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Apresentamos a este V Congresso Nacional 
do PT o resultado dos trabalhos realizados 
nos últimos Encontros Nacionais dos 
Setoriais vinculados à Secretaria Nacional 
de Movimentos Populares do PT realizado 
nos dias 28 e 29 de abril de 2012, no Hotel 
Nacional em Brasília.

UMA NOVA POLÍTICA PARA OS 
SETORIAIS DO PT
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O III e o IV Congressos Nacionais do PT produziram uma nova política do Partido para o 
fortalecimento da organização e ação setorial. As resoluções políticas sobre Setoriais aprovadas no III 
Congresso foram encorpadas e incorporadas ao novo Estatuto do PT pelo IV Congresso. Uma vitória 
da resistência e persistência da militância petista em movimentos sociais organizadas nos setoriais 
estaduais e nacionais.

Hoje, os Setoriais estão empoderados pelo Estatuto do PT para organizar a militância petista nos 
movimentos sociais das várias frentes de luta de massas, produzir elaboração de plataformas legislati-
vas e programas de governos sobre suas áreas de atuação e fazer a interface entre Partido e Governo 
em torno dessas plataformas e programas.

Os novos Estatutos ainda prevêem a municipalização dos Setoriais para o próximo PED Setorial, 
enraizando e fortalecendo sua intervenção nacional, e uma destinação de recursos do Orçamento par-
tidário para as atividades obrigatórias para a validação anual dos Setoriais em todos os níveis.

Evidentemente que nem tudo saiu do papel para a vida cotidiana dos Setoriais, ainda incompreen-
didos por boa parte dos dirigentes partidários e secundarizados na política nacional de organização 
partidária. Parte significativa desta resistência de dirigentes petistas aos Setoriais tem a ver com o 
abandono da agenda política da luta de massas e da relação com os movimentos sociais que marcaram 
a institucionalização crescente da ação partidária.

Assim, ao tempo em que muito há a comemorar na luta pelo fortalecimento dos Setoriais até aqui 
alcançado, há com certeza um processo de efetivação das conquistas obtidas nos últimos dois Congres-
sos Nacionais do PT. Os novos estatutos prevêem também a obrigatoriedade de existência de Secre-
tarias de Movimentos Populares e Políticas Setoriais em todos os níveis de direção (nacional, estaduais, 
municipais e zonais), que será um espaço importante para que as próximas gestões do PT estejam mais 
sintonizadas com a construção setorial.

Encerrando meus trabalhos como Secretário e membro da Executiva Nacional, agradeço o apoio 
recebido nestes sete anos por parte da Direção Nacional e dos Coordenadores e Coordenadoras Seto-
riais Nacionais, sem o qual não teríamos obtido os resultados que ora comemoramos, e desejo, como 
sempre, muita luta para que as resoluções partidárias sobre os Setoriais não se tornem letra morta, 
mas realidade plena na vida partidária.

Apresentação
Renato Simões
Secretário Nacional de Movimentos
Populares e Políticas Setoriais do PT



Encontros Setoriais Realizados
Setoriais: Balanço, Teses, Resoluções, Moções,

Coordenador e Coletivo Nacional Eleito

I) Setorial de Ciência e Tecnologia

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 09 Estados mais o Distrito Federal: 
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 650 militantes e 
elegeu 63 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de 
aproximadamente 80 pessoas.

Tese Unificada:

SETORIAL NACIONAL DE 
CIÊNCIA & TECNOLOGIA  
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
DO PARTIDO DOS 
TRABALHADORES

IDEIAS FORÇA:
* Fortalecer, fomentar e promover as Tecnologias Sociais;
* 50% dos recursos do Pré-Sal para CT&I e Educação;
* Manutenção integral dos Recursos do CT-PETRO;
* Não ao contingenciamento do FNDCT;
* Não às patentes de software;
* Universalização da Banda Larga;
* Prioridade às Tecnologias Abertas.

Para aprofundar a nossa intervenção partidária 
no Brasil olhando para o futuro das novas gerações, 
reafirmamos as dimensões essenciais listadas na 
proposta do PT para o Governo Dilma, que devem 
estar na base de nosso desenvolvimento científico 
e tecnológico, bem como as diretrizes e propostas, 
que possibilitem esta transformação.

“O socialismo petista é defensor do irrestrito 
direito de expressão e de manifestação, pelo 
acesso aos bens materiais e simbólicos, à cultura 
e as condições de produção do conhecimento. 

Alicerça-se sobre a defesa e a ampliação dos 
Direitos Humanos. Propugna, enfim, o respeito ao 
Estado democrático de direito e a combinação da 
democracia representativa com a construção de um 
espaço público que garanta formas de participação 
cidadãs capazes de garantir o controle do Estado 
pela sociedade. O socialismo petista implica 
práticas republicanas inseparáveis da democracia.” 
(3° Congresso Nacional do PT, pg. 14-15, 2007).
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O Setorial de C&T/TI do PT deverá atuar 
de maneira aprimorada em conjunto com os 
movimentos populares, em que o trabalho coletivo 
dos militantes será fundamental para construir 
ações e reflexões.

O nosso país necessita de uma sociedade mais 
justa e igualitária, onde a cooperação tecnológica 
se dê em prol dos cidadãos, onde relacionamento 
da Tecnologia com a Sociedade precisa ser 
transformado e debatido a cada dia.

O segmento do PT que debate a C&T / TI precisa 
se preocupar com profundidade sobre temas como: 
Demissões nas empresas públicas, Proposta de 
Patente de Software, Marco Civil da Internet, AI-5 
Digitais (Lei Azeredo), Inclusão e Exclusão Digital, 
Espaços Digitais, Conhecimento Livre, Tecnologias 
Abertas, Redes Sociais e os Movimentos Populares, 
Banda Larga, TV Digital, Democratização da 
Comunicação e, principalmente o desenvolvimento 

de código nacional em plataforma livre, dentre 
outros.

O governo federal possui como poder indutor 
as suas compras para as áreas de C&T e TI, bem 
como as tecnologias embarcadas e esse é um 
dos contextos onde o Setorial pode influir em 
prol da geração de mais empregos e tecnologias 
adequadas.

A democratização da comunicação e das 
informações deve utilizar de forma maciça os novos 
canais como a Internet.

A blogosfera deve estimular o debate das ideias, 
bem como difundir a cultura pelas redes. O setorial 
precisa criar uma política específica para tratar os 
novos canais, onde o direito do cidadão deve estar 
em primeiro lugar, propiciando ao mesmo tempo a 
liberdade de expressão e o compartilhamento dos 
seus conhecimentos.

Áreas e Dimensões de Atuação

1. Valorização da dimensão sustentável: integração efetiva do desenvolvimento científico e tecnológico 
com as questões sociais e ambientais, olhando para o futuro da vida, no país e no planeta.
Políticas e programas para o desenvolvimento científico e o uso sustentável dos biomas, com o 
aproveitamento de conhecimentos e técnicas locais. Criação de alternativas tecnológicas sustentáveis na 
indústria, como as de baixa emissão de carbono. O uso de energias renováveis (eólica e solar) em diversas 
localidades. Fortalecimento de uma política de reaproveitamento (reciclagem) e para a destinação segura 
de resíduos sólidos em implementação.

2. Aprofundamento da dimensão científica por meio do apoio à pesquisa como eixo estruturante do 
Sistema de CT&I e o fortalecimento dos Institutos de C&T como fronteira da produção científica.
Fortalecimento, consolidação e a expansão, com qualidade, das instituições de pesquisa e dos Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), com apoio continuado a núcleos de competência científica e 
tecnológica e a grupos emergentes. Estabelecimento de programas mobilizadores em áreas estratégicas 
como nos setores da saúde, energia, telecomunicação e informática. Estímulo ao crescimento dos 
investimentos privados em P&D, por meio de mecanismos como incentivos fiscais, programas 
mobilizadores, encomendas tecnológicas e auxílio direto à pesquisa empresarial por instituições e agências 
governamentais com garantia do retorno social.
Fortalecer também Arranjos Produtivos Locais; micro, pequenas e médias empresas; empreendimentos de 
Economia Solidária; e introdução de tecnologia para aumento da produtividade na Agricultura Familiar.

3. Promoção da dimensão da inovação interagindo com a área produtiva: a inovação como peça central no 
desenvolvimento econômico e social do país.
Ampliação da autonomia Tecnológica com maior inserção na sociedade do conhecimento, apoiada na 
formação de uma “massa crítica” de educadores e pesquisadores. 
Criação de articulações locais de inovação para implementação de projetos com ampliação do crédito 
em especial do BNDES e FINEP. Fortalecimento e ampliação das empresas tecnológicas nos parques 
tecnológicos associados às universidades e instituições de pesquisa já existentes. Substantiva ampliação de 
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vagas nas universidades e centros tecnológicos para formação de pesquisadores e cientistas capacitados 
para o trabalho em tecnologia e inovação. Intensificação das ações de inovação tecnológica nas grandes, 
médias, pequenas e 
micro empresas privadas, com incentivos fiscais para a inovação tecnológica.
Ampliação da indústria do software, uma fundamental indústria inovadora.
 
4. A CT& I e a dimensão educacional: educação de qualidade em todos os níveis.
Uma educação de qualidade desde a primeira infância como condição indispensável para um projeto de 
desenvolvimento sócio-econômico sustentável. Ampliação da escolarização obrigatória e da escola pública 
em tempo integral. Ensino de ciências com qualidade, valorizando, a curiosidade, a experimentação 
e a criatividade. Apoio à formação (inicial e continuada) de professores da educação básica, além de 
melhoria salarial e de condições de trabalho. Inovações na área educacional, com o desenvolvimento de 
novas pesquisas, metodologias, materiais didáticos e uso das TICs. Apoio a feiras de ciências, olimpíadas, 
iniciação científica na educação básica e educação ambiental.

5. A dimensão social na política de CT& I será incrementada.
A CT&I como peça chave para o desenvolvimento social. Ampliação das ações de popularização, difusão 
e apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Expansão e aperfeiçoamento dos programas 
de apoio a redes de Tecnologia Social, Extensão, Economia Solidária, Segurança Alimentar e Nutricional, 
Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e Praças da Cidadania. Estímulo à criação de incubadoras de 
empresas de base tecnológica e social. 
Articulação de institutos para desenvolvimento e implantação de Tecnologias Assistivas.
Reconhecimento do desenvolvimento urbano sustentável como objetivo estratégico e socialmente justo. 
Ampliação da política de incentivo aos Arranjos Produtivos Locais com foco na Inovação. Promoção de 
políticas públicas regionalmente integradas, em especial junto aos municípios dos Territórios da Cidadania.
Aprimoramento e flexibilização das normas municipais, estaduais e federais visando à redução significativa 
da burocracia para o melhor funcionamento do Sistema de C,T&I e para o uso da CT&I no desenvolvimento 
social.

6. A democratização e participação na gestão pública.
Compartilhamento do conhecimento e participação social na definição, acompanhamento e execução das 
políticas públicas.
Promoção da participação cidadã na construção das políticas de CT&I, estimulando o uso de mecanismos 
de participação popular. Uso da CT&I na definição de políticas públicas e no aprimoramento e articulação 
da gestão pública em todas as esferas de governo, particularmente nos municípios. Uso e difusão de 
tecnologias da informação, prioritariamente software livre, na administração, educação, habitação, 
transporte, segurança e saúde pública.
Amplo acesso e transparência nas informações públicas.
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7. Reafirmação da Independência Tecnológica:
Desenvolvimento científico e tecnológico com independência nas atividades de pesquisa, com foco na 
exploração do petróleo do Pré-Sal.
Assegurar que 50% dos recursos dos royalties oriundos do pré-sal sejam alocados para a educação, CT&I, 
qualificação de recursos humanos em diferentes áreas do conhecimento, geração de tecnologia brasileira e 
fortalecimento das cadeias produtivas.
Destacar as ações da Cooperação Sul-Sul, tais como a intensificação da relação com BRICS e países 
africanos. Em nível continental podemos destacar a possibilidade de influirmos no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) com políticas voltadas as áreas de C&T e TI, pois buscaremos aumentar a participação nos 
espaços políticos brasileiros e na comunidade latino-americana.

8. Acesso amplo da população às tecnologias da informação e comunicação (TIC) :
Universalização dos serviços e redução de custos por ações governamentais.
Universalização da Inclusão Digital por meio de: redes digitais gratuitas nas cidades, ampliação dos 
telecentros públicos e gratuitos; parcerias com lan-houses privadas; uso generalizado da TV Digital 
interativa, utilizando o “Ginga”; produção de conteúdos qualificados para a internet de forma livre e 
gratuita para todos. Valorização do projeto Domínio Público do MEC. Uso do Formato de Documentos 
Abertos (ODF). Promoção da cultura digital por meio do compartilhamento do conhecimento e o 
desenvolvimento colaborativo. Priorizar a utilização de plataformas com “Software Livre” nos órgãos da 
administração pública, nas escolas públicas e dar incentivos para as comercializações de equipamentos 
sistemas operacionais baseados em software livre.

9. Participação do Setorial de C&T/TI do PT junto à Sociedade, Governos e Parlamentos.
O Setorial será uma força do Partido dos Trabalhadores para levar o debate dos temas na sociedade, nos 
governos e nos parlamentos, tais como o Marco Civil da Internet, o Plano Nacional de Ciência &Tecnologia 
e Regulamentação da Profissão de TI no Brasil, entre outros.
Necessário aprofundar relação do partido com o movimento popular e sindical.
O PT é um partido político baseado no socialismo democrático, e tendo em vista a necessidade de 
aumentar a participação dos militantes da área de C&T/TI em seus processos de atuação, constituiu uma 
instância partidária que é o Setorial. As discussões precisam ultrapassar as barreiras do partido e ecoar nas 
bases.
O setorial precisa ser uma instância ativa de participação política junto aos parlamentares e gestores, 
os trabalhadores e trabalhadoras, e seus sindicatos estaduais precisam ser envolvidos nessa articulação 
para que a classe seja ouvida e esteja mobilizada em prol dos objetivos definidos como prioritários nas 
instâncias partidárias.
Se considerarmos o acúmulo das experiências do PT na área de C&T e TI poderemos constatar que 
muito já se fez, pois quando o Governo Lula começou só encontramos privatizações e terceirizações 
com investimentos direcionados unicamente para obtenção de tecnologias externas em detrimento ao 
desenvolvimento nacional.
A companheira e presidenta Dilma cada vez reforça seu entendimento acerca da necessidade do uso das 
tecnologias em prol da inclusão da sociedade e da geração de uma economia mais solidária e sustentável.
A participação dos sindicalistas de C&T/TI do PT nessa discussão possibilitará aumentarmos o número 
de pessoas atuantes na área de maneira exponencial com ganhos de qualidade e conhecimentos antes 
restritos.
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Moção de Repúdio

Os delegados e delegadas do Encontro Setorial Nacional de Ciências Tecnologia Inovação e Tecnologia  
da  Informação reunidos em Brasília, nos dias 28 e 29 de abril de 2012, repudiam veementemente o ataque 
que os trabalhadores e trabalhadoras da  DATAPREV estão sofrendo com a gestão Rodrigo Assumpção.

Em sentido oposto a tudo o que defende o Partido dos Trabalhadores – PT (atuações voltadas para 
melhores e amplas políticas sociais) a Dataprev, sob anuência do Ministério da Previdência Social, vem 
praticando demissões em massa, sem a menor justificativa plausível.

É evidente que o Ministério da Previdência e a Dataprev estão na contramão deste momento 
democrático que o Brasil vive ao achacar a classe trabalhadora com a retomada da prática das demissões 
em massa. Não tem valorizado os trabalhadores e trabalhadoras que dedicaram décadas de bons serviços, 
apostando no crescimento e desenvolvimento do Brasil. 

Os atuais dirigentes da Dataprev sequer respeitam as premissas contidas no Acordo Coletivo de 
Trabalhos (ACT), instrumento utilizado e legitimo para estabelecimento das relações trabalhistas. As 
demissões coletivas são diametralmente opostas ao contido na cláusula primeira do ACT 2012/2013, que 
determina a promoção do bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras e a manutenção de um diálogo 
permanente, considerando a negociação como o instrumento adequado para a integração e resolução 
de conflitos trabalhistas. Entretanto, as demissões tiveram caráter sumário, o “diálogo permanente”. A 
integridade e dignidade pessoais dos(as) trabalhadores(as) não são respeitados.

Evidentemente, não é esta a postura que deveria adotar um gestor de governo indicado pelo Partido 
dos Trabalhadores, o que sugere alguma falta de sintonia ou pior outra prática e concepção política dos 
que os princípios  defendidos e praticados pela presidente Dilma, representante maior do Partido.

Pelo exposto, os delegados e delegadas exigem a imediata revogação de toda e qualquer demissão 
ocorrida. Exigem ainda, a preservação do diálogo com  representação dos trabalhadores (as) e o respeito à 
carta de princípios do Partido dos Trabalhadores.

Proposta de moção

A Setorial Nacional de Ciência, Tecnologia e Tecnologia da Informação do Partido dos Trabalhadores 
manifesta a sua preocupação  com a situação financeira das instituições  de pesquisa vinculadas ao MCTI, 
que ameaça a continuidade de suas atividades e a interrupção de programas estratégicos para o Brasil.

Este Setorial compreende o esforço realizado pelo Governo Federal para enfrentar e amenizar os 
impactos, no Brasil, da crise econômica mundial, ao mesmo tempo em que desenvolve um ambicioso 
programa de investimentos em infraestrutura, busca a consolidação das conquistas sociais dos governos 
do Partido dos Trabalhadores e cuida de impedir a progressão do ritmo da inflação. O Setorial reconhece e 
exalta também o histórico Programa Ciências sem Fronteiras, que formará nas melhores universidades do 
mundo pelo menos 75.000 pesquisadores brasileiros. 

Mas alerta que os programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são em geral 
de longa duração e exigem um investimento continuado por anos. Retirar o investimento ou fazê-lo de 
forma pendular resulta, na verdade, no abandono de esforços de anos e no desestímulo à atração para as 
carreiras científicas dos milhares de jovens que se pretende formar. Trata-se de um enorme desperdício de 
recursos financeiros e humanos, cuja recuperação pode levar gerações. 

A imposição de limites de gastos muito abaixo dos orçamentos  aprovados anuncia uma crise  sem 
precedentes para as instituições  de pesquisa do MCTI. Caso emblemático é o da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear e de seus institutos vinculados, hoje sem condições  de dar seguimentos aos programas 
estratégicos para o País e com dificuldade para arcar  até mesmo com o custeio básico, como é o caso das 
contas de energia elétrica.
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O simples fato de que, entre altos dirigentes de instituições de pesquisa, se discute abertamente a 
interrupção de suas atividades em face das restrições financeiras representa um enorme ônus político 
para o governo conduzido pela companheira Dilma Rousseff. A Presidenta tem deixado claro, em todos 
os fóruns, a sua compreensão  da importância dos investimentos em ciência e tecnologia e da dinâmica 
desses setores governamentais. O Setorial  de C&T e TI chama os agentes do Governo a reexaminarem 
as restrições impostas ao MCTI, dando consequência ao discurso político e aos programas de governo 
para essas áreas.  Trata-se de assegurar que todo o esforço e as conquistas dos governos do Partido dos 
Trabalhadores possam amadurecer, produzir seus frutos e ajudar na construção de um Brasil maior, 
melhor e mais justo.

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
Carlos Alberto Valadares (Gandola)
Luci de Andrade Teixeira
João Francisco Cassino
Francisca Olberlinda Simões Serra (Bell Simões)
Paulo Mendonça Júnior
Karina Bueno
Sady Jacques
Marília Rosa Millan
Tarcísio Celso Vieira de Vargas
Regia Ruth Ramirez Guimarães

Membro Suplente:
Alessandra Lopes da Fonseca
Eduardo Armond Cortes de Araújo
Enelinda Maria Ap. Dos Scala
José Antônio Dias Tavares
Ilana Carlos Ferro Castro
Sérgio Rosa
Leonor Mata da Silva
Sílvio Roberto Ramos
Marilene Correa da Silva Freitas
Walter Célio de Almeida

Coordenador:
Luiz Roberto Vieira
Distrito Federal
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II) Setorial Comunitário

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 06 Estados: Bahia, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 350 militantes e elegeu 33 delegados.
No Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 50 pessoas.

 
O PT, durante seus quase 32 anos de existência, sempre 

reconheceu a importância dos Movimentos Sociais e 
Populares, dando-lhes maior ou menor ênfase em seus 
diferentes momentos. Este debate precisa ser atualizado e 
com certa urgência, pois neste momento de crise capitalista, 
e que não é uma crise qualquer, a ação protagonista dos 
sujeitos populares passa a ter uma relevância ímpar.

Os movimentos populares, junto com o movimento 
sindical e as lutas de esquerda são os mananciais de 
cujas águas vêm a força e o vigor do PT. O PT nasceu da 
necessidade histórica dos(as) trabalhadores(as)  organizarem 
o seu Partido político para mudar a realidade com as 
suas próprias mãos. E sempre que manteve suas raízes ali 
mergulhadas, o PT superou as adversidades e construiu essa 
incrível história, fundamental nas lutas do povo brasileiro.  
Recuperar e atualizar essa história é o nosso desafio. 

Historicamente, a cidade para os trabalhadores tem sido 
uma realidade muito diferente da cidade para os patrões. 
O capitalismo modela o crescimento das cidades em função 
das suas leis, existindo apenas uma margem de disputas por 
reformas sociais dependendo da luta de classes. Isto afeta 
todos os aspetos da vida urbana.

“Por um outro 
mundo possível, 
com socialismo, para 
avançar e fortalecer 
o Movimento 
Comunitário no Brasil”

TESE UNIFICADA:

 Este texto tenta 
organizar o acúmulo 
construído pelo 
Setorial Comunitário 
do PT, aprofundando a 
reflexão sobre os novos 
desafios que vivemos 
hoje e, portanto, do 
papel do Movimento 
Comunitário nessa 
tarefa urgente de 
construir o socialismo. 
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A cidade é o espaço onde as elites econômicas 
instalam suas indústrias, organizam os serviços 
necessários ao seu funcionamento, colocam à 
disposição a força de trabalho que necessitam 
e transformam cada atividade em uma fonte de 
lucro. É neste espaço que essas elites coexistem 
com os trabalhadores bem empregados, mal 
empregados e subempregados, as camadas médias 
e setores sociais marginalizados pelo sistema. 

Cada classe desenvolve uma relação diferente 
com a cidade que se manifesta nas vilas e nos 
bairros em que mora na forma como é ou não 
atendida pela rede de serviços públicos. O conjunto 
da estrutura de serviços urbanos (transporte, 
saneamento, eletricidade, habitação, segurança, 
saúde, educação, lazer, etc.) está organizado como 
forma de responder aos interesses da acumulação 
de capital e não às necessidades do povo 
trabalhador, que nele, porém, intervém sempre 
a partir de muita luta. E nesse processo Governos 
democráticos e populares cumpriram e cumprem 
um papel muito importante, sendo alavancas no 
processo de democratização e de distribuição da 
renda. É o que podemos constatar olhando para os 
Governos do PT, seja nas prefeituras, nos estados e 
na União.  

Os detentores do poder econômico procuram 
reduzir os gastos com infraestrutura de serviços 
urbanos ao mínimo necessário para não inviabilizar 
o funcionamento do sistema buscando investir 
somente em atividades que aumentam a 
rentabilidade do capital. Essa compreensão nos 
provoca a aprofundar o debate sobre o papel 
do Estado como indutor do desenvolvimento 
urbano. Que desenvolvimento interessa à grande 
maioria da população urbana? Que cidade é a que 
realmente existe e que cidade queremos?

Os problemas urbanos são essencialmente 
determinados pelas condições específicas de 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Neste 
sentido é preciso aprofundar o que representou 
o período de capitalismo em sua fase neoliberal 
ofensiva, nos governos dos “Fernandos” (Collor, 
Henrique Cardoso 1 e 2), tanto pela privatização 
feroz do patrimônio público (Privataria Tucana), 
bem como pela subordinação ao Consenso de 
Washington, que abriu mais ainda a interferência 
do capital oligopolizado no país, precarizando as 
condições de trabalho, retirando direitos como, 
por exemplo, na área da previdência, como nas 
várias áreas de serviços públicos, implementados 
ainda hoje pelos governos estaduais e municipais, 
construindo todas as facilidades para a circulação 

do mesmo, sem desconhecer toda a história do 
país que na verdade nunca superou suas raízes 
escravocratas e patriarcais.

Embora os governos Democráticos e Populares 
de Lula e Dilma conseguissem reverter, em certa 
medida, essa lógica, impulsionando políticas 
públicas sociais fundamentais que distribuíram 
parte da renda nacional, o ciclo de concentração 
de capital não parou. Os pilares do capitalismo - o 
latifúndio, os monopólios, o capital financeiro - 
foram muito pouco afetados por essas políticas de 
governo. Sabemos que um governo de esquerda, 
que não estiver ancorado num vigoroso movimento 
de massas e que com este não tiver uma relação 
de reciprocidade, ainda que de autonomia e de 
respeito, tem muito poucas chances de governar 
na perspectiva de rupturas com as estruturas 
de opressão vigentes, particularmente o capital 
financeiro e os monopólios.
 

Em relação aos Governos do PT, cabe ao 
partido ser o espaço vertebrador dessa 

articulação entre o governo e o movimento 
social que seja organizadora das energias 
que vem sendo produzidas na perspectiva 
de uma nova correlação de forças a favor 

dos trabalhadores. O pleno funcionamento 
da democracia é chave para forjar os 

avanços necessários, impulsionando a 
entrada em cena do protagonismo dos 

que têm interesse direto e precisam das 
mudanças, a população que é exatamente 
a base com quem trabalha o movimento 

comunitário.
 

Apesar de termos aprovado o Estatuto das 
Cidades, as cidades continuam sobrevivendo 
como podem. Se forem governadas por forças 
democráticas conseguem avanços pontuais. 
Do contrário, o cidadão fica esquecido pelo 
gestor público e aí esta população continua 
se aglomerando em favelas, cortiços e bairros 
desprovidos dos serviços urbanos mínimos, 
indispensáveis a uma vida digna.

A irracionalidade do modo de produção 
capitalista continua produzindo, assim, a 
concentração da riqueza nas mãos de uns poucos, 
o desemprego e a miséria dos trabalhadores na 
cidade e no campo e o crescimento desordenado
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das cidades, que rebaixa ainda mais as condições 
de vida do povo trabalhador. Está ficando cada vez 
mais evidente que os problemas dos habitantes das 
grandes metrópoles e a questão urbana não têm 
solução real nos marcos do capitalismo. 

Neste sentido, a luta por uma reforma urbana 
radical joga um papel semelhante à luta por uma 
autêntica reforma agrária, questões, inclusive, que 
precisam estar articuladas ao redor de um Projeto 
Popular para o país. Precisamos de uma Reforma 
Urbana que garanta o Direito à Cidade, principal-
mente aos estratos de classe mais empobrecidos, 
como necessitamos de uma Reforma Agrária não só 
para garantir trabalho na terra para quem ali quiser 
viver, mas a produção de alimentos para as cidades.

A luta por demandas imediatas, como por exem-
plo, habitação, educação, lazer, nos marcos do com-
bate por uma reforma urbana radical, conduzem a 
enfrentamentos de intensidade crescente contra o 
poder econômico e político dominante e seu Estado 
em todos os níveis, acumulando forças no campo 
do movimento. 

Os trabalhadores necessitam uma mudança 
profunda das suas condições de vida, uma reestru-
turação do conjunto dos serviços sociais e da leg-
islação urbana em função do atendimento de seus 
interesses. Isso implica em: organizar e aprofundar 
os distintos movimentos sociais urbanos por reivin-
dicações específicas; dotá-los de direções avança-
das, politizadas e politizadoras; unificá-los em torno 
de um projeto global de sentido anticapitalista, 
de reforma urbana radical; ligar este movimento 
a um amplo movimento de trabalhadores e popu-
lar socialista, que conteste a dominação política, 
ideológica, social e econômica das elites econômi-
cas em todas as esferas da sociedade, centrado no 
enfrentamento político, o único capaz de articular 
os demais. 

Construir um projeto global de reforma urbana 
radical implica em desenvolvermos um amplo pro-
grama de reivindicações que, partindo das exigên-
cias imediatas dos movimentos sociais, imponha 
soluções cada vez mais favoráveis aos trabalhadores 
e, portanto, ataque de forma cada vez mais con-
tundente a dominação capitalista. 

Um projeto que seja socialmente justo e ambi-
entalmente sustentável. O trabalho seja valorizado 
e que a ciência e a tecnologia sejam para melhorar 
a vida de toda população e não um serviço para 
a acumulação de capital. Não só distribuição de 

renda, mas redistribuição da riqueza, mais do que 
crescimento econômico. Este deve ter como fun-
damento a cooperação e não a competição, que 
coloca a importância da economia solidária.

A economia solidária é um movimento social e 
econômico que busca através da autogestão dos 
trabalhadores a sua emancipação frente a ex-
ploração capitalista. Uma sociedade sem patrões, 
onde o ser humano está no centro da atividade 
econômica, buscando sua plenitude como sujeito 
histórico, produzindo seu sustento com responsa-
bilidade e preservando o meio ambiente para as 
gerações futuras. Portanto ela deve ser estratégica 
para o desenvolvimento econômico e social na per-
spectiva de transição ao socialismo democrático.

 O grande desafio é fortalecer a mobilização dos 
trabalhadores, nas vilas, nos bairros e movimentos 
populares, nas lutas por melhorias das condições 
de vida ligadas aos serviços urbanos, consolidando 
sua organização, capazes de desenvolver o seu 
protagonismo transformador, tendo presente em 
especial a participação histórica protagonista das 
mulheres e sua importância, também no movimen-
to comunitário, e a perspectiva da superação de 
toda e qualquer discriminação – étnica, de gênero, 
religiosa, opção sexual... -, no rumo de uma socie-
dade mais justa e mais igualitária.

Na medida em que as lutas populares urbanas se 
ampliem e parcelas maiores da população trabal-
hadora sejam mobilizadas por elas, a unificação de 
todos os segmentos em torno de um programa de 
reforma urbana radical se tornará uma necessidade 
cada vez maior.

É preciso trabalhar desde já no sentido 
de organizar os ativistas e todas as parcelas 
mobilizadas, nas vilas, nos bairros e movimentos 
sociais, em torno desta plataforma, organizando 
associações de moradores, fóruns e conselhos 
populares e outras formas de organização 
entendida como organizações de luta e ação por 
objetivos políticos precisos, organismos de base 
de um futuro processo de unificação do conjunto 
do movimento popular urbano. Isso significa 
que para nós estas organizações populares não 
podem ser vistas como organismos de poder dos 
trabalhadores, se construídas fora de um processo 
real de mobilização e de uma correlação de forças 
que permita sua atuação como organismos de 
poder.

Setorial Comunitário
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Tampouco podem ser vistos tão somente como 
instrumentos para a democratização do aparelho 
de Estado que aí está, isto é, como mecanismos 
de integração do movimento popular urbano na 
defesa do sistema, contendo-o no limite de lutas 
por pequenas reformas, o que remete ao debate 
sobre a democratização do Estado e a participação 
popular nas Gestões Públicas.

Quais suas potencialidades?

Quais os seus limites?

Como o movimento popular precisa estar 
organizado para não ficar subordinado ao 

Poder Público, mas com ele interagir numa 
perspectiva transformadora?

Cada vez que os movimentos sociais e populares 
não conseguiam manter a sua autonomia e sua 
mobilização de base perdiam em dinamismo 
de mudanças, não só o povo, mas os próprios 
governos populares, que aprofundavam sua 
adaptação à lógica do Estado, sem conseguir 
transformá-lo. E a fragilização dos vínculos do 
PT com os movimentos dificulta avanços na 
organização e na consciência, e abre mais espaço 
político para o clientelismo e para a cooptação de 
suas lideranças pelos governos.

Temos como desafio construir um processo 
que garanta, aprofunde e radicalize a democracia, 
não só política, onde devemos investir no 
aprofundamento da participação popular com 
caráter deliberativo, mas também a democracia 
social e econômica, como espaço capaz de diminuir 
as desigualdades sociais, e ao mesmo tempo força 
os Parlamentos e Governos no sentido de ir aos 
poucos transformando o atual Estado de Direito, 
avançando na sua democratização e apostando 
numa nova retomada dos movimentos sociais e 
populares, de um novo protagonismo da cidadania 
ativa e de uma nova consciência cidadã alimentada 
pelos valores do socialismo democrático.

Precisamos articular um tecido solidariedade 
real com o conjunto dessas entidades e 
movimentos que nos permita a retomada da 
luta por direitos e controle social, garantir 
a participação popular e controle social nos 
três âmbitos, Municipal, Estadual e Nacional, 
e o funcionamento dos Conselhos Setoriais, o 
investimento em Saúde, Educação, Prevenção à 
Violência.  

E o PT tem um papel muito importante neste 
processo. Provavelmente, o maior desafio – 
problema e ao mesmo tempo solução – é trabalhar 
para a organização dos imensos e majoritários 
setores sociais pobres e miseráveis, que deram 
as formidáveis vitórias ao Lula e à Dilma. São 
setores afetados pelas políticas sociais do governo, 
milhões deles saindo da pobreza, que souberam 
distinguir as diferenças essenciais entre a vida nos 
governos anteriores e neste, mas ainda não estão 
organizados, não têm a capacidade de se auto-
representar, de se fazer ouvir, de constituir uma 
nova opinião pública, democrática, desde abaixo.

O PT precisa voltar a ser um partido de jovens 
e um partido dos trabalhadores – no sentido mais 
amplo da palavra, que vai dos proletários pobres da 
periferia das grandes metrópoles e do campo aos 
técnicos e profissionais de todo tipo. Esse é o maior 
desafio para conquistar um novo vigor.
 

 

 
Esta elaboração deve ser acompanhada da 

implantação de medidas de valorização da ação 
nos movimentos, tanto ações organizativas 
como políticas. Se é verdade que as iniciativas 
partidárias não podem substituir o movimento e 
as debilidades de suas próprias entidades, também 
é verdade que as debilidades do partido nas áreas 
de formação política, comunicação e imprensa, 
estrutura e profissionalização atingem, de forma 
particularmente dura, os militantes petistas dos 
movimentos populares, que muitas vezes não 
contam com as mínimas condições de atuação e 
que deveriam ser apoiados pelo partido.

Para isso é indispensável a 
retomada rigorosa e sistemática 

do trabalho teórico, investigativo, 
de formação política, antes de 

tudo para nos reapropriarmos das 
condições econômicas, sociais 
e culturais concretas do Brasil 
realmente existente, depois 

das transformações regressivas 
da década anterior e daquelas 

introduzidas pelo governo Lula.
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a) O primeiro deles é recuperar o 
trabalho de base, de conscientização, 
de organização dos trabalhadores 
nos seus espaços de vivência, seja 
no trabalho, na escola, na moradia, 
para estimular as lutas sociais. 
Somente com lutas sociais o povo 
pode recuperar o sentido coletivo 
da política, ter forças suficientes 
para melhorar suas condições de 
vida, conquistar avanços e alterar a 
correlação de forças.

b) Segundo, precisamos dedicar 
energias para a formação e 
capacitação de nossa militância social. 
Em tempos de pasmaceira é necessário 
dedicar-se ao estudo, à formação, para 
compreender melhor a complexidade 
da realidade e encontrar as 
verdadeiras saídas para os problemas. 

c) Terceiro, precisamos colocar 
energias na construção e no 
desenvolvimento de meios de 
comunicação de massa próprios, 
como rádios e televisões comunitárias, 
jornais, revistas, programas 
de comunicação de todo tipo, 
sob auspício dos movimentos e 
organizações populares, 

d) Quarto, para enfrentar o verdadeiro 
oligopólio das comunicações sob 
controle da classe dominante 
brasileira, devemos fortalecer e 
retomar a Confecom e abrindo o 
debate dos critérios de concessão dos 
meios de comunicação.

e) Quinto, precisamos estimular um 
amplo debate na sociedade sobre 
a necessidade de um projeto de 
desenvolvimento para o país, com 
políticas de capacitação, formação e 
socialização das lutas por melhores 
condições de trabalho, redução da 
jornada de trabalho, com priorização 
para as reformas agrária, urbana, 
educacional, tributária e política. 
Não basta falar em crescimento da 
economia. Para quem deve ser este 
desenvolvimento? E crescimento em 
que condições? Não basta resolver as 
questões conjunturais. O Brasil precisa 
de um projeto que dê rumo para seu 
futuro e que, sobretudo, enfrente seus 
problemas estruturais e construa uma 
sociedade mais justa e igualitária.
 
f) Sexto, é necessário que todas as 
organizações populares se dediquem 
com prioridade à conscientização e 
organização da juventude trabalhadora 
que vive nas grandes cidades. Será 
essa geração de jovens, desvinculada 
dos desvios e vícios do passado, e 
sonhadora com um futuro mais justo, 
que poderá se mobilizar, construir um 
projeto diferente e alterar a correlação 
de forças na sociedade.

g) E, finalmente, com as energias 
voltadas para enfrentar esses 
desafios, é preciso trabalhar para que 
se produza então um novo ciclo de 
reacenso do movimento de massas. Os 
tempos são difíceis. Mas mudarão. “E 
os ventos somente mudam pela força 
das massas.”
 

