas. 

Tributação não é tudo, mas sabemos que importa, assim como uma estrutura financeira pública 

(no caso do Brasil, com a CEF, o BB, os bancos regionais e o BNDES), são importantes para 

alavancar e impulsionar a atividade econômica. 

É necessário ter iniciativas e organizar mobilizações para aprovar medidas tributárias nesse 

sentido. Temos que disputá-las permanentemente. 

 

g) empresas públicas, economia solidária, cooperativas e autogestão 

 

Nenhum modo de produção nasce pronto ou da noite para o dia. Os embriões do mercado, suas 

trocas e mercadorias são latentes desde o início do feudalismo. Tanto no plano econômico como 

na política, as sementes de uma outra sociedade já aparecem nas contradições e conflitos da 

anterior. 
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Por isso, os capitalistas e seus ideólogos combatem tanto as empresas e atividades públicas 

porque, mesmo com suas distorções e estarem a serviço do capitalismo predominante, são 

experiências concretas e funcionam. Muitas vezes com grande sucesso, como são os bancos 

públicos ou empresas como a Petrobrás. Seu funcionamento, porém, tem a verticalização e as 

práticas comuns das empresas capitalistas. Nosso desafio é estruturá-las noutra lógica não-

capitalista, com participação dos trabalhadores e auto-gestão. 

 

Daí, também, a importância de fortalecer as cooperativas e principalmente, mantê-las 

democráticas, defensoras de uma lógica solidária e coletiva quando crescem e constroem 

direções mais complexas e especializadas. 

 

h) a democratização e a luta ideológica 

 

Mais do a crise econômica alegada em 2015 para justificar o golpe, fomos derrotados pela 

versão da crise e dos acontecimentos. Não há democracia possível com a oligopolização da 

mídia e a difusão da ideologia do neoliberalismo rentista. 

 

Os monopólios atuais da mídia (rádio, TV, jornais nos mesmos grupos) não têm respaldo na 

Constituição de 1988. Nossa luta é desmanchá-los e democratizá-los. Precisamos de iniciativas 

parlamentares e nos governos de ações concretas que criem fontes alternativas de informação. 

Não é coincidência que a primeira MP do golpista Temer foi para destituir o mandato do 

Presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). Nosso governo tem que dar outro 

conteúdo para as rádios de TVs públicas regionais, criar e favorecer a existência de veículos 

alternativos que enfrentem o brutal controle atual da informação no país. 

 

Nesse sentido o PT tem que retomar uma identidade ideológica perdida. O crescimento da ação 

parlamentar e de governo levou o partido a ir abandonando e perdendo a disputa ideológica e de 

valores na sociedade. Para isso pesou, particularmente, a cooptação institucional, a política de 

alianças e a ausência de combate ao processo de confessionalismo na política e nos partidos. É 

preciso recuperar nas escolas, nas universidades e nas atividades culturais o sentido da luta 

ideológica contra o preconceito, o obscurantismo e o neoliberalismo predominantes. No plano 

ideológico é onde sofremos a maior derrota nessa crise. A luta pelo caráter igualitário do 

socialismo, da soberania nacional, da integração regional, do estado laico e tolerante, da 

democracia participativa, da solidariedade e da igualdade como bandeiras indissociáveis e 

permanentes das reformas e políticas sociais praticadas. 
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i) por uma ética e valores compatíveis com uma sociedade socialista 

 

Por fim, mas não por último pois esta proposta de resolução não se propõe a esgotar as tarefas 

de um Programa de Transição, mas exemplificar questões relevantes, é necessário frisar a 

necessidade de fortalecer uma visão ética e de valores compatíveis com a sociedade que 

queremos construir: solidária, igualitária e que não caia no pragmatismo maquiavélico de que 

“os fins justificam os meios”. 

 

Valores que incorporem o feminismo, a igualdade de gênero, o combate ao racismo e à 

LGBTfobia, a defesa do meio ambiente e enfrentem os preconceitos, a intolerância, o 

fundamentalismo religioso em todas as iniciativas políticas que desenvolvemos. 

 

 