Setorial Comunitário

Tudo isso  coloca  imensos desafios
também para o movimento comunitário:
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a) Articular a integração das ações com os demais 
setoriais do PT, priorizando saúde, segurança, 
economia solidária e mobilidade urbana;

b) Impulsionar as redes e as parcerias entre os mais 
variados movimentos e instituições, seja ao redor 
de pautas mais estratégicas, bem como ao redor de 
pautas conjunturais;

c) Aprofundar a participação popular nos 
Conselhos e nas Conferências: Defesa da 
democracia participativa, com caráter deliberativo, 
em todos os níveis de governo sem falar que isto 
deve ser pauta do debate que o PT propõe no 
processo eleitoral de 2012;

d) Mobilidade urbana: em defesa de um transporte 
público acessível e de qualidade, contra a 
prioridade para o transporte individual e particular, 
como o investimento no transporte ferroviário, 
fluvial e marítimo, ciclovias...;

e) As reformas urbana, agrária, política, econômica 
e educacional, com ênfase no engajamento na 
construção dos Fóruns Estaduais da Reforma 
Urbana (FERU), de forma articulada com a política 
do Fórum Nacional da Reforma Urbana;

f) Engajamento nas lutas gerais em articulação com 
CMS;

g) Eleições 2012: engajamento na construção das 
mais amplas alianças com a população, desde 
a construção do programa, na campanha e na 
efetivação das propostas;

h) Defesa da autonomia e da autodeterminação 

dos povos e engajamento na luta pelo 
aprofundamento da sua integração, 
particularmente dos países da América Latina e do 
Caribe, na luta contra o imperialismo, em processos 
que transcendam a simples integração econômica;

i) Investir muito no trabalho  com a juventude nos 
locais de moradia;

j) Fortalecer as entidades do Movimento 
Comunitário (CONAM, Federações , UNIÕES, 
AMs): Ajudar a vertebrar a ação dos petistas 
no movimento comunitário na perspectiva 
do fortalecimento das suas entidades, suas 
mobilizações e lutas e a unificação das mesmas; 

k) Investir para que nossa relação na Conam 
nos permita transitar num outro patamar de 
mobilização;

l) Finanças: 0 Setorial deve estar engajado na 
elaboração e na execução da política de finanças 
do PT e os recursos do setorial devem entrar 
na dotação orçamentária do PT, a partir do 
planejamento da mesma, prevendo inclusive a 
profissionalização dos coordenadores de todos os 
setoriais organizados no PT;

m) Investir na organização de setoriais 
comunitárias nos municípios e nos Estados do PT e 
na formação política da militância comunitária;

n) Engajamento na democratização da 
comunicação e na defesa das Rádios Comunitárias 
e outras formas alternativas de comunicação 
popular;

A CRIMINALIZAÇÃO DOS
MOVIMENTOS SOCIAIS
Tudo isso só vem reforçar a importância da realização do 
próximo encontro estadual do setorial comunitário, que 
propõe as seguintes resoluções:
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Coletivo Nacional Eleito

Setorial Comunitário

Membro Titular:
Allan Rodrigo Alcantara
Ana Claudia dos Santos Silva
Antonio Junior Ferreira 
Coelho
Fernando Zasso Pigatto
Ivone Gnewuch
Ivonildes Evangelista
João Benedito Bispo dos 
Santos
Lazaro Antonio de Santana
Solange Bergami
Vera Lucia da Silva Costa

Membro Suplente:
Adriana Ferreira Coelho
Cedenir Alberto Simon
Eugenio Machado Tadeu 
Rodrigues
Eunice Alves Santiago
Jandir Martins de Almeida
José Ítalo Pereira Neto
Márcia Vera Vasconcelos
Maria Inês Gonçalves
Mariza Rodrigues Ramires
Sidney Campos Neves

Coordenador:
Wilson Valério Lopes 
Rio Grande do Sul

o) Fortalecimento da Conam, com todo apoio aos 
petistas no processo vigente  da nova direção da 
entidade;

p) Rediscutir a política de convênios dos Governos 
e aprofundar o que deve ser mesmo a tarefa da 
população, e mais especificamente da população 
organizada (deliberar sobre a política e exercer o 
controle social);

q) Membros petistas das direções da CONAM, 
presidentes das Federações Uniões, sejam 
considerados membros dos Coletivos Estaduais;

r) O Setorial Comunitário deve promover debates 
temáticos articulados com as direções partidárias e 
outras setoriais do partido;

s) O setorial deve garantir o cumprimento do 
estatuto da 
cidade pelos governos do PT

t) transporte; e

u) segurança.
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1. 1

III) Setorial de Direitos Humanos

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 08 Estados mais o Distrito Federal: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 500 militantes e elegeu 50 delegados. 
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 65 pessoas.

“Avançando 
nos Direitos 
Humanos”

TESE UNIFICADA:

O tema dos DH, hoje, permanece prejudicado pela manipulação 
da opinião pública, no sentido de associar direitos humanos com a 
bandidagem, com a criminalidade. É uma deturpação. Portanto, é 
voluntária, ou seja, há interesses poderosos por trás dessa associação 
deturpadora.

Somos uma sociedade profundamente marcada 
pelas desigualdades sociais de toda sorte, e além 
disso, somos a sociedade que tem a maior distância 
entre os extremos, a base e o topo da pirâmide 
sócio-econômica.

Nosso país é campeão na desigualdade e 
distribuição de renda. As classes populares são 
geralmente vistas como “classes perigosas”. 
São ameaçadoras pela feiúra da miséria, são 
ameaçadoras pelo grande número, pelo medo 
atávico das “massas”. Assim, de certa maneira, 
parece necessário às classes dominantes 
criminalizar as classes populares associando-
as ao banditismo, à violência e à criminalidade; 
porque esta é uma maneira de circunscrever a 
violência, que existe em toda a sociedade, apenas 
aos “desclassificados”, que, portanto, mereceriam 
todo o rigor da polícia, da suspeita permanente, da 
indiferença diante de seus legítimos anseios. Então, 
é por isso que se dá, nos meios de comunicação 
de massa, ênfase especial à violência associada à 
pobreza, à ignorância e à miséria. É o medo dos de 

baixo - que, um dia, podem se revoltar - que motiva 
os de cima a manterem o estigma sobre a ideia de 
direitos humanos.

Enfim, o que são direitos humanos e em que 
eles diferem dos direitos do cidadão e em que 
se aproximam? Cidadania e direitos da cidadania 
dizem respeito a uma determinada ordem jurídico-
política de um país, de um Estado, no qual uma 
Constituição define e garante quem é cidadão, que 
direitos e deveres ele terá em função de uma série 
de variáveis tais como a idade, o estado civil, a 
condição de sanidade física e mental, o fato de estar 
ou não em dívida com a justiça penal etc.

Os direitos do cidadão e a própria ideia de 
cidadania não são universais no sentido de que eles 
estão fixos a uma específica e determinada ordem 
jurídico-política.

Daí, identificamos cidadãos brasileiros, cidadãos 
norte-americanos e cidadãos argentinos, e sabemos 
que variam os direitos e deveres dos cidadãos de 
um país para outro.
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Por isso são chamados de direitos 
naturais, porque dizem respeito à 
dignidade da natureza humana. São 
naturais, também, porque existem antes 
de qualquer lei, e não precisam estar 
especificados numa lei, para serem 
exigidos, reconhecidos, protegidos e 
promovidos. 

 A tese aqui apresentada tem o 
intuito de ser mais um pensamento em 
torno dos Direitos Humanos como um 
instrumento fortalecedor da Democracia, 
fazendo que as prerrogativas e direitos 
sejam visto como um bem de todos, 
onde o direito serve para cuidar e não 
para oprimir e perseguir. 

Entendemos que o rico debate 
acumulado no movimento Partido e 
Governo subsidiem a nossa militância 
para a atuação com uma formação 
política cuja bandeira de respeito aos 
direitos humanos seja transversal 
a todas as áreas de atuação. O 
reconhecimento de direitos econômicos 
sociais e culturais, que envolvem o 
direito do trabalho e as melhores 

condições para o trabalhador e para a 
trabalhadora, o direto à educação, à 
saúde, à cultura, da mesma forma que 
o avanço de reconhecimento de direito 
das minorias, grupos vulneráveis, das 
positivações de medidas afirmativas, 
principalmente no campo de gênero, 
raça, etnia, idosos, LGBTS, enfim, de 
todos aqueles que historicamente 
estiveram fora dos padrões dominantes 
do homem burguês branco, são um 
significativo avanço conquistado através 
de enormes lutas contra as opressões 
caracterizadas pelo nosso sistema. 
No Brasil, alguns episódios recentes 
confirmam a importância política dos 
direitos humanos. A reação violenta 
suscitada no PNDH-3, é a prova de como 
instrumentos previstos no programa 
incomodaram os interesses da classe 
dominante, que se apressou em tentar 
as reivindicações nele estabelecidas e 
barrar qualquer tentativa de efetividade 
dos instrumentos.

Setorial de Direitos Humanos

Os Direitos Humanos são universais e naturais. Os direitos 
do cidadão não são direitos naturais, são direitos criados e 
devem necessariamente estar especificados num determinado 

ordenamento jurídico. Já os Direitos Humanos são universais no sentido 
de que aquilo que é considerado um direito humano no Brasil, também 
deverá sê-lo com o mesmo nível de exigência, de respeitabilidade e de 
garantia em qualquer país do mundo, porque eles não se referem a um 
membro de uma sociedade política; a um membro de um Estado; eles se 
referem à pessoa na sua universalidade.

Ministra Maria do 
Rosário e membros 
do coletivo
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Neste sentido, as lutas que vem sendo travadas nos mais diversos 
campos abrangidos pelos direitos humanos, como descriminalização 
do aborto, a garantia e efetivação dos direitos homoafetivos, a 
reafirmação constante das políticas afirmativas, a luta cotidiana de 
enfrentamento ao racismo, ao sexismo, ao machismo, a efetivação 
dos instrumentos do PNDH-3, e as reações enfrentadas em cada 
uma destas lutas, evidenciam a importância política dos direitos 
humanos, na contestação da desigualdade política social vigente no 
capitalismo.

Hoje identificamos que para consolidar ainda mais esse debate 
entre os nossos companheiros petistas e fortalecê-lo na sociedade, 
é necessário à construção e instituição da Secretaria Setorial de 
Direitos Humanos do PT. A transformação do setorial em secretaria 
fortalecerá nossa pauta frente ao partido, com voz na Comissão 
Executiva nacional e uma maior visibilidade.

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
Rayane Queiroz Pimentel
Antonio Cláudio dos Santos
Rosileia Maria Roldi Wille
Tânia Maria Silveira
Michelle Guimarães dos Santos
Ivanise Gonzaga Alves
Rodrigo Ignácio Modengo
Eduardo Nunes Lourenço
Carlos Antonio de Magalhães
Elielson Carneiro da Silva

Coordenador:
José Cirilo da Mota
Pernambuco
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IV) Setorial de Economia Solidária

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 14 Estados mais o Distrito Federal: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Mato Groso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 650 militantes e elegeu 67 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 75 pessoas.

“Economia solidária para um Brasil 
desenvolvido em bases sustentáveis”

TESE UNIFICADA:

 

A Economia Solidária no programa político do 
Partido dos Trabalhadores deve ser considerada na 
sua perspectiva mais abrangente de transformação 
da sociedade, trazendo contribuições para um novo 
modelo de desenvolvimento sustentável, em que 
a produção e repartição de bens e serviços possam 
alocar a economia na sua intrínseca relação com 
as questões sociais, recompondo a importância da 
combinação das esferas econômica, social, política e 
cultural para o desenvolvimento da nação.

Esta concepção mais global abre espaço para 
compreender o papel da economia solidária 
no processo de desenvolvimento sustentável, 
configurando-se como uma estratégia a partir da 
qual se pode aliar a perspectiva democrática da 

geração de trabalho e renda para coletivização do 
bem-viver, aliando princípios e práticas do trabalho 
autogestionário e cooperativo com o uso de 
tecnologias, a responsabilidade ambiental e a justa 
distribuição e apropriação de resultados, com ampla 
participação dos atores sociais.

Com foco na promoção do desenvolvimento 
sustentável, a economia solidária encontra na 
abordagem territorial do desenvolvimento uma 
estratégia metodológica bastante propícia, visto 
que alia componentes fundamentais como: o 
Território enquanto espaço socialmente construído 
e fértil na articulação de potencialidades a partir de 
elementos de identidade e convergências (sociais, 
econômicas, culturais e político-institucionais); 
a gestão social como componente articulador 
e harmonizador das diversas forças e sujeitos 
(individuais e coletivos); os processos ascendentes 
que integram local-global, urbano e rural e as 
múltiplas dimensões do Desenvolvimento.

O presente documento pretende ser, portanto, 
uma contribuição ao Partido, para melhor 
incorporação da economia solidária nas estratégias 
de fortalecimento do seu projeto político de 
construção de um novo Brasil, a partir de sua 
aliança com a questão territorial para a promoção 
do Desenvolvimento Sustentável.
 

O Setorial Nacional de Economia Solidária do PT 
vinculada à Secretaria Nacional de Movimentos 
Populares e Políticas Setoriais, organizado 
em todas as regiões do país, tem entre seus 
objetivos, definidos no 3° Congresso Nacional 
do PT,
 
“a participação na elaboração de políticas 
públicas no âmbito partidário para subsidiar 
programaticamente a ação institucional do 
Partido”.
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1. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
     NA PERSPECTIVA DO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Antigos e novos olhares que se
cruzam nesse momento histórico.

Ao longo de sua trajetória, o PT tem trazido 
como gênese diferencial a defesa radical da 
democratização do acesso a vida, num modelo 
em que o protagonismo do processo de 
Desenvolvimento seja da classe trabalhadora. 
Desenvolvimento este que possa ser concebido 
e implementado com ampla participação 
social; que encontre nas políticas públicas 
mecanismo fundamental de promoção da vida. 
Um desenvolvimento que considere as múltiplas 
dimensões e a necessária harmonia entre elas, 
na organização social e política, na relação com 
o meio-ambiente, na diversidade cultural, nas 
relações econômicas, não se submetendo as forças 
e projetos políticos hoje hegemônicos; antes, 

rompendo-os e superando-os para que os princípios 
da igualdade de direito seja o mote norteador 
entre os povos, regiões, gêneros, gerações e 
agrupamentos das mais diversas naturezas.

Essa orientação política de perceber o Brasil 
como país diverso e, na diversidade, a necessidade 
de igualdade de direito à vida imputou ao Partido 
dos Trabalhadores o desafio de compreender, 
acompanhar, interagir, conflitar, se articular com 
as diversas tendências de perspectivas na trajetória 
recente do Brasil.

Segundo entendimentos expressos na Resolução 
Política aprovada durante o 4º. Congresso Nacional 
Extraordinário do Partido dos Trabalhadores 
(Brasília, 2011):

“O Brasil ainda vive a transição de um conceito de desenvolvimento que destacava 
o crescimento industrial e a urbanização, para um conceito de desenvolvimento 
social e ecologicamente sustentável. A atual crise econômica mundial reitera que 
o padrão vigente de produção, financiamento e consumo é insustentável. A crise 
do neoliberalismo expressa sua incapacidade de responder aos desafios sociais há 
muito tempo postos pelo socialismo, mas também aos desafios ambientais de que o 
mundo adquiriu consciência nas últimas décadas. A dimensão ambiental desta crise 
internacional do capital é dramática, pelo fortíssimo impacto da desregulamentação 
do capital nos recursos naturais do planeta e dos países do hemisfério Sul, em 
particular. Cada dia mais, a reflexão sobre nosso projeto de desenvolvimento 
no Brasil deve incorporar a dimensão da sustentabilidade ambiental, sem o que 
repetiremos os equívocos denunciados no 3º. Congresso Nacional do PT em certas 
tradições desenvolvimentistas de países capitalistas e do socialismo real. O Brasil, 
tanto por sua imensa diversidade natural, quanto pelos compromissos que de forma 
soberana e unilateral assumiu perante a comunidade internacional, não tratará a 
questão ambiental como apêndice, senão como parte essencial, de seu projeto de 
desenvolvimento.”
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Mas, se do ponto de vista de compreensão e trato das questões ambientais há necessidade de muita 
articulação, elaboração e incidência do Partido, do ponto de vista da sustentabilidade social o cenário é 
tão desafiante quanto. As divergentes alternativas apresentadas pelos países do Sul e do Norte no que 
se refere ao desenvolvimento econômico e seus rebatimentos na questão ambiental e social, impelem 
o Brasil e a militância histórica do Partido dos Trabalhadores a reafirmar princípios, ideais e proposições 
concretas para a construção do Desenvolvimento da nação brasileira e da comunidade planetária em 
patamares de Sustentabilidade, onde os paradigmas da equidade, justiça, participação, inclusão sejam 
preponderantes.

“Entre os imensos desafios a vencer está a brutal desigualdade ainda existente no País: a desigualdade de 
gênero, a desigualdade racial, a homofobia e todas as formas de preconceito, a violência e a violação dos 
direitos humanos”.  (Resolução Política do 4º. Congresso Nacional do PT, Brasília, 2011).

Fruto de mais de 08 anos de gestão petista,

“O Brasil foi um dos últimos países a sentir os efeitos da crise e com certeza assegurou um menor custo 
social e econômico entre as nações do mundo. Para isso concorreram vários fatores que destoaram das 
políticas hegemônicas nos países do hemisfério norte, que comprometeram fortemente suas economias 
nacionais para preservar os interesses do sistema financeiro em crise.”  (Resolução Política do 4º. 
Congresso PT, Brasília, 2011).

O apoio popular ao projeto político de 
desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores teve 
e tem como fortes indicadores a reeleição de Lula 
em 2006 e a eleição da presidenta Dilma Rousseff 
em 2010; movimento este que dá ao Partido a 
mensagem de que é preciso consolidar e avançar 
o seu modo de pensar, propor, implementar e 
gerir as políticas públicas que asseguram direitos e 
oportunizam transformações necessárias.

É realidade inegável hoje que foram e estão 
sendo os consecutivos governos petistas os 
responsáveis por colocar o Brasil em outro circuito, 
dinâmica, paradigma, perspectiva e patamar 
de Desenvolvimento, projetando-o como um 
dos países que melhor tem aliado crescimento 
econômico e inclusão social. Tudo isso graças 
à superação do modelo neoliberal – que tão 
fortemente marcou o país nos anos 80 e 90 – por 
uma política interna que articulou crescimento 
econômico; ampliação e fortalecimento do mercado 
interno; geração de empregos; expansão do crédito, 
combate à pobreza, mais direitos e melhores 
condições de vida para a população.

Entretanto, não se pode desconsiderar que a 
despeito dos muitos avanços, a gestão petista no 
governo federal não conseguiu ainda, em 09 anos 
de gestão, dar respostas adequadas as questões 

históricas como: reforma agrária; defesa ambiental; 
reordenamento urbano; desigualdades regionais; 
desigualdades raciais e de gênero; alarmantes 
índices do uso de drogas; dentre outras.

Também se considera que o desafio de 
manutenção da governabilidade imputou ao Partido 
a necessidade de alianças que o aproximaram 
demasiadamente em alguns momentos das forças 
de direita, criando crises internas na relação com 
suas bases e fragilidade na defesa radical de sua 
proposta de Desenvolvimento da nação.

Nesse sentido, o direcionamento atual do 
governo Dilma de fortalecimento do Pacto 
Federativo para implementação das políticas 
é ao mesmo tempo desafio e oportunidade. 
Oportunidade por compreender que essa 
estratégia cria um campo de influência nas gestões 
públicas locais (municipais e estaduais) para 
institucionalização de políticas, sobretudo no tema 
Economia Solidária. Mas é desafio, na medida em 
que, em grande parte dos municípios e estados, a 
gestão pública não traz acúmulos suficientes para 
implementar conjuntamente a política nacional. 
Além disso, as disputas partidárias que afetam 
a governo federal e governos locais acabam 
comprometendo também o avanço das políticas 
voltadas a desenvolvimento sustentável.

Setorial de Economia Solidária
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2. O MODELO DE DESENVOLVIMENTO
CAPITALISTA
Seu legado negativo, suas expressões atuais num 
contexto de crises e a oportunidade do PT reafirmar seu 
projeto político.

Na perspectiva de análise do PT, a crise pela qual 
passa a economia e a política mundial não é nem 
de longe um processo natural, mas uma construção 
histórica de modelos equivocados de pensar e 
fazer desenvolvimento, pautado muito mais em 
interesses e paradigmas economicistas do que na 
promoção da vida em sua ampla concepção.
O ideário e programa neoliberal que de 
alguma forma comandou a agenda mundial e 
latino-americana nos últimos 40 anos, teve na 
comunidade planetária repercussões desastrosas 
que aprofundaram índices de desigualdade, 
pobreza e extrema pobreza, ampliaram 
desastres ambientais, potencializaram conflitos 

internacionais, desestabilizaram direitos já 
assegurados da classe trabalhadora, engrossam 
fileiras de desempregados/as em todo o mundo.
Com um receituário pautado na redução do 
poder interventivo do Estado na economia, 
a desregulamentação do sistema financeiro, 
a redução de direitos sociais, dentre outros 
elementos, a política neoliberal centrou esforços em 
defender a liberdade de mercados e a elevação dos 
lucros das grandes corporações, em detrimento da 
justiça e equidade como bases do desenvolvimento.
Essas afirmações do Partido estão registrados nas 
Resoluções aprovadas no 4º Congresso Nacional 
(Brasília, 2011):

O Partido reconhece ainda que, no contexto da crise e diante da dificuldade da esquerda dos 
países europeus em apontar respostas para o enfrentamento desse momento histórico, a esquerda 
sul-americana ganha papel de destaque, pois o contexto dos anos 2000 lhes trouxeram importantes 
mudanças conjunturais (em especial de nova composição das forças políticas de direção dos seus países) e 
oportunidades para fazer avançar uma política progressista “de forte conteúdo social”.

O Partido dos Trabalhadores tem hoje então a oportunidade de, numa aliança com as demais forças 
de esquerda do Brasil e da América Latina, defender seu projeto de Desenvolvimento reafirmando a 
construção do Socialismo, num modelo que toma por base a integração das dimensões econômicas, sociais 
e políticas, no contexto do país e do continente.

“O Partido dos Trabalhadores não comemora a crise internacional: ela custa vidas, 
empregos, esperanças de centenas de milhões de pessoas, em todo o mundo. Esta crise, 
assim como as outras grandes crises por que passou o sistema capitalista no século 20, 
não é um evento natural ou inevitável; não se trata apenas da má gestão, de “erros” ou 
“desvios”. A crise que teve início em 2008, assim como a crise em que estamos imersos 
agora, resulta da aplicação das políticas neoliberais: estímulo à especulação financeira, 
a desregulamentação, o enfraquecimento do controle público, a retirada de direitos, a 
redução nos impostos sobre as grandes fortunas."
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Afirmações contidas nos documentos do
4º Congresso (Brasília, 2011) reconhecem que:

“Desde a vitória do presidente Lula, medidas inovadoras passaram a ser adotadas, graças à nova 
compreensão do governo federal com respeito à geração e sustentação do desenvolvimento econômico 
com distribuição de renda, com inclusão social, com ampliação da participação popular e com uma política 
externa soberana, que priorizou a América do Sul [...] o governo Lula resgatou o papel do Estado como 
indutor do desenvolvimento, recuperou a função do planejamento governamental e fortaleceu o poder 
público, inclusive o das empresas estatais, como foi o caso exemplar da Petrobras. Mais que isso, fez cessar 
a perseguição aos movimentos sociais – alguns deles criminalizados no passado – reconheceu formalmente 
as centrais sindicais de trabalhadores e promoveu um diálogo permanente com as organizações do 
movimento sindical e popular, tornando-os protagonistas das políticas públicas por meio de centenas de 
conferências setoriais."

Esse primeiro ano do Governo Dilma, embora com 
as características bem peculiares que diferenciam seu 
jeito de governar do “jeito Lula”, deu mostras de que o 
mote norteador é a continuidade desse legado do seu 
antecessor, pois imprime mecanismos de combate a crise 
sem promoção da recessão, redução de empregos e de 
gastos sociais em função do controle inflacionário.
Em síntese, esses e outros elementos apontam que, no 
ambiente econômico, social e político, o Brasil está hoje 
muito mais propício ao enfrentamento desse novo ciclo da 
crise mundial, pelos acúmulos das experiências dos anos 
anteriores.

Acrescente-se a esse cenário, a determinação da 
Presidenta em promover um esforço nacional de redução 
dos níveis de pobreza e pobreza extrema no país. 
Muito desse esforço, está ancorado numa estratégia de 
fortalecimento do Pacto Federativo, articulando diversas 
forças políticas dos municípios e estados da federação.
Essa não está sendo, nem será em curto e médio 
prazo, tarefa fácil. As relações políticas dos diversos 
entes federados tem sido historicamente marcada pela 
predominância da defesa dos interesses partidários em 
detrimento da promoção da igualdade, da justiça e da 
inclusão social. 

Frente a esse quadro, para o Partido dos Trabalhadores 
fica então o desafio e a oportunidade de ampliar suas 
estratégias de incidência na sociedade e no governo 
para que a positiva ambiência político-social-econômica 
favorável ao desenvolvimento do Brasil em plataformas 
de sustentabilidade não seja suplantada pela ainda forte 
disputa de projetos políticos nas forças de esquerda e da 
direta que estão hoje nos espaços públicos.

Membro do Setorial de Economia Solidária
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3. ECONOMIA SOLIDÁRIA
Contribuições conceituais, metodológicas e políticas 
para o avanço do desenvolvimento sustentável no Brasil

Mesmo com todo esforço e avanço 
empreendido pelo governo federal 
nos últimos 09 anos, o Brasil é, ainda 

hoje, considerado um dos países com maior 
índice de desigualdade social do mundo. Tal 
realidade é consequência direta dos modelos 
de desenvolvimento econômico adotados ao 
longo de mais de 500 anos de construção da 
nação brasileira, que promoveu como já vimos 
a concentração da renda e o desenvolvimento 
desigual das regiões do país.

No final do século XX, como resposta 
dos trabalhadores às novas formas de 
exclusão (desemprego de longo prazo) e de 
precarização do trabalho informal, expande-se 
fortemente uma nova forma de organização 
socioeconômica baseada na cooperação ativa 
entre trabalhadores ou produtores autônomos 
e familiares, em áreas urbanas e rurais, que 
passam a ser chamados de empreendimentos 
econômicos solidários. 

Estas iniciativas, organizadas sob a 
forma de cooperativas populares, empresas 

autogestionárias, associações de pequenos 
produtores, grupos informais e redes de 
cooperação começam a se disseminar por 
diversos setores produtivos e econômicos tais 
como a agricultura familiar e agroecologia, 
a coleta e reciclagem de resíduos sólidos, 
instituições financeiras solidárias e comércio 
justo.

Nesse contexto, a economia solidária vem 
sendo  reconhecida como uma forma de 
organização da produção, da comercialização, 
das finanças e do consumo que privilegia o 
trabalho associado, a autogestão, a cooperação 
e a sustentabilidade, considerando o ser 
humano na sua integralidade, como sujeito e 
finalidade da atividade econômica. 

Desta forma, a economia solidária passa 
a se constituir como uma nova estratégia de 
dinamização socioeconômica no âmbito de 
processos de desenvolvimento sustentável, 
promovendo a coesão social, a preservação da 
diversidade cultural e do meio ambiente.

Membros do Setorial de Economia Solidária
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As práticas e valores da 
economia solidária são orientados 
para a redução das disparidades 
de renda e de riqueza com 
a gestão compartilhada 
dos meios de produção e a 
partilha dos resultados da 
atividade econômica. Além das 
características econômicas, a 
economia solidária valoriza os 
sistemas produtivos sustentáveis, 
buscando reduzir e eliminar 
os danos sociais e os impactos 
ambientais na produção de bens 
e serviços. 

É importante considerar que, 
embora a economia solidária 
tenha no seu nascimento uma 
relação direta com as populações 
excluídas, sua proposta e força 
de articulação mundial hoje vai 
muito além disso, não devendo 
ser reduzida a uma “economia de 
ou para pobres”. Seus princípios, 
práticas e formas organizativas 
incluem hoje atividades e 
empreendimentos que vão desde 
grupos extremamente excluídos 
até empresas recuperadas e 
outras organizações constituídas 
por cidadãos que podem ser 
considerados de classe média.

Os empreendimentos 
econômicos solidários são, 
portanto, espaços potenciais 
para a valorização das diversas 
formas de trabalho associado de 
homens e mulheres, dos povos 

e comunidades tradicionais 
e de diversos grupos sociais, 
superando a mera visão de 
inclusão de pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Ou seja, 
sua natureza fundamental é a 
prática da transformação radical 
das relações de produção, 
convocando a sociedade a 
organizar-se produtivamente 
em modelos autogestionários e 
sustentáveis capazes de superar 
os legados negativos de séculos 
de hegemonia das práticas 
capitalistas.

No Brasil a economia solidária 
já reúne milhões de homens e 
mulheres organizados de forma 
coletiva, gerindo seu próprio 
trabalho e lutando pela sua 
emancipação. Ela se expressa em 
um amplo leque socioeconômico, 
com destaque para: a) 
setor primário: a agricultura 
familiar, a pesca artesanal, e 
o extrativismo sustentável; b) 
setor secundário: o artesanato, 
a reciclagem, a confecção, 
a alimentação, e as fábricas 
recuperadas em diversas áreas 
da indústria de transformação, 
c) setor terciário: as instituições 
de crédito e microcrédito, de 
saúde, educação e transporte, os 
serviços de apoio, assessoria e 
comercialização.
 

CARACTERIZANDO UM 
POUCO A EXPRESSÃO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 
NO BRASIL, PODEMOS 
PEGAR OS SEGUINTES 
INDICADORES:

a) Foram identificados no 
ano de 2007, em 2.934 
municípios, aproximadamente 
22 mil Empreendimentos 
Econômicos Solidários, 
movimentando 
aproximadamente R$ 8 
bilhões/ano e envolvendo 
diretamente cerca de 2 
milhões de  associados 
(SENAES, 2007).

b) Temos hoje cerca de 20 
milhões de trabalhadores 
na agricultura familiar, e 4,3 
milhões de propriedades 
agrícolas familiares, 
representando 11% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB). Cabe ressaltar 
que importante parcela 
destes agricultores está 
organizada em cooperativas e 
associações (MDA, 2010).

c)  Temos 1.871.176 
Empreendedores Individuais 
( fechamento 2011) e 6 
milhões de micros e pequenas 
empresas formais no 
Brasil(IBGE,2006).
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Todavia, muitos ainda são os 
desafios que se apresentam aos 
empreendimentos econômicos 
solidários para que ganhem 
espaço econômico e político 
de afirmação da economia 
solidária como estratégia de 
desenvolvimento.

Segundo dados do Sistema 
Nacional de Informações em 
Economia Solidária (SIES, 2007), 
os empreendimentos carecem 
ainda de acesso a políticas 
fundamentais que lhes ampliem 
as oportunidades de auto-
sustentação e participação em 
processos de promoção do 
desenvolvimento sustentável em 
suas localidades e no território 
nacional. 71% deles têm 

dificuldades na comercialização 
de seus produtos e serviços; 
65% não acessaram assistência 
técnica e gerencial e 52% tiveram 
dificuldade de acesso a crédito e 
investimentos. A informalidade 
é outro enorme desafio a ser 
enfrentado, sendo que, em áreas 
de periferia urbana esse índice 
ultrapassa os 60% nos EES. 

Em que pese esses desafios, 
é importante considerar os 
acúmulos próprios da Economia 
Solidária que se soma as 
outras lutas e conquistas para 
a construção de uma nova 
sociedade. Quando os vários 
movimentos se organizavam e 
lutavam nos anos 80 havia uma 
clareza muito grande do desenho 

que não se queria de modelo 
de Desenvolvimento nacional. 
Não se queria desenvolvimento 
com degradação ambiental, 
não se queria desenvolvimento 
com exploração das pessoas, 
não se queria desenvolvimento 
com geração de privilegiados e 
excluídos. A economia solidária, 
sobretudo a partir dos anos 
90, chegou pra contribuir 
melhor com todas as lutas 
emancipatórias qualificando o 
desenho do que se quer. E nisso, 
traz acúmulos e avanços próprios 
em questões fundamentais 
que se somam a agroecologia, 
a educação popular, a direitos 
humanos, dentro outros.

Essa contribuição diferenciada se dá por conseguir mexer
em construções fundamentais que passam por questões:

De concepção: colocando em cheque a questão central “pra que serve a economia?”. Ou a afirmação de 
que não devemos servir à economia capitalista. Queremos uma economia solidária que nos sirva!
De formas organizativas: fortalecimento do Cooperativismo no Brasil, com afirmação do Cooperativismo 
Solidário comprometido com as questões da comunidade; a inovação das Empresas Recuperadas, 
novidade enquanto modelo de constituição de empreendimentos autogestionários; ganho de força da 
organização em redes (comerciais, de serviços, de atores, etc); organização e ganho de governança dentro 
da lógica de cadeias produtivas, etc.
De mecanismos específicos de operação da economia solidária: por exemplo, a revolução da Moeda 
Social pra vida das comunidades; o microcrédito para pobres; etc.

Com a expansão da Economia Solidária no Brasil dos anos 80 para
cá, vive-se em sua dinâmica de construção os seguintes desafios: 

1) sonhar com a revolução de longo prazo, que envolve construção 
política das pessoas e da política da economia solidária;

2) dar resposta imediata de transformação das condições de vida 
das pessoas, sobretudo, aquelas em situação de exclusão e extrema 
vulnerabilidade.

• o imediato, que chega de forma mais palpável 
aos EES onde as famílias pobres e extremamente 
pobres estão ou poderiam estar inseridas;

• o político ou estruturante, que assegura a 
existência e avanço da economia solidária como 
caminho para um Desenvolvimento inclusivo, 
diferenciado, humanitário, sustentável.

Ou seja, a Economia Solidária carece de apoio nessas duas frentes:

30



Desde 2003, com o Partido 
dos Trabalhadores a frente da 
gestão pública nacional e com a 
criação da Secretaria Nacional 
de Economia Solidária diversas 
ações foram realizadas pelo 
governo federal para atender 
as principais demandas dos 
Empreendimentos Econômicos 
Solidários, dentre as quais se 
destacam aquelas voltadas a 
ampliar o acesso aos serviços 
financeiros, de infraestrutura, de 
conhecimentos e de incremento à 
comercialização. 

Essas ações contribuíram 
para ampliar a capacidade da 
economia solidária em gerar 
oportunidades de trabalho e 
renda. Paralelamente, houve 
também uma expansão das 
políticas públicas de economia 
solidária nos governos estaduais 
e municipais, inclusive com 
a criação de legislações e a 
implantação de conselhos, com 
o fortalecimento da Rede de 
Gestores Governamentais de 
Políticas Públicas de Economia 
Solidária.

Da mesma forma, a conquista 
de mecanismos de participação 
direta, como a realização de 
Conferências Públicas e a 
instalação e funcionamento do 
Conselho Nacional de Economia 
Solidária (CNES), constituem 
espaços privilegiados de 
diálogo e articulação de órgãos 
governamentais e da sociedade 
civil para o fortalecimento do 
setor.

Estas dinâmicas fizeram com 
que a economia solidária do 
Brasil seja considerada hoje um 
exemplo em todo o mundo, 
como referência no debate 
sobre o reconhecimento das 
formas de trabalho associado 

no âmbito da Organização 
Internacional do Trabalho, na 
implantação de políticas públicas 
emancipatórias em vários países 
latino-americanos e como 
um outro modelo possível de 
desenvolvimento econômico 
justo e sustentável.

Aqui também é importante 
destacar os acúmulos do 
Brasil na articulação das 
bandeiras e estratégias da 
Economia Feminista e do 
Etnodesenvolvimento com a 
própria economia solidária.

No caso da economia 
feminista, numa ação de 
fortalecimento da organização 
produtiva e política das mulheres, 
tema no qual a experiência do 
movimento feminista qualificou a 
construção da economia solidária 
brasileira não apenas do ponto de 
vista ideológico de compreensão 
do papel das mulheres na 
construção da nova economia e 
da nova sociedade, mas também 
nos processos metodológicos 
de organização, mobilização, 
sensibilização, organização e 
envolvimento das mulheres em 
atividades econômicas a partir da 
constituição e/ou fortalecimento 
de seus empreendimentos 
econômicos solidários.

De forma similar, os acúmulos 
de movimentos voltados ao 
tema do Etnodesenvolvimento 
possibilitaram a economia 
solidária não só visibilizar, 
localizar, potencializar a 
força dos empreendimentos 
econômicos solidários 
de povos e comunidades 
tradicionais já envolvidos com 
a economia solidária; mas 
também possibilitou leva-la a 
localidades onde esta ainda era 
desconhecida. Mas, também 

do ponto de vista político, 
qualificando a concepção de 
Desenvolvimento Sustentável 
a partir da incorporação dos 
valores, saberes e práticas dessas 
populações e de suas lutas 
históricas.

Em que pese a importância 
desses avanços, as políticas 
públicas existentes ainda são 
limitadas, fragmentadas e com 
pouca abrangência, com impactos 
muito aquém da necessidade real 
não apenas daqueles que fazem 
economia solidária no Brasil mas 
também de mais da metade da 
população economicamente 
ativa brasileira que, ao 
permanecerem na informalidade, 
passam a se constituir também 
como importante público alvo 
para as políticas públicas de 
economia solidária, baseadas 
no desenvolvimento de 
processos associativos e em 
rede que permitem organizar 
o trabalho, a produção e o 
consumo, integrando opções 
econômicas, organização cidadã 
e a dinamização territorial e 
comunitária. 

Neste sentido, a proposta da 
Economia Solidária se integra 
plenamente às orientações 
estratégicas e prioridades do 
governo federal e ao programa 
político do próprio Partido dos 
Trabalhadores no que tange 
a promoção da igualdade por 
meio do resgate humano das 
populações mais empobrecidas, 
do resgate do senso humanitário 
e da responsabilidade social 
das populações de classes 
média e alta, da implementação 
de ações que promovam o 
desenvolvimento sustentável e 
solidário.

Setorial de Economia Solidária
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Desta forma, a orientação fundamental que deve 
reger a ação da setorial de economia solidária no 
Partido dos Trabalhadores é avançar no sentido 
de contribuir para que a economia solidária torne-
se num efetivo “direito de cidadania às formas 
de organização econômica baseadas no trabalho 
associado, na propriedade coletiva, na cooperação 
e na autogestão, reafirmando a economia solidária 
como estratégia e política de desenvolvimento”, 
conforme constante na Resolução 41 da II CONAES .

Para além do número de pessoas organizadas 
produtivamente em Empreendimentos Econômicos 
Solidários, a Economia Solidária apresenta sua 
força política de construção do novo Brasil 
na existência de uma ampla organização do 
movimento, que vai desde a organização de fóruns 
e redes socioeconômicas territoriais, regionais e 
estaduais, até a organização do Fórum Brasileiro 
de Economia Solidária, aglutinando a força de 
grandes redes e organizações do Cooperativismo 
Solidário, além da Rede Nacional de Gestores em 
Economia Solidária. Mas, o movimento vai pra 
além do Fórum Brasileiro, estabelecendo diálogos 
e convergências com movimentos sociais diversos 
como o de Agroecologia, Mulheres, organizações 
da Agricultura Familiar, Quilombolas, Movimento 
Indígena, Juventude, Moradia, Movimento Nacional 
de Catadores, dentre outros.

A força e o reconhecimento do potencial da 
economia solidária pode ser percebido ainda pela 
crescente adesão dos entes federados que tem 
adotado a Economia Solidária como componente 
estratégico de suas políticas de desenvolvimento. 
São em todo Brasil, diversas leis, conselhos, fundos 
e instrumentos de políticas públicas municipais 
e estaduais já constituídos. Mas muito ainda de 
espaços “desertos” em estados e dentro das 
regiões, onde a política de Desenvolvimento com 
inclusão socioeconômica tem se pautado pela égide 
do assistencialismo e do clientelismo.

Há portanto, um vasto campo de oportunidades 
e desafios que conclamam o Partido dos 

Trabalhadores a aliar seu programa políticos ao 
movimento e a luta da Economia Solidária, em 
especial pela convergência cada vez mais crescente 
que esta tem feito com bandeiras históricas já 
mencionadas (mulheres, juventude, agroecologia, 
trabalhadores/as rurais e urbano/as, povos e 
comunidades tradicionais).
Segundo resoluções do 4º Congresso Nacional do PT 
(Brasília, 2011):

“A relação PT, governo e movimentos sociais 
deve ser cultivada com vistas à definição 
de agendas comuns, evidentemente 
respeitada a autonomia de cada parte e as 
eventuais diferenças, que acumulem forças 
sociais e políticas em favor das reformas 
democráticas e populares. O PT reafirma sua 
disposição de diálogo com a Coordenação 
dos Movimentos Sociais (CMS), com o 
movimento sindical, em particular com a 
Central Única dos Trabalhadores, e com 
o conjunto dos movimentos organizados, 
em busca dessa agenda comum e da 
solidariedade entre todos os que lutam 
para superar os entraves conservadores que 
nos impedem de avançar nos rumos das 
reformas democráticas e populares.”

O desafio que está posto ao Partido, através de 
sua Secretaria Nacional de Movimentos Populares 
e Políticas Setoriais – e por conseguinte, da Setorial 
Nacional de Economia Solidária – é somar esforços 
junto às duas grandes bandeiras de luta hoje do 
movimento: a criação do Marco Legal da Economia 
Solidária  e instituição do Sistema Nacional de 
Economia Solidária para que esta consiga passar do 
estágio atual de  política de governo para o patamar 
de Política de Estado que se some no processo de 
construção do Socialismo no Brasil.

   II Conferência Nacional de Economia Solidária, em Brasília, no ano 2010, tendo como tema central “O direito de 
produzir e viver em cooperação de maneira sustentável”.

   Aprovar o marco legal da Economia Solidária passa pela aprovação do decreto que cria o Programa Nacional de 
apoio às cooperativas sociais, o Projeto das cooperativas de trabalho e o projeto de lei que dispõe sobre a Política 
Nacional de Economia Solidária, a Lei Geral do Cooperativismo, a adequação dos marcos legislativos voltados a 
questão tributária e ato cooperativo. Destaca-se que em 2010 foram aprovados dois importantes Decretos: o 
Decretos nº 7.358, de 17.11.2010 que institui o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário e o de nº 7.357, de 
17.11.2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – PRONINC.

1
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A economia solidária no Brasil não pode receber 
um trato de “atividade marginal”. Os militantes 
da economia solidárias precisam despertar e 
ousar definitivamente para disputar a hegemonia 
dos processos econômicos no país; tarefa esta de 
curto, médio e longo prazo, que exigem estratégias 
específicas e bem direcionadas a cada tempo. Mas 
para isso tornar-se realidade o primeiro passo é 
estarmos convencidos desta estratégia.

Nessa perspectiva, insere-se a aproximação com 
setores econômicos que trabalham no sentido de 
defender o país, preocupados com a sustentabilidade 
econômica e social. Aqui podem se conceber por 
exemplo os empreendedores individuais, as micro 
e pequenas empresas, que organizam um campo da 
economia popular aglutinadora de grande força da 
classe trabalhadora do país.

Outro aspecto é a necessidade de ampliação 
dessas políticas/programas e a definição do melhor 
espaço institucional da Economia Solidária dentro 
do governo. Aqui se retomando o debate da criação 
do Ministério próprio ou de uma Secretaria Especial 
que coloque a economia solidária efetivamente num 
novo momento e com uma nova força no desenho do 
governo.

Por fim, outra luta importante é a ampliação do 
espaço institucional dentro do próprio PT. Termos 

conquistado o Setorial de Economia Solidária como 
um espaço para os militantes do tema, foi sem dúvida 
importantíssimo. Porém, temos agora pela frente, 
dados os desafios que estamos nos colocando, uma 
luta por um espaço que dê as condições mínimas e 
indispensáveis para termos condições de trabalho 
e, portanto influência nas decisões estratégicas do 
PT. Ou seja, transformar o Setorial de Ecosol em 
Secretaria de Economia Solidária está na ordem do 
dia das lutas deste setorial.

Finalmente, uma análise mais crítica do que 
se acumulou até aqui de debates e concepções de 
Desenvolvimento Sustentável, Economia Solidária 
e Políticas Públicas, frente aos desafios conjunturais 
(político, econômicos, sociais) e de disputas 
históricas de forças ainda presentes e determinantes 
das ações do PT na gestão pública federal, nos 
remete a um conjunto de reflexões fundamentais pra 
dentro do partido: existe espaço para um processo 
efetivamente revolucionário de quebra das estruturas 
capitalistas e construção do Socialismo? Que 
sociedade, Estado e mercado queremos construir 
e com quais estratégias de construção? Essas são 
questões que, neste novo momento de dinamização 
do Setorial e do Partido como um todo podem ser 
mobilizadoras e de forte contribuição para o avanço 
do projeto político do PT.

Setorial de Economia Solidária

4. A ABORDAGEM TERRITORIAL DO

Estratégia para o fortalecimento da Economia Solidária e da 
influência do Partido dos Trabalhadores em contextos rurais 
e urbanos

DESENVOLVIMENTO

De todo o cenário nacional até aqui 
traçado, vimos que desde o ano 2003, 
o Governo Federal veio avançando no 

debate, elaboração e implementação de políticas 
onde as concepções e práticas de promoção 
do Desenvolvimento partem de um modelo 
construído em bases sustentáveis. Todavia, um 
dos fortes desafios que estão dados é fazer isso 

num ambiente em que historicamente impera uma 
prática extremamente setorializada de concepção, 
planejamento e execução das políticas.

No sentido de superação desse desafio, ainda no 
Governo Lula foi possível acumular um importante 
avanço na concepção e adoção de uma nova 
abordagem que é o enfoque Territorial.
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A abordagem territorial trata-
se de uma estratégia indutora de 
desenvolvimento que considera 
o Território como unidade básica 
para a formulação, implementação, 
integração e avaliação de políticas 
públicas. Sendo o Território 
entendido para além do simples 
espaço físico, mas também como 
um espaço socialmente construído, 
marcado por identidades (social, 
cultural, ambiental e econômica), 
e como ambiente fértil para 
articulação das diversas forças 
políticas e grupos sociais distintos, 
bem como a articulação entre 
a legítima demanda social e a 
oferta de bens e serviços públicos 
com a integração das políticas de 
Desenvolvimento Sustentável.

Em síntese, são premissas básicas da 
Abordagem Territorial:

a) O reconhecimento e valorização das IDENTIDADES 
que fortalecem o senso de PERTENCIMENTO e

b) CORRESPONSABILIDADE dentro do Território.

c) O reconhecimento, valorização e potencialização das 
forças locais (econômicas, culturas, políticas) desde 
que convergentes com os processos democráticos 
e emancipatórios das pessoas e suas organizações 
coletivas.

d) A criação, fortalecimento, ampliação de 
mecanismos de participação, gestão e controle 
social, através de instâncias colegiadas de gestão do 
desenvolvimento local.

e) O estímulo à organização, planejamento e 
implementação de processos de Desenvolvimento: 
PLANOS (planos territoriais de desenvolvimento, 
planos territoriais de cadeias produtivas, planos de 
negócios); PROJETOS ESTRATÉGICOS (econômicos, 
sociais, ambientais, etc); AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADES LOCAIS (formação, assessoramento 
técnico e político).

f) O adequado diálogo entre DEMANDAS SOCIAIS e 
POLÍTICAS PÚBLICAS.

g) A constituição de arranjos institucionais e de redes 
de cooperação solidária.
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Um dos maiores indícios 
da aposta governamental na 
abordagem e nos processos de 
Desenvolvimento Territorial 
Sustentável foi a criação 
do Programa Territórios da 
Cidadania, que entre outros 
resultados, conseguiu imprimir 
uma ação articulada de 
um conjunto de estruturas 
governamentais como resposta 
as demandas sociais postas por 
120 Territórios em todo o Brasil, 
que se constituem a partir de um 
conjunto de municípios.

O advento do Programa 
Territórios da Cidadania 
contribuiu para a ampliação da 
abordagem territorial não só pra 
dentro do Governo Federal – com 
a constituição dos Territórios 
da Pesca do MPA, Territórios 

da Paz do Ministério da Justiça, 
dentre outros recortes de 
abordagem semelhantes – mas 
apontando, no final de 2010 um 
significativo número de unidades 
federativas que passaram a 
adotar a Territorialização de todo 
o estado; alguns desses inclusive 
já discutindo o processo de 
territorialização dos seus Planos 
Plurianuais (PPAs).

A soma de esforços do 
Governo Federal com as 
iniciativas de governos estaduais, 
combinada à ação fundamental 
dos diversos movimentos sociais 
e populares (organizações da 
sociedade civil, organizações 
sindicais, etc), possibilitou 
ampliar a adoção de Territórios 
para além dos recortes rurais, 
definindo zonas metropolitanas 

como territórios. 
É importante dizer que a 

política de desenvolvimento 
territorial implantada no Governo 
Lula e, embora com menor 
ênfase, continuada no Governo 
Dilma, constitui-se numa das 
maiores experiências de gestão 
e controle social implantadas no 
Brasil, tornando-se referência 
para países da América Latina e 
Caribe.

Para o movimento de 
economia solidária, a abordagem 
territorial do desenvolvimento 
sustentável fez sentido enquanto 
estratégia e método, culminando 
na defesa da adoção dessa 
abordagem para o fortalecimento 
da Economia Solidária, conforme 
documento final das resoluções 
da II CONAES, realizada em 2010.

Setorial de Economia Solidária

Pode-se destacar como algumas oportunidades da abordagem territorial para a Economia 
Solidária:

• A oportunidade de avançar na defesa da Economia Solidária no exato lugar em que deve estar, ou 
seja, como estratégia de Desenvolvimento Sustentável.

• Possibilidade de reconhecimento e articulação mais ampla da Economia Solidária com outras 
bandeiras e movimentos sociais/populares.

• A possibilidade de ampliação e fortalecimento das relações em Redes de Cooperação 
(socioeconômicas), numa ação intra e interterritórios.

• Possibilidade de um formato mais acertado de dinamização econômica dos territórios a partir do 
debate da Soberania Territorial e economia solidária dentro dela.

• Maior força política e maior oportunidade de acesso, articulação e incidência nas Políticas Públicas.

Por outro lado, figuram como alguns dos desafios da abordagem territorial para a 
Economia Solidária:

• A relação entre Políticas Públicas e Identidades Territoriais: ou seja, as políticas de governo 
imprimindo identidades têm repercussões não necessariamente positivas na autonomia e empoderamento 
dos sujeitos (individuais e coletivos).

• Para dentro da Gestão Pública, os vários recortes territoriais – Territórios Rurais, Territórios da 
Cidadania, Mesorregiões, Territórios da Pesca, Territórios Quilombola, Territórios da Paz, etc – dificultam, 
por parte dos sujeitos sociais a adequada apropriação da abordagem Territorial e do Território como 
espaço vivo e de convergências.
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• Em sua maioria, os Empreendimentos Econômicos Solidários ainda não conhecem e não se 
apropriaram suficientemente da abordagem territorial e do Território de forma a ampliar seu potencial e 
atuação enquanto sujeitos políticos, para além de suas finalidades de negócios.

• As maiores referências dadas no Brasil da organização de ações governamentais e não 
governamentais para promoção do desenvolvimento a partir da constituição de territórios ainda são no 
meio rural brasileiro. Na visão do movimento, os 08 anos de política de desenvolvimento territorial rural 
redundaram em importantes avanços nas experiências e mecanismos de políticas para as populações 
rurais, ficando o contexto urbano ainda bastante desprovido de estratégias, programas e políticas de 
Desenvolvimento Sustentável.

Apesar desses desafios, o 
governo respeitou e incorporou 
as deliberações da conferência, 
em dois movimentos básicos: 
primeiramente, alocando no 
seu Plano Plurianual (PPA) a 
economia solidária dentro de 
um programa temático que 
articula Desenvolvimento 
Regional, Territorial Sustentável e 
Economia Solidária, aglutinando 
de imediato a ação de pelo 
menos 04 Ministérios (Trabalho 
e Emprego; Desenvolvimento 
Agrário; Integração Nacional e 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio). Em segundo lugar, 
canalizando grande parte do 
orçamento e das políticas da 
Secretaria Nacional de Economia 
Solidária para a oferta de ações 
integradas para desenvolvimento 
sustentável e superação da 
pobreza a partir da abordagem 
territorial.

O Partido dos Trabalhadores 
deve considerar essas decisões 
da sociedade e do governo 
no desenvolvimento de seu 
programa político, sobretudo, 
das políticas específicas do 
Setorial de Economia Solidária. 
Além de estabelecer maior 
sinergia com as ações do 
governo e do movimento, a 
adoção da abordagem territorial 
nas estratégias do Setorial 
traz ao partido ganho de duas 
dimensões.

Por um lado, por serem os 
territórios e os componentes 
da metodologia territorial 
são favoráveis ao projeto de 
desenvolvimento sustentável 
do Brasil, trazendo importantes 
resultados em áreas como 
gestão social, constituição 
redes de cooperação solidária, 
dinamização econômica com 
inclusão de populações e 
grupos historicamente excluído; 
articulação de politicas publicas.

As resoluções do 4º Congresso 
Nacional (2011) convocam o 
Partido e a sociedade:

“(...) a construir uma 
plataforma comum com 
os movimentos sociais em 
torno de nossos desafios 
urbanos e agrários, de 
modo a estreitar ainda mais 
nossa relação com as forças 
organizadas do nosso povo 
e de sintonizar o partido 
ainda mais com as demandas 
dos trabalhadores e das 
trabalhadoras.”

Por outro lado, ao adotar 
a abordagem territorial como 
estratégia metodológica e os 
Territórios como ambiente 
político de sua articulação e 
atuação, o PT vai encontrar já 
de imediato uma expressiva 

organização de militantes 
atuando em torno de práxis 
convergentes com as bandeiras 
de luta do partido, junto a um 
conjunto considerável de sujeitos 
sociais (sindicatos, colegiados, 
redes socioeconômicas, 
segmentos populacionais como 
mulheres, juventude, povos 
e comunidades tradicionais, 
movimentos urbanos, etc), que 
podem ampliar em muito a 
capacidade de influência do PT 
nos contextos rurais e urbanos 
do Brasil, bem como ampliar seu 
corpo de filiados e militantes 
ativos.

Mas, é importante destacar 
que embora se reconheça a 
legitimidade e perspectiva 
estratégica de articulação 
da economia solidária com o 
desenvolvimento territorial 
(como bandeira e como método), 
não se trata de resumi-la a 
isso, ou seja, a questão da 
Territorialidade soma, mas 
não traduz toda a estratégia 
nacional da Economia Solidária. 
Há ainda que se considerar que 
não se avançou suficientemente 
no Brasil no debate e forma 
de organização territorial 
considerando as diferentes e 
complementares dinâmicas das 
questões urbanas (aqui focando 
nos grandes centros urbanos) e o 
âmbito rural do Brasil.
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5. NOVO OLHAR DAS RELAÇÕES
INTERNAS E EXTERNAS DO 
SETORIAL
Como avançar na combinação Economia Solidária • 
Desenvolvimento Sustentável • Territorialidade

Setorial de Economia Solidária

Todo esse quadro de reflexões, problematizações, contextualizações da crescente 
relação Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável com abordagem Territorial, 
colocam para o Setorial de Economia Solidária do partido a oportunidade de repensar sua 
própria atuação, inclusive com a possível ampliação do seu tema, elaborando e qualificando 
as concepções de políticas públicas que contribuam com o governo e com a sociedade na 
construção do Brasil Justo e Solidário.

Essa é, quem sabe, a oportunidade de explicitar no próprio nome do Setorial a dimensão 
do desenvolvimento territorial sustentável como sendo o grande espaço de contribuição da 
Economia Solidária e onde ela se apresenta com mais força enquanto estratégia.

Independente de assumir esse debate interno, ficam para 
o Setorial de Economia solidária algumas possíveis adoções 
ou fortalecimento de dinâmicas internas e externas:

a) Que Fazer no Nível do Partido

• Repensar as estratégias do setorial e a possível ampliação de seu 
tema articulando Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial 
Sustentável.

• Dialogar internamente no partido sobre a ampliação do Setorial 
para uma Secretaria de Economia Solidária e Desenvolvimento 
Territorial Sustentável que possibilite ampliar suas ações e fortalecer 
suas articulações e incidências no tema específico e na relação com 
os demais temas que traduzem os esforços de construção do partido 
e de seu projeto de sociedade. 

• Imprimir maior dinamismo na mobilização da militância interna do 
setorial, resgatando estratégias de garantia de processos formativos, 
encontros de mobilização e debates estratégicos.
(juventude, mulheres, segurança alimentar…)

• Ampliar relações com demais secretarias/setoriais cuja transversali-
dade permite fortalecimento mútuo dos temas (juventude, mul-
heres, segurança alimentar…)

37



1. 1

• Discutir e implementar estratégias de atração de novos filiados e 
de renovação das lideranças.

• Discutir e implementar estratégias para quarto mandato federal e 
ampliação das gestões municipais/ estaduais.

• Estabelecer relação com setores similares nos partidos de 
esquerda sul-americanos.

• Pautar o PT com relação a adoção de práticas de economia 
solidária nas atividades do partido, tanto no que se refere a 
aquisição de produtos da economia solidária nas atividades do 
partido, como no desenvolvimento de ações políticas voltadas ao 
fortalecimento do fórum brasileiro de economia solidária, atividades 
voltadas aos fóruns estaduais e demais movimentos sociais de pauta 
convergente.

• Abrir reflexões críticas no partido sobre o papel do setorial, 
buscando resultados de ampliação dos diálogos com os 
parlamentares do partido e de sua base aliada.

• Desenvolver um plano estratégico de fortalecimento do setorial 
em âmbito estadual e nacional, tendo como primeiro passo 
uma série de encontros estaduais e nacional que possibilitem o 
aprofundamento da nossa tese, inclusive com a inserção de mais 
elementos de autocrítica e de caminhos estratégicos.

• Buscar estratégias para ampliação do número de setoriais 
municipais de economia solidária.

• Elaborar e disseminar uma carta do setorial com material de 
subsídio para influência nos programas municipais postos nas 
eleições municipais deste ano.

• Um passo fundamental é retomar a mobilização da militância do 
PT, sobre a importância da Economia Solidária para a sociedade 
e, inclusive para o PT, considerando a sua amplitude, diversidade 
e pluralidade. Além do novo conceito amplo e contemporâneo de 
Economia, Desenvolvimento e Sustentabilidade discutir Economia 
Solidária e o enfoque territorial, incorporando-os nosso projeto de 
construção do Brasil Justo e Solidário.

• É preciso agir para evitar futuros e possíveis retrocessos. Em 
função disso, há a necessidade de já ir se construindo as articulações 
para garantia de um quarto mandato do Partido para que se possa 
continuar garantindo as condições políticas para uma profunda 
mudança no Brasil, fortalecendo e ampliando ações que consolidem 
um projeto de desenvolvimento do Brasil que abrigue o amplo leque 
de segmentos sociais historicamente marginalizados. Exemplos de 
avanços nesse campo e durante os dois Governos Lula não faltam,
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mas é emblemática a institucionalização de uma política nacional 
para os mais de 22 milhões de empreendimentos econômicos 
solidários já existentes distribuídos em territórios rurais e urbanos, 
e várias centena deles que estão ainda se constituindo, ou podem 
vir a se constituir com as ações empreendidas no Plano Brasil Sem 
Miséria.

• A partir da militância existente (ou em potencial) nesses 
empreendimentos e territórios, saber canalizar pra dentro do 
partido o potencial das lideranças, ativistas, educadores, técnicos, 
beneficiários e protagonistas em geral, além das instituições e 
organizações sociais que se apresenta bastante amplo e significativo 
em termos de mobilização política.

• Essa discussão interna dos petistas, dos simpatizantes, dos ativistas 
dos movimentos sociais do campo e de outras formas organizativas, 
pode contribuir para uma decisão mais acertada quanto a ampliação 
do tema fundante da própria setorial, reforçando o tema da 
Economia Solidária vinculado a promoção do Desenvolvimento de 
Territórios Sustentáveis. O foco é um Setorial que expresse não 
somente a capacidade  de mobilização e de luta dos militantes 
petistas, dos ativistas dos diferentes movimentos, redes, entidades 
sindicais e associativas do campo. Também a sua tenacidade para 
convencer e conquistar aliados dentro e fora do partido. Aqui, o 
outro foco é o de garantir a continuidade das mudanças expressas 
no projeto emergente de construção do novo Brasil. Um Brasil Justo 
e Solidário que já acontece!

• A renovação do Setorial como estrutura orgânica dentro do PT 
deve, então, dinamizá-lo internamente com suas reuniões e eventos 
de formação política de forma bastante participativa e com alta 
freqüência de seus membros. Deve construir a sua sustentabilidade 
e uma ampla rede de animadores espalhados  em várias regiões, 
estados e municípios. Seja na militância nos movimentos sociais, nas 
instituições sociais e sindicais dos trabalhadores e das trabalhadoras; 
seja em outros organismos da sociedade civil; ou no exercício 
profissional em diferentes organismos estatais, nos governos e 
parlamentos, no judiciário. Também nas universidades; escolas e 
instituições culturais e etc.

• O próprio processo de mobilização na renovação do Setorial deve 
ter como meta  a garantia da continuidade das mudanças expressas 
pelas as conquistas e avanços; por exemplo, nesse campo das 
políticas públicas adequadas e inclusivas de milhões de brasileiros 
e de brasileiras. Portanto a meta será conquistar com ampla 
participação popular um quarto mandato.
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• Esse processo no nível do próprio PT deve começar pela 
mobilização nos municípios e territórios e avançando para o nível 
dos Estados. Na verdade esse processo já vem ocorrendo, mas é 
preciso lhe dar uma densidade política e participativa bem maior 
e na altura que os desafios acima colocados requerem. Em nível 
organizativo interno do Partido, o processo de sensibilização e 
mobilização deve  confluir para os encontros  municipais, territoriais 
e estaduais de militantes petistas e de seus aliados.  Também o seu 
papel no fortalecimento e ampliação da presença do Partido na 
sociedade, com militantes atuando em várias frentes de luta, em 
inúmeros sindicatos, associações, cooperativas e empreendimentos 
de economia solidária e de comércio justo. Também nas redes e 
movimentos sociais; no fortalecimento da CUT e de suas regionais; 
em organismos sociais das igrejas e outros formatos organizativos 
da sociedade civil, além de fóruns, conselhos, conferências, grupos 
de trabalho e outros espaços e estâncias de participação política e 
de tomada de decisão. Resultados: revitalização dos setoriais nos 
municípios e estados e a Nacional. Construção de Propostas para o 
seu funcionamento sustentável, para sua função de fortalecimento 
interno do PT e da Economia Solidária dentro do Partido; construção 
de um plano de trabalho dos setoriais municipais e estaduais, além 
da Nacional. Construir estratégias para dar densidade eleitoral e 
expressão pública a Economia Solidária na campanha das eleições 
municipais 2012 e das eleições estaduais e federais em 2014. 

• Tal desafio deve começar por “tarefas de casa” para além da 
organização intrapartidária. Militantes do Setorial devem buscar 
aliados para debater suas propostas como processo de construção 
coletiva dentro do próprio partido. Esta tarefa é necessária para que 
esse debate e propostas possam fazer parte da agenda do PT na 
sua integra envolvendo diferentes setores e secretarias partidárias, 
diferentes correntes políticas internas através de seus porta-vozes 
e parlamentares. Mas, também deve buscar aliados fora do Partido, 
na base aliada do Governo e no campo democrático - popular. Esse 
envolvimento pode ser materializado com as plenárias setoriais ou 
reuniões em níveis que vão dos municípios aos eventos nacionais 
de discussão da plataforma política dos candidatos, considerando-
se o lugar estratégico que a economia solidária ocupa hoje e deve 
ocupar na política de desenvolvimento nacional. Nesse processo 
os e as militantes expressarão também a importância estratégica 
de sua organização e como força política aglutinadora  de energias 
mobilizatórias de propostas convincentes para garantir e ampliar 
as mudanças conquistadas e expressas na imensidão de um Brasil 
Justo e Solidário com uma nova fisionomia. Como força coesa e 
participante do processo político, os petistas e seus aliados devem, 
portanto, buscar articular as diferentes setoriais e secretarias do 
Partido para  debater propostas dentro e fora das instâncias  e 
fóruns partidários, de forma a contribuir com a construção de 
programas de candidatos  e de propostas de mandatos.
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b) O que fazer no Nível da Sociedade Civil
• Precisamos realizar parcerias com movimentos sociais; fazer um balanço da continuidade do governo PT; 
debater e reafirmar a economia solidária como um instrumento de transição para o socialismo; fortalecer 
a presença do partido nos movimentos sociais; precisamos avançar na discussão horizontal na perspectiva 
transformadora.

• Aqui se trata de discutir estratégias e proposta de mobilização e de conquistas de aliados e de eleitores 
para além do campo  intrapartidário e dos setores organizados da sociedade  ligados ou afetos ao PT. No 
entanto, não basta somente a renovação de um Setorial que abrigue a ampla, diversa e plural base de 
militantes petistas e, de ativistas dos  movimentos populares e de entidades da sociedade civil. A própria 
discussão e construção de uma setorial que abrigue Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial 
Sustentável e suas propostas deve ser encarada como um desafio muito maior, já que o que está em jogo 
é o fortalecimento interno do Partido, a garantia dos avanços e conquistas desse projeto de construção  
de um Brasil Justo e Solidário; o aumento de sua densidade eleitoral e de sua expressão pública, eleição 
e conquista de uma bancada  parlamentar  petista ampla e coesa em torno das propostas que visam 
garantir e ampliar as mudanças conquistadas nos dois últimos mandatos do Governo Lula e neste começo 
de Governo Dilma. Ampliar a representação do partido nas Assembléias Legislativas Estaduais e garantir  e 
ampliar mandatos do Partido e de aliados nos Governos Estaduais. 

• Os nossos representantes parlamentares e em todos os níveis são elementos chaves nesse debate 
tanto no âmbito do PT quanto da sociedade civil e dos movimentos sociais. Através deles esse debate 
que estamos propondo pode não só ganhar ampla repercussão política e visibilidade pública. Também 
repercussões e corporificação institucional dentro do partido como prioridade na sua agenda  e no nível 
dos projetos de lei e emendas parlamentares, entre outros expedientes. Daí a importância de mobilizar  
os parlamentares do PT e da base aliada do Governo e do campo popular - democrático para participar 
e apoiar esse debate desde nossa casa, o PT. Um dos atrativos dessa adesão mais ampla é que  o próprio 
conceito de Economia Solidária e a Abordagem Territorial do desenvolvimento incorporam um número 
significativo dos municípios brasileiros. 

• Nessa discussão e mobilização não só os seus executivos e parlamentares são importantes, mas 
também a Secretaria de Relações Internacionais do PT,  personagens que atuam em órgãos e setores 
do aparelho do Estado que lidam com relações internacionais e comércio exterior, uma vez que os 
integrantes da economia solidária lidam com atividades econômicas que estão intimamente ligadas a 
setores da economia nacional cuja tendência tem sido, cada vez mais, a verticalização e a oligopolização 
comandada pelas transnacionais. Nesses e noutros campos,  aliados políticos e consultores são de extrema 
importância. Os e as militantes através de suas organizações  já vêm lidando com isto, pois nas suas 
agendas estão às redes sociais, as articulações, fóruns e movimentos societários e lutas que assumem 
dimensões continentais e globais, tanto nos formatos organizativos quanto nos problemas comuns. 
Exemplos não faltam: Fórum Social Mundial Fóruns Sociais Mundiais Temáticos, Redes de Comercialização 
e  de Comércio Justo e Consumo Consciente e Solidários; etc. 

• A tarefa política do Setorial do PT abrigadora dos e das militantes da Economia Solidária é criar condições 
para que esse projeto de construção do Brasil Justo e Solidário e que já acontece, entre na agenda do PT 
em todas as suas instâncias e níveis de discussão, de elaboração de propostas e de tomada de decisão. 
Para isso deve sensibilizar todos e todas e conquistar aliados nos vários níveis da organização  e de atuação 
partidária, de forma que se construa uma agenda permanente e afinada com esse  imenso e amplo desafio 
de fazer do Brasil em sua dimensão rural e urbana um espaço social construído com a participação e o 
comprometimento de toda a sociedade brasileira e onde se viva com dignidade.

• Ampliar diálogo com fóruns e grandes organizações da sociedade civil.

• Ampliar a participação do setorial no FBES, disputando a direção do mesmo para ali encontrar espaço de 
inclusão das perspectivas d setorial dentro do movimento para avanço da economia solidária no Brasil.

Setorial de Economia Solidária
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c) O que fazer na Esfera Pública

As resoluções do 4º Congresso convocam o partido e a 
sociedade:

“Apoiar e desenvolver projetos de lei de iniciativa 
popular, leis cidadãs, que indiquem e aprofundem os 
caminhos para uma relação positiva entre a democracia 
direta e a democracia representativa, e que permitam 
o enfrentamento dos desafios do País pela própria 
intervenção do nosso povo. 
A manter uma luta político-cultural permanente em torno 
de nossos valores socialistas e democráticos, que sustente 
nossas posições por uma sociedade solidária, fraterna, 
que repudie quaisquer preconceitos e discriminações, 
que valorize a luta pela igualdade sem nunca esquecer do 
respeito indispensável à diversidade. A luta pela hegemonia 
passa por uma batalha constante em torno de valores.”

Nesse sentido, o partido, 
através de sua setorial, 
pode canalizar suas 
contribuições para o 
fortalecimento das 
quatro prioridades 
adotadas pelo governo 
na gestão atual, quais:

l) a constituição do Sistema Público de Economia Solidária,
ll) a criação do Fundo Público Nacional de Economia Solidária 
e as politicas de apoio e fomento dos agentes financeiros: 
lll) o reconhecimento legal das formas organizativas 
econômicas solidárias e,
lV) o fortalecimento do espaço institucional para a Economia 
Solidária

l) Sistema Público de Economia Solidária

A constituição do Sistema Público de Economia Solidária tem como foco: ampliar as políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento da economia solidária e possibilitar que estas interajam com os diferentes 
órgãos do Governo Federal, dos governos Estaduais,  Distrital e Municipais  deve-se buscar uma ação 
integrada e complementar entre os entes da Federação, tornando-se para tanto fundamental  a aprovação 
da legislação que regulamente o Sistema Público de Economia Solidária, nos moldes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Tal medida permitirá o reconhecimento de 
novos direitos das organizações econômicas que tenham por base o trabalho associado, a propriedade 
coletiva, a cooperação, a autogestão, a sustentabilidade e a solidariedade. 
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II) Fundo Público Nacional de Economia 
Solidária e as politicas de apoio e fomento 
dos agentes financeiros:

A criação do Fundo Público Nacional de 
Economia Solidária (FNAES) tem como finalidade 
a centralização e o gerenciamento de recursos 
públicos para os programas estruturados, no âmbito 
do Sistema Público de Economia Solidária capaz 
de atender as demandas dos empreendedores 
solidários, tais como acesso ao crédito, educação, 
ciência e tecnologia, ao mercado e à infra-estrutura 
necessária a garantir a sustentabilidade dos 
empreendimentos. Uma possível fonte para o 

financiamento deste Fundo poderia ser oriunda de 
uma parcela do Fundo de Amparo ao Trabalhador-
FAT que é transferida ao BNDES.

Cabe destacar também, a importância as 
Politicas de Apoio e Fomento pelos Bancos Públicos, 
o objetivo dessa ação é ampliar e readequar as 
inciativas que veem sendo desenvolvidas pelos 
bancos públicos, onde o publico - alvo  é da 
economia popular e solidaria. Nesse sentido, abaixo 
apresentamos as pautas que além de facilitar o 
acesso aos Recursos dos Fundos Constitucionais 
com condições diferenciadas: FCO, FNE e FNO, 
apresenta questões especificas para algumas dessas 
instituições:

Banco do Nordeste do Brasil- BNB:

Facilitar o acesso aos Recursos dos Fundos de Desenvolvimento do nordeste - FDNE, com condições 
diferenciadas;

Ampliar  com aporte de recurso o projeto de apoio a Projeto Produtivo solidário -PAPPS, que vem sendo 
desenvolvido entre a SENAES e o BNB

BNDES-  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social:

Reestruturação do Departamento de Economia Solidária (DESOL) tornando  este departamento  mais 
operativo e próximo da realidade e dificuldades dos pequenos e micro empreendimentos da economia 
solidária. Estruturar um quadro técnico especializado em cooperativismo e economia solidária. Definir 
instrumentos e metodologias de análise dos EES coletivos complementar as análises já desenvolvidas  
pelos bancos e pelo próprio BNDES/DESOL, levando em consideração sua forma organizacional específica 
coletiva e autogestionária, suas questões jurídicas, tributárias e contábeis, suas questões e relações 
societárias e suas relações comunitárias e sociais.

Garantir a ampliação dos recursos destinados ao investimento social e facilitar o acesso para o 
cooperativismo solidário no que dia respeito a estruturação e expansão, bem como o apoio a projetos de 
investimentos estratégicos na agricultura familiar. 

Operacionalizar o Programa de Apoio à Consolidação de Empreendimentos Autogestinários (PACEA) 
do BNDES/DESOL criando ferramentas de monitoramento constante da operação com as cooperativas, 
assistência técnica adequada, linhas específicas aos moldes do BNDESPAR para aporte em EES, fundo 
garantidor com recursos do fundo social para suportar a garantia da referida operação, análise 
complementar das cooperativas com metodologia específica (conforme item 2.2 acima).

Facilitar o acesso aos Recursos dos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, com condições 
diferenciadas;

Setorial de Economia Solidária
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Banco do Brasil:

Ampliar e fortalecer a Estratégia de Negócios do Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) oferecendo 
estrutura de pessoal para as agências e superintendências que permita o efetivo reconhecimento do 
Banco ao programa; 

Criar um programa intensivo de formação de técnicos bancários do BB para o entendimento do que 
é economia solidária e suas diversas formas organizativas econômicas, bem como sua relação com as 
comunidades, estimulando a implantação de novos planos de negócios de DRS;

Criar linhas de financiamento de projetos de EES apoiados pelos DRS com recursos do FAT e FNAES;

Criar uma metodologia de análise de crédito que possibilite o acesso aos empreendimentos econômicos e 
solidários;

Garantir o repasse sistemático de recursos para a Fundação Banco do Brasil para que a mesma dê 
continuidade aos projetos de apoio às cadeias produtivas e a reaplicação de Tecnologias Sociais;

Garantir o acionamento de quadro de funcionários nas agências e na Direção Geral em número suficiente 
para a implantação do Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado com qualidade; 

Garantir que os empreendimentos coletivos estejam inseridos como público alvo das regras estabelecidas  
para liberação de crédito no PMPO. Criar linhas de microcrédito produtivo voltado ao fomento à 
economia popular e à economia solidária nos meios urbanos.

Caixa Economia Federal:

Executar e Ampliar a Correspondência Bancaria por meio dos bancos comunitários, via Termo de 
Cooperação assinado entre a CAIXA e o MTE / SENAES.

Orientar a CAIXA a direcionar recurso do Fundo de apoio ambiental e social para as  iniciativas de 
economia solidaria em todo o Brasil 

A principal necessidade do sistema de transportes operado por Cooperativa em todo o País é a questão  
de financiamento para renovação de frota. Hoje mesmo licitados em muitas cidades como São Paulo, 
Rio de Janeiro,BH,Recife,Gôiania, Campinas, Fortaleza  entre outras os operadores e suas entidades 
cooperativistas não tem acesso a credito via financiamento de bancos públicos como Caixa,BB ou BNDES.

Financiamento para cooperativas  de transportes de passageiros, com objetivo de realizar a compra de 
veículos  nos casos de renovação ou troca de frota;

Desburocratização no processo de analise de documentos;

Tratamento diferenciado na analise de solicitação de credito quando a operação for realizada por 
cooperativa ou *por seus associados.
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III) Marco Jurídico e Institucional:

No que toca ao reconhecimento legal das formas organizativas econômicas solidárias, a importância 
deste eixo está vinculada ao empenho do governo para a aprovação imediata de um conjunto de 
legislações específicas tais como:

a) Lei Geral do Cooperativismo;

b) Normas relativas ao Ato Cooperativo;

c) Lei Geral da Economia Solidária; 

d) Cooperativas de Trabalho; 

e) Lei do Estatuto das Cooperativas do Mercosul; 

f) Lei do Artesanato Brasileiro; 

g) Na revisão da Lei do “Super-Simples” incluir as pequenas e médias  
cooperativas, como beneficiárias de uma tributação mais simples e 
favorável; 

h) Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos;

i) Os Decretos Presidenciais regulamentando a Lei das Cooperativas 
Sociais e a criação do Sistema Nacional de Comércio Justo Solidário;

j) Arrendamento de Ativos de empresa em crise;

l) Lei de Assistência Técnica à Agricultura Familiar, Regulamentação da Lei 
da Agricultura Familiar- (Lei n° 11.326/2006);

k) Alteração para adequação da Lei da Alimentação Escolar a agricultura 
familiar e economia solidária.

Ainda dentro do tema Marco Legal, é imprescindível que constitua-
se imediatamente um Novo Marco Regulatório da Relação Estado 
e Sociedade, que estabeleça claramente as relações entre Estado e 
Sociedade com, inclusive, a facilitação do acesso aos recursos públicos e o 
aprofundamento da parceria para a busca da Justiça Social e a construção 
de uma sociedade brasileira igualitária e profundamente solidária. 
Consideramos urgentes as medidas de regulação sobre este assunto para 
permitir que as iniciativas da sociedade civil sejam viabilizadas. 

Estas normas, uma vez aprovadas, contribuirão efetivamente 
para a constituição necessária de um marco regulatório, permitindo 
concretamente a desoneração fiscal, a desburocratização e a 
simplificação de procedimentos para acesso a recursos públicos, crédito 
e formalização dos empreendimentos, promovendo um ambiente 
institucional favorável ao desenvolvimento da economia solidária. 

Setorial de Economia Solidária
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VI) Fortalecimento e Ampliação  do espaço institucional para a Economia Solidária:
  Considerar-se preliminarmente o seguinte:

1) A constituição do Sistema Público de Economia Solidária (SPES);

2) A criação do Fundo Nacional de Economia Solidária (FNES);

3) A constituição de um marco regulatório da Economia Solidária; 

4) A transversalidade das políticas públicas da Economia Solidária; e

5) O crescimento a economia solidária no Brasil e no contexto internacional.

Neste contexto, nosso Encontro Nacional entende e aponta  como uma 
das suas prioridades a luta pela construção de  um espaço institucional 
da Economia Solidária, com recursos orçamentários ampliados, na 
estrutura do Governo Federal, capaz de garantir a integração, cooperação, 
complementaridade na elaboração, gestão e execução das políticas 
públicas de economia solidária.

A incorporação dessas prioridades requer do Partido/Setorial:

• Estratégias de ampliação de suas 
relações com o governo federal, em suas 
diversas pastas ministeriais e órgãos 
vinculados.

• Uma ação mais incisiva do partido 
junto a sua bancada e a base aliada 
no legislativo para fazer avançar 
positivamente as votações de pautas 
relativas aos marcos regulatórios e 
as políticas de fomento a Economia 
Solidária para Desenvolvimento 
Territorial Sustentável.

• Uma agenda e estratégia mais 
propositiva e ofensiva junto aos poderes 

públicos estaduais e municipais para 
ampliação das leis, políticas, programas 
e investimentos em Economia Solidária 
e seu fortalecimento como estratégia 
nas políticas locais de desenvolvimento 
sustentável.

• Somar esforços na luta pela 
institucionalização da política. Incluindo 
aqui apoio a elaboração e a tramitação 
de projetos de leis de iniciativa popular 
ou apoio a projetos de lei já em trâmite.

• Maior articulação com as esferas do 
legislativo.
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Setorial de Economia Solidária

• Maior articulação com as esferas de 
poder executivo.

• Desenvolver estratégias de ampliação 
dos nossos representantes no executivo 
e no legislativo.

• Ampliação das estratégias de defesa 
do associativismo; inclusive com 
estratégias de incidência nas compras 
públicas como campo importante para 
avanço econômico da nossa bandeira.

• Estimular maior articulação entre 
prefeituras com o movimento da 
economia solidária, especialmente 
na perspectiva de parcerias para o 
fortalecimento da ação econômica dos 
EES.

• Defesa da reforma política como 
possível espaços de transformação nas 
relações governo-sociedade.

• Avaliação e incidência na questão da 
lei de falência que afeta os EES.

• Inserir-se nos debates sobre o 
Mercosul, buscando influenciar o 
processo. 

• Sistematizar e publicitar a experiência 
de produção etnodesenvolvimentista do 
trabalho indígena no Amazonas; e como 
as compras públicas podem alterar a 
realidade econômica dos EES.

• Maior incidência de forma organizada 
nas políticas públicas e no marco legal 
do estado brasileiro; precisamos debater 

as limitações do acesso ao estado dos 
movimentos sociais e as organizações 
da sociedade civil;  também as compras 
e contratação do estados dos serviços e 
produtos de EES; o subsídio  do estado 
aos EES.

• Fazer seminários e debates que 
pontuem melhor a questão da 
Territorialidade no contexto urbano, 
com apontamento de políticas 
adequadas a essas realidades.

• Estabelecer diálogo estratégico e 
permanente com a SENAES, fazendo 
as críticas necessárias e apontando 
programas e articulações necessárias 
na relação interministerial, superando a 
fragmentação das ações de ECOSOL no 
governo que não dialogam entre si.

• Dialogar sobre a criação de frentes 
parlamentares com paridade na 
representação sociedade civil e o pode 
público

• O setorial se inserir mais no plano de 
desenvolvimento do governo, pautando 
melhor a ECOSOL como estratégia de 
desenvolvimento.

• Disputar, no campo das políticas 
públicas, as novas tecnologias e 
investimentos, na perspectivas das 
questões históricas da luta de classes no 
país.

• Construir uma agenda de diálogo com 
a Presidenta na defesa da Economia 
Solidária como política de estado.
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Finalmente, é preciso trazer para este momento 
o espírito com que se concluiu o 4º congresso 
do partido, na consciência de que o PT:

“(...)tem diante de si um desafio histórico de 
imensa magnitude. A execução destas tarefas 
exigirá criatividade ideológica, força político-
social, clareza estratégica e, sobretudo, 
interação constante com a militância, que 
não deve ser convocada tão-somente nas 
campanhas eleitorais, mas também para 
traçar e decidir os rumos do nosso partido.”

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
Débora Rodrigues da Silva
Tânia Campos Morato e Araújo
Rosane Mariane
Rosângela Sousa
Marcos Rodrigo Maciel Ferreira
Milton José Pantaleão Junior
Patrícia Pykos Freitas
Marcelo Rodrigues
Afonso Magalhães
Luiz Guilherme Cardoso Dantas

Membro Suplente:
Deusdeth Salles da Silva
Rosângela Carneiro Góes
Antonio Carlos da Silva Souto
João Lima
Neida Santos
Vaniza Mello Escoto
Estela Mari Kurschner Vilanova
Ginaldo Custódio Lessa
Paulo Edison de Oliveira
Leonardo Pinho

Coordenador:
Niro Barrios 
Distrito Federal
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V) Setorial de Educação

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 16 Estados mais o Distrito Federal: Acre, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Groso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 750 militantes e elegeu 73 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 80 pessoas.

“A Educação, o Desenvolvimento do País, o Plano 
Nacional de Educação e o Sistema Nacional de 

Educação”

TESE UNIFICADA:

O desafio de garantir o direito à educação como 
uma das condições do exercício pleno da cidadania 
e da realização do trabalho produtivo alcançam 
dimensões mais complexas em nossa época e, em 
particular no Brasil, que transformou o paradigma 
em relação ao desenvolvimento. Nosso governo 
recolocou a ideia de desenvolvimento e mais que 
isso demonstrou que o seu sujeito, objetivo e foco 
é a felicidade do povo brasileiro. Os dois governos 
do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma 
promoveram crescimento econômico, distribuição 
de renda, crescimento do mercado interno, 
ampliação da garantia de direitos, por meio da 
democratização do acesso aos serviços e ampliação 
de sua qualidade, participação social e popular e 
fortalecimento da soberania do país;

Para o PT a perspectiva de distribuição de renda, 
como uma das condições de crescimento, deve 

estar associada ao debate sobre a natureza do 
desenvolvimento que perseguiremos considerada 
de um lado a profundidade e a extensão da crise 
econômica mundial, e, de outro, a perspectiva de 
desenvolvimento humano e social que norteará 
nosso projeto.  Para o governo da presidenta Dilma 
trata-se de: crescer, incluir, preservar com mais 
desenvolvimento de maneira sustentável, mais 
igualdade, e mais participação (social e federativa). 
Para isso o acesso à cultura, à educação e à 
ciência (art. 23 CF) pelo conjunto da sociedade é 
imprescindível.

Como afirmou a presidenta Dilma: Existe uma 
relação direta entre a capacidade de uma sociedade 
processar informações complexas e sua capacidade 
de produzir inovação e gerar riqueza, qualificando 
sua relação com as demais nações.

49



1. 1

Trata-se não só de agregar valor à produção, 
mas, sobretudo de aperfeiçoar as condições para 
construção de novos marcos para as relações 
sociais cujo núcleo seja o compromisso com 
a emancipação social, com a superação das 
desigualdades, com a liberdade, e a defesa da vida. 
Essa perspectiva de transformação social indica e 
situa o lugar da construção e difusão da cultura, da 
educação e da ciência no país. As mudanças que 
ocorrem no campo social e econômico devem ter 
correspondência também (no campo da cultura) 
nessas áreas. É preciso impulsionar um movimento 
e um ambiente de valorização da produção de 
idéias, de desenvolvimento do pensamento crítico, 
criativo e científico.  Um ambiente assim requer 
sinergia entre os vários campos de conhecimento, 
investigação em todas as áreas, um substantivo 
incentivo ao desenvolvimento da curiosidade 
e apreciação e compreensão das artes junto às 
novas gerações.  Isso porque o processamento de 
informações complexas vai além da pesquisa e da 
inovação em todos os campos, diz respeito também 
à sua apropriação social.

Para o PT, como o principal partido de 
sustentação do governo, é imprescindível 
apresentar de forma crítica e construtiva propostas 
que possam fazer avançar a política educacional 
na perspectiva de uma educação emancipadora 
envolvendo estudantes, trabalhadores em 
educação, a família e a comunidade.

Para o PT os processos de educação formal e não 
formal devem permitir que cada criança, jovem e 
adulto possa ter acesso à valores e às condições de 
produção do conhecimento de sorte a ter o domínio 
necessário para realizar sua própria construção e 
aprender a criar sempre. Devem articular também 
educação e trabalho a partir das experiências 
sociais e culturais dos estudantes. Essa perspectiva 
depende, em grande medida, de como a escola e 
as instituições responsáveis pela educação no país 
colocam os estudantes diante do conhecimento e 
da cultura.

Partindo-se dessa concepção, o primeiro 
problema a destacar, particularmente no caso 
da educação formal, é o de que o conhecimento 
não pode ser adquirido de maneira exterior ao 
indivíduo, como cópia do real.

Essa é uma questão conceitual determinante 
para a discussão do Plano Nacional de Educação. A 
realização da educação não pode ser reduzida a um 

conjunto de estratégias didáticas e a tecnologias 
educacionais. A concepção de educação não é e não 
deve ser passível de certificação.

Por isso a política educacional deve avançar para 
muito além da oferta das condições materiais e 
institucionais ao bom funcionamento da educação. 
Trata-se aqui da realização de seu sentido profundo: 
a socialização das condições de produção do 
conhecimento para que a sociedade seja mais 
justa, equânime e democrática e da construção de 
valores como a cooperação e a solidariedade social 
de maneira a  superar a lógica da competição e do 
individualismo.

Por essa razão o PT reafirma seu compromisso 
com as propostas aprovadas na Conferência 
Nacional - CONAE em 2010 para o Plano Nacional 
de Educação em tramitação no Congresso 
Nacional, assim como com as mediações de 
seus desdobramentos no âmbito das ações de 
competência do Fórum Nacional de Educação.

Entende também que uma das grandes 
prioridades do governo Dilma e dos movimentos 
sociais de educação é garantir a estruturação de um 
Sistema Nacional de Educação, com definição clara 
de atribuições para os entes federados.

Essa é a razão principal da prosseguir na 
formulação orgânica do Sistema Nacional de 
Educação, com toda delicadeza e complexidade 
da trajetória histórica da conformação do 
federalismo brasileiro e de suas conseqüências para 
a garantia do direito à educação pública, gratuita, 
democrática, laica e de qualidade social para todos. 
Como conseqüência articulada pelo Plano Nacional 
de Educação, o sistema nacional deve ser capaz de 
assegurar a unidade e a diversidade, a coerência e 
a coesão dos princípios e finalidades da educação 
nacional e operacionalizar as metas e estratégias 
traçadas a cada decênio.

Assim, respeitadas as autonomias federativas 
e das universidades, as competências privativas, 
comuns e concorrentes de cada esfera da 
administração pública, os diversos graus de 
responsabilidade entre agentes públicos, as 
famílias e a sociedade civil, o PT deve avançar 
no aprofundamento da chamada “Proposta 
Embrionária” de regulamentação em Lei 
Complementar ao artigo 23 da CF, desenvolvida no 
âmbito da CAED e submetida ao debate nacional 
através da CONAE.
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Esse aprofundamento deve levar em conta, 
também, as alterações na institucionalização 
recente das formas de cooperação em programas 
nacionais de apoio técnico e financeiro aos 
estados, Distrito Federal e Municípios, a exemplo 
da ampliação do PNATE, PNAE, PRONATEC, 
PROINFANCIA, PRONACAMPO, UCA, PROINFO, 
Política Nacional de Formação Inicial e Continuada 
dos Profissionais de Educação, PRONERA, Mais 
Educação, Mais Cultura, (Brasil Sem Limite), Brasil 
Sem Fronteiras, UAB, entre outros, além do legado 
inconteste do Governo Lula.

A articulação de iniciativas públicas dos 3 
níveis de administração pública obteve avanços 
institucionais jamais vistos, acrescentando 
transparência e racionalidade. Ainda resta, 
entretanto, avançar em instâncias interfederativas 
de negociação e deliberação permanente e 
vinculante, maior participação social e controle 
público, organicidade e hierarquização normativa 
para além do financiamento público e da avaliação 
de desempenho acadêmico e estudantil. Instâncias 
que levem em conta as experiências de Fóruns e 
Conferências, de Conselhos e de organizações da 
sociedade civil comprometidas com esse projeto de 
nação nas diversas esferas.

A responsabilidade educacional, portanto, 
não está restrita a um código de desempenho a 
partir da aferição de metas quantitativas, mas 
de compromisso continuado nos âmbitos das 
condições materiais de sua realização, de processos 
de gestão democrática pertinentes, de práticas 
pedagógicas emancipatórias, de promoção de 
ambientes de convivência superadores de toda 
forma de discriminação, de inventividade e de 
criatividade das múltiplas expressões e linguagens, 
de curiosidade e iniciativa crítico e científica, de 
difusão cultural e valorização das diversidades.

Para tanto, a participação da militância petista na 
próxima CONAE deve apresentar uma proposição 
capaz de ser validada para debate institucional 
e legislativo e ampliar sua base de apoio no 
debate público. O papel dos movimentos, da ação 
parlamentar e de administração, de representação 
social em órgãos colegiados normativos e de 
controle, de pesquisa social e educacional é decisivo 
para sua consecução. A CAED é uma instância 

catalisadora fundamental nessa tarefa.
Por essa razão o PT reafirma seu compromisso 

com as propostas aprovadas na Conferência 
Nacional - CONAE em 2010 para o Plano Nacional 
de Educação em tramitação no Congresso 
Nacional, assim como com as mediações de 
seus desdobramentos no âmbito das ações de 
competência do Fórum Nacional de Educação.

Nessa direção é preciso que avancemos no 
debate e na elaboração de formulações que 
concretizem o Sistema Nacional de Educação nos 
próximos meses (em debate com o Fórum Nacional 
de Educação) visando contribuir para a elaboração 
de projetos de Lei que o conformem segundo 
a EC 59/2009. A definição das competências e 
responsabilidades dos entes federados, bem como 
a cooperação entre eles e a colaboração entre seus 
sistemas próprios deve ordenar a articulação e o 
funcionamento do Sistema Nacional tendo como 
referência o Plano Nacional de Educação.

Em 2012, nas eleições municipais o Partido dos 
Trabalhadores deverá apresentar programas que 
concretizem políticas municipais em articulação 
com a política nacional de educação e que 
contribuam para transformação dos padrões atuais 
de acesso à cultura e à ciência.

Em sintonia com o texto do Setorial Nacional 
de Educação/ CAED que integra o curso para 
pré-candidatos (as) a vereança e às prefeituras, 
reafirmamos que nessas eleições é preciso que os 
programas do PT na área da educação - coerentes 
com as concepções e diretrizes que historicamente 
o partido tem defendido junto aos movimentos 
sociais, parlamentos e governos – reafirmem 
o compromisso com a indissociabilidade entre 
educação básica e ensino superior – de acordo 
com a política educacional desenvolvida pelos 
governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, 
assegurando a articulação entre (todos) os níveis e 
modalidades da educação, bem como o empenho 
no sentido de garantir a articulação das demais 
políticas públicas com a educação em cada lugar. O 
PT  reafirma também a indissociabilidade entre as 
diretrizes que guiaram sua política educacional, a 
saber: Democratização do Acesso, Democratização 
da Gestão e Qualidade Social da Educação.

 

Setorial de Educação
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Nossos programas, nessas 
eleições, devem propor 
políticas integradas, em vez 

de programas e projetos isolados, 
que auxiliem na promoção 
das cidades educadoras e 
do desenvolvimento local 
sustentável - a partir da educação 
formal e não formal - e na 
afirmação do projeto nacional 
em curso a partir da formação 
de cidadãos e cidadãs capazes 
de escolher a justiça social, o 

aperfeiçoamento da democracia 
e a participação como vetores da 
transformação do Brasil.

O Encontro Nacional do PT 
reafirma o texto de política 
educacional para os municípios 
- localizado na página do curso 
para pré-candidatos e pré-
candidatas no portal da Escola 
Nacional de Formação - como 
orientação para todos os 
militantes do partido na área da 
educação.

Reafirma também 
os 13 pontos 
formulados para as 
eleições presidenciais 
em 2010 atualizados 
para o contexto 
dessa nova disputa 
em 2012 à luz 
das formulações 
do Partido dos 
Trabalhadores.

Membros do Setorial de Educação

1. Proteção e desenvolvimento integral da criança: 
educação infantil e ensino fundamental.

A Constituição, (EC 59), passou a estabelecer que a educação dos 
4 aos 17  seja obrigatória e que até 2016 o país deverá universalizá-
la. Esta determinação exige dos municípios o estabelecimento de 
políticas que possam assegurar a garantia da oferta universal de 
educação infantil para crianças de 4 e 5 anos. Ao mesmo tempo 
a obrigatoriedade de universalização do ensino médio lança ao 
país o enorme desafio de concretizar a garantia de transformando 
substancialmente a qualidade das escolas públicas.
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O debate sobre a qualidade da educação infantil e sobre as condições dos municípios para cumprir a 
determinação constitucional será impulsionado pelo PT. Nesse contexto será fundamental retomarmos o 
debate sobre a municipalização de ensino e seus problemas, sobretudo se considerarmos que caminhamos 
no país para a construção do Sistema Nacional de Educação tendo como base a cooperação dos entes 
federados e não a transferência de responsabilidades entre eles.

Setorial de Educação

a) Fortalecer a gestão da Educação em 
consonância com o conjunto de políticas 
educacionais voltadas à valorização da 
infância, em cooperação com a União, 
os estados e municípios e nos marcos 
da construção do Sistema Nacional de 
Educação;

b) O PT reafirma o compromisso com 
políticas voltadas à garantia do direito 
das crianças à educação de qualidade. 
Por isso entende que a criação, pelo 
governo da presidenta Dilma, de 
6.000 novas creches e pré-escolas 
públicas, associando o esforço próprio 
e as oportunidades do PROINFANCIA, 
representa um grande avanço no 
país. É preciso, no entanto, diligenciar 
esforços para a ampliação significativa 
do atendimento em creches públicas, 
como garantia do direito das crianças, 
à proteção e à educação, e uma das 
condições para que as mulheres possam 
trabalhar e conquistar a igualdade na 
sociedade.  Tal esforço deve envolver 
o conjunto das esferas de governo na 
perspectiva de que o país atinja no prazo 
de vigência do PNE 50% dessa população, 
tal qual apontado pela CONAE. Para que 
o país amplie o atendimento em creches 
as desigualdades regionais devem ser 
consideradas, por exemplo, o IDH dos 
Estados e Municípios;

c) Implementar políticas para a 
universalização da educação infantil dos 
4 e 5 anos de idade, conforme estabelece 
a Emenda Constitucional 59/2009;

d) Desenvolver ações constantes e 
sistêmicas para aprimorar a qualidade 
do ensino visando à proteção e ao 
desenvolvimento das potencialidades 
das crianças, conforme estabelecido no 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), atendendo suas necessidades 
básicas, entre as quais o direito ao 
brincar;

e) Aprofundar as políticas para garantir 
o acesso e a permanência na escola, 
visando superar as desigualdades sociais, 
regionais no campo, na cidade e nas 
comunidades de povos tradicionais;

f) Fortalecer políticas pedagógicas que 
articulem a formação dos educadores, 
a construção de currículos - a partir 
de uma perspectiva multidisciplinar, 
interdisciplinar, pluriétnica e 
multicultural - e a análise sistemática e 
permanente sobre o desenvolvimento 
dos alunos, e reuniões pedagógicas que 
permitam o acompanhamento do projeto 
político e pedagógico de cada unidade de 
ensino;

g) Investir na formação e qualificação 
de Profissionais da Educação por meio 
da Plataforma Freire, como indicado no 
texto sobre a Qualidade Social, e cursos 
em nível de graduação e pós graduação, 
presenciais e on line, em universidades 
públicas;

Por essas razões o PT reafirma como propostas:
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h) Ampliar o acesso às novas tecnologias 
da comunicação e da informação e a 
inclusão digital de professores e alunos 
com a ampliação do Pro-Info;

i) Ampliar os programas relacionados à 
alimentação escolar, transporte, livros 
didáticos, uniformes, laboratórios, salas 
de informática, incentivo à leitura, 
cultura e esporte, salas de recursos 
multifuncionais e escola acessível;

j) Buscar assegurar nos municípios 
e estados que se estabeleça uma 
política de alimentação escolar tendo 

como referência a Política Nacional 
de Segurança Nutricional e Alimentar 
visando também o atendimento aos 
alunos com necessidades alimentares 
especiais como celíacos, diabéticos e 
hipertensos; e

l) Assegurar a participação da 
comunidade escolar na formulação, 
discussão e decisão das políticas 
educacionais e de suas condições 
de financiamento por meio do 
fortalecimento dos Conselhos de Escola, 
Grêmios estudantis.

2. Educação Integral de crianças e jovens e 
abertura das escolas.

Desenvolver parcerias entre a União, 
os estados e municípios para ampliar 
e potencializar investimentos visando 
implementar  programas que integrem 
educação, cultura, esporte, lazer, 
ciência e tecnologia, a partir da escola, 
promovendo a ampliação progressiva 
do tempo de permanência de crianças e 
jovens nas escolas;

Ampliar e aperfeiçoar o programa 
Mais Educação com infra-estrutura 
voltada à educação integral de crianças e 
jovens, com atividades sócio-educativas 
no contra turno escolar, evolvendo 
a integração nas diversas áreas e os 
equipamentos públicos existentes, 

tendo a escola e seu projeto político-
pedagógico como centro articulador 
das diversas áreas ampliando o tempo 
de permanência de crianças e jovens 
nos diversos espaços da cidade, na 
perspectiva da cidade educadora. Trata-
se da perspectiva de uma educação em 
tempo integral; e

Estender o tempo de permanência 
do professor na escola, de modo que 
ele possa se dedicar a investigar e 
analisar os processos de aprendizagem 
dos estudantes e participar das 
ações de formação continuada e de 
reuniões pedagógicas nas escolas, com 
remuneração condigna.
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3. Educação Integral de crianças e jovens e 
abertura das escolas.

O PT empenhará todos os seus esforços para que as escolas de ensino médio se tornem 
pólos de pesquisa, investigação, sistematização de conhecimentos em todos os campos, 
que se tornem lugares de criação e expressão artística e espaços onde aconteçam o 
esporte e a integração de várias políticas públicas O empenho será também para que o 
Ensino Médio esteja de fato integrado com a formação profissional, por isso o PT propõe:

a) Fortalecer as políticas, em parceria com os 
governos estaduais, voltadas à universalização e à 
qualidade do ensino médio, com ênfase na oferta 
para a juventude do campo;

b) Prosseguir a reestruturação do ensino médio, 
em cooperação com os governos estaduais e a 
partir da experiência em curso do Ensino Médio 
Inovador, visando o investimento na formação 
permanente do professor e sua dedicação 
exclusiva a uma escola articulando políticas que 
garantam a permanência do aluno na escola;

c) Consolidar, com a participação da comunidade, 
um projeto pedagógico e uma organização 
curricular, que tenha o trabalho, a ciência, a 
tecnologia e a cultura como eixos integradores e 
possibilite a compreensão do mundo do trabalho 
e da produção, a educação física, a iniciação 
científica e a formação cultural, com ênfase 
em atividades de artes e uso de novas mídias e 
tecnologias;

d) Intensificar investimentos nos processos de 
gestão pedagógica nas unidades educacionais, 
de modo a articular professores e diretores com 
o objetivo de acompanhar o desenvolvimento 
do projeto pedagógico, com ênfase no 
acompanhamento da realização do currículo 
e na investigação sobre as potencialidades e 
dificuldades dos estudantes tendo-se em conta 
seus tempos e ritmos;

e) Fortalecer os Conselhos de Escola e outras 
formas de organização e manifestação 
estudantis visando assegurar os espaços e o 
direito à participação e expressão dos jovens 
e o fortalecimento do diálogo como forma de 
resolução de conflitos;

f) Abrir as escolas nos finais de semana para 
realização de atividades culturais e esportivas 
pelos estudantes, pela comunidade, a partir da 
integração de políticas culturais e de esporte e 
lazer;

g) Ampliar e fortalecer a integração entre 
ensino médio e formação profissional visando 
combinar as demandas de educação e qualificação 
profissional criadas pelas novas oportunidades 
e áreas de atuação que o desenvolvimento 
do país apresenta. Trata-se de fortalecer um 
a educação voltada ao desenvolvimento da 
autonomia, cidadania e posicionamento crítico 
das juventudes frente às questões relevantes da 
contemporaneidade, entre as quais o papel do 
trabalho na formação humana;

h) Estender o ProJovem a novos segmentos 
beneficiários, estabelecendo condicionalidades 
como a participação dos jovens como agentes 
comunitários em programas culturais, ambientais 
e sociais.
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Nesse sentido o deslocamento do ProJovem para o Ministério  da 
Educação foi um avanço grande. É preciso que haja articulação do programa 
com a EJA e as redes públicas de ensino visando superar a evasão.

É necessário que aos jovens do programa seja assegurado uma bolsa que 
estimule o vínculo e à volta à escola, inclusive profissionalizante.

É muito importante que seja assegurada a participação das universidades 
nos processos de avaliação do Pro Jovem.

Fortalecer a articulação entre as secretarias e departamentos municipais, 
os ministérios e as esferas federal, estadual e municipal visando integrar 
as políticas educacionais, cultural, de esporte, lazer, geração de emprego e 
renda, do trabalho e também aquelas voltadas à inclusão, à igualdade racial 
e de gênero nos vários lugares do território de cada município.

4. Educação profissional e tecnológica: estratégicas para a 
cidadania e o desenvolvimento local, regional e do Brasil.

Ampliar o acesso à informática e novas 
tecnologias, promovendo a inclusão digital e 
tecnológica no campo e na cidade, e integrando 
as demandas de educação e qualificação 
profissional em atendimento às novas demandas 
do desenvolvimento do país, considerando o 
fortalecimento de programas como o Plano 
Nacional de Banda Larga, TelecentrosBR e 
Computador Para Todos, o PRONATEC e o 
PRONACAMPO;

Em relação ao PRONATEC é importante que 
esteja articulado ao processo de reestruturação do 
Ensino Médio buscando a reinserção do jovem no 
processo de escolarização. Os cursos devem estar 
articulados com necessidades regionais;

Orientar a Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) pela formação para o trabalho, conciliando 
o conhecimento da funcionalidade da produção 
com o conhecimento científico e humanístico e a 
compreensão do mundo do trabalho;

Dar continuidade ao processo de expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT), tendo como matriz os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
e criando mais unidades até 2015, conforme 
proposta da Conferência Nacional de Educação 
(Conae) e articulando suas propostas pedagógicas 
de ensino e extensão ao desenvolvimento local;

Consolidar o Instituto Federal e de seus 
similares estaduais como eixo central da Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT) e potencializar 
a sua missão legal de formar professores para o 
ensino básico;

Diversificar a oferta de educação profissional 
considerando as potencialidades locais, os novos 
arranjos produtivos, inclusive as demandas das 
populações do campo, tradicionais e indígenas;

Ampliar o programa Brasil Profissionalizado para 
que os Estados consolidem e ampliem suas redes 
de Educação Profissional e Tecnológica, colocando 
os Institutos Federais como auxiliares no processo 
de formação de professores das redes estaduais;
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Expandir o Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja), ampliando o número de convênios com 
estados e municípios e de núcleos avançados em 
localidades de pequeno porte;

Consolidar e expandir a política de certificação 
profissional, especialmente com elevação de 
escolaridade para adultos afastados do sistema de 
ensino;

Expandir o número de vagas gratuitas oferecidas 
pelo “Sistema S”;

Garantir o controle social e a aplicação dos 
recursos destinados ao Sistema;

Adotar ações voltadas para a profissionalização 
e formação dos trabalhadores da Educação 
Profissional e Tecnológica com destaque para 
a necessidade de implantação de Cursos de 
Licenciaturas voltados para os conteúdos 
específicos da EPT; e

Fortalecer as Escolas Família Agrícola e Casas 
Família Rurais para oferecer educação profissional 
adequada aos alunos do campo do PRONACAMPO.

5. Democratização do acesso ao ensino superior e produção 
de ciência e tecnologia para o desenvolvimento e a 
soberania nacional.

Expandir os Institutos Federais de Ensino 
Superior (IFES) e de seus similares estaduais e 
ampliar vagas nas universidades públicas federais, 
priorizando a abertura de cursos noturnos e a 
interiorização de campi.Expandir o ProUni;

Fortalecer a democratização do acesso por meio 
da política de cotas e do ENEM, fazer um debate 
nacional sobre o SISU e avaliar o impacto desses 
processos na democratização do acesso;

Dar continuidade à elaboração, em cada 
instituição, do Plano de Desenvolvimento 
Institucional com a participação dos diversos 
segmentos que o compõem, incluindo a 
participação da sociedade civil e organizada;

Consolidar o programa Universidade Aberta do 
Brasil ampliando o número de pólos em parceria 
com municípios que tenham demanda e vivam 
situações de inacessibilidade;

Apoiar a Lei de Ações Afirmativas, em tramitação 
no Congresso Nacional, assim como outras ações 
indutoras do  MEC;

Continuar assegurando o provimento de 
docentes e técnicos administrativos nas IFES por 
meio de concurso público;

Apoiar o aprimoramento da carreira 
nacional dos trabalhadores docentes e técnicos 
administrativos das IFES;

Fortalecer a autonomia das Instituições 
de Ensino Superior (IES) em relação a suas 
mantenedoras;

Fortalecer a gestão democrática nas 
universidades federais, com alteração da Lei 
9192/95 (processo de escolha dos dirigentes) 
para garantir os avanços já conquistados nas 
universidades, assim como a revogação do Decreto 
1916/96, instituindo processo eleitoral democrático 
para escolha de reitores das universidades 
federais, com participação paritária dos docentes, 
estudantes e técnico-administrativos;

Consolidar o desenvolvimento da pós-
graduação e da pesquisa nas Universidades 
Públicas, ampliando os investimentos em Ciência e 
Tecnologia e das áreas de Humanas e Sociais;

Contribuir para a qualificação das IES, 
valorizando os investimentos nacionais e 
assegurando o processo de supervisão, regulação e 
regulamentação das instituições;

Estabelecer diretrizes de carreira e aprimorar 
programas de qualificação de docentes e técnicos 
administrativos nas IFES e nas IES privadas;
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Promover ações de forma a adequar as diretrizes 
curriculares das instituições privadas para que 
estejam em sintonia com a política nacional para o 
ensino superior;

Estimular os cursos superiores plenos 
(bacharelados e licenciaturas), bem como 
mestrados e doutorados acadêmicos e a oferta de 
cursos de pós-graduação, especialmente nos campi 
do interior do país;

Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (Sinaes) para fortalecer a cultura da 
avaliação nas IES visando a garantia da qualidade 
socialmente referenciada, estabelecendo padrões 
de qualidade que se constituam em referência para 
as IFES e as IES privadas;

Assegurar que os hospitais universitários se 
mantenham como espaços de formação acadêmica, 

ensino e pesquisa;
Consolidar o programa Universidade Aberta do 

Brasil ampliando o número de pólos em parceria 
o estado, a União e com municípios circunvizinhos 
que tenham demanda e vivam situações de 
inacessibilidade fortalecidas pelo PRONACAMPO;

Estimular os cursos superiores plenos 
(bacharelados e licenciaturas), bem como 
mestrados e doutorados acadêmicos e a oferta de 
cursos de pós-graduação, especialmente nos campi 
do interior do país; e

Zelar para que as instituições de ensino superior 
privado que atuem no âmbito do município estejam 
devidamente credenciadas e somente mantenham 
e ofertem cursos devidamente autorizados e 
reconhecidos pelo MEC.

Membro do Setorial de Educação
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Consolidar a política de educação de jovens, 
adultos e idosos, garantindo a alfabetização, 
a formação integral e demais etapas de 
escolarização, bem como a formação profissional, 
inclusive para aqueles em situação de privação de 
liberdade;

Impulsionar ampla mobilização nacional visando 
à superação do analfabetismo como condição da 
inclusão de milhares de jovens e adultos;

Expandir a educação de jovens e adultos em 
horários alternativos ao noturno, para assegurar 
que as pessoas com diferentes necessidades 
possam retomar e seguir os seus estudos;

Ampliar o apoio às das secretarias estaduais 

e municipais de educação, movimentos sociais e 
populares que atuam com Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), com destaque para a educação 
no campo, visando à melhoria da qualidade da 
educação oferecida a jovens e adultos.

Ampliar as ações desenvolvidas pelo programa 
Brasil Alfabetizado, com a contratação de 
professores, compra de material didático, 
adequação de espaços físicos, transporte e 
alimentação escolar, garantindo os recursos 
necessários;

Assegurar formação inicial e continuada aos 
educadores de jovens e adultos.

6. Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização e Elevação 
de Escolaridade.

7. Compromisso com a valorização dos trabalhadores da 
Educação.

O PT defende e apóia a luta do movimento sindical e social brasileiro, e em toda a América Latina, em 
defesa da valorização profissional dos educadores o que compreende salários justos, carreira digna e 
formação de qualidade referenciada nas experiências dos educadores e das unidades educacionais.

Utilizar a rede de Instituições Publica (universidades, instituto de pesquisa, de saúde, etc.) como 
espaços prioritários para formação continuada dos profissionais de educação, construindo parcerias entre 
União, Estados e Municípios;

Implementar políticas visando articular, de maneira indissociável, a carreira, o salário, a jornada, a 
formação e as demais condições de trabalho dos educadores à concepção de valorização profissional, 
garantir  a qualidade e manter e atrair novos talentos para a escola básica, tomando  inclusive como 
referência as propostas da Conferência Nacional de Educação (CONAE);

A CAED encaminhará o debate partidário para que sejam criadas as condições de plena vigência do 
PSPN e de consolidação do aporte suplementar da União aos entes federativos que comprovadamente não 
tiverem as condições de fazê-lo, elaborando, inclusive, as alterações legislativas que a viabilizem;

Acelerar a política de valorização monetária e regulamentar o Piso Nacional para todos os profissionais 
da educação escolar básica;

Apoiar a aprovação das diretrizes nacionais para a carreira dos profissionais da educação pública básica 
(do sistema público de ensino) (PL 1592/2003) buscando a ampliação de abrangência aos trabalhadores do 
setor privado;

Institucionalizar a política nacional de formação inicial e continuada para os profissionais da educação 
básica e tecnológica e o fórum permanente de apoio à formação Plano Nacional de Formação de 
Professores;

A política de formação continuada dos profissionais da educação deve ser financiada com recursos 
públicos;

Valorização dos trabalhadores em educação tal qual previsto no artigo 206 da Constituição Federal.
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8. Assegurar qualidade social, equidade e inclusão na 
Educação.

O PT entende que devem continuar a ser mobilizados esforços para que as escolas e 
espaços educacionais se tornem lugares de organização, construção e difusão da cultura, 
no campo das ciências, das humanidades, das artes e da tecnologia, onde crianças, jovens 
e adultos aprendem a construir conhecimento, combatendo toda forma de preconceito e 
discriminação. Por isso defendemos:

Investir na Política Nacional de Formação que, 
por meio da Plataforma Freire, da UAB e de outros 
instrumentos, deverá, em parceria com a União, 
com os Estados e Municípios, assegurar a formação 
inicial dos professores, bem como a formação 
continuada, que deve assumir caráter permanente 
no Brasil. É importante que os processos de 
formação tomem como ponto de partida a 
experiência e os conhecimentos dos educadores;

Incentivar o debate sobre estrutura, organização 
e desenvolvimento curricular no âmbito da gestão 
pedagógica das escolas e nos marcos da elaboração 
e do desenvolvimento dos Projetos Político-
Pedagógicos das instituições educativas;

Estabelecer diretrizes curriculares que 
assegurem a formação cientifica e humanística, o 
trabalho como princípio educativo, a consideração 
das realidades regionais, o tratamento das 
questões ambientais, a igualdade de gênero e 
étnico racial, o desenvolvimento pleno das crianças 
e a valorização da infância e do brincar;

Dar continuidade a políticas específicas que 
assegurem o direito à educação de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades e superdotação;

Reconhecer e valorizar as características da 
infância na transição da educação infantil para o 
ensino de 9 anos;

Reconhecer e valorizar as características da 
juventude e da diversidade;

Estabelecer uma política nacional de avaliação 
da educação básica que articule, estimule e auxilie 
os estados e municípios a implantarem sistemas 
próprios que se apóiem tanto na avaliação externa 
quanto na auto-avaliação das escolas e secretarias;

Contribuir para que as escolas brasileiras se 
empenhem na realização de avaliação processual, 
contínua e cumulativa dos alunos, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

Considerar que os índices gerados pelos 

resultados dos exames aplicados aos alunos nas 
redes de ensino representam apenas um dos 
aspectos da avaliação e devem ser utilizados 
para auxiliar estados e municípios a implantarem 
políticas que reduzam as desigualdades 
educacionais desestimulando, desta forma, 
orientações de gestão que vinculem tais 
resultados à bonificação, acordo de resultados e 
responsabilização  dos professores e da gestão 
escolar;

Ampliar os indicadores que mapeiem a realidade 
educacional, incluindo desde informações sobre o 
projeto pedagógico, investimento na formação dos 
educadores; número de alunos por sala; condições 
físicas dos prédios escolares tempo de permanência 
dos alunos na escola; entre outros;

Assegurar que os indicadores da avaliação 
cognitiva estejam em sintonia, com a base nacional 
comum dos currículos em cada nível, tais qual 
previsto na LDB;

Buscar o estabelecimento de número adequado 
de alunos por sala em todas as escolas brasileiras;

Contribuir para o uso qualificado das tecnologias 
e recursos midiáticos com ênfase na informática; 
Assegurar a continuidade das políticas de formação 
voltadas aos funcionários das escolas;

Promover a acessibilidade e a formação dos 
profissionais da educação para atuação nos 
sistemas educacionais inclusivos, que atendam ao 
princípio da valorização das diferenças e garantam 
políticas para a educação especial, educação no 
campo, educação indígena, educação ambiental, 
educação quilombola, educação para igualdade 
étnico-racial, de gênero, de religião e liberdade de 
orientação sexual; e

Desenvolver políticas que garantam a 
implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino de História e Cultura Africana, 
Afro-Brasileira e Indígena.
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9. Educação para a vida, sem violência.

Desenvolver ações, em parceria com a União, os 
Estados e Municípios visando o combate à violência nas 
unidades educacionais a promoção de uma cultura de 
paz;

Implementar ações para a formação e capacitação de 
equipes nas secretarias de educação para trabalharem 
com as múltiplas faces da violência nas escolas;

Apoiar a realização de atividades formativas voltadas 
à difusão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
e a abordagem de temas de interesse da comunidade e 
dos estudantes das escolas públicas; e

Apoiar municípios e estados na criação de redes 
de apoio às escolas e creches de forma integrada 
com conselhos tutelares, Ministério Público e outras 
instituições.

10. Políticas Afirmativas e valorização da 
diversidade.

Aprofundar a política nacional de educação especial inclusiva visando o acesso e a permanência de 
crianças e jovens portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
superdotação na educação básica e superior;

Fortalecer o caráter inclusivo do sistema público de ensino, com a participação das famílias no processo 
de educativo;

Contribuir para a constituição de redes de apoio integrando saúde, ação social e cidadania, visando 
promover a inclusão desses estudantes;

Desenvolver ações visando o cumprimento da legislação que garante a acessibilidade arquitetônica nas 
unidades educacionais brasileiras;

Atuar no apoio à produção e distribuição de livros, materiais didáticos, equipamentos e mobiliários 
adaptados para estudantes com deficiência;

Investir na formação inicial e continuada de educadores para assegurar a inclusão; e

Ampliar política de implantação das salas multifuncionais.

Educação Especial
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Ampliar os investimentos na política nacional de educação do campo e da floresta voltada a atender 
caboclos, indígenas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, quilombolas, agricultores familiares, assentados 
e sem-terra, articulada com o fortalecimento de políticas de sustentabilidade ambiental;

Fortalecer a política nacional de educação no campo para o atendimento progressivo em todos os 
níveis e modalidades de ensino, assegurando condições de provimento de infra-estrutura, materiais 
e equipamentos nas escolas, com transporte escolar intracampo; equipamentos tecnológicos de 
informação, comunicação e agrícolas; material didático; acervos bibliográficos; laboratórios científicos e 
de informática, otimizando as oportunidades articuladas pelo PRONACAMPO;

Elaborar em parceria com as secretarias estaduais e municipais  procedimentos de elaboração e 
acompanhamento de políticas específicas para o campo; e

Assegurar que a formação inicial e continuada dos educadores que atuam nessa modalidade de ensino 
incorpore as questões especificas no setor e também a abordagem sobre sustentabilidade que deve ser 
tema da formação de todos os educadores do país.

Educação no Campo

Garantir por meio de recursos públicos, a implementação e o acompanhamento da Lei da Política Nacional 
de Educação Ambiental (Lei n. 9795/1999);

Contribuir para que, nos sistemas e unidades educacionais, em todos os níveis, etapas e modalidades, se 
desenvolva uma educação ambiental voltada à incentivar o pensamento crítico sobre o modo de vida, as 
relações de produção, a matriz energética, as relações do ser humano em sociedade e com a natureza, 
visando à defesa e à concretização do desenvolvimento em bases sustentáveis e tendo como foco a 
solidariedade intergeracional;

Incentivar a compra direta da alimentação escolar para as escolas públicas da agricultura familiar e das 
organizações familiares produtoras de alimentos orgânicos e agro-ecológicos; e

Garantir que a educação ambiental se torne objeto da formação inicial e continuada dos educadores em 
todo o país.

Educação Ambiental

Contribuir para a efetivação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana e do cumprimento das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/08, no âmbito dos diversos sistemas de 
ensino. Orientar para garantir a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, desde 
a educação infantil até a educação superior, obedecendo a prazos e metas definidos no atual e no novo 
Plano Nacional de Educação;

Desenvolver políticas, a partir da cooperação entre a União, os estados e municípios que eliminem as difer-
enças de acesso à educação entre brancos e negros em todos os níveis e modalidades de ensino;

Educação Quilombola e das Relações Étnico-Raciais
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Ampliar a oferta, por parte das instituições de ensino superior públicas, de cursos de extensão, 
especialização, mestrado e doutorado sobre relações étnico-raciais no Brasil e história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena;

Incentivar junto à Capes e ao CNPq, a ampliação das áreas de pesquisa relativas à história e cultura 
africana, afro-brasileira e indígena, como uma sub área do conhecimento dentro da grande área das 
ciências sociais e humanas aplicadas;

Seguir implementando ações afirmativas como medidas de democratização do acesso e da permanência 
de negros nas universidades e demais instituições de ensino superior públicas, e promovendo condições 
para a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação;

Promover, em cooperação com a União e os Estados, a formação específica e diferenciada inicial e 
continuada aos profissionais das escolas quilombolas, propiciando a elaboração de materiais didático-
pedagógicos contextualizados com a identidade étnico-racial do grupo; e para que os professores 
quilombolas realizem a sua formação em serviço, inclusive a sua própria escolarização; e

Contribuir para que a alimentação e a infra-estrutura escolar quilombola respeitem a cultura alimentar do 
grupo, observando o cuidado com o meio ambiente e a geografia local.

Ampliar a oferta de educação básica intercultural nas escolas indígenas, principalmente nos anos finais 
do ensino fundamental e no ensino médio, visando contribuir para a superação das discrepâncias e 
desigualdades educacionais;

Atuar para garantir a implementação da Lei n° 11.645/08 no que concerne ao estudo dos diferentes povos 
indígenas nas escolas de educação básica, públicas e privadas;

Promover a formação inicial e continuada e a habilitação de professores indígenas em licenciatura 
intercultural e demais profissionais das escolas indígenas, com propostas pedagógicas coerentes com as 
realidades e projetos de auto-sustentabilidade dos povos indígenas;

Formular e executar uma política de educação indígena que conte com a participação de caciques, 
lideranças, professores e comunidades indígenas e com programas específicos para elaboração de 
material didático e paradidático em língua materna indígena, sob responsabilidade das secretarias 
estaduais de educação, em parceria com outros órgãos governamentais e a sociedade civil que 
desempenhem atividades junto às comunidades indígenas;

Assegurar a utilização das línguas indígenas, como línguas de construção e transmissão de conhecimentos 
nas escolas indígenas que assim o desejarem;

Contribuir para o estabelecimento dos territórios etno-educacionais como modelo de gestão democrática, 
compartilhada e pactuada entre os sistemas de ensino e demais instituições formadoras, tendo como 
referência a territorialidade dos povos indígenas e os diagnósticos sobre seus interesses e necessidades 
educacionais; e

Assegurar a formação inicial e continuada para os professores dessas comunidades.

Educação Indígena
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Estabelecer condições para que a política de formação inicial e continuada dos educadores incorpore a 
discussão de gênero;

Aperfeiçoar princípios e critérios de avaliação do livro e materiais didáticos de maneira a não permitir a 
difusão de preconceitos e discriminação de qualquer natureza;

Contribuir para o estabelecimento de políticas nos municípios e estados que assegurem o direito à 
educação e a superação de condições de exclusão de mulheres visando garantir a promoção da cidadania 
e dos direitos humanos; e

Assegurar a realização de levantamentos e áreas de investigação sobre evasão escolar causada por 
quaisquer formas de discriminação individual e social.

Educação voltada à Igualdade de Gênero

Avançar na elaboração referente à 
regulamentação do regime de colaboração e 
organização do Sistema Nacional de Educação 
tomando como base as resoluções da Conae;

Direcionar esforços para que o Plano Nacional 
de Educação se torne o pilar do Sistema Nacional 
de Educação a partir da ação do Estado nacional e 
da sociedade;

Fortalecer o Fórum Nacional de Educação, com 
ampla representação social, como instância para 
impulsionar o debate na sociedade sobre a política 
nacional e o plano nacional de educação;

Apoiar o aperfeiçoamento do Conselho 
Nacional de Educação como órgão normativo e 
de coordenação do Sistema Nacional de Educação 
composto por ampla representação social;

Contribuir para que estados e municípios 
elaborem seus planos de educação e seu 
acompanhamento e avaliação com ampla, efetiva e 
democrática participação da comunidade escolar e 
da sociedade;

Consolidar a política nacional de gestão 
e avaliação educacional que, partindo dos 
indicadores e estruturas existentes, torne 
a avaliação elemento central e estratégico, 
imprescindível para orientar o planejamento 

educacional em todas as secretarias de educação e 
instituições educacionais;

Assegurar a participação da União na 
cooperação técnica e na transferência de recursos 
financeiros às instituições públicas de estados e 
municípios;

Continuar a considerar como critérios para 
as transferências a situação socioeconômica dos 
municípios, particularmente aqueles com altas 
taxas de pobreza, fragilidade educacional na oferta 
de Educação de Jovens e Adultos e baixos índices 
de desenvolvimento educacional;

Contribuir para a definição do Custo Aluno 
Qualidade (CAQ) para estabelecer um padrão 
nacional de qualidade, superar as desigualdades 
regionais e ancorar a política de financiamento;

Ampliar e fiscalizar o atendimento dos 
programas de renda mínima associados à 
educação, a fim de garantir a toda população o 
acesso e a permanência na escola;

Impulsionar a construção de projetos 
pedagógicos e planos de desenvolvimento 
institucionais que estejam sintonizados com a 
realidade, as necessidades e possibilidades dos 
estudantes em cada lugar;

11. Federalismo e Sistema Nacional de Educação.
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Promover e garantir autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira às instituições de 
educação básica, profissional, tecnológica 
e superior, buscando o aprimoramento dos 
processos de gestão, para a melhoria de suas 
ações pedagógicas em parceria com as secretarias 
municipais de educação;

Assegurar a efetivação da autonomia 
universitária, conforme preconizado na CF/88, tal 
qual indicado no texto sobre ensino superior;

Fortalecer e incentivar a criação de Conselhos 
Estaduais e Municipais de Educação, plurais e 
autônomos, com funções deliberativa, normativa 
e fiscalizadora, compostos de forma paritária por 

representantes dos trabalhadores da educação, 
pais, gestores e estudantes, tanto do setor 
público quanto do privado, bem como conselhos 
e órgãos de deliberação coletivos nas instituições 
educativas. Atuar a partir de diretrizes comuns 
e articuladas, em consonância com a política 
nacional, respeitando as diversidades regionais; e

Estabelecer mecanismos democráticos de 
gestão que assegurem a divulgação, a participação 
de profissionais da educação, estudantes, mães/
pais ou responsáveis e a comunidade local na 
elaboração e implementação orgânica de planos 
estaduais e municipais de educação, projetos 
pedagógicos e planos de desenvolvimento.

12. Educação democrática com participação da 
comunidade.

Promover e ampliar espaços de diálogo e participação de 
profissionais, estudantes, gestores, movimentos sociais e famílias, 
com vistas ao aprimoramento das políticas educacionais e seu 
controle social;

Incentivar o fortalecimento do diálogo no interior das escolas 
brasileiras e a participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar como formas de resolver problemas e conflitos;

Incentivar a abertura das escolas à comunidade visando à 
realização de ações culturais e esportivas, a partir de políticas 
articuladas entre as áreas de cultura, esporte, lazer e em diálogo 
com as instâncias responsáveis por políticas de juventude;

Atuar para que as escolas se tornem espaços de respeito e 
valorização da diversidade nos marcos da garantia dos Direitos 
Humanos;

Apoiar o fortalecimento dos Conselhos de Escola por meio de 
processos de formação de conselheiros e a consolidação do Pro 
Conselho (Programa Nacional de Capacitação dos Conselheiros 
Municipais de Educação);

Contribuir para o aperfeiçoamento e fortalecimento das 
relações entre representados e representantes nos conselhos de 
escola, conselhos municipais e estaduais de educação e demais 
conselhos relacionados à educação; e

Conforme indicado no item anterior, contribuir para a 
estruturação do Fórum Nacional de Educação e da Conferência 
Nacional de Educação Conferência Nacional de Educação - CONAE;
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13. Mais Investimento na Educação Brasileira.

O Encontro Nacional de Educação reafirma 
seu compromisso com a decisão do 4º Congresso 
e da CONAE de que o país invista em educação 
10% do PIB em educação  com ampliação de, no 
mínimo, 0,5% ao ano.  Além de 50% dos recursos 
do pré-sal para Educação, Ciência e Tecnologia;

Instituir o mecanismo do custo aluno/a 
qualidade (CAQ,) previsto na legislação 
brasileira, a ser definido a partir do custo 
anual por estudante, baseado nos insumos 
educacionais necessários para firmar um padrão 
mínimo de qualidade na educação básica 
pública, definindo valores diferenciados aos 
estabelecimentos, de acordo com as variáveis do 
atendimento realizado - crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, pessoas com deficiência, 
quilombolas e indígenas;

O custo-aluno qualidade e o piso salarial 
nacional devem se constituir em referências 
para discussão do aporte de recursos federais 
para a educação;

O PT reafirma seu compromisso com a 
aplicação dos recursos orçamentários destinados 

à educação tal qual estabelecido em lei;
Apoiar iniciativas que visem à ampliação 

da base de incidência das vinculações 
constitucionais à educação; e

Fortalecer o papel fiscalizador dos conselhos 
de acompanhamento e avaliação do FUNDEB.

O Encontro Nacional de Educação apóia todas 
as iniciativas de formação política voltada a 
qualificação dos militantes nesta área visando à 
socialização e a construção da política nacional 
de formação do PT junto aos companheiros e 
companheiras que atuam nos parlamentos, nos 
executivos e nos movimentos sociais.

O Encontro Nacional de Educação decide 
constituir uma comunidade de prática on-
line que permita a elaboração, a troca de 
experiências, a sistematização, a integração e o 
diálogo entre os membros da Coordenação da 
CAED/Setorial Nacional de Educação bem como 
dos Coordenadores Estaduais da CAED/Setoriais 
Estaduais de Educação.

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
Gustavo Balduino
Carlos Augusto Abicalil
Cida Perez
Clarisse Alves da Cunha
Fátima Bezerra
José Thadeu Almeida
Leia de Souza Oliveira
Maria Izabel de Azevedo 
Noronha
Marilândia Frazão
Marta Vanelli

Membro Suplente:
Neide Aparecida
Sofia Cavedon
Teresa Leitão
Zuleide Teixeira

Coordenadora:
Selma Rocha 
São Paulo
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VI) Setorial de Esporte e Lazer

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 05 Estados mais o Distrito Federal: Amazonas, Mato Groso, 
Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 1.200 militantes e elegeu 113 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 50 pessoas.

“Por um 
Setorial Forte, 

Democrático e com 
Representatividade 

Política”

TESE UNIFICADA:

O Governo Lula foi o que mais avançou na 
institucionalização do Esporte e do Lazer como 
políticas do Estado brasileiro, com a criação do 
Ministério do Esporte em seu primeiro ano de 
governo (2003), como proposta do Partido dos 
Trabalhadores, frente aos desafios propostos 
pela Constituição de 1988 que incluiu o esporte 
e o lazer como direitos sociais garantidos a todos 
os brasileiros. Desde os anos oitenta militantes 
petistas do campo do esporte e do lazer vêm, 
sistematicamente, discutindo a proposta do Partido 
para a área e contribuindo, diretamente, com a 
construção dos Programas de Governo do Partido.

O Esporte e o Lazer como possibilidade 
de desenvolvimento político, econômico 
e social foram, nos dois mandatos do 
Presidente Lula, pela primeira vez, 
tratados como política pública de Estado. 
O fato de serem vistos como direito social 
e valor cultural da sociedade brasileira, 
possibilitou a criação e expansão de 
programas sociais e ações intersetoriais 
com diferentes estruturas do governo. 
Um país com as dimensões continentais 
do Brasil e enorme parcela de população, 
especialmente formada por jovens, 
necessitava expandir estas práticas para 
todos, como fonte de qualidade de vida, 
saúde, educação, identidade cultural e 
exercício da cidadania.

Plenária do Setorial de Esporte e Lazer
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Pela primeira vez na história 
da política de esporte e do 
lazer do Brasil realizamos 
Conferências Nacionais de 
Esporte (foram 3 nos 8 anos de 
mandato) para discutir a política 
nacional com todos. Na primeira 
foi debatido o tema “Esporte, 
Lazer e Desenvolvimento” e na 
segunda o tema em pauta foi “A 
construção do Sistema Nacional 
de Esporte e Lazer”. Estas 
Conferências, em suas etapas 
municipais, estaduais e nacional, 
envolveram mais de 4 milhões 
de brasileiros, com participação 
média, por conferência, de 
100 mil pessoas. A terceira 
Conferência Nacional de Esporte 
acontecerá em junho deste ano, 
colocando em debate o Tema: 
Plano Decenal do Esporte e do 
Lazer.

No que se refere ao esporte 
de lazer, criou e desenvolveu 
o Programa Esporte e Lazer 
da Cidade (PELC), organizado 
a partir de experiências bem 
sucedidas em administrações 
petistas de diferentes 
regiões. Este tem o foco da 
universalização do conhecimento 
e na democratização das práticas 
do Esporte e do Lazer para todas 
as faixas etárias, indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, 
população rural e de áreas de 
assentamento, assim como 
pessoas com deficiências, 
priorizando o atendimento 
daqueles que vivem em situação 
de vulnerabilidade social. O 
PELC alia a democratização de 
práticas de esporte recreativo 
e de lazer com universalização 
de conhecimentos e formação 
continuada de gestores e 
da população beneficiada. 

O Programa, realizado em 
parcerias com estados e 
prefeituras e com a sociedade 
civil organizada, atende mais de 
2.500.000 pessoas de todas as 
regiões do país, sendo também 
parte do Programa Nacional 
de Segurança com Cidadania, 
do Ministério da Justiça, o 
PRONASCI, consolidando suas 
relações intersetoriais.

O Governo Federal ampliou 
o atendimento aos indígenas, 
promovendo em parceria com 
organizações indígenas e órgãos 
federais os “Jogos Nacionais 
Indígenas” (se encontra em 
sua 10ª edição) e “Pontos de 
Encontro de Esporte e Lazer 
Indígena” reunindo uma média 
de 30 etnias diferentes em cada 
evento.

Para impulsionar os 
programas de esporte e lazer 
investiu na construção e reforma 
de infraestrutura como a Praça 
da Juventude e a construção de 
equipamentos esportivos, assim 
como na maioria dos recursos 
para a construção e adaptação 
das instalações para os Jogos 
Pan-americanos e Parapan-
americanos Rio 2007.

Em parceria com as 
Instituições de Ensino Superior 
e Centros de Pesquisa manteve 
a Rede CENESP (Centro de 
Pesquisa em Esporte) e instituiu 
a Rede CEDES (Centros de 
Desenvolvimento do Esporte 
e do Lazer). Assim, ampliou 
condições de avanço nas ciências 
e tecnologias que possam 
qualificar as políticas públicas 
de esporte e lazer do Brasil e 
contribuir com os intercâmbios 
internacionais, especialmente 
latino-americanos, que vêm 

estabelecendo nestes últimos 
oito anos. 

Viabilizou a democratização 
do esporte educacional como 
meio de inclusão social, 
atingindo 1.000.000 de crianças 
e adolescentes por meio da 
ampliação dos programas 
que as atendem como parte 
da proposta para a educação 
integral.

No esporte de rendimento 
o Governo Federal foi decisivo 
para a realização dos Jogos 
Pan-americanos e Parapan-
americanos 2007, bem como 
trazendo a realização da Copa do 
Mundo de Futebol de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016 para o 
nosso País.

Foi o único governo que 
tomou medidas concretas para 
o resgate do futebol como 
valor cultural do brasileiro, 
com a criação da Timemania 
e a implantação do Estatuto 
do Torcedor. Aprovou a Lei de 
Incentivo Fiscal ao Esporte, 
trazendo para o Esporte 
benefícios já concedidos a outros 
segmentos. Criou a Bolsa-Atleta 
viabilizando a manutenção 
no Esporte de seus atletas 
destaques que não possuem 
outra forma de patrocínio.

Apesar dos avanços 
conquistados nos últimos 8 
anos, temos a chance de, num 
terceiro mandato, tendo à frente 
da Presidência da República 
uma companheira petista com 
o histórico partidário e de 
gestão incorporado por Dilma 
Rousseff, de dar passos cada 
vez mais seguros na direção de 
uma política de esporte e lazer 
que tenha a cara do partido dos 
Trabalhadores.

68



Setorial de Esporte e Lazer

Setorial de Esporte e Lazer

Para isso precisaremos 
ter protagonismo político 
no Ministério do Esporte. A 
necessidade de iniciativas que 
garantissem a governabilidade 
política nos dois primeiros 
mandatos do presidente Lula 
deve ser relativizada no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff 
criando condições efetivas para 
que o Partido dos Trabalhadores 
tenha hegemonia na referida 
pasta.

Será preciso fortalecer as 
políticas de indução às práticas 
esportivas e de lazer de forma 
educativa e contínua para toda 
a população brasileira. Para 
isso, o Governo Dilma deverá 
prosseguir com a implementação 
da Consolidação das Leis 
Sociais, incluindo na referida 
legislação o Programa Esporte 
e Lazer da Cidade (PELC) e o 
Programa Segundo Tempo (PST), 
cujo projeto será enviado ao 
Congresso Nacional;

O lazer deverá ser 
tratado como política 
pública de estado e 
para isso o governo 
precisará atrair as 
Centrais Sindicais para 
construir, em conjunto, 
políticas e ações de 
lazer voltadas para as 
classes trabalhadoras 
brasileiras 
respaldando-se, 
inclusive, na retomada 
da reivindicação 
histórica da redução 
da jornada de trabalho 
semanal.

O Governo Dilma receberá a 
oportunidade de maximizar os 

legados do Esporte e do Lazer. 
Dificilmente o país terá outra 
oportunidade como esta de 
preparar a nação brasileira para 
sediar uma Copa do Mundo. 
Dos investimentos para sua 
realização nas seis sedes no Sul/
Sudeste/DF e nas seis sedes no 
Norte/Nordeste/Centro-oeste 
poderá emergir um país mais 
homogêneo em estrutura e 
serviços, com uma distribuição 
mais igualitária. Mobilidade 
urbana, transporte aeroviário, 
ferroviário, rodoviário, marítimo 
e hospedagem estarão presentes 
e melhorados – mas não é só 
na infra-estrutura física e na 
logística que a Copa e os Jogos 
Olímpicos trarão benefícios ao 
Brasil.

A promoção de grandes 
eventos esportivos no País 
deve estar sintonizada com um 
processo de democratização 
da cultura esportiva, enquanto 
legado social.
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Não só aqueles diretamente 
envolvidos com a Copa e os 
Jogos Olímpicos devem colher 
os seus benefícios – a nação 
brasileira deve se reconhecer e 
se espelhar nestes megaeventos, 
que serão fator de motivação 
para o aumento da prática da 
atividade física, esportiva e 
de lazer a maiores patamares 
nacionais, gerando também 
maior demanda popular pelo 
acesso aos mesmos como prática 
e como espetáculo. A realização 
destes megaeventos em 2014 e 
2016 consolida a apresentação 
de um novo Brasil aos brasileiros 
e ao mundo, como corolário do 
Governo 2011-2014.

Sob o enfoque da ciência 
e tecnologia, a possibilidade 
traduzida pelos megaeventos 
esportivos como a Copa do 
Mundo de 2014 e dos Jogos 
Olímpicos em 2016 devem 
mobilizar o desenvolvimento 
de pesquisas diversas sobre a 
cultura do esporte: projetos 
de documentação e memória 
destes eventos, seminários 
técnico-científicos, avaliação, 

tecnologias de equipamento, 
acompanhamento de atletas 
e torcedores, etc. Sobretudo, 
deve promover a educação 
olímpica, o que se traduz num 
projeto de cidadania esportiva. 
Isto requer a ampliação de 
aporte de recursos físicos e 
materiais para implementar o 
projeto do CEDIME (Centro de 
Documentação Esportiva do 
Ministério do Esporte).

Para viabilizar a parceria 
com estados, municípios, a 
sociedade civil e o setor privado, 
o Ministério do Esporte deverá 
estar preparado para atender 
às demandas crescentes do 
nosso País. O Ministério terá 
que ser organizado para o 
tamanho destes desafios, 
tanto por uma nova estrutura 
administrativa que suporte estas 
atividades, como pela realização 
de concurso que possibilite 
a aquisição de quadros para 
a carreira do Ministério do 
Esporte. Até a realização da Copa 
do Mundo de 2014 estruturar-
se-á de forma regionalizada 
à semelhança dos demais 

Ministérios da área social para 
o acompanhamento das 12 
sedes da Copa, assim como da 
realização dos Jogos Olímpicos; 
a oportunidade viabilizará 
a implementação desta 
regionalização para atender 
todos os demais projetos do 
Ministério.

Na elaboração dos Programas 
de Governo, em nível municipal, 
estadual e federal, deverão ser 
consideradas as experiências 
municipais e estaduais 
construídas pelas administrações 
do Partido dos Trabalhadores, 
desde o primeiro mandato de 
Diadema, em 1982, no sentido 
da democratização do Esporte 
e do Lazer, continuando com 
experiências bem sucedidas 
como em Porto Alegre, São 
Bernardo, Recife, São Paulo, 
Belém, Caxias do Sul, Mato 
Grosso do Sul, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e Distrito Federal. 
Também pelos avanços no 
Esporte e no Lazer, o Brasil que 
emergirá, após o Governo Dilma 
será um país mais democrático, 
humano e igualitário.

Membros - Setorial de Esporte e Lazer
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O esporte é um direito Constitucional assegurado a todos, porém é necessário criar a Cultura Esportiva 
na população, esta cultura não pode ser restrita à participação em programas esportivos. A população 
deve estar devidamente representada onde se define as políticas públicas e orçamento principalmente, 
que são as casas legislativas.  É preciso trazer o esporte para a política, acabando com o estigma de 
atividade alienadora, que faz muitos administradores relegar sua importância como política social; um 
programa de governo popular e democrático deve contemplar o Esporte em nível de equidade com as 
demais áreas, solidificando o alicerce de políticas públicas voltadas para a educação, a saúde, a cultura, o 
meio ambiente, a ação social e a segurança pública.

As 13 idéias-força para a constituição de um programa de esporte e lazer para o governo 
Dilma Rousseff:

1) O Governo Federal deverá garantir para todos os cidadãos brasileiros 
o acesso de qualidade às práticas esportivas e de lazer construídas 
historicamente pelos homens e mulheres deste muno e deste país;

2) O Governo Federal deverá criar condições para que todas as escolas 
públicas brasileiras tenham infra-estrutura para a realização das aulas 
de educação física e para práticas esportivas e de lazer fora dos horários 
formais;

3) O Governo Federal fomentará e financiará a implantação de infra-
estrutura esportiva e de lazer e, também, a animação sociocultural e 
manutenção destes espaços;

4) O esporte de alto rendimento terá dotação orçamentária adequada 
para garantir a participação qualificada do Brasil nos Jogos Olímpicos de 
2012 e 2016;

5) O Governo Federal exercerá sobre o Comitê Olímpico Brasileiro 
e demais entidades dirigentes nacionais de esporte, permanente 
fiscalização na aplicação dos recursos públicos, através dos órgãos 
públicos responsáveis;

6) O Governo Federal construirá as condições políticas para que seja 
aprovada no Congresso Nacional, nos próximos 4 anos, a reivindicação 
histórica de no mínimo 1% do orçamento público da União para o esporte 
e lazer e estimulará estados e municípios a fazerem o mesmo;

7) O Governo Federal construirá as condições efetivas para a constituição 
e consolidação do Sistema Nacional de Esporte, por intermédio de 
projeto de lei que incorpore as decisões das Conferências Nacionais de 
Esporte;
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8) O Governo Federal destinará recursos para a ampliação do Programa 
Bolsa Atleta; 
 
9) O Governo Federal, através do Ministério do Esporte, criará o 
Conselho Nacional de Políticas para o Tempo Livre composto pelo ME, 
MinC, MEC, Sistema S, Centrais Sindicais, CNC e CNI com o intuito de 
construir políticas públicas integradas de lazer para os trabalhadores 
brasileiros;
 
10) O Ministério do Esporte deverá implantar o Programa Esporte e Lazer 
da Cidade do Trabalhador (PELT) conjugado com a redução da jornada de 
trabalho para 40h semanais;
 
11) O Ministério do Esporte deverá construir políticas de apropriação 
dos legados (social, esportivo e econômico) por ocasião da realização 
dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos Rio 2016, para o Rio de Janeiro e o 
Brasil;
 
12) O Governo Dilma Rousseff deverá manter os compromissos e os 
contratos firmados pelo presente Governo para a realização dos Jogos 
Mundiais Militares 2011 (CISM), da Copa do Mundo de Futebol 2014 
(FIFA) e da preparação dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016 (COI e 
CPI), garantindo a continuidade da ordem institucional.
 
13) O Governo Federal deverá se comprometer com a organização 
dos melhores Jogos Mundiais Militares em 2011, a melhor Copa das 
Confederações em 2013, a melhor Copa do Mundo de Futebol em 2014 e 
os melhores Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos em 2016.

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
José Ribamar Pereira Filho
Marise Cortes da Fonseca
Luiz Otavio Neves Mattos
Rubens Xavier Martins
Anderson Albuquerque de Souza
Janine Furtunato Queiroga Maciel
Joanna Lessa Fontes Silva
Katiucia de Brito Moutinho
Paula Cristina de Oliveira Pereira
Ricardo Vale da Silva

Membro Suplente:
Eduardo Jackson dos Santos Granja
Claudia Marins de Souza
Flávia Espósito de Oliveira da Silva
Betânia de Sousa Fernandes
Ricardo Luiz Camillo Ananias
Antonino Fernandes da Silva Junior
Paulo Roberto Muniz
Márcia Dias Gouveia
Franciley Paulo de Oliveira Pereira
Elaine Sales de Andrade

Coordenador:
Eduardo Jackson dos
Santos Granja
Pernambuco
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VII) Setorial de LGBT

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 07 Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Mato Groso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 500 militantes e elegeu 48 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 60 pessoas.

A maioria dos brasileiros assiste passivamente 
cenas diárias de discriminação e até violência 
física contra o segmento mais odiado do 

país, os homossexuais. Segundo pesquisas, a 
cada dois dias um homossexual é barbaramente 
assassinado no Brasil, fato que vem chamando a 
atenção de organismos internacionais de Direitos 
Humanos e coloca nosso país na condição de líder 
no ranking em violência contra o segmento LGBT.  

O Brasil tem avançado no objetivo de assegurar 
os mecanismos para combater a exclusão e 

a discriminação. O combate ao racismo e às 
desigualdades de gênero já faz parte da agenda 
nacional. A proteção dos direitos humanos é 
preocupação das casas legislativas, do executivo 
federal e de diversos executivos estaduais e 
municipais. O debate sobre políticas afirmativas 
para afro-descendentes e portadores de 
necessidades especiais ganha corpo. O respeito à 
diversidade é um valor cotidianamente incorporado 
em nossa sociedade.  

TESE UNIFICADA:

“Unidade petista na 
luta contra homofobia” “Eleger nossos prefeitos e vereadores para 

construir cidades que implementem políticas 
públicas de promoção da cidadania LGBT” 

1. CONTEXTO SOCIAL:
A QUESTÃO LGBT NO BRASIL EM 2012

73



1. 1

Contudo, apesar destes avanços, a comunidade 
de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais 
ainda não tem seus direitos assegurados pela 
legislação federal. Mais grave ainda: apesar 
do crescimento do movimento homossexual, 
a homofobia e a violência contra a população 
LGBT continuam tristemente fazendo parte de 
nosso cotidiano. Os/as ativistas do movimento 
LGBT brasileiro vivem, hoje, em verdadeiro 
estado de tensão e quase em surto, reagindo 
permanentemente às constantes agressões 
homofóbicas e retrocessos-conservadores.

O Brasil tem, portanto, uma grande dívida para 
com milhões de cidadãos, que ainda não têm seus 
direitos plenamente assegurados. Uma dívida 
para com os gays, lésbicas, travestis e transexuais 
brasileiros que não conseguem expressar sua 
orientação sexual de maneira livre, sem sofrer 
preconceitos. E que ainda não têm leis que os 
protejam da discriminação ou que lhes garanta 
a possibilidade de constituir relações estáveis, 
protegidas juridicamente. Hoje, no Brasil, os/as 
LGBT se constituem como cidadãos “de segunda 
classe”, que, em decorrência do exercício de sua 
sexualidade diferenciado da maioria, não possuem, 
em absoluto, direitos civis.

A realidade da maioria da comunidade LGBT 
continua marcada por rejeição e preconceito. 
A homofobia, a desconfiança, a desinformação 
predominam e são mais fortes do que tolerância, o 
respeito, e a aceitação da diversidade. A liberdade 
de expressão sexual é uma conquista que ainda não 
está garantida.

Nesse contexto, cabe ressaltar decisão inédita 
do Supremo Tribunal Federal que por unanimidade 
reconheceu a União Estável entre pessoas do 
mesmo sexo, como entidade familiar, a partir 
da interpretação da Constituição Federal e do 
Código Civil.  O ministro Ayres Britto argumentou 
que o artigo 3º, inciso IV, da CF veda qualquer 

discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que, 
nesse sentido, ninguém pode ser diminuído ou 
discriminado em função de sua preferência sexual. 
“O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, 
não se presta para desigualdade jurídica”, observou 
o ministro, para concluir que qualquer depreciação 
da união estável homoafetiva colide, portanto, com 
o inciso IV do artigo 3º da CF.

As eleições municipais de 2012 impõem a 
militância LGBT e ao PT o desafio de eleger 
executivos e parlamentares comprometidos com 
os direitos humanos e as demandas da população 
LGBT, promovendo em seus mandatos politicas 
públicas de promoção da cidadania LGBT e o 
combate as manifestações homofóbicas.

O pacto federativo deverá assegurar a 
inclusão dos governos municipais na política 
nacional de promoção da Cidadania LGBT e 
combate a violência homofóbica.

A promoção da cidadania da população LGBT 
depende muito dos governos locais, pois os 
municípios estão mais aptos que os estados e o 
governo federal para atuar permanentemente 
na prevenção da violência, por meio de politicas 
sociais de promoção da cidadania LGBT e combate 
a homofobia.  É essa a conclusão a que chegamos 
quando consideramos que a administração 
municipal interfere de forma direta e sensível 
nas condições de vida da população local. As 
Políticas Públicas no âmbito municipal tem de ser 
sinônimo de ações intersetorias. Para que as ações 
intersetorias de promoção da cidadania LGBT e 
combate a violência homofóbica de competência 
dos municípios sejam eficazes e alcancem o 
conjunto da população, é fundamental que elas 
sejam integradas e coordenadas. 
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2. GOVERNO DILMA,
AVANÇOS INSTITUCIONAIS E DESAFIOS NO 
CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT

Setorial de LGBT

Os avanços garantidos pelos governos do 
PT, com o Presidente Lula e agora com a 
Presidenta Dilma – Programa Brasil Sem 

Homofobia, Conferências Nacionais de Políticas 
Públicas LGBT, Coordenação LGBT na SEDH/PR, 
Conselho Nacional LGBT, campanha contra a 
lesbo/trans/homofobia, reconhecimento do nome 
social de travestis e transexuais no serviço público 
federal, política de saúde integral da população 
LGBT, reconhecimento do nome social de travestis 
e transexuais no SUS, Dia Nacional de Combate a 
Homofobia, etc – atendem grande parte da nossa 
demanda de institucionalização das políticas de 
combate à lesbo/trans/homofobia e de promoção 
da cidadania LGBT e tem servido de parâmetro 
para estados e municípios passarem a adotar 
políticas públicas para esse segmento da população 
brasileira.

Neste sentido, precisamos inicialmente 
reconhecer os Governos Petistas como os governos 
mais comprometidos com as demandas da 
população LGBT tanto em nível Executivo quanto 
em nível Legislativo. São os/as parlamentares 
petistas que de forma pioneira apresentam 
projetos de lei que reconhecem os direitos da 
população LGBT (vide PLC 122), são os nossos 
parlamentares que defendem publicamente 
a pauta de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais. Mesmo sendo o partido mais 
comprometido com o reconhecimento dos 
direitos de LGBT, no âmbito do Governo Federal é 
importante lembrar que integramos uma coalizão 
de partidos que, muitas vezes, não compartilham 
da mesma sensibilidade com relação aos direitos 
LGBT.  A disputa com relação ao reconhecimento 

da cidadania LGBT se dá dentro do Governo, com 
os partidos que compõem a base aliada, assim 
como acontece em outras matérias como o Código 
Florestal.

Além disso, ainda vivenciamos um momento 
de maior visibilidade de correntes políticas 
conservadoras representada por uma bancada 
evangélica fundamentalista que utiliza a pauta 
LGBT como forma de promoção. Essa tensão entre 
religiosos e militantes LGBT é explorado pela mídia 
e utilizado, muitas vezes, como barganha política, 
deixando muitas vezes o preceito constitucional do 
Estado Laico em segundo plano.

O PT precisa, perante seus militantes e perante a 
sociedade brasileira, reafirmar seus compromissos 
históricos com o reconhecimento da cidadania 
LGBT, com o Estado Laico e com os Direitos 
Humanos. O combate à violência homofóbica 
precisa estar entre as prioridades do Governo 
Federal com a realização de campanhas contra a 
homofobia, repressão à violência e aprovação de 
legislação que criminalize a homofobia. 

Em 2004, o governo Lula lançou o Brasil sem 
Homofobia - construído conjuntamente com 
as lideranças nacionais do movimento. Foi um 
plano inédito e impactante. Ações em vários 
ministérios, que influenciaram governos estaduais 
e municipais. Referências novas, apontando 
para a implementação de políticas afirmativas 
da cidadania LGBT e de combate à lesbo/trans/
homofobia. 

A pauta do enfrentamento à discriminação 
começou a ser incorporada na esfera 
governamental. 
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Esse acúmulo viabilizou, em 2008, outro 
avanço importante: a realização da I Conferência 
Nacional LGBT, com a presença do presidente 
da República na abertura. Várias outras políticas 
se concretizaram por iniciativa do governo 
federal, como a criação da Coordenação LGBT, 
do Plano Nacional de Políticas LGBT, do Conselho 
Nacional LGBT e do dia de combate à lesbo/trans/
homofobia. Para não mencionar o reconhecimento 
das uniões estáveis homossexuais no âmbito do 
Executivo - que depois seria referendado no STF 
- e do nome social das pessoas trans. Essas ações 
impactaram os governos das cidades e dos estados, 
além da sociedade como um todo, colaborando 
para criação de um clima favorável às políticas 
afirmativas da população homo, bi e trans. Mas, 
em 2010, a campanha eleitoral configurou um novo 
cenário. O obscurantismo religioso e o discurso 
homofóbico ganharam fôlego, adquirindo outro 
pesou no debate público, sobretudo interditando a 
agenda dos direitos das mulheres e LGBT. 

Assim, o governo Dilma - apesar de ter nomeado 
uma grande aliada da luta contra homofobia para 
a Secretaria de Direitos Humanos, a deputada 
federal Maria do Rosário - congelou, na prática, o 
aprofundamento das políticas afirmativas LGBT, 
iniciadas sob a batuta de Lula. 

Desde o já tristemente "clássico" episódio do 
veto ao “kit contra homofobia”, passando pelo 
pouco peso dado à II Conferência LGBT, até o veto 
ao filme da campanha anti-Aids voltado a jovens 
gays, terminando com as equivocadas falas do 
novo ministro da educação, o cenário mostra um 
governo federal pouquíssimo comprometido com 
a agenda das políticas públicas e direitos humanos 
LGBT.

Essa conjuntura está diretamente vinculada ao 
peso que os setores fundamentalistas cristãos - 
sobretudo evangélicos - ganharam no Congresso 

Nacional. O governo Dilma tem cedido às tais 
pressões conservadoras.

Mas, ceder à chantagem fundamentalista 
é totalmente diferente de realizar uma gestão 
"homofóbica". Se a presidenta não tem 
demonstrado entusiasmo para enfrentar pressões 
e aprofundar o combate à homofobia, tão pouco 
pode ser classificada como uma gestora retrógrada, 
que se opõe por princípio a essa agenda. A 
nomeação da primeira ministra abertamente 
bissexual e militante feminista para a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres não é de somenos 
importância.

É por isso que começa a ficar evidente a perda 
de foco e a confusão política de uma parte do 
ativismo LGBT. Se a frustração com o governo 
Dilma é totalmente justificada, o campeonato de 
baixarias, a mal disfarçada misoginia e sectarismo 
não o são. 

Obviamente que grande parte dos ataques 
desproporcionais à Dilma são alimentados pelas 
convicções partidárias seja pelo vínculo ideológico 
de uma parte dos militantes com a extrema 
esquerda (PSOL), seja por pela adesão de outro 
setor à direita liberal (PSDB).  

Entretanto, muitos/as ativistas de boa fé 
se deixam levar pelo “fígado” e ignoram o 
contexto maior, deixam de fazer análises serenas 
e desconsideram a complexidade da atual 
conjuntura. Os ataques à laicidade estatal no Brasil 
são contínuos, não começaram agora e não se 
limitam à pauta da cidadania LGBT.

Política é correlação de forças. E, infelizmente, 
vivemos uma onda conservadora de grandes 
proporções. Brincar de falar mal de Dilma ou 
chamar o PT de “homofóbico” não vai ajudar em 
nada a superação do quadro atual.

Camiseta - Setorial LGBT PT
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3. DIRETRIZES PARA O
GOVERNO DILMA 

O Governo Federal tem papel fundamental na indução de 
Estados e municípios a adotar politicas públicas afirmativas. É 
preciso que elas comecem a se tornar um embrião de sistema 
articulado, nos três níveis da federação. Sem politicas em cada 
cidade e em cada unidade da federação, não é possível avançar 
de forma consistente na promoção dos Direitos Humanos desta 
parcela da população. Esse é um dos desafios para o próximo 
período e que pode estar incorporado à pauta do Conselho 
Nacional LGBT, junto com o Balanço do Plano Nacional. 

É preciso avançar na institucionalização das políticas de 
combate a homofobia e promoção da cidadania LGBT e, ao 
mesmo, tempo, e é urgente romper a inércia legislativa e incluir 
essa população no marco legal brasileiro. 

A II Conferência Nacional LGBT foi um importante momento 
de debate com a sociedade civil e os governos para avaliar as 
políticas públicas em andamento, obstáculos atuais e apontar 
caminhos para um salto de qualidade. O conjunto do Governo 
Federal deve absorver com centralidade as políticas afirmativas 
LGBT. 

O Governo Dilma deve considerar prioritária em sua pauta 
programática junto ao Congresso Nacional, a aprovação do 
PLC 122.  O núcleo político do governo federal deve estar 
comprometido em fazer deslanchar esse projeto no Senado. 
Não podemos mais esperar, nem ficarmos reféns da bancada 
fundamentalista. Direitos Humanos da população LGBT não 
pode ser relativizado, nem ser moeda de troca nas negociações 
políticas.

Coordenadores do Setorial LGBT PT
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4. AGENDA LEGISLATIVA E A
BANCADA PETISTA NO CONGRESSO

Ao pensar uma analise da agenda legislativa em 
prol dos direitos humanos e cidadania da população 
LGBT e a composição e atuação da bancada do 
partido do trabalho no Congresso Federal se faz 
necessário resgatarmos duas questões: A atuação 
do Partido dos Trabalhadores antes e depois da 
ascensão ao poder, e as determinações político-
filosófica do partido para o tema.

Historicamente a atuação do PT no Congresso 
Nacional é marcada pela contribuição, promoção 
e garantia dos direitos humanos. Durante a 
Constituinte de 1988 nossos parlamentares 
organizaram uma grande articulação para a 
transformação de nossa Carta Magna, fazendo 
com que a mesma pudesse ter o título de 
Constituição cidadã. Mesmo tendo clareza que 
alguns segmentos da população, como os LGBT, 
não possuem direitos específicos no texto, os 
princípios constitucionais definem que todos são 
iguais perante a lei, não permitindo qualquer 
discriminação, e que a prevalência dos direitos 
humanos devem ser garantias tanto em território 
brasileiro quanto em nossa atuação em nível 
internacional.

Mesmo com as garantias asseguradas 
constitucionalmente o Estado imbuído do poder 
jurisdicional apresenta limitações em atender as 
demandas da sociedade com rapidez e eficácia, 
exigindo assim a produção de legislações 
específicas. Mais uma vez a bancada do PT 
saiu a frente, capitaneando a apresentação e 
aprovação, nas ultimas 3 décadas, de proposições 
legislativas do porte do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, da Lei Maria da Penha, e da Lei 7.716, 
mais conhecida como a Lei de criminalização do 
Racismo.  Além da legislação, o PT teve importante 
papel para o estabelecimento de espaços 
institucional, promovendo políticas de direitos 
humanos, como as comissões de direitos humanos 
e minorias das duas casas, e da comissão de 
legislação participativa da Câmara dos Deputados. 
Todo esse trabalho, com exceção da Lei Maria da 

Penha, foi realizado antes da primeira eleição de 
Lula a presidência, ou seja, quando o PT estava na 
oposição, e que apesar de tal conseguia aprovar 
grande parte das demandas ligadas ao tema.

A partir da posse de Lula é notória a mudança de 
prioridades na atuação de nossos parlamentares. 
Se antes era certo que a presidência das comissões 
citadas fosse disputada pelos congressistas petistas, 
de lá para cá, a grande preocupação é assumir o 
controle das comissões de constituição e justiça, de 
orçamento e de infra-estrutura.  Aos poucos a CDH 
e CLP foram perderam a atenção necessária até ao 
ponto de termos o oportunista “religioso” Anthony 
Garotinho como presidente da CLP.  Esta comissão 
inclusive é o exemplo mais simbólico da falta de 
priorização de nossa bancada. Afinal exatamente 
no momento em que tínhamos maioria na casa, 
permitiu-se que fosse retirada a possibilidade de 
apresentação de emendas orçamentárias da única 
comissão que a sociedade civil organizada podia 
apresentar suas demandas diretamente. Com isso, 
a bancada petista acabou cedendo naquilo que 
parece ser, por definição estatuaria, e de outras 
dezenas de elaborações partidárias, a sua grande 
luta: a promoção da democracia, da igualdade e da 
justiça.  

Há de se questionar quais as bandeiras de 
luta que PT já aprovou em seus congressos e 
nas outras instancias deliberativas que estão 
servindo como norte para os parlamentares do 
PT efetivamente. Afinal, garantimos em todos os 
espaços de deliberação que o combate à lesbo/
trans/homofobia e a promoção da cidadania de 
LGBT é uma luta de todos os filiados, especialmente 
daqueles que estão em espaço de representação. 
Porém não é isso que acontece, inclusive 
observamos que através de setorial de mulheres 
conseguiu-se a retirada de dois parlamentares que 
legislavam contra tais deliberações. 
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A heterogênea composição política dos 
congressistas petistas não parece refletir a 
promoção e respeito às diversidades defendidas 
e aprovadas por nós. Com o partido no poder 
nos últimos três mandatos presidenciais 
houve um aumento significativo de filiações e 
candidaturas eleitas, que parecem demonstrar 
que a representação política para a sustentação no 
poder é a prioridade em detrimento das questões 
históricas de nossa luta.  Serve como exemplo o 
fato de nosso Governo ter maioria durante quase 
todos os últimos 09 anos no Congresso Nacional, 
e de que quase a totalidade das proposições 
legislativas voltadas as demandas de LGBT tenham 
sido apresentadas por parlamentares petistas, e 
ainda assim não conseguimos a aprovação final de 
nenhuma das proposições.

Se antes era prática comum de nossos 
parlamentares a apresentação de proposições 
legislativas como as emendas ao orçamento da 
União para a realização de políticas públicas de 
combate à lesbo/trans/homofobia e promoção da 
cidadania, hoje o que encontramos são emendas 
especificas para ações governamentais pontuais 
e projetos a serem executados por entidades da 
sociedade civil organizada.  O interesse por assumir 
o papel de incentivadores das políticas públicas, 
bem como o de fiscalizadores da implementação 
e execução das mesmas parece ter diminuído 
gradativamente.

A constatação de que a cada legislatura que 
se renova, há uma redução de parlamentares 
que abordam com qualidade e empenho esse 
tema é algo preocupante e necessita de reação 
imediata.  O quase isolamento que parlamentares 
como Iara Bernardes, o então petista Luciano 
Zica, Cida Diogo e Fátima Cleide enfrentaram 
durante seus mandatos, e atualmente de Érika 
Kokay, quando da defesa desse tema, é outro 
elemento que demonstra a dificuldade real da 
concretização das lutas de direitos humanos no 
atual partido dos trabalhadores. É grave saber 

que a lista de parlamentares que aderiram a 
frente parlamentar LGBT não é divulgada a pedido 
dos próprios parlamentares que tem receio de 
sofrerem retaliações caso isso aconteça. Estamos 
diante de uma repressão à liberdade de expressão 
e enfraquecimento da luta LGBT.

O Congresso Nacional parece viver um 
dos momentos mais fisiologistas desde a 
redemocratização brasileira.  A grande maioria 
das proposições tem sido aprovada ou rejeitada 
quando da definição das barganhas políticas. 
Os debates político-filosóficos foram deixados 
de lado para parlamentares apregoarem 
louvores religiosos encardidos de preconceitos 
e manipulações para a manutenção de 
seus feudos eleitorais, ou para a defesa 
dos interesses das grandes corporações 
desenvolvimentistas e exploradoras dos 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Para composição de uma agenda parlamentar 
que possa defender e aprovar proposições 
que garantam a criminalizem atos homo-les-
transfóbicos, bem como assegurem os direitos 
civis, previdenciários, patrimoniais e de família 
da população LGBT é preciso que o Partido dos 
trabalhadores retome seu papel protagonista 
na luta por direitos humanos. Vivemos mais 
um momento intenso na disputa de projeto 
de sociedade, como dever de casa interno 
não podemos mais aceitar que cada vez mais 
conservadores se aproximem do PT e que ao invés 
de cumprirem, no caso dos parlamentares, suas 
obrigações constitucionais de trabalhar para a 
promoção de uma sociedade que representam, ao 
contrário, tentam inverter discursos e afirmar que 
outros poderes estão assumindo as atribuições do 
legislativo.
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5. CONSTRUÇÃO DO
SETORIAL LGBT E AS TAREFAS PARA 2012

O Núcleo de Gays e Lésbicas do PT surgiu 
em 1993 em São Paulo. Contudo, desde o 
Encontro Nacional de 1981, o PT já tinha 
posições evidentes na defesa da população 
LGBT. Nestes anos todos, foram diversos 
os encontros, resoluções de diretórios 
e congressos reiterando os direitos da 
população LGBT.

Em 2001, a Secretaria Nacional de 
Movimentos Populares do PT realizou a I 
Plenária Nacional LGBT do PT, constituindo 
nosso setorial. De lá para cá, todos os anos 
temos realizado plenárias nacionais na 
véspera da Parada do Orgulho LGBT de São 
Paulo. Nestas plenárias, são construídas 
diretrizes e encaminhamentos para os 
militantes LGBT petistas.

A partir do trabalho dos/das militantes 
LGBT, a cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais tem se colocado 
como uma questão de grande importância 
no contexto social brasileiro e o PT, estando 
no Governo Federal e considerando a sua 
dimensão na política nacional, precisa estar 
preparado para esse debate.

Passados 11 anos desde nossa primeira 
plenária nacional LGBT em 2001, em que 
caminhamos num diálogo permanente com 
as instâncias do partido em articulação com 
os diversos setores dos movimentos sociais 
organizados ou não. Cabe-nos agora, em 
nosso novo encontro, traçar metas rumo ao 
enfrentamento de novas barreiras antes não 
vividas em nossa militância partidária e social.

O cenário de militância no início desde 
século era basicamente circunscrito a nossa 
visibilidade, convencimento de nossos 
ativistas partidário nos diversos setores de 
atuação e a construção de nossa militância 
junto a setores sociais e institucionais, 
governamental ou não, na questão mais 
ampla do que era a afirmação social da 
questão LGBT.

Passamos do processo do entendimento 
da conceituação do que são as orientações 

sexuais e identidades de gênero, tendo em 
vista que esta pode ser constantemente 
construída e reconstruída, a partir do 
momento em que vivemos em plena 
transformação do ponto de vista de nossas 
construções de identidade e estas, por sua 
vez, são sempre mutáveis e sociologicamente 
construídas, às lutas por afirmações em 
igualdades e direitos dentro de um estado 
equânime e democrático.

Se as questões de identidade se renovam 
constantemente ou podemos entendê-las 
como infinitamente diversa, a luta por um 
estado democrático de direito e respeito às 
diferenças não deveria partir desta mesma 
lógica, ou seja, o respeito à diversidade sexual 
deveria ser princípio único, assim como a 
aceitação a qualquer outra diversificação 
social. Mas isto não acontece. Se partirmos de 
um estado brasileiro calcado na religiosidade 
como preceito “de uma moral” e que 
esta moral enseja uma visão teocrática e 
dogmática que não respeita a diversidade 
das orientações sexuais e de identidades de 
gênero, constituímos aí o grande “nó” de 
nossa militância partidária.

A redemocratização em nosso país vem de 
poucos anos, saímos de um País colonizado, 
escravizado, de uma economia agrária à 
industrialização dos anos 30 e 40 e outra 
mais ampla a partir dos anos 60. Levamos um 
“golpe” com a ditadura militar que retirou e 
limitou muitos de nossos direitos e garantias 
individuais.

No início dos anos 1980 começa a 
redemocratização, as liberdades começam 
a ser retomadas, o movimento sindical 
cresce e é o pioneiro na luta pelos direitos 
da classe assalariada. E fruto dele, nasce 
o Partido dos trabalhadores com setores 
mais progressistas em nossa sociedade, 
inclusive uma ala religiosa progressista que 
fora muito importante neste processo de 
redemocratização do País.
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O núcleo de Gays e Lésbicas 
do Partido dos trabalhadores 
nasce em 11 de junho de 1992. 
Pouco mais de uma década da 
fundação do Partido, a questão 
da homossexualidade começa 
a ser discutida, muito que 
timidamente, nas fileiras do 
partido.

Mas o século muda e nossa 
luta continua. Não em um 
cenário que imaginávamos nos 
anos 90. Há um paradoxo. O 
movimento se visibiliza, ganha 
espaço na sociedade, alguns 
direitos diante de nossa luta. 
Mas os setores conservadores 
e fundamentalistas também se 
colocam à vista.

Um fundamentalismo 
obscurantista ressurge e tenta 
intimidar a sociedade, se dizendo 
contrário às liberdades sexuais, 
aos direitos reprodutivos e de 
direito do próprio corpo. Neste 
enfrentamento o Setorial LGBT 
do PT se depara na atualidade.

Dentro da redemocratização 
elegemos um presidente vindo 
do proletariado, também o 
sucedemos com uma mulher 
no poder máximo da nação, 
que convive a cada dia com 
as adversidades de manter a 
democracia, as liberdades e os 
direitos individuais e coletivos, 
diante de um setor social mais 
reacionário e conservador.

Aqui entra cada vez mais a 
importância de nosso setorial, 
dialogar com o partido para 
que compreenda cada vez mais 
a nossa diversidade e que esta 
não se contrapõe a qualquer 
outra liberdade. Que acima de 
tudo vivemos num estado laico, 
onde não cabe divergências de 
concepções religiosas ou de 
pensamentos para tolhi qualquer 
outro direito.

Para isto temos algumas tarefas neste 
enfrentamento já em 2012:

• Atuação maior dentro dos setores do partido, 
principalmente nas áreas de formação e nas 
macrorregiões.

• Diálogo com outras secretarias como combate 
ao racismo, mulheres, juventude, Pessoas com 
deficiência.

• Interlocução ampliada com as instâncias onde 
o PT tem governabilidade: Municípios, Estados e 
Federação.

• Diálogo com as Três instâncias de poder: 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Estas com 
maior ênfase por tratar diretamente com as 
legislações e execução de ações e planos à 
população LGBT.

Por isto, entramos em nosso 12º encontro 
(plenárias), como objetivo único de nos 
fortalecermos. Temos uma atuação jovem 
dentro do partido em comparação com outros 
segmentos, mas não menos importante. Temos 
que unir forças em nosso encontro. E o que 
nos uni? O combate a lesbo/trans/homofobia! 
Fruto do machismo e da lógica do racismo. 
Se a homofobia é estruturante, temos que na 
transversalidade convencer os demais setores 
progressistas e traçarmos objetivos no combate 
a qualquer forma de violência física, moral e de 
cerceamento de direitos.
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RELAÇÃO DO SETORIAL LGBT
COM OS MOVIMENTOS SOCIAIS

A luta pela cidadania plena abarca toda a dimensão 
humana. Face ao exposto é fundamental o diálogo e a 
interlocução entre os diferentes setoriais e movimentos 
organizados. A necessidade é de atendimento pleno à 
cidadania de milhões de brasileiros e brasileiras.

Diante disso, não podemos 
focar nossas discussões apenas 
em determinadas políticas 
públicas específicas do 
movimento LGBT e desconhecer 
a luta do movimento social 
brasileiro. É fundamental 
articularmos com as diversas 
lutas de mulheres, negras e 
negros, jovens, estudantes, 
trabalhadoras e trabalhadores, 
pessoas com deficiência, 
pessoas idosas, pessoas 
vivendo com HIV/AIDS e a luta 
pela livre orientação sexual e 
identidade de gênero, buscando 
o fim da violência lesbo/trans/
homofóbica e a promoção da 
cidadania LGBT.

Nesta direção, é essencial 
buscar a parceria efetiva com 
o movimento de mulheres, 
reforçando a luta pelo 
Estado laico e pelo direito à 
autodeterminação dos nossos 
corpos, à vivência plena de nossa 

sexualidade, ao acesso à saúde 
pública e à garantia de nossos 
direitos sexuais e reprodutivos.

Da mesma forma, temos que 
buscar maior articulação com 
o movimento sindical. Os LGBT 
também são trabalhadores e 
trabalhadoras, que têm direitos 
trabalhistas e previdenciários 
muito específicos. E nossa luta 
neste campo precisa ser uma 
bandeira trabalhista pelo fim do 
assedio moral as pessoas LGBT e 
pelo reconhecimento dos casais 
homoafetivos, alem de focar 
uma campanha pelo trabalho 
descente as pessoas LGBT em 
especial as pessoas transexuais e 
travestis.

O movimento pela igualdade 
racial é outro parceiro 
fundamental. Efetivar parcerias 
com o movimento negro no 
combate à homofobia é possível 
e deve nos levar também a 
assumir a luta contra o racismo.

 e deve nos levar também a 
assumir a luta contra o racismo.

Por fim, outro desafio é 
darmos um salto qualitativo 
na relação com o movimento 
de direitos humanos. Afinal, 
a rigor, o movimento LGBT é 
um movimento de garantia de 
direitos fundamentais da pessoa 
humana. Os direitos humanos 
são universais e integrais. 
A livre orientação sexual e 
identidade de gênero são 
direitos fundamentais de cada 
ser humano.

Os setoriais sempre 
foram organismos de diálogo 
permanente com a sociedade 
na busca pela democracia 
partidária. Diante disso, é 
necessário o fortalecimento das 
bases e dos movimentos sociais 
que sempre foram a marca 
fundamental do PT.

Ainda, diante de uma 
sociedade em disputa, a 
conquista da opinião pública 
para consolidação do projeto 
petista é uma das principais 
tarefas para esta setorial, a 
partir da mobilização social, da 
organização e do fortalecimento 
das lutas sociais.
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REFORMA POLÍTICA
Os militantes petistas do setorial LGBT estão hoje inseridos nos diversos movimentos sociais, 

principalmente no movimento LGBT. Precisamos ter a avaliação de que este debate sob a ótica socialista, 
do ponto de vista dos direitos sexuais como direitos humanos é uma construção coletiva fortemente 
elencada por nossos militantes.

Contudo, a progressiva apropriação de nossas bandeiras pela direita conservadora, usando nosso 
debate, meramente para atacar o governo Petista nos avanços barrados pela pressão dos conservadores e 
retrógrados fundamentalistas, que usam falsamente a religião para legislar, distante do verdadeiro dever 
dos representantes do Estado brasileiro, que é representar o direito de todas e todos.

A reprodução do discurso conservador no Brasil e no mundo traz graves conseqüências para a 
democracia. Partindo da perspectiva das conquistas universalizadas, as recentes adesões a um projeto 
político de igualdade de direitos a população LGBT no Brasil e no mundo ampliam um horizonte favorável a 
democracia, bem como as próprias intervenções da ONU e organismos internacionais.

A pesar de nossas conquistas ainda dependerem do executivo e do judiciário, esse passo não pode ter 
sua importância descartada, nem tão pouco recebida como prêmio, mas precisa ser vista como fruto da 
mobilização social, da organização e da luta travada no dia-a-dia de nossos militantes e de nosso povo 
LGBT. Precisamos lembrar que nada nos é dado por mera simpatia, mas pelo reconhecimento de nossas 
bandeiras.

O Brasil ainda tem pequenas referências na democracia, pois este é ainda, um processo recente, isso 
a torna um processo em construção, e deste modo, pode ser moldada pelas experiências corretas, que 
garantam a participação e sua renovação.

O caminho da democracia participativa, iniciado no governo lula, ainda precisa ser consolidado, 
e somente a partir da reforma política no Brasil poderemos seguir ampliando o poder do eleitor/a e 
tornando novas conquistas possíveis. Muitos países já passaram pela reforma política e hoje possuem um 
modelo mais próximo do povo e que fortalecem os partidos e seus projetos políticos em oposição ao que 
ocorre hoje no Brasil com uma pratica voltada a imagem do/a candidato/a.

Neste âmbito o Setorial LGBT afirma seu compromisso na luta 
por uma reforma política capaz de ampliar a participação e a 
transparência no processo eleitoral, deste modo defendemos:

• O voto em lista fechada e preordenada;

• Financiamento público de campanha;

• Ferramentas de participação popular (plebiscito, conselhos, leis de iniciativa popular e etc.);

Para o partido defendemos:

• Reconhecimento de homens e mulheres transexuais para composição paritária levando em 
conta a identidade de gênero;

• Cotas de 10% para LGBT na composição de chapas e instâncias partidárias (Grupos de 
trabalho, chapas, colegiados, conselhos, coletivos e direções municipais/estaduais/nacional);

Setorial de LGBT
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• I Seminário Nacional de Planejamento do Setorial 
LGBT: Realização do planejamento do Setorial 
Nacional LGBT com os representantes dos Setoriais 
Estaduais e com os representantes dos estados que 
não atingiram corum.

• Reuniões com bancadas parlamentares (Senado 
e câmara federal): É dever da gestão 2012/2013 
estabelecer o diálogo entre a bancada da Câmara 
Federal e Senado sobre a pauta LGBT.

• Fomentar o debate de identidade de gênero 
dentro do PT;

• Ampliação da organização dos petistas LGBT nos 
estado que ainda não possuem setorial;

• Dialogar e pautar para dentro do governo o 
projeto político do setorial LGBT no âmbito da 
conquista de políticas públicas e para os planos de 
governo 2013 e 2014;

• Mapeamento dos LGBT do PT: Levantamento 
dos LGBT em demais setoriais e elaboração de 
estratégias de adesão o setorial LGBT e parceria 
com secretarias e outras setoriais;

• Eleição do representante para composição do 
coletivo da Secretaria de Combate ao Racismo;

• Contribuir na organização dos militantes petistas 
LGBT dentro dos movimentos sociais;

• Organização do setorial para o PED2013

• Elaboração de estratégia de participação e 
organização das setoriais;

• Campanha de filiação e adesão o setorial;

• Mapeamento da participação LGBT nos estados 
e municípios; Proposta de composição de 10% na 
chapa do PED2013 e nos diretórios. 

PLANEJAR O SETORIAL PRA AVANÇAR NA LUTA:

Para cumprir essas e outras tarefas, apresentamos abaixo, a chapa:

“UNIDADE PETISTA NA LUTA CONTRA A HOMOFOBIA
Construindo um Brasil Sem Homofobia e juntar, cada 
vez mais, a estrela ao arco-íris”

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
Carlos Alberto Monteiro Alves
Phamela Godoy
Renata Lima da Silva
Rivania Rodrigues da Silva
Wesley Francisco da Silva
Mitchelle Benevides Meira
Azilton Ferreira Viana
Clovis Arantes
José Cleudo Gomes
Janaína Barbosa de Oliveira

Membro Suplente:
Julian Rodrigues
Maria Isabel Sá
Leila Íris Borges da Cruz
Michela Ingred Pereira Galvão
Leyse da Cruz Ferreira
Bárbara Elcimar Alves
Wládia Fernandes Verçoza
Adriani da Silva Sampaio
Márcia Regina Marçal
Marcelo Brito de Carvalho

Coordenador:
José Marcelo do
Nascimento
Alagoas
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VIII) Setorial de Pessoa com Deficiência

Balanço:
 
Teve encontros em 12 Estados mais o Distrito Federal: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 250 militantes e elegeu 49 delegados. 
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 65 pessoas.

"Um Brasil Decente 
Não Discrimina 

Nenhum de Seus 
Filhos"

TESE UNIFICADA:

Quero convocar todos os que desejam o bem do Brasil a se unirem 
em torno de um programa de mudanças corajosas e responsáveis 
para o nosso país. É preciso agir com ousadia, determinação e 
criatividade em defesa dos interesses e das necessidades de nosso 
povo. É indispensável olhar com carinho para a nossa gente, 
buscando construir um país mais justo e mais solidário. É com essa 
perspectiva que assumo um compromisso: se for eleito Presidente 
da República, vou desenvolver e executar políticas públicas voltadas 
para o bem-estar das pessoas com deficiência. Políticas que, acima 
de tudo, criem oportunidades para que esses milhões de homens e 
mulheres possam viver com dignidade.

Luis Inácio Lula da Silva - Setembro de 2002

“

“
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nós, do Setorial Nacional de Pessoas com Deficiência, 
elaboramos esta Tese, considerando ser este um ano 
eleitoral, com o objetivo de apresentar ao Partido 
dos Trabalhadores, uma proposta de construção da 
mudança paradigmática, representada pela qualificação e 
consolidação de uma Política Nacional para a Pessoa com 
Deficiência.

Imprimindo a marca do novo a partir de uma 
concepção democrática e popular, tal Política deve 
questionar a visão e os valores tradicionais acerca das 
formas como Estados e Municípios ainda concebem e 
atuam em suas políticas públicas voltadas para estas 
pessoas.

Vivemos um momento de singular significado histórico 
no Brasil, pois no ano de 2010, o povo brasileiro elegeu, 
pela primeira vez em sua história, uma mulher para 
presidir este país. Na conjuntura atual, em que vários 
atores sociais, representantes das elites, ainda teimam em 
impor a concepção de que a história do Brasil se reduz aos 
512 Anos de colonização, nós, ao contrário, reafirmamos 
nossa convicção na história da resistência negra, índia, 
feminina e popular, ou seja, dos povos e dos setores 
excluídos desse processo civilizatório.

Neste sentido, o Setorial Nacional de Pessoas 
com Deficiência – SNPCD propõe e reafirma aos/às 
parlamentares e governantes e candidatos/as a cargos 
executivos e legislativos em todos os níveis, uma reflexão 
frente a nossa realidade. 

A presente Tese está composta por duas partes. 
A primeira, mais teórica, busca informar sobre a 
problemática geral das pessoas com deficiência, e 
a segunda, com algumas diretrizes mais concretas, 
objetivando a apresentação de idéias, visando o 
aprimoramento da Política Nacional da pessoa com 
deficiência.

• 
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1. O GOVERNO POPULAR, AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Setorial de Pessoa com Deficiência

No marco da formação econômico-social do capitalismo e, mais 
especificamente na sociedade brasileira, que tem dentre suas 
características constitutivas tanto no seu processo de formação 

histórica quanto na sua dinâmica social dos dias de hoje, os aspectos 
de ser elitista, preconceituosa e discriminadora, a questão das pessoas 
com deficiência destaca-se como um singular caso de exclusão social.

Trata-se de um caso de dupla 
exclusão, que aqui é entendida como 
restrição ou impossibilidade de 
acesso aos bens sociais, incluindo-se 
aqueles relacionados com uma vida 
independente e auto-sustentada. A 
primeira e principal exclusão advém dos 
próprios mecanismos constitutivos da 
sociedade capitalista, em especial nos 
países periféricos e subdesenvolvidos, a 
de relegar extensos, senão majoritários 
contingentes populacionais a uma 
condição de miséria absoluta, ou, no 
máximo, de subsistência. A segunda 
exclusão é devida a condição da pessoa 

ter uma "diferença restritiva" nas áreas 
física, sensorial, cognitiva ou ainda 
comportamental, que situam-se em 
desacordo com os padrões estabelecidos 
como produtivos, eficientes, funcionais 
ou mesmo de beleza. Essa questão da 
"desconformidade" com os padrões, 
obviamente não é específica para as 
pessoas com deficiência, da mesma 
forma e com as especificidades de 
cada caso, ela também atinge outros 
setores excluídos socialmente: negros, 
mulheres, homossexuais, entre tantos 
outros.

87



1. 1

Porém, diferentemente dos demais setores excluídos, para os quais há um nível de discussão e de 
denúncia das opressões, bem como um movimento social organizado e articulado em diversos níveis 
que, se ainda não são suficientes para a superação das respectivas exclusões, já constituem um patamar 
de visibilidade social mínimo, com as pessoas com deficiência, isso ainda não ocorre nesta proporção, 
acarretando, portanto entraves adicionais para a eliminação da exclusão.

De fato, advindas das próprias limitações das suas diferenças restritivas, somadas a inadaptação do 
meio social (espaço construído, meios de transporte, acesso à educação, etc.) e agravadas, sobretudo 
por uma visão e uma prática social assistencialista e paternalista com as quais suas questões são 
tradicionalmente entendidas  e tratadas, as pessoas com deficiência têm sido historicamente objeto da 
ação e da piedade sociais. Essa condição, de "não-sujeito" da sua vontade, começa pouco a pouco a ser 
superada através das lutas de seus diversos movimentos sociais organizados, que no Brasil remontam a 
cerca de quatro décadas e que, em que pese  terem obtido significativos avanços recentes, ainda não é 
suficiente para romper com o senso comum arraigado há séculos, senão milênios.

Pessoas com Deficiência: quem são e quantas são?

Estas perguntas básicas têm sido insistentemente 
formuladas, sem que ainda tenham sido 
satisfatoriamente respondidas. Qualquer 
planejamento, quer seja a partir de um simples 
projeto, quer principalmente seja por parte dos 
governos na elaboração de suas políticas públicas, 
deve buscar responder essas indagações. Propomos 
assim, que os governantes assumam o compromisso 
de realizar tais ações e políticas. A título de 
introdução, uma vez que foge ao objetivo da 
presente Tese aprofundar essa discussão, podemos 
apontar os seguintes indicativos. 

As pessoas com deficiência não formam um 
grupo homogêneo. Por exemplo, as com déficit 
intelectual, com deficiência visual, auditiva ou 
da fala, as que têm mobilidade reduzida, ou as 
pessoas com deficiência múltipla, todas elas se 
defrontam com barreiras diferentes, apresentam 
características diferentes e que devem ser 
superadas de maneiras distintas. 

A Organização Mundial de Saúde pontua que 
nos países subdesenvolvidos, em tempos de paz, 
cerca de 10% da população possui algum tipo de 
deficiência.

No Brasil, o IBGE, através do Censo Demográfico 
de 2010, em sua Tabulação Avançada, destaca 

a existência de aproximadamente 24% do total 
populacional, composto por pessoas com algum tipo 
de deficiência, o que equivale a aproximadamente 
45 milhões de habitantes, submetidos em sua 
maioria a brutais processos de exclusão social. Estes 
números dão a exata dimensão da importância de 
se ampliar no âmbito do Governo Federal e de se 
instituir, nos Estados e Municípios, uma Política 
voltada para as Pessoas com Deficiência.

Uma das características marcantes do ser 
humano é a diferença. Não existem duas pessoas 
iguais. É isso que torna cada indivíduo único. 
Encontramos dentre estas pessoas, uma enorme 
heterogeneidade de diferenças advindas de vários 
tipos de déficits ou lesões físicas, sensoriais e 
mentais, que evidenciam o fato de não constituírem 
tais pessoas um grupo, segmento ou outra 
denominação similar, quer do ponto de vista 
biológico, psicológico ou sociológico.

É importante frisar que, diferentemente de 
fatores como sexo e etnia, que se constituem 
em classificações humanas válidas do ponto de 
vista biológico, os padrões de "normalidade" são 
construídos socialmente e, portanto, variam no 
tempo e no espaço. O "normal" por conseguinte é 
uma concepção sociocultural e histórica.
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Políticas Públicas

A permanente discussão entre identidade e 
diversidade que a questão da diferença suscita, 
vem ao encontro do que hoje se debate em termos 
de construção de um modelo político e econômico 
que dê conta das complexidades existentes e 
prementes em todas as áreas da vida humana, 
que demandam ações e políticas específicas. 
Cada vez mais, questões como a relativização de 
dogmas e determinismos de toda ordem, a inclusão 
da singularidade dos sujeitos envolvidos, em 
contraposição à ênfase exagerada na coletividade 
generalizante e generalizadora, a descoberta do 
valor e da importância dos processos subjetivos 
(que, sabe-se hoje, tem forte caráter político) em 
oposição à supremacia das estruturas materiais e 
objetivas, enfim, são aspectos que a esquerda de 
todo mundo reflete a partir das tentativas já feitas 
por construção de um novo modelo político.

O Partido dos Trabalhadores, na 
contemporaneidade, tem em suas mãos o grande 
desafio de não deixar sucumbir o sonho da 
construção de uma sociedade pautada em relações 
solidárias e justiça social, e ainda mais, de construir 
efetivamente os mecanismos para a reversão do 
quadro de exclusão social e das práticas autoritárias 
que predominam nas sociedades, em todos os 
níveis de governo.

A luta que se iniciou com um grupo de pessoas 
com deficiência contra a segregação social tem 
os mesmos preceitos da luta pela desconstrução 
de valores éticos que sustentam e legitimam a 
sociedade capitalista, pautada na desigualdade 
social. Colocando um ser humano contra o 
outro, privilegiando uma capacidade produtiva 
massificada, num jeito cartesiano de pensar 
modelos economicamente produtivos, mata a 
singularidade e a subjetividade.

A transformação social e a mudança cultural, 
necessárias neste caso, não são meramente 
ações a serem feitas, não se constituem num 
fenômeno espontâneo. Necessitam de políticas 
públicas conseqüentes, intersetoriais e articuladas, 
que contemplem as diversas dimensões da vida 
humana. Aqui não se trata de uma questão de 
assistência social, apesar de incluí-la. É, sim, uma 

questão de educação, saúde, cultura, trabalho, etc. 
É uma questão de cidadania e de acesso universal a 
todos os bens e serviços disponíveis à sociedade.

Inclusão social, igualdade, no sentido de 
equiparação de oportunidades, tampouco, é uma 
aglutinação de seres diversos numa multidão sem 
intercâmbio ou crescimento para qualquer uma das 
partes. Necessita de vontade política, pois não se 
sustenta por decreto.

Em uma sociedade de massas como a nossa, as 
políticas públicas têm que necessariamente assumir 
a condição de serem "políticas generalistas", no 
sentido de atender o maior número possível de 
situações. Acontece que essa condição as faz não 
atender, ou atender precariamente, aqueles que, 
por possuírem "diferenças" em relação ao padrão/
norma, requerem procedimentos e adequações 
específicas, independentemente dos valores a 
serem gastos ou do número de  pessoas a serem 
atendidas.

Se ponderarmos as considerações anteriores 
quanto ao número de pessoas com deficiência e 
acrescentarmos que elas, via de regra, não vivem 
sozinhas, ou seja, têm família, amigos, etc., ou seja 
estão inseridas, em que pese as precariedades 
dessa inserção, na vida comunitária e social, 
veremos que, se elas constituem uma "minoria" 
social, é tão somente do ponto de vista de acesso às 
oportunidades e ao poder, e nunca em seu aspecto 
numérico.

Esta constatação, por si só, justifica a 
necessidade de adequação das políticas públicas, 
no sentido de dotá-las de condição de atenderem 
às demandas da população real, quer seja com 
deficiência ou não.

Porém, como conseqüência de nosso ainda 
precário estágio de desenvolvimento social, além 
da herança cultural que relega para as pessoas com 
deficiência um papel absolutamente dependente 
e subordinado nesse processo, as políticas sociais 
tradicionais reservam e canalizam para a Assistência 
Social as demandas dessa área. Ainda é dominante 
o senso comum que entende que essas demandas 
são restritas à área desta política pública.
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A Assistência Social é, sem dúvida, uma 
importante Política para as pessoas com deficiência, 
uma vez que nossa realidade perversa e excludente, 
coloca um imenso contingente populacional na 
faixa da pobreza absoluta, para quem a Assistência 
Social, construtiva e transformadora, tem um 
amplo campo de trabalho. O erro é limitar todo um 
conjunto de políticas voltadas para a questão das 
pessoas com deficiência, que no seu conjunto tem 
um extraordinário poder questionador da sociedade 
capitalista e de seus valores culturais e simbólicos, 
a uma questão meramente assistencialista, sendo 
portanto dever do Poder Público implementar 
mecanismos para essa quebra de paradigma. 

Se, como objetivo máximo, as pessoas com 
deficiência almejam Igualdade de Oportunidades, 
Plena Participação, Protagonismo, Vida 
Independente e Auto-suficiência Econômica, 
visando passarem a ser cidadãs produtivas e 
inseridas na vida social, cabe ao Estado, em todos 
os seus níveis de governo, como impulsionador 
e regulador das relações sociais, promover essa 
transição. Portanto, é imperativo que deixe de 
ter a postura ambígua que tradicionalmente 
o tem caracterizado, por um lado afirmando a 
vida independente como meta e, por outro lado, 
construindo significativos obstáculos para a sua 
concretização.

2. QUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UMA POLÍTICA
VOLTADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Esta parte é constituída pelas seguintes diretrizes:

1) Articulação das ações em todas as áreas da Administração pública;

2) Participação das pessoas com deficiência e seus familiares ou 
responsáveis, por meio de suas entidades representativas, no 
planejamento, execução e avaliação da Política, através dos órgãos de 
controle social, especialmente os conselhos de defesa de direitos das 
pessoas com deficiência;

3) Definição, regulamentação e implementação da legislação relativa aos 
direitos das pessoas com deficiência;

4) Criação de órgãos de articulação e gestão de políticas para as 
pessoas com deficiência, garantindo o protagonismo destas, bem 
como de conselhos de defesa de direitos, assegurando condições para 
sua  manutenção e  funcionamento, bem como o fortalecimento dos 
Conselhos já existentes;

5) Adoção, por parte dos Estados e Municípios, em cada uma das suas 
políticas públicas setoriais, dos preceitos contidos no "Programa de Ação 
Mundial para as Pessoas com Deficiência" da Organização das Nações 
Unidas – ONU e na Convenção Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência.
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A Política a ser executada nas três esferas de governo deve 
se estruturar a partir de 3 eixos:

1) acessibilidade universal, com o protagonismo das pessoas com 
deficiência.

2) articulação e implementação de redes de serviços; e

3) participação da sociedade na elaboração das políticas e no controle 
de sua implantação e execução cotidiana.

Entendendo que as políticas sociais em um Governo Democrático e  Popular devem se 
fundamentar nos eixos Afirmação de Direitos e Inclusão Social, nossa proposta de Políticas 
públicas para as Pessoas com Deficiência pode ser resumida em Inclusão, Protagonismo  e 
Integração Social, Respeitando às Diferenças e garantindo a Equiparação de Oportunidades.

Propostas para a construção de uma política para as pessoas com deficiência.

Ações a serem implantadas/implementadas:

1) Desenvolver programas 
voltados para a criação de centros 
de atendimento e reabilitação 
que incluam serviços de atenção 
nas áreas médica, social e 
de educação, com equipes 
multiprofissionais. Esses centros 
deverão também executar ações  
de orientação e mobilidade.

2) Promover campanhas 
permanentes sobre prevenção, 
direito das pessoas com 
deficiência e incentivo à doação 
de órgãos;

3) Descentralizar a concessão de 
órteses e próteses e estimular 
as iniciativas comunitárias de 
habilitação e reabilitação;

4) Estimular a realização de 
estudos e pesquisas e produção 
de equipamentos e tecnologias 
para uso das pessoas com 
deficiência;

5) Assegurar o direito à 
comunicação e à cultura inclusiva 
das pessoas com deficiência, com 
estímulo à produção de textos 
em formato acessível, e, na 
mídia, implementar programação 
legendada com Libras e 
audiodescrição;

6) Obrigatoriedade na execução 
de políticas públicas, com 
vistas a eliminação de barreiras 
atitudinais, arquitetônicas, de 
comunicação e informação, 
através da adequação dos 
transportes, prédios públicos, 

privados e logradouros;

7) Obrigatoriedade na eliminação 
de barreiras atitudinais, 
arquitetônicas e de  comunicação 
e informação em todas as 
edificações do Partido dos 
Trabalhadores, em nível nacional, 
distrital, estadual e municipal, 
bem como fomentar formação 
continuada,  através da Fundação 
Perceu Abramo, sobre a temática 
das pessoas com deficiência, 
garantindo em todos os eventos a 
acessibilidade universal;

8) Estabelecer diretrizes que 
incorporem as especificidades das 
pessoas com deficiência em todos 
os projetos habitacionais, bem 
como criar mecanismos para a 
sua fiscalização;
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9) Promover a igualdade 
de oportunidades, visando 
a qualificação profissional, 
garantindo a inserção, inclusão 
e adequação das pessoas 
com deficiência no mundo do 
trabalho, não permitindo que a 
Lei 8.213/91 (Lei de quotas) seja 
alterada, evitando-se retrocessos 
na política das pessoas com 
deficiência;

10) Criar mecanismos que 
estimulem as empresas a adequar 
seus métodos de trabalho, 
instalações físicas e transportes, 
visando a contratação de pessoas 
com deficiência, promovendo 
uma efetiva fiscalização destas 
contratações;

11) Implementar políticas de 
esportes, cultura e lazer para 
as pessoas com deficiência, 

com ênfase nas crianças e 
adolescentes;

12) Garantir educação inclusiva 
e promover formação continuada 
dos trabalhadores, qualificando-
os, Dotar os estabelecimentos 
de ensino de equipamentos, 
com pessoal de apoio com 
treinamento específico na área e 
disponibilizar material pedagógico 
adequado, assim como implantar  
classes hospitalares.

13) Implantar/implementar 
órgãos distritais, estaduais e/ou 
municipais, com poder político 
e financeiro  para a execução 
de ações, projetos e programas 
voltados para as pessoas com 
deficiência,  garantindo seu 
protagonismo e envolvendo 
pessoas comprometidas;

14) Implantar/implementar 
Conselhos Estaduais e/ou 
Municipais de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
objetivando o fortalecimento do 
controle social.

15) Avançar no processo político 
partidário, transformando 
o  setorial de pessoas com 
deficiência em secretaria 
nacional, com infraestrutura 
adequada, e sensibilizando os 
dirigentes petistas para esse 
tema; e

16) Criar mecanismos 
punitivos e/ou sanções  para 
os  governantes e a sociedade 
em geral, sempre que houver 
desrespeito ao cumprimento da 
legislação  pertinente as pessoas 
com deficiência.

Coletivo Setorial de Pessoa com Deficiência
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante do exposto, conclui-se que a questão das pessoas com deficiência, complexa 
que é, não será equacionada a partir de ações setoriais ou isoladas. Ao invés disso está 
diretamente vinculada à superação dos mais relevantes problemas de desenvolvimento e 
justiça social em nosso país.

As pessoas com deficiência sabem que os avanços da ciência e da tecnologia atuais, no 
alvorecer do século 21, podem apoiar seus processos de independência  em uma proporção 
nunca antes vista. Porém, esse potencial, para ser plenamente exercido, requer uma ação 
conjunta e dedicada de todos os setores da sociedade, responsáveis pelas políticas públicas, 
organizações não-governamentais, setor privado, mídia, além é claro, das próprias pessoas 
com deficiência e suas entidades representativas e a comunidade em geral. 

O movimento das pessoas com deficiência em direção a uma vida independente e auto-
sustentada é um desafio à nossa democracia social.

(Adaptado do Documento “Proposta Setorial para o Governo Lula 2002”).

ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA
Coordenador

Brasília, 29 de abril de 2012

Moções

Vencendo os “degraus” no PT que é de todos

Nosso partido tem mais de trinta anos e cresceu se fortalecendo através de nossa luta. Tivemos muitos 
avanços ao longo do tempo, porém alguns “degraus” ainda não foram vencidos. Nesse sentido não 
podemos nos furtar de uma discussão que é fundamental ao nosso desenvolvimento, enquanto partido 
político. Qual a nossa responsabilidade enquanto dirigentes políticos? Devemos, certamente,  garantir o 
acesso a todos (as)que desejarem militar em nosso partido, portanto, os locais precisam acolher também 
aos companheiros (as). Os espaços de discussão partidária devem obrigatoriamente ser acessíveis. É 
inadmissível a situação e desconforto das pessoas com deficiência diante dessa situação. Sendo assim, 
propomos que todos os espaços de discussão e deliberação petistas tenham acessibilidade universal em 
todos os sentidos. 

Moção de Acessibilidade Universal no PT (Rio Grande do Sul)
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Nós, petistas com deficiência, repudiamos veementemente o fato de nosso  setorial não fazer parte da 
programação no Encontro Nacional de formação do PT, que realizar-se-á  de 15 a 17 de maio, em Porto 
Alegre. Nosso partido, mais uma vez nos esquece na a hora da discussão. Portanto exigimos a reparação 
desse equívoco partidário através da inclusão IMEDIATA de nosso setorial. Importa deixar claro que não 
esqueceremos nosso partido na hora da luta eleitoral. Estaremos prontos a colaborar como sempre 
fizemos.

Moção de Repúdio (Rio Grande do Sul)

Nós, petistas com deficiência do Estado de Goiás, mostramos a insatisfação com o tratamento 
dispensados aos deficientes auditivos, pela falta de intérprete de Libras, aos deficientes visuais pela falta 
de material em Braille e aos deficientes físicos pela falta de acessibilidade em seus  respectivos diretórios, 
eventos, reuniões e em locais de eventos em geral. Solicitamos ainda, a inclusão de intérprete de Libras nas 
suas discussões partidárias e nas propagandas político-partidárias e nas próximas campanhas eleitorais.

Moção de Repúdio ao PT de Goiás e de Goiânia

Nós, do setorial Nacional de Pessoas com Deficiência, apresentamos a presente moção de desagravo 
aos governos estaduais e municipais que não garantem e nem respeitam o protagonismo das pessoas 
com deficiência em seus espaços e ações, impedindo dessa forma, a consolidação dos preceitos oriundos 
a criação do PT, onde os diferentes deveriam ter respeitadas suas diferenças, o que não ocorre hoje, 
pelas atitudes de nossos governantes, lideranças petistas que deveriam ser os principais agentes da 
transformação e inclusão social. Respeitar nosso setorial, é fundamental para o fortalecimento do PT 
Nacional, Estadual e Municipal.

Moção de Desagravo aos Governos Estaduais (Rio Grande do Sul)

Nós, do setorial Nacional de Pessoas com Deficiência, apresentamos a presente moção de desagravo as 
executivas  partidárias que não garantem e nem respeitam o protagonismo das pessoas com deficiência em 
seus espaços e ações, impedindo dessa forma, a consolidação dos preceitos oriundos a criação do PT, onde 
os diferentes deveriam ter respeitadas suas diferenças, o que não ocorre hoje, pelas atitudes de nossos 
governantes, lideranças petistas que deveriam ser os principais agentes da transformação e inclusão social. 
Respeitar nosso setorial é fundamental para o fortalecimento do PT Nacional, Estadual e Municipal. 

Moção de Desagravo às Executivas do PT (Rio Grande do Sul)

Moções
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Nós, do setorial Nacional de Pessoas com Deficiência, apresentamos a presente moção de desagravo as 
tendências partidárias  que não garantem e nem respeitam o protagonismo das pessoas com deficiência 
em seus espaços e ações, impedindo dessa forma, a consolidação dos preceitos oriundos a criação do 
PT, onde os diferentes deveriam ter respeitadas suas diferenças, o que não ocorre hoje, pelas atitudes 
de nossos governantes, lideranças petistas que deveriam ser os principais agentes da transformação e 
inclusão social. Respeitar nosso setorial, é fundamental para o fortalecimento do PT Nacional, Estadual e 
Municipal.

Moção de Desagravo às Tendências Partidárias (Rio Grande do Sul)

O setorial Nacional das Pessoas com Deficiência, reconhece o protagonismo da mulher, nesse início 
de século, pela responsabilidade assumida frente a um país com imensa diversidade política, social e 
econômica, onde 45 milhões de pessoas com deficiência têm a oportunidade de ser observadas pela 
sensibilidade de uma mulher no comando dessa grande nação, dentro da agenda governamental, criando 
políticas para o favorecimento dessa importante parcela da população brasileira.

Moção de reconhecimento a Presidenta Dilma  (Rio de Janeiro)

Que as candidaturas dos companheiros com deficiência sejam reconhecidas e apoiadas política e 
financeiramente pelos diretórios.

Moção de Apoio aos companheiros (as) petistas com deficiência que concorrerão às 
eleições em 2012 - (Rio Grande do Sul)

Nós, do Setorial Nacional de Pessoas com Deficiência apresentamos a presente Moção de aplauso ao 
coordenador Nacional desse coletivo, Sr. Antonio José do Nascimento Ferreira, bem como aos demais 
integrantes do coletivo nacional que encerram seu mandato, pelos esforços implementados e pelos 
avanços conquistados no protagonismo e na condução da política nacional de promoção de Direitos das 
Pessoas com Deficiência, neste país.

Moção de Aplauso (Rio de Janeiro)

Moções

95



1. 1

Coletivo Nacional Eleito

Membro Titular:
Luis Cláudio Pontes da Silva
Neide Aparecida F. de Souza
Elyza Milhomem (Lyza)
Vera Balbino Rodrigues Machado
Ronaldo de Matos Diana
Regina Lúcia Barata Pinheiro de Souza
Adair José Bamberg
Luiz Cláudio Pereira
Luis Maurício Alves dos Santos
Mariene Martins Maciel

Membro Suplente:
Márcio Castro de Aguiar
Kelly Cristina Soares de Souza
Marlene Gonçalves da Silva
Saulo Balbino
Eva Izidoro dos Santos
Amaury de Souza Filho
Miriam Rosângela Barbosa
Roberto de Lima Barros
Valéria Schmidt
Joselito Pereira da Luz

Coordenador:
Antônio Muniz da Silva
Pernambuco
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IX) Setorial de Saúde

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 10 Estados mais o Distrito Federal: Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 500 militantes e elegeu 57 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 60 pessoas.

“Saúde não tem 
preço! 10%, essa 

luta é nossa!”

TESE UNIFICADA:

Neste Encontro dos Setoriais do PT, como o fizemos durante 
a 14ª Conferência Nacional de Saúde, o Setorial Nacional de 
Saúde chama a atenção da sociedade para o fato de que o 
SUS está presente na vida de todos. Todos usam o SUS!
 

Neste momento histórico, nosso compromisso 
maior é debater o acesso universal dos cidadãos e 
cidadãs brasileiros às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o acolhimento, com 
qualidade, considerados um desafio para que toda 
a política desenvolvida no SUS seja orientada para 
assegurar a satisfação dos usuários.

Nosso objetivo é dialogar com a sociedade 
brasileira numa linguagem acessível fazendo com 
que o SUS faça parte do cotidiano das pessoas 
numa perspectiva positiva e incentivar a todos 
que trabalham no SUS para uma ação ativa e 
comprometida em favor do fortalecimento dos 
serviços.

A saúde, como direito fundamental da pessoa 
humana, deve ser objetivo primordial dos 
governantes. Ao mesmo tempo, a saúde é fator de 
desenvolvimento econômico e social de um país 
e é o resultado do modelo de desenvolvimento 
adotado. Garantir a saúde de um povo significa 
investir na qualidade de vida das pessoas e 
assegurar a oferta de ações e serviços de saúde 
conforme a sua necessidade. Um sistema de saúde 

democrático como o SUS, que desenvolve ações 
integrais de acesso universal, é uma conquista da 
sociedade brasileira que precisa ser valorizado e 
defendido contra qualquer iniciativa que impeça o 
seu avanço ou que atente contra os seus princípios 
e suas diretrizes.

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi um 
dos principais protagonistas da criação do 
SUS. Participou das lutas sociais em sua 
defesa, apresentou propostas em quase todas 
as Conferências de Saúde realizadas e vem 
desenvolvendo inúmeras experiências bem 
sucedidas na gestão da saúde em municípios, 
estados e, desde 2003, no Governo Federal. Foi 
autor da proposição e participou da aprovação 
da Emenda Constitucional 29/2000 que definiu as 
responsabilidades das três esferas de governo com 
relação ao financiamento do sistema. Foi, também, 
autor dos Projetos de Lei Complementar e dos seus 
Substitutivos que resultaram na regulamentação da 
EC 29 (Lei Complementar nº 141/2012), bem como 
apresentou outras proposições com o objetivo de 
melhorar a saúde do povo brasileiro.
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Nos nossos Governos (Lula e Dilma), 
a política de saúde tem sido priorizada 
com a valorização do SUS e com a 
implantação de programas que ampliam 
o acesso com qualidade, demonstrando 
o compromisso do governo democrático 
popular de garantir saúde à população 
brasileira.

Atuamos para o fortalecimento 
de políticas e programas como a 
Estratégia Saúde da Família, Samu, Brasil 
Sorridente, Farmácia Popular, Saúde 
não Tem Preço (remédios gratuitos para 
hipertensão e diabetes), Rede Cegonha 
(políticas de atenção à saúde da mulher 
com combate à violência, redução da 
mortalidade materna e combate ao 
câncer de colo uterino e de mama), 
Política de Combate ao Álcool e Drogas, 
Melhor em Casa (atendimento hospitalar 
domiciliar, Plano de Enfrentamento de 
Doenças Crônicas e Degenerativas) e o 
Academia da Saúde. Avançamos com a 
regulamentação da Lei 8.080/90 editando 
o Decreto 7.508/2011 que fortalecerá a 
relação entre as três esferas de governo 
com a criação e fortalecimento de Redes 
de Saúde, tendo a regionalização como 
estratégia.

O PT reafirma sua defesa da saúde 
como DIREITO DE TODOS E DEVER DO 
ESTADO, os princípios e as diretrizes do 
SUS, a construção permanente do Pacto 
pela Saúde e o envolvimento do conjunto 
da sociedade num amplo processo de 
participação popular pelo Pacto em 
defesa do SUS.

Em relação ao modelo de atenção 
no SUS, deve-se ampliar ainda mais a 
cobertura de atenção básica (Estratégia 
Saúde da Família, NASF, academias da 
saúde, consultórios na rua e outros 
arranjos de equipes multiprofissionais), 
além de efetivamente colocar a 
atenção básica como coordenadora do 
cuidado no sistema de saúde, buscando 
ampliação do acesso, a qualidade e a 
integralidade da atenção à população.

No campo da Saúde Mental, deve-

se reafirmar a defesa da Reforma 
Psiquiátrica Antimanicomial, buscando a 
extinção dos manicômios em todo país, 
incluindo os manicômios judiciários, 
impulsionando a retomada da ampliação 
dos serviços substitutivos da rede de 
atenção integral em saúde mental. 
Devemos atuar contra a incorporação 
das comunidades terapêuticas e da 
internação compulsória como parte 
da rede e recurso regular no SUS, o 
que reintroduziria um novo parque 
manicomial, segregador e autoritário na 
saúde mental.

Considerando a diversidade brasileira 
e realidade sócio-demográfica do país, 
devem-se priorizar políticas de atenção 
integral à saúde do idoso, das pessoas 
com deficiência, da mulher, da população 
negra, do campo e LGBT.

Dentre as grandes agendas para o 
SUS, destaque deve ser dado para a 
necessidade de retomar o Plano Saúde 
Amazônia Legal (PSAL) com a devida 
rediscussão da composição do Núcleo de 
Articulação do PSAL.

Embora reconhecendo os avanços 
reais obtidos nesse período de 
implementação, sabemos que o SUS 
precisa continuar avançando: na 
construção de uma gestão participativa, 
democrática e resolutiva; na superação 
efetiva do modelo biomédico, neoliberal 
e privatista, em todos os níveis do 
sistema; no planejamento sistêmico da 
ampliação, universalização e melhoria 
da qualidade das ações e dos serviços 
públicos de saúde, constituindo-se 
em uma rede ascendente (municipal, 
estadual e nacional), regionalizada 
e integrada da atenção básica à 
emergência e atenção hospitalar integral; 
no investimento qualificado nas ações 
de vigilância sanitária e epidemiológica; 
no financiamento suficiente e tripartite; 
no fortalecimento do controle social e na 
humanização do cuidado para que o SUS 
se consolide como a mais efetiva política 
publica de inclusão social do nosso país.
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O PT tem muito a contribuir 
participando da luta para que se dê com 
celeridade a transformação do SUS real 
para o SUS previsto na Constituição 
Federal para a concretização de um 
projeto social radicalmente democrático, 
baseado nos princípios da solidariedade 
social, ao contrário dos modelos que 
aprofundam a exclusão social e são 
calcados em valores individualistas e de 
mercado.

O SUS, como previsto na Constituição 
e na legislação vigente, é um modelo 
de reforma democrática do Estado 
brasileiro. Tem como princípios a 
universalidade, a integralidade e a 
igualdade no acesso às ações e aos 
serviços de saúde; a hierarquização da 
rede de serviços com porta de entrada 
única para o sistema; a descentralização 
da gestão, das ações e dos serviços; a 
participação da comunidade na definição 
da política de saúde; o financiamento 
solidário pelas três esferas de governo; 
o controle social; e a autonomia dos 
gestores, com gestão única em cada 
esfera de governo, com responsabilidade 
sanitária, com planos e fundos de saúde 
como instrumentos de gestão dos 
recursos orçamentários, financeiros e 
contábeis e com aperfeiçoamento dos 
mecanismos de prestação de contas.

O PT defende a gestão pública 
do Sistema Único de Saúde como 
consagrado na legislação brasileira 
e rejeita todas as propostas de 
transformar a gestão do SUS 
nos “modelos de gestão” que 
aprofundam e especificam as 
idéias de “disciplina fiscal”, 
“descentralização para o mercado”, 
“liberalização comercial para 
as políticas públicas – dupla 
porta de entrada nos serviços”, 
“focalização”, “regulação pelo 

mercado”, dentre outras. 
Defendemos o debate permanente 
sobre o fortalecimento da 
gestão pública do SUS, sua 
profissionalização e a efetiva 
participação dos trabalhadores e 
usuários na sua implementação.

É necessário esclarecer à população 
que em muitos lugares, seguindo a 
agenda neoliberal da década de 90, 
a gestão da Saúde (serviços, verbas, 
equipamentos e instalações) foi entregue 
para empresas privadas, chamadas de 
Organização Social (OS) e Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), que visam o lucro. As OSs e as 
OSCIPs são instrumentos de privatização 
da saúde publica, permitindo a 
entrega de bilhões de verbas publicas 
a empresas privadas. Em São Paulo, 
os Governos Serra, Alckimin e Kassab 
privatizaram a gestão de quase todos 
os hospitais, unidades básicas de saúde 
e ambulatórios de especialidades da 
capital e do Estado, utilizando-se da Lei 
Federal nº. 9.637/98, que instituiu as OSs 
durante o Governo FHC, favorecendo a 
saúde privada e os convênios. Em outros 
estados as OSs e as OSCIPs também 
avançam no sentido da privatização.

A Lei que instituiu as OSs está, há 13 
anos, em julgamento no STF, devido a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pelo PT e o PDT. É 
necessário que o STF decida pela 
inconstitucionalidade desta Lei Federal 
para que, em todo o país, a saúde pública 
possa avançar. É possível e necessária 
a revogação dessa Lei, com um plano 
para que a gestão de todos os serviços e 
equipamentos da saúde pública retorne 
ao poder público, que sejam realizados 
concursos públicos, que os trabalhadores 
sejam valorizados e que haja condições 
adequadas de trabalho para que a 
população tenha um atendimento digno.
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Nos Governos, nos quais o PT tem o cargo 
majoritário ou é aliado, devemos promover o mais 
profundo debate sobre a administração pública, 
respeitando os serviços, os servidores públicos e 
os cidadãos/usuários. É preciso resgatar o diálogo 
com os trabalhadores, discutindo o seu papel na 
execução das políticas públicas e dos programas 
de governo e instituindo as Mesas de Negociação 
Permanente do SUS. 

Entendendo a estruturação da gestão do 
trabalho no SUS em toda a sua amplitude e 
complexidade, como condição objetiva para a 
plena viabilização do sistema, é fundamental a 
implantação nas três esferas de governo da carreira 
da saúde, com estabilidade e regras únicas e 
nacionais de acordo com as Diretrizes Nacionais 
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do SUS, 
já aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde e 
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.  
Essa proposta deve ser viabilizada política e 
financeiramente a partir de um pacto entre as três 
esferas de governo e deve levar em consideração 
as realidades regionais, bem como valorizar a 
educação permanente na saúde, a interiorização, a 
dedicação ao SUS e o tempo de serviço.

Finalmente, o Congresso Nacional aprovou 
e a Presidenta Dilma sancionou a primeira 
regulamentação da EC 29 que, dentre outros 
dispositivos, define o que são despesas com ações e 
serviços públicos de saúde para efeito de aplicação 
dos recursos do SUS; estabelece as normas de 
cálculo do montante mínimo a ser aplicado 
anualmente pela União em ações e serviços públicos 
de saúde; os critérios de rateio dos recursos da 
União vinculados à saúde destinados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados aos seus respectivos Municípios, visando 
à progressiva redução das disparidades regionais; 
estabelece as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; caracteriza 
as infrações aos dispositivos da Lei Complementar 
como crime ou ato de improbidade administrativa 
para os gestores e agentes públicos que lhe derem 
causa e estabelece punições nos termos da Lei.

Esta regulamentação do financiamento da 
saúde não enfrentou o problema da falta de 
financiamento crônico do SUS pela União. Assim 
como o Senado Federal votou contra a CPMF 
retirando, na época, 40 bilhões de reais das políticas 
sociais do País, especialmente da saúde, a Câmara 
dos Deputados rejeitou a criação da Contribuição 
Social para a Saúde (CSS) prevista no Projeto 
de Lei de regulamentação da EC 29 e o Senado, 
novamente, rejeitou o aumento de recursos 
federais para a saúde, rejeitando a aplicação de 10% 
da receitas correntes líquidas da União, na saúde. 

Para viabilizar os avanços necessários à 
implementação do SUS, atualmente, o Brasil 
necessita de, aproximadamente, R$ 45 bilhões 
de reais, além dos recursos já disponíveis. Para 
isto é necessária a criação de novas fontes de 
recursos, tais como, uma contribuição exclusiva 
para a saúde, a exemplo da CPMF; o aumento do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para a 
saúde; a tributação das grandes riquezas, fortunas 
e latifúndios, do tabaco e das bebidas alcoólicas; 
a taxação sobre a movimentação interbancária; 
um percentual dos royalties do petróleo e da 
mineração; e, um percentual do lucro das empresas 
automobilísticas, estas, também responsáveis por 
subprodutos que geram graves problemas de saúde 
pública, poluição ambiental e, conseqüentemente, 
muitos gastos públicos com saúde. Outra 
necessidade é a União deixar de aplicar os recursos 
equivalentes aos aplicados no ano anterior mais 
o PIB nominal e aplicar 10% das suas receitas 
correntes brutas, como vem defendendo os 
movimentos sociais e os gestores do SUS no Brasil.

Coletivo Setorial de Saúde
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PARA A IMPLEMENTAÇÃO MAIS CÉLERE DO SUS 
DESTACAMOS OS PONTOS PARA OS QUAIS DEVEMOS 
DEDICAR MAIOR ATENÇÃO:

a) A gestão e a gerência do SUS devem ser 
públicas e estatais, e a regulação de suas ações 
e serviços deve ser 100% estatal, para qualquer 
prestador de serviços ou parceiro.

O papel do gestor do SUS é indelegável. A 
gestão do sistema deve ser feita pelas autoridades 
sanitárias legalmente constituídas, não sendo 
possível a sua terceirização por meio de OS ou 
OSCIP e outras formas de privatização. A regulação 
dos serviços de saúde do SUS é um processo 
exclusivo da gestão pública e como tal não pode ser 
delegada.

b) O SUS deve ter o financiamento adequado para 
garantir o direito à saúde da população. 

A União deve aplicar 10% das receitas correntes 
líquidas para o SUS.

O financiamento do SUS deve estar vinculado 
à contratualização de metas e resultados para os 
serviços públicos ou privados, conveniados ao SUS.

O estabelecimento de metas e 
acompanhamento de resultados deve ser universal 
para todos os gestores e prestadores de serviços de 
saúde, sejam eles públicos ou privados, priorizando 
a fiscalização pelo controle social e o devido 
acompanhamento pela sociedade civil.

Além do subfinanciamento, das desonerações 
diversas, da renúncia fiscal da União e da 
maximização da lucratividade dos planos e 
seguros de saúde, ainda onera mais o SUS, o 
descumprimento da Lei Federal nº 9.656/98, 
que dispõe sobre o ressarcimento dos planos e 
seguros privados para o SUS. Deve-se buscar a 
intensificação da cobrança destes recursos junto 
aos planos e seguros privados. Para garantir o 
financiamento adequado para o SUS, deve-se 
buscar a revogação da Desvinculação de Receitas 
da União (DRU).

c) 100% SUS: sistema único, comando único e 
porta de entrada única

Garantia de equidade no atendimento nas 
unidades vinculadas ao SUS. Sem dupla porta 
de entrada, sem privilégios corporativos, com 
isonomia no acesso.

d) Valorizar os trabalhadores da saúde e garantir 
os seus direitos trabalhistas: concurso público com 
vínculos que respeitem a legislação trabalhista.

O ingresso dos trabalhadores da saúde 
nos serviços deve ser de forma transparente, 
garantindo-se o concurso público e todos os 
direitos trabalhistas na forma da legislação em 
vigor.

Instituir a carreira da saúde com piso único para 
os profissionais de forma pactuada.

Democratizar as relações de trabalho 
implantando os colegiados de gestão e as Mesas de 
Negociação Permanente do SUS.

O Setorial Nacional de Saúde reconhece a 
importância da regulamentação da jornada de 30h 
para toda a categoria da enfermagem. A jornada 
máxima de 30h contribui para a melhoria da 
qualidade de vida dos trabalhadores e usuários dos 
serviços de saúde.

e) Autonomia administrativa e profissionalização 
dos dirigentes

Assegurar a autonomia administrativa aos 
hospitais vinculados ao SUS e construção de um 
nível de autonomia de acordo com a complexidade 
de cada serviço, bem como a profissionalização das 
suas direções para a gerência e para a promoção 
do cuidado à saúde integrando-os às Redes 
Regionalizadas de Serviços de Atenção à Saúde.
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f) Defesa do Projeto de Lei de Responsabilidade 
Sanitária

Aprovar o Projeto de Lei que institui a 
Responsabilidade Sanitária dos agentes públicos 
das três esferas de governo e as penalidades pelo 
não cumprimento de metas e pactos definidos de 
forma tripartite.
 
g) Exclusão dos profissionais da Saúde e da 
Educação do limite de gastos com a folha de 
pessoal, estabelecido para as Prefeituras pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal

 
O limite de gasto com pessoal definido pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal inviabiliza a 
estruturação de inúmeros serviços de saúde por 
parte dos Municípios contrariando o que está 
estabelecido como competência dos mesmos 
na Constituição Federal o que faz com que os 
Municípios adotem diversos arranjos institucionais 
que não possuem controle público e que não 
garantem os direitos trabalhistas. Excluir os gastos 
com trabalhadores da saúde desse limite permitirá 
aos Municípios adotarem políticas mais perenes 
com a possibilidade de se estabelecer uma gestão 
do trabalho compatível com as necessidades 
de saúde da população. Deve-se defender a 
regulamentação do art. 37 da CF.
 
h) Instituir o Serviço Civil para os profissionais da 
área da saúde

 
A sociedade financia a formação de grande 

parte dos profissionais da área da saúde, seja pelo 
sistema de educação público ou pelo subsídio 
às instituições de ensino superior. Portanto, 
é mandatório que esses profissionais possam 
retribuir com a prestação de serviços em locais 
de difícil lotação, ampliando, assim, o acesso aos 
serviços de saúde a um conjunto de brasileiros, 
hoje, sem assistência ou com assistência 
insuficiente pela falta de profissionais da saúde.
 
i) Fortalecer a Atenção Básica para efetivar a 
Mudança do Modelo de Atenção no SUS

 
Devem-se ampliar os investimentos públicos 

buscando ampliar a cobertura e qualificar a 

Atenção Básica. A Atenção Básica deve ser 
ordenadora do sistema de saúde e coordenadora 
do cuidado prestado ao usuário na rede de saúde. 
O aumento da cobertura, da qualidade e da 
resolubilidade da Atenção Básica é pressuposto 
fundamental para garantia do acesso e da 
integralidade da atenção à saúde da população.  
 
j) Fortalecer as Residências Multiprofissionais e 
Médicas no SUS

 
Para além de fortalecer os atuais Programas 

de Residência Multiprofissional e Médica do 
SUS, é necessária a ampliação destes e a sua 
descentralização equitativa para o interior, 
sendo, inclusive, um dos elementos que favorece 
o provimento e a fixação de profissionais e 
especialistas fora dos grandes centros urbanos. 
 
l) Promover a reestruturação curricular das 
profissões da área da saúde e a educação 
permanente em todos os âmbitos do SUS 
(profissionais, gestores, conselheiros de saúde)

 
O SUS precisa ampliar o seu papel constitucional 

de ordenador da formação de profissionais para 
a área da saúde no Brasil. Além da indução das 
transformações curriculares das graduações de 
saúde, faz-se necessário investimento na educação 
permanente dos profissionais que já estão nos 
serviços, para os gestores e conselheiros de saúde, 
buscando a qualificação de sua atuação de forma 
coerente com as diretrizes e princípios do SUS.
 
m) Reafirmar as diretrizes nacionais da carreira 
única multiprofissional com concurso ou seleção 
pública quando necessária e com pisos nacionais 
pactuados (Protocolo nº 7 da Mesa de Negociação 
Permanente do SUS)
 
n) Defender e participar do Controle Social do SUS

 
Defender o controle social do SUS, reforçando o 

seu caráter deliberativo e suas prerrogativas legais 
já instituídas. Os Conselhos de Saúde devem ser 
fortalecidos, além de se apoiar a implantação dos 
conselhos locais de saúde.
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a) Pautar nos Diretórios, Executivas e Mandatos Parlamentares a Defesa do SUS seus 
princípios e Diretrizes; 

b) Estabelecer diálogo com os demais Setoriais do PT, cujas pautas estejam relacionadas 
aos determinantes sociais da saúde, buscando a construção de políticas intersetoriais que 
defendam e ampliem o Direito à Saúde e a resolubilidade da atenção ofertada;

c) Garantir que todo e qualquer Documento produzido pelo Setorial de Saúde seja fruto de 
Debate nas reuniões do Coletivo;

d) Agendar com os pré-candidatos à Prefeitos(as) e Vereadores(as) reuniões e seminários que 
qualifiquem a atuação Petista para a Defesa do SUS;

e) Participar da elaboração dos Programas de Governos nos Estados e Municípios e defender 
que, na construção das Alianças para os Governos, seja prioritária a ocupação das secretarias 
municipais, estaduais e do Ministério da Saúde por dirigentes do PT, comprometidos com o 
Programa de Governo;

f) Participar ativamente das Instâncias do Partido, pautando e contribuindo no debate interno 
as questões de Saúde e temas afins. Participar dos Eventos promovidos pelos Mandatos 
Petistas para discutir a implementação das Políticas Públicas e, em especial, a de Saúde;

g) Promover a criação de Setoriais Municipais, ampliando o debate na Saúde para espaços 
mais próximos dos Cidadãos e Cidadãs;

h) Participar dos espaços de Formação organizados pelo PT;

i) Ampliar o Debate sobre a Saúde no PT, além de garantir o apoio às Bancadas Parlamentares 
em Projetos de Lei relativos à Saúde;

j) Que seja estabelecida uma cota orçamentária no PT que possibilite a organização e o 
funcionamento dos Setoriais, garantindo o cumprimento da agenda necessária de cada 
Setorial.

l) O Setorial deverá construir grupos de trabalho internos que dêem conta de aprofundar 
a temática apresentada nas teses, destacando: relação com movimentos sociais e controle 
social, modelos de gestão, gestão do trabalho, direito à saúde, saúde do trabalhador e outros.

m) Deve-se realizar um processo de descentralização do Setorial com a capilarização do 
debate através da organização de encontros regionais que promovam a discussão a partir 
da tese e da produção dos grupos de trabalho temáticos. Deve-se atuar junto aos Setoriais 
Estaduais e Municipais de Saúde de forma a fortalecer e ampliar o seu espaço de atuação 
dentro do PT;

n) Promover, no âmbito da sociedade, o debate sobre a judicialização do SUS, construindo um 
pacto nacional que supere a crise vivida, atualmente.

Para o período de 2012 a 2015 o Setorial Nacional de Saúde do PT deve:
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Os delegados presentes no Encontro Nacional do 
Setorial de Saúde não chegaram a consenso nos 
seguintes pontos:

a) Existência de Fundação Estatal de direito privado na gerência 
de serviços do SUS;

b) Ocupação da presidência dos conselhos de saúde por gestores 
e prestadores de serviços.

Até o final de 2012, será promovido um grande debate 
nacional com convocatória partidária (Direção Nacional) 
para os filiados, em especial aqueles envolvidos com a 
gestão, trabalhadores do SUS e controle social para que 
possam definir a posição a ser defendida pelas instâncias 
partidárias nos diversos campos de atuação.

Membro Titular:
Jacinta de Fátima Senna da Silva
Haroldo Jorge de Carvalho Pontes
Nelci Dias da Silva
Roberto Santos
Maria Aparecida do Amaral
Ricardo Souza Heinzelmann
Ana Paula Menezes Soter
Carlos Alberto Pletz Neder
Silvia de Lemos Vasques
Francisco Batista Júnior

Membro Suplente:
Eliane Aparecida da Cruz
Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira
Leonídia Fernandes
Alexandre de Oliveira Fraga
Ana Valéria Escolástico Mendonça
José Dias Júnior
Fátima Lúcia Rôla
Ricardo Fernandes de Menezes
Rosângela Dornelles
Adelmo Carneiro Leão

Coordenadora:
Conceição Rezende
Minas Gerais

Coletivo Nacional Eleito
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X) Setorial de Segurança Pública

Balanço:
 
Aconteceram encontros em 06 Estados mais o Distrito Federal: Ceará, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 600 militantes e elegeu 58 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 70 pessoas.

O Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP), proposto no Programa 
de Governo, foi concebido à semelhança 
do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
Programa combina ações preventivas 
e repressivas para diminuir a violência 
e criminalidade. Os princípios de 
universalidade, integralidade e equidade 
existentes no SUS são buscados no SUSP, 
a participação comunitária, em especial, 
por meio do controle social das ações 
das polícias e na criação de conselhos 
comunitários de justiça e segurança, 
aliado a realização de conferências, é 
exposta na proposta apresentada pelo 
Governo. 

Integrando fundamentalmente o 
SUSP está a criação dos Gabinetes de 
Gestão Integrada (GGI). O GGI faz parte 

de um processo de desenvolvimento de 
uma política nacional, para a qualificação 
das ações na área da segurança pública. 
Ele envolve um número significativo de 
atores: policiais, agentes penitenciários, 
guardas municipais, gestores públicos 
dos três entes federados e a sociedade 
civil em geral. 

Os GGI que começaram a ser 
implantados nos estados são fóruns 
deliberativos e executivos, os quais 
operam por consenso, sem hierarquia e 
respeitando a autonomia das instituições 
que o compõem. Visam coordenar o 
Sistema Único de Segurança Pública nos 
Estados, constituindo-se parte fundante 
do SUSP, com uma forte interlocução 
com o Programa Nacional de Segurança 
com Cidadania (PRONASCI).

TESE ENCONTRO
SETORIAL NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Em 2003, com a vitória do Presidente Lula nas eleições, o Brasil passa a 
desenvolver uma nova política para a área da segurança pública, sob o 

paradigma da segurança cidadã.
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O setorial nacional de segurança pública deve 
buscar construir junto aos programas dos governos 
estaduais e municipais a implantação do PRONASCI 
como prioridade de suas ações, implantando as 
áreas integradas de segurança pública em seus 
territórios e os Gabinetes de Gestão Integrada nos 
Estados e Municípios. 

O setorial de segurança pública com cidadania 
quer registrar sua preocupação com os atuais 
rumos do PRONASCI. Entendemos que há 
necessidade de disponibilizar um maior número 
de recursos financeiros para manter a fomentação 
dessa política nos Estados e Municípios. Nosso 
contraponto ao projeto da Direita representado, 
especialmente em São Paulo e Minas Gerais, é o 
SUSP e o PRONASCI. Precisamos que o Governo 
Federal retome urgentemente os investimentos 
nessa área. Nosso setorial necessita que o 
Ministério da Justiça priorize essa política e 
reúna-se com o Setorial Nacional para debater as 
formas de implementação do SUSP, PRONASCI e 
como vamos garantir as deliberações da CONSEG 
e prestar contas de suas ações referentes ao 
PRONASCI e SUSP. Queremos debater com o 
Governo Federal as inúmeras questões que 
envolvem a segurança pública para fortalecimento 
do PRONASCI.

Nesse sentido não podemos deixar de 
registrar que nosso setorial quer e deve dialogar 
transversalmente com os setoriais dos Direitos 
Humanos, Saúde, Educação e Economia Popular e 
Solidária, Juventude, Combate ao Racismo e LGBT.  
Compreendemos que devemos ter nos segmentos 
da segurança uma maior interface com as políticas 
dessas áreas.   

Nosso setorial propõe a construção de um 
observatório de segurança pública com a finalidade 
de aprimorar a gestão da segurança pública em 
seus territórios. Essa ação deve ser estimulada em 
nível nacional, estadual e federal. Todas as ações 
devem ser buscadas para propiciar a realização de 
nosso programa de governo eleito em 2010. 

Nossa proposta visa manter e ampliar o 
protagonismo do Partido dos Trabalhadores na 
área da segurança pública pois compreendemos 
que o PT é o Partido Político que mais acumulo 
tem nesse tema, constituindo-se em instância 
especifica do partido a respeito do tema. Para isso, 
necessitamos ampliar os espaços de participação 
de nossos quadros na institucionalidade para 

que possamos avançar ainda mais nas conquistas 
do nosso projeto de segurança pública para a 
sociedade e na implantação de nosso programa de 
governo apresentado ao Brasil. O PT já mostrou 
que tem propostas importantes para essa política 
pública. Mas é fundamental termos o protagonismo 
na ação política de implementação do nosso 
projeto junto aos núcleos de decisão e de poder 
do Estado.  Precisamos do apoio do Partido para 
termos condições de preparar nossas lideranças a 
compreenderem melhor a complexidade do tema 
da segurança pública em parceria com Direitos 
Humanos, Saúde, Educação e Economia Popular e 
Solidária, Juventude, Combate ao Racismo e LGBT.

Nossos quadros políticos estão preparados para 
fazer um debate com conteúdo em diversos temas 
mas, por vezes, na área da segurança pública isso 
não ocorre. 

Propomos a realização de seminários semestrais 
de formação e mobilização nos Estados em que 
tivermos encontro setorial visando fortalecer, 
qualificar e ajudar na construção de programas de 
governo em todos os níveis federativos. 

A busca da ampliação dos espaços das 
mulheres na construção de nossa proposta 
de segurança é fundamental para garantir 
a paridade de decisões. Devemos apoiar e 
minimizar as dificuldades de compreensão 
dos problemas de gênero que temos na 
execução e planejamento de políticas de 
segurança pública.   

Além disso, buscamos construir uma proposta 
que represente o conjunto dos Estados no tema 
da segurança pública, ratificando a necessidade 
de maior afirmação nacional do nosso setorial. 
Não podemos deixar de reconhecer o importante 
papel que tivemos na construção dos programas 
de governo. A construção de propostas para as 
políticas da Segurança Pública foram feitas, em 
grande parte, pelo nosso setorial.

Assim, nossa compreensão é que necessitamos 
ampliar, ainda mais, nossa formação política, nossa 
representação junto a institucionalidade, nossa 
ação nas questões de gênero e necessitamos de um 
maior envolvimento do Partido dos Trabalhadores 
nos Estados e Municípios no tema da segurança.
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Nossa estratégia de crescimento do setorial 
será construída por meio da instalação de 
núcleos municipais e regionais administrativa 
dos Estados onde temos setorial estadual. Além 
disso, reivindicamos nossa participação efetiva 
nas Executivas Nacional e Estaduais com direito 
a voz e voto. Entendemos que é necessária a 
regulamentação do Artigo 144 parágrafo 8º 
da Constituição Federal que trata das guardas 
Municipais. Outra ação para crescimento do 
setorial é a constituição de GTs para debates 
específicos. A formulação de ações que criem as 
condições para o desenvolvimento de formação 
em Tecnólogo em Segurança Pública é outra 
proposta que o Setorial encaminha como 
proposta para o PT e o Governo Dilma.  

Outro tema que não pode ser desprestigiado 
é a situação do sistema prisional brasileiro. É 
necessário mantermos uma política de auxilio 
na construção de presídios estaduais e nacional 
para jovens brasileiros. Os dados nos mostram 
que o sistema prisional brasileiro está cada vez 
pior. Necessitamos enfrentar logo esse problema 
pois a necessidade de vagas está cada vez maior. 
E uma das propostas apresentas no encontro 
é de que nos municípios onde o PT Governa, 
além de serem criadas Secretarias Municipais 
de Segurança, também sejam criados gabinetes 
municipais do sistema prisional nos municípios 

onde houver presídio. 
A urgente retomada dos investimentos na 

área da segurança é fundamental para que 
tenhamos um país realmente reconhecido 
internacionalmente como promissor. A 
segurança pública deve entrar com seus agentes 
nos nichos de pobreza extrema para ajudar na 
preservação da vida e na garantia dos direitos 
fundamentais das pessoas.  Essa proposta 
por si só se justifica. Mas queremos salientar 
a grande capilaridade que tem a segurança 
pública e o grande número de agentes públicos 
e políticos que a segurança pública envolve. 
Necessitamos preparar esses agentes para o 
desenvolvimento dessas ações sociais. Assim, 
teremos também agentes mais humanos 
e respeitadores dos direitos e garantias 
fundamentais, pois irão compreender melhor a 
necessidade dessas pessoas.

Essa proposta por si só se justifica. Mas 
queremos salientar a grande capilaridade que 
tem a segurança pública e o grande número de 
agentes públicos e políticos que a segurança 
pública envolve. Necessitamos preparar esses 
agentes para o desenvolvimento dessas ações 
sociais. Assim, teremos também agentes 
mais humanos e respeitadores dos direitos e 
garantias fundamentais, pois irão compreender 
melhor a necessidade dessas pessoas.

Nosso setorial necessita de apoio partidário para desenvolver suas ações junto aos Estados e, por 
conseqüência, junto aos municípios.

O SUSP e o PRONASCI são programas que identificam nossa proposta de política pública para 
a área da segurança pública. Necessitamos desenvolver ações na União e Estados para firmar 
compromissos políticos e sociais na consolidação do SUSP, no estabelecimento das resoluções 
definidas na Conferência Nacional de Segurança Pública, na manutenção e no não contingenciamento 
de recursos orçamentários para o desenvolvimento dessas ações. O nosso programa já mostrou que 
tem capacidade de resolver um problema estrutural na segurança pública do País e não podemos 
deixar que o nosso Governo Federal não empregue o máximo de esforços para induzir essa política 
nos Estados.

Os Estados e Municípios já mostraram que são parceiros na formulação do nosso 
programa, precisamos estabelecer efetivamente essas parcerias induzindo as 
políticas locais e utilizando os recursos necessários, por meio do ENAFROM, 
PRONASCI, FESP e outros, para consolidar nosso programa em nível nacional.

Setorial de Segurança Pública
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Outro aspecto a salientar é que o 
desenvolvimento dessa política só será 
efetivo se tivermos o desenvolvimento das 
pessoas, criando melhores condições de 
vida, com trabalho digno e inclusão social. 
Uma forma de realizar isso é por meio das 
licitações públicas, as quais devem possibilitar 
a utilização de cooperativas de economia 
popular e solidária por exemplo. Essa é uma 
ferramenta de fundamental importância para 
a redução dos custos e para a implementação 
de novas possibilidades de vida das pessoas nas 
comunidades.

Nosso setorial quer debater com maior 
profundidade a questão de descriminalização do 
uso da drogas.  

Em razão dos acontecimentos ocorridos nos 
Estados em 2012 envolvendo a “Greve” das PMs 

é necessários que nossas lideranças tenham 
cuidado com suas intervenções, pois estamos 
lidando com efetivos armados e com legislação 
específica que proíbe qualquer manifestação 
dessa ordem. Além disso, é importante relatar 
que existe, em especial no Estado do Rio de 
Janeiro, ações do Governo de perseguição 
política aos manifestantes daquele Estado. 

Desse modo, nosso setorial pode, quer e 
deve contribuir nesses processos. O Setorial 
de Segurança Pública do PT é formado por 
companheiros e companheiras dos mais diversos 
ramos de atividade que têm largas experiências 
nas mais diversas áreas de ação; gestão, trabalho 
e relações comunitárias e sociais. Para tanto 
é necessário que o Partido dos Trabalhadores 
apóie essas propostas e auxilie o setorial na 
mobilização e realização destas iniciativas. 

Membro Titular:
Fábio Duarte Fernandes
Edson Wagner Souza Barroso
Nickson Monteiro de Araújo
Luiz Antonio Moraes de Melo
Sebastião Correia dos Santos
Maria Cristina Lucas da Silva
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Lucineide Alves da Silva
Flávia de Jesus Leite
Inês Simon Ferreira

Membro Suplente:
Ruben Martens Lermen
Christian Roman Marinho
Adriane Rodrigues Correa
Cláudio Bandel Tusco
Cláudio Rodrigues Pereira
Carlos Jefferson Thé Costa
Marcilene Fernandes de Souto
Elisangela Ferreira Gregório
Natália Alves Melo de Miranda
Geogirna Fagundes Correia

Coordenador:
Fábio Duarte Fernandes
Rio Grande do Sul

Coletivo Nacional Eleito
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XI) Núcleo do Setorial de Moradia

Balanço:
 
Foram realizados encontros em 05 Estados: Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 300 militantes e 28 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 40 pessoas.

“A luta pela moradia digna e a reforma urbana”
TESE UNIFICADA:

Nos últimos 10 anos nós, brasileiros e brasileiras, 
vivemos uma onda de superação da falta de 
moradia digna desse país, porém a burocracia 
e a sustentabilidade  pela governabilidade dos 
nossos governos, do companheiro e presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e nossa companheira 
presidenta Dilma Rousseff, tem nos levado a 
uma condição de salvadores de uma crise do 
sistema capitalista. Onde os mesmos de sempre, 
as grandes empreiteiras e o balcão de negócios 
em que se transformou o Ministério das Cidades, 
se apropriaram de uma das maiores e melhores 
propostas para resolver este câncer da moradia no 
Brasil: O Programa Minha Casa Minha Vida /MCMV.

Quando da criação do Ministério das Cidades 
no ano de 2003 pelo, então, presidente Lula, nós 
avaliávamos que o nosso grande sonhe teria se 
concretizado, mas estes sonhos duraram pouco, 
foram apenas alguns meses e vimos tudo isso sendo 
desmoronado, quando o Ministro e companheiro 
Olívio Dutra sai do Ministério das Cidades para ser 
substituído por outro Ministro de partido da base 
aliada, sem qualquer comprometimento político 
com o ideário da Reforma Urbana – base de toda a 

proposição política que resultou na própria criação 
do Ministério.

A criação do Ministério das Cidades para nós 
das organizações populares era como se estivesse 
surgindo um canal de interlocução reivindicando 
ao longo dos anos pelos movimentos na luta pela 
reforma urbana, sendo uma estância política social 
na construção da moradia tanto no campo quanto 
na cidade.

Contudo, mesmo reconhecendo-se que 
“nunca antes na história desse país” se teve tanto 
investimento em infraestrutura urbana, moradia 
e etc., o esvaziamento do Ministério das Cidades 
(com os principais programas sendo gerenciados 
pelo Ministério do Planejamento) privilegia a lógica 
do mercado, afasta qualquer possibilidade de 
controle social (ao deslocar do Conselho Nacional 
das Cidades seu monitoramento) e, muitas 
vezes, colaborando para as desigualdades sócio 
espacial nas cidades, ao não se pautar pelo Plano 
Nacional de Habitação de Interesse Social que foi 
solenemente negado, com o advento do PAC e do 
MCMV.

CONTEXTUALIZAÇÃO• 
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    O Brasil não é mais o mesmo, no entanto 
ainda há muitos desafios a serem enfrentados, 
principalmente quando analisamos um país que 
até ontem era agrário e a mão de obra era escrava 
e tornou-se, em muito pouco tempo, urbano. 
O principal e mais completo é a construção da 
cidadania que é uma conquista da humanidade 
e que precisa ser alcançada pela maioria dos 
brasileiros e brasileiras.

Isso significando, por exemplo, ser necessário 
ampliar o entendimento no Partido e na Sociedade 
de que a Luta pela Moradia, no âmbito do ideário 
da Reforma Urbana, há muito não mais se restringe 
ao simples acesso a um pedaço de chão ou casa 
própria que deixa de ser um sonho e assume 
configurações de direito universal dos homens, 
englobando o direito pelo acesso de serviços e 
equipamentos urbanos, o direito a um ambiente 
urbano saudável, enfim, o DIREITO À CIDADE. 

É preciso acelerar as ações que tratam de 
construção de moradia popular, que melhorem e 
tornem mais baratos os transportes coletivos, que 
melhorem e ampliem os serviços de água, esgoto, 
lixo e construção de novas creches para mudar a 
triste situação em que vivem milhares de famílias 
do nosso país. Somente com pressão popular os 
governos municipais e estaduais e o governo federal 
mudarão os rumos e trilharão outros caminhos, 

que concretizem as mudanças tão esperadas pela 
maioria da população.  

E para isso, é necessário que haja recursos 
suficientes e exclusivos para que as políticas 
urbanas e políticas sociais sejam realizadas. 
Tramitam hoje no Congresso Nacional vários 
projetos de leis que dialogam com a sociedades 
nos desafios urbanos no país, e umas das mais 
importantes é a PEC da Moradia (PEC 285) que 
garante recursos permanentes para moradia até 
zerar o déficit habitacional, que pelos dados oficiais 
chega a quase 8 milhões de famílias sem teto.

É ai que começa o debate com o partido. 
Precisamos saber qual a nossa proposta para o 
desafio de zerar o déficit habitacional quantitativo e 
qualitativo com dignidade e quando vamos incluir o 
Direito à Cidade como diretriz para a política urbana 
e habitacional. A atual Constituição Brasileira e a Lei 
Federal 10257/2001 – chamada de “Estatuto das 
Cidades” oferece aos governantes e à sociedade 
diretrizes e instrumentos para uma cidade inclusiva, 
de todos. O partido precisa incorporar essas novas 
formulações e contribuir para a construção de 
políticas públicas junto aos governos: Federal, 
Estaduais e Municipal, dialogando com a sociedade 
organizada e neutralizando, assim, a lógica de 
mercado que predomina.

O PT e a Reforma Urbana

Por entendermos que o Direito à Moradia só 
se estabelece com a implantação da Reforma 
Urbana, URGE que o Partido dos Trabalhadores 
assuma e paute nacionalmente a Reforma Urbana 
como eixo estruturante de suas intervenções com 
a sociedade. Deixar a contramão da história, fazer 
efetivamente a disputa pelo Ministério das Cidades, 
que é estratégico para a implantação das Políticas 
Urbanas e debater com sua militância os rumos 
para a consolidação do Direito à Cidade. 

O PT deve, neste sentido, assumir que além de 

garantir os direitos humanos às pessoas, o território 
das cidades, seja urbano ou rural, é espaço e 
lugar de exercício e cumprimento dos direitos 
coletivos como forma de assegurar a distribuição 
e uso equitativo, universal, justo, democrático e 
sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens 
e oportunidades das cidades isso significando, 
também, o direito ao meio ambiente, o direito ao 
transporte e mobilidade pública, o direito a justiça 
e, fundamentalmente, o direito a participação no 
planejamento e na gestão das cidades. 
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O Setorial de Moradia e Reforma Urbana, sendo 
um segmento do PT, deve procurar identificar os 
problemas mais urgentes da questão fundiária, 
principalmente quando o direito á moradia da 
população pobre estiver em jogo e atuando sempre 
em apoio ás causas populares em parceria com as 
entidades do movimento popular. Em vista disso, 
independente de suas atividades político/partidária, 
se assume responsável por esta construção e com 
a consolidação e o fortalecimento do Partido dos 
Trabalhadores na vanguarda dos movimentos 
de moradia. Seus esteios estão cravados, em 
companheiros (as), os (as) quais jamais mediram 
esforços, para manter a luta cotidiana pelo Direito 
de Morar das famílias sem teto neste país, com 
atividades sociais frequentes, funcionando como 
sustentáculo e determinando empenho construtivo 
ativo, autogestionário e sustentável do ponto de 
vista estratégico na construção do Poder Popular.]

Em vista disso, o PT deve assumir a AUTOGESTÃO 
dos processos coletivos como princípio fundante no 
desenvolvimento da luta de classes. A autogestão 
de processos construtivos cria conflitos de poder 
ao estabelecer uma identidade definida pelo 
empoderamento dos sujeitos. É o conflito que 
constitui e organiza o ator e este vai politizando 
suas demandas e criando um campo político de 
força social na sociedade. As ações vão sendo 

estruturadas sobre temáticas e problemas nas 
situações de conflito, disputas e oposições, 
gerando um processo social e político-cultural 
que contribui para criar a identidade coletiva do 
movimento, a partir de interesses comuns. Esta 
identidade também decorre da força do princípio da 
solidariedade, do compromisso existente bem como 
da base referencial de valores culturais e políticos 
compartilhados pelas famílias sem teto envolvidas. 
O Setorial de Moradia e Reforma Urbana do PT, 
através de seus militantes nos 3 movimentos 
populares, se coloca como um sujeito desta 
construção de uma nova forma de organização 
social e manifesta essa identidade na medida em 
que exprime os aspectos dialéticos da classe.

A autogestão é muito mais que só uma 
concepção construtiva; é a construção de 
novas relações sociais de produção de caráter 
antimercantil, reforçando a autonomia das 
organizações populares tanto nas suas funções 
econômicas de produção quanto nas suas funções 
políticas. É uma associação de homens e mulheres 
que objetivam o controle dos processos de 
mudança histórica, onde as decisões fundamentais 
são coletivas e baseadas em princípios de 
socialização das informações, responsabilidades 
mutuas e disciplina revolucionária.

Membros do Núcleo do Setorial de Moradia
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  O Modo Petista de Governar 

Com a proximidade das eleições municipais, neste ano de 2.012, temos também a 
responsabilidade de resgatar as fundamentações políticas que fizeram de diversas 
administrações petistas um referencial reconhecido nacional e internacionalmente como 
“O Modo Petista de Governar”, como forma de dar sustentação à construção partidária a 
partir da atuação consequente do setorial. 

Queremos construir um setorial de moradia 
onde os parlamentares e governantes Petistas, 
possam ser de fato, nas três esferas de governo, 
parceiros e não instancias partidárias. Para que 
seus mandatos devam estar à disposição do partido 
assim como dos movimentos, e não ter a função 
de uma tendência partidária ou um núcleo, o 
qual o parlamentar ou governante está ligado. Os 
programas de governo sejam elaborados a partir 
das experiências de cada setorial constituído e 
que os candidatos e ou as candidatas usarão como 
um instrumento para suas campanhas, assim 
como implementarão após a posse. Garantir a 
participação dos membros dos setoriais como parte 
integrante das mesas de debates em seminários, 

reuniões e outros quando a Reforma Urbana seja 
pauta, para dai por diante não tenhamos duas 
relações o candidato ou a candidata falando uma 
coisa e as bases partidárias outra.

O PT deve encarar o desafio e o compromisso 
histórico com os movimentos sociais que lutam 
e lutaram pela democratização do nosso país e 
pela introdução de novas políticas que objetivam 
a justiça social para a população brasileira. Por 
isso é necessário colocar claro em seus programas 
de governo os princípios e a opção por aqueles 
que o construíram. Propomos nas três esferas 
de governo, uma política que de fato assegure o 
desenvolvimento da reforma urbana nas cidades 
governadas pelo PT.

O Modo Petista de Governar, baseado em concepções e princípios sempre focados 
na inversão das prioridades, na democratização da informação e no controle social da 
alocação de recursos, através da participação popular, deve ser construído em todo 
e qualquer município brasileiro em que tivermos candidatura própria nas eleições de 
2.012, além dos espaços já consagrados como o Orçamento Participativo, através dos 
seguintes eixos fundamentais: 

EIXO 1.
Implementar os instrumentos de ordenamento e controle urbano, previstos no Estatuto das Cidades, na 
perspectiva de criar Banco de Terras Públicas para a construção de projetos habitacionais de interesse 
social no contexto urbano central da cidade. 

EIXO 2.
Criar o Conselho da Cidade, atualizando sua formatação e competências através de Conferências de 
Políticas Urbanas Específicas de habitação, saneamento e transporte. 
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EIXO 3.
Criar o Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano integrando as políticas setoriais.

EIXO 4.
Estabelecer parceria com a Superintendência do Patrimônio da União e com o setor cartorário para a 
construção de Programa de Regularização Fundiária, que atinja todos os distritos, bairros ou vilas que 
compõem a cidade. 

EIXO 5.
Habilitar o Governo Municipal junto ao Ministério do Planejamento na perspectiva de cessão de áreas e 
imóveis da União para destinação à construção de habitação de interesse social. 

EIXO 6.
Habilitar o Governo Municipal junto ao Ministério das Cidades na perspectiva de acessar recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida para desenvolver projetos 
integrados de produção habitacional, melhorias na habitabilidade, saneamento básico e melhorias na 
mobilidade e na acessibilidade urbana. 

EIXO 7.
Elaborar ou implementar ações previstas no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como 
na elaboração dos demais planos previstos no Estatuto das Cidades e, mais principalmente, na efetiva 
instalação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e seu Conselho Gestor, prevendo no Plano 
Plurianual o percentual de 1% do Orçamento Municipal para compor o Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social. 

EIXO 8.
Fomentar o desenvolvimento das capacidades do setor produtivo da construção civil para o incremento 
da inovação tecnológica, industrialização, qualidade e sustentabilidade de sua produção, através do 
estabelecimento de parcerias que envolvam também as organizações dos movimentos de moradia.

EIXO 9.
Criar Grupo de Trabalho Institucional, com os órgãos públicos que desenvolvem ações e atividades 
de desenvolvimento urbano, de assessoramento ao Conselho da Cidade para a implementação dos 
instrumentos de gestão fundiária indispensáveis para garantir a sustentação financeira da política de 
desenvolvimento urbano e viabilizar o acesso a terra urbanizada para habitação de interesse social, como 
os cadastros técnicos multifinalitários, as plantas genéricas de valores como base para o IPTU, as Zonas 
Especiais de Interesse Social e os demais instrumentos de política fundiária previstos na Constituição 
Federal e no Estatuto da Cidade. 

EIXO 10.

Criar Programa de Assistência Técnica continuada e de desenvolvimento das capacidades institucionais dos 
órgãos municipais e de segmentos da sociedade civil, para garantir maior efetividade dos investimentos 
públicos e da gestão dos programas urbanos e a integração das políticas setoriais urbanas, principalmente, 
através de parcerias com organizações dos movimentos populares e com linhas de financiamentos 
específicas estabelecidas pelo Ministério das Cidades.
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O PT E O SETORIAL DE MORADIA E 
REFORMA URBANA 

O Setorial de Moradia deve assumir a responsabilidade de trazer a militância para a discussão e propor 
uma linha de ação política que leve em conta principalmente a diversidade de opiniões e a autonomia do 
movimento social. Acreditamos que o sucesso da nossa luta se materializa na medida em que possamos 
arregimentar as várias formas de pensamento político do partido para a discussão e implementação de 
uma plataforma de mínimo entendimento, procurando administrar politicamente as nossas pequenas, 
porém, saudáveis diferenças. 

• Fomentar a criação de Fóruns Parlamentares de Reforma Urbana em todas 
as Assembléias e Câmaras Legislativas, que tenham a participação de bancadas 
petistas; 

• Assumir a aprovação da PEC 285, em tramitação no Congresso Federal, como 
pauta prioritária das bancadas petistas e replicá-la em todos os níveis; 

• Combate aos despejos por meio de políticas públicas proativas e de prevenção 
e mediação junto às ações dos despejos e de todas as formas de exclusão social e 
segregação urbana; 

• Criação de instâncias participativas e deliberativas de gestão democrática, com 
participação popular majoritária, no nível municipal, de consórcios metropolitanos, 
regional, estadual e nacional;
 

Em vista disso, trazemos para a reflexão de todo o Partido dos 
Trabalhadores a seguinte PLATAFORMA DA REFORMA URBANA PETISTA:

1) Estruturar o Setorial de Moradia e Reforma Urbana, articulando condições 
efetivas para a realização de plenárias, oficinas e demais atividades metodológicas 
previstas em Plano de Ações a ser elaborado por sua Coordenação.

2) Massificar o entendimento sobre a importância da participação, no Setorial de 
Moradia e Reforma Urbana do PT, da militância petista organizada nos movimentos 
populares urbanos, como forma de unificar a atuação militante na disputa 
hegemônica da direção política, comprometer o conjunto das organizações 
populares com a construção de uma alternativa democrática e popular de poder 
e ampliar a participação no Setorial de Moradia e Reforma Urbana, na perspectiva 
de que o conjunto do Partido dos Trabalhadores assuma a Reforma Urbana como o 
principal eixo de intervenção nas cidades.

3) Elaborar Resolução Partidária que oriente mandatos petistas legislativos e 
executivos em todos os níveis sobre o ideário da Reforma Urbana assumido pelo 
Partido dos Trabalhadores e que deverá se estabelecer através das seguintes 
Diretrizes: 
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• A implementação da política urbana de forma integrada nas regiões 
metropolitanas, priorizando o atendimento às famílias de baixa renda, localizadas 
nas periferias das metrópoles brasileiras; 

• A promoção de políticas que garantam o direito ao transporte público de 
qualidade através de recursos permanentes para o setor; o barateamento das 
tarifas através de justiça social e tributária; a priorização do uso do transporte 
coletivo público de qualidade; a integração entre os vários modais de transporte; a 
ampliação do sistema metro-ferroviário nas regiões metropolitanas; a ampliação das 
ciclovias e ciclos-faixa; a paz no trânsito através de campanhas; liberação de recursos 
contingenciados; e medidas que garantam acessibilidade para as pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida; 

• Viabilizar a destinação de imóveis públicos ociosos, não patrimonial e não de uso 
pelo poder público para habitação de interesse social autogestada por entidades 
populares, caso venha a ser inviável, destiná-los para uso de caráter comunitário; 

• Promover a desoneração de impostos sobre produtos industrializados 
para materiais de construção civil que se destine a produção de moradia de 
interesse social, regularização fundiária, requalificação urbana, e urbanização de 
assentamentos humanos precários; 

• Criação de uma Vara Federal Especial da Moradia e Reforma Urbana com 
finalidade de mediar os conflitos ligados a Função Social da Terra Urbana, Periurbana 
e Rural da Propriedade e da Função Social da Cidade;

• Criação de Leis Municipais concedendo isenção de IPTU, ITBI, e ISS relativamente 
a programas de construção e financiamento de habitações de interesse social a ser 
implementado em todo território Nacional; 

• Continuar fomentando a implantação de Orçamento Participativo nos Municípios 
bem como contribuir com propostas na elaboração e execução dos Planos 
Municipais. Regionais e Estadual de Habitação de Interesse Social, Planos Anuais, 
Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias, Planos Diretores e Planejamentos 
Participativos de Moradias e de Reforma Urbana; 

• Contemplar nas discussões da Moradia Urbana a discussão da Moradia Rural 
bem como participar com propostas, Projetos e Programas nas discussões das 
Políticas Setoriais/Transversais ligadas aos investimentos na área de Reforma 
Agrária, Agricultura Familiar, Agro - Negócios, Pecuária e Pesca e pisciculturas 
buscando defender a existência de Corredores Verdes de Produção Alimentícia e 
Produção Pesqueira e denunciando a implantação de Monoculturas a exemplo dos 
transgênicos e plantação de Eucaliptos em grandes escalas com defesa da existência 
e fortalecimento das entidades ambientalista e de controle social; 

• Aprovação dos planos diretores e aplicação do estatuto da cidade, garantindo a lei 
das ZEIS e outros dispositivos; 
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• Estabelecer discussão com a Caixa Econômica Federal sobre dinâmica 
desburocratizada nas análises técnicas de projetos de interesse social, apresentados 
por entidades dos movimentos populares; 

• Nas áreas de mananciais, garantir o direito de quem já esta morando, 
preservando-se as áreas eminentemente ambientais e que o direito ambiental não 
prevaleça sobre o direito da moradia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A unificação das lutas sociais sob uma direção política que compreenda a 
lógica estrutural das contradições urbanas e sociais, enquanto decorrência do 
desenvolvimento capitalista e do sistema político criado para legitimá-la, e incentivem 
práticas que contradigam essa lógica, é em síntese o principal objetivo da construção do 
Setorial Nacional de Moradia e Reforma Urbana do Partido dos Trabalhadores. 

Os movimentos populares são ao mesmo tempo um espaço obrigatório de 
intervenção dos revolucionários e uma das vertentes que mais contribui para a 
formação de partidos socialistas de massa. 

Um princípio inviolável é o da autonomia dos movimentos populares em relação ao 
Estado e às organizações partidárias. Aqui deve ficar claro que o setorial é um espaço 
de articulação dos militantes que atuam nos movimentos dirigidos por lideranças do PT, 
mas não são “braços de articulação” do partido nem de governos petistas. 

Nos casos de governos da direita, devem ir além da mobilização para exigir serviços, 
bens ou direitos, devem formular políticas alternativas àquelas apresentadas pelo 
governo de plantão e participar ativamente dos espaços institucionais com proposições 
orientadas pelo ideário da Reforma Urbana. Devem lutar por medidas democráticas 
radicais, como a transparência do poder público e reconhecimento dos conselhos de 
caráter popular para a elaboração de políticas públicas, seu controle e fiscalização e sua 
implantação. 

Saudações Petistas.
Brasília, 29 de abril de 2012.

• 
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XII) Núcleo do Setorial de Segurança 
Alimentar

Balanço:
 
Foram realizados encontros em 04 Estados: Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 400 militantes e elegeu 37 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 50 pessoas.

TESE UNIFICADA:

“Competência 
Alimentar 

Nutricional”
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Análise de
Conjuntura

Contexto Global:

A capacidade de acesso a alimentação 
é limitada ou nula para um bilhão de 
pessoas, três quartos dos quais vivendo 
no meio rural e com grande maioria 
de mulheres e negros(as). (Relatório 
divulgado pela organização ‘Salvem 
as crianças’ – Publicação Consea de 
16/02/2012)

Apesar do enorme aumento da 
capacidade de produzir alimentos no 
mundo, vivemos a inaceitável situação 
de não ter a fome erradicada, ao mesmo 
tempo em que arcamos com os impactos 
socioambientais e de saúde desse modelo 
hegemônico de produção e de consumo.

O Direito à Alimentação Adequada 
e a garantia da Segurança Alimentar 
Nutricional é um direito de todos, um 
dever do Estado e responsabilidade da 
sociedade. Esse direito está previsto 

originalmente no art. 25º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, no art. 2º 
e 11º do PIDESC (Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais).

O Brasil e o PT têm papel importante 
neste cenário, haja vista, que os 
programas de combate à fome e a 
miséria do PT são exportados para vários 
países do mundo por seus excelentes 
resultados, assim como seus Técnicos 
de padrão de Excelência e consenso 
internacional de competência, como o 
Companheiro José Grazziano, que hoje 
nos honra no comando da FAO / ONU, 
onde representa o Brasil, o PT e o mundo 
no combate a fome em suas mais diversas 
transversalidades.

Contexto Nacional:

O Brasil do Governo Petista obteve 
um significado avanço na participação 
social na formulação e implementação 
de políticas públicas visando a redução 
da miséria e ampliação do acesso a 
alimentos.

Os dados preocupantes sobre 
insegurança alimentar e nutricional do 
período entre 2004 e 2009 apresentados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE – PNAD 2009) levaram 
à formulação do Programa Brasil sem 
Miséria, prioridade do Governo Federal.

O direito à alimentação adequada e 

a segurança alimentar nutricional está 
indivisivelmente ligado à dignidade 
da pessoa humana, à justiça social e 
à realização de outros direitos como: 
o direito à terra para nela produzir 
alimentos, ao meio-ambiente equilibrado 
e saudável, à saúde e à educação, à 
cultura, ao emprego e à renda, à moradia, 
entre outros. Portanto, a necessidade de 
políticas públicas setoriais e intersetoriais 
são necessidades para garantia desse 
direito.

Núcleo do Setorial de Segurança Alimentar
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O Direito Humano à Alimentação Adequada 
é uma bandeira histórica do PT. Por essa razão, 
e com o empenho pessoal do presidente Lula, 
o Brasil tornou-se uma referência global na 
instituição de políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional, no entanto, tal 
importância não se reflete nas instâncias 
e discussões internas do PT e nos planos 
de governo de suas candidaturas, fato que 
sinaliza a necessidade de o partido se apropriar 
organicamente dessa bandeira.

Desde a sua Carta de Princípios, assinada 
em 1979, passando pela sua fundação e 
constituição, até o 4º. Congresso Nacional 
Extraordinário em 2011, o PT tem se preocupado 
em fortaleceras relações com os movimentos 
sociais na construção de uma agenda de reformas 
democráticas e populares, defendendo um 

modelo de desenvolvimento que combine 
erradicação da miséria, a baixa das emissões de 
carbono e salvaguarda dos recursos naturais, do 
aprofundamento das transformações sociais / 
econômicas / políticas / culturais, iniciadas a partir 
de 2003,peloPresidente Lula.

Visto a relevância dessa temática, todo 
brasileiro e brasileira deveria ter oportunidade 
de conhecer a vida e obra de Josué de Castro que 
foi impedido de realizar seus trabalhos e sonhos 
pelo exílio que o levou a morte na França, em 
1973. No entanto, o legado de Josué está presente 
no projeto de Brasil sendo continuado pela 
Presidenta Dilma Rousseff, com o Plano Brasil Sem 
Miséria, e no clamor de uma parcela do povo que 
ainda sofre com a fome e seus males na busca de 
dignidade e melhores condições de vida. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA O PT

A Segurança Alimentar Nutricional consiste na realização do direito de todos(as) ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentável.

Propomos que as políticas públicas a serem implementadas pelo PT sejam norteadas 
com base nas proposições voltadas para proteger, promover, respeitar e prover o direito 
humano à alimentação adequada e saudável, previsto no art. 6º da Constituição brasileira 
(EMC 64/2010), e demais diretrizes internacionais, como também, no Programa Brasil Sem 
Miséria, no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN, nas diretrizes 
aprovadas da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Declaração do 
Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável, na Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN).

O PT, SUAS INSTÂNCIAS SETORIAIS E OS 
MOVIMENTOS SOCIAIS
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SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA O PT

Visualizamos como política públicas a serem implementadas pelo PT, 
as diretrizes acima citadas destacando as seguintes ações:

a) Prioridades aos grupos sociais: Crianças, mulheres, idosos, jovens e homens, 
sejam eles, Agricultores(as) familiares; Povos indígenas aldeados e não-aldeados; 
População negra e representantes dos povos e comunidades tradicionais – 
quilombolas; Povos de terreiro; Extrativistas; Ribeirinhos; Pescadores(as) artesanais; 
Caiçaras; Marisqueiras; Pantaneiros(as); Geraizeiros(as); Caatingueiros(as); 
Vazanteiros(as); Faxinalenses; Comunidades de fundo de pasto; Pomeranos(as); 
Seringueiros(as); Povos ciganos; Pessoas em situação de rua, População de 
comunidades urbanas e população de Região Metropolitana em situação de 
insegurança alimentar nutricional, famílias do Movimentos de luta pela reforma 
agrária e quaisquer outros movimentos de defesa da distribuição da terra, que 
estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional, assim como, Pessoas 
com Deficiências e Necessidades alimentares especiais;

b) Construir e consolidar a Política do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN;

c) Erradicar a extrema pobreza e a insegurança alimentar moderada e grave;
 
d) Reverter às tendências de aumento das taxas de excesso de peso e obesidade;
 
e) Ampliar a atuação do Estado nos processos de transição para um modelo de 
produção familiar agroecológica e sustentável de alimentos e de valorização e 
proteção da agrobiodiversidade, Subsidiando e fomentando os agricultores(as) 
familiares com políticas públicas para produção de alimentos orgânicos, garantindo 
inclusive o mercado, seja ele interno ou externo para a expansão deste tipo de 
produto, proporcionando uma geração de renda adequada na comercialização e 
escoamento de sua safra excedente;

f) Garantir as politicas específicas para agricultores urbanos e periurbanos, sendo 
garantidos aos mesmos os acessos e direitos disponibilizados aos agricultores 
familiares;

MOVIMENTOS SOCIAIS
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g) Intensificar o processo de desapropriação para fins de reforma agrária e de 
reconhecimento, demarcação, regularização e desintrusão de terras/territórios 
indígenas e quilombolas, assim como dos demais povos e comunidades tradicionais, 
garantindo o princípio da Segurança Alimentar e Nutricional e da Soberania 
Alimentar;
 
h) Implementar uma Política de Abastecimento Alimentar através do fortalecimento 
de programas de abastecimento popular, como feiras livres, feiras de produtores e 
centrais de abastecimento, de modo a promover o acesso regular e permanente da 
população a uma alimentação adequada e saudável;
 
i) Ampliar o mercado institucional de alimentos para a agricultura familiar, povos 
indígenas, povos / comunidades tradicionais e titulares de direito dos programas 
de transferência de renda com vistas ao fomento de circuitos locais e regionais de 
produção, abastecimento e consumo; como por exemplo, com a disponibilização de 
áreas públicas para a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar e 
da economia solidária.
 
j) Ampliar o acesso à água de qualidade suficiente, com prioridade às famílias em 
situação de insegurança hídrica, à produção de alimentos da agricultura familiar, a 
pesca e a aquicultura;
 
l) Enfrentar as desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, as 
condições de saúde, alimentação e nutrição e de acesso às políticas públicas de 
Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, erradicação da fome, da miséria e 
das desigualdades sociais, com base nos programas Brasil Sem Miséria do Governo 
Federal;
 
m) Fortalecer as relações internacionais brasileiras, através da defesa dos princípios 
do Direito Humano à alimentação Adequada e da Soberania Alimentar;
 
n) Promover e assegurar às mulheres o acesso às políticas públicas que atendam 
seu papel estratégico na luta pela garantia da soberania alimentar, na conservação 
e no manejo sustentável dos recursos naturais, na afirmação de sua cidadania e da 
sua autonomia política e econômica;
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o) Aplicar o princípio da precaução, ratificado pelo governo brasileiro em relação 
aos produtos transgênicos, estabelecendo a rotulagem obrigatória de todos os 
alimentos transgênicos (assegurando ao consumidor o direito à informação), assim 
como, manter a moratória ao uso da tecnologia “terminator” (sementes estéreis);

p) Fortalecer a política de redução progressiva ao uso de agrotóxicos e banir 
imediatamente o uso daqueles que já foram proibidos em outros países e que 
apresentam graves riscos à saúde humana e ao meio-ambiente, com o fim de 
subsídios fiscais;

q) Fortalecer a Política Nacional de segurança alimentar e nutricional de forma 
integrada às demais políticas de saúde, mediante a universalização do acesso às 
ações de alimentação e nutrição nos diferentes níveis de atenção, considerando as 
necessidades alimentares especiais e as especificidades étnicas e culturais, assim 
como o sobrepeso, da obesidade e das doenças crônicas não-transmissíveis;

r) Ampliar a participação da sociedade civil, nos CONSEAs, garantindo as condições 
para sua efetiva realização, compreendida como o alicerce para o diálogo social, 
para a formulação, a execução, o monitoramento e o aperfeiçoamento continuado 
das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional;
 
s) Garantir o fortalecimento dos/as Agricultores(as) Familiares e 
empreendedores(as)Familiares Rurais, através de ampliação da Assistência Técnica 
Rural, acesso a crédito, organização para comercialização e incentivos fiscais, 
visando a melhoria da qualidade de vida dos produtores/as rurais assim como o 
desenvolvimento local sustentável e a preservação ambiental.
 
t) Fortalecer o papel regulador do Estado, que deve colocar a proteção do Direito 
à Alimentação Adequada, a Segurança Alimentar e Nutricional, e a Soberania 
Alimentar acima dos interesses de mercado que violem estes princípios;
 
u) Instalar Cozinhas Comunitárias, Restaurantes Populares, Programa de Aquisição 
de Alimentos e Programa de Agricultura Urbana para garantia do acesso à 
alimentação adequada e a segurança alimentar nutricional das comunidades que 
estejam em situação de insegurança alimentar;
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Coletivo Nacional Eleito

v) Garantir a implementação das diretrizes que serão aprovadas na Conferência 
Rio + 20, referente à segurança alimentar e nutricional e suas mais diversas 
transversalidades.
 
x) Estimular a inclusão de órgãos gestores da política de segurança alimentar e 
nutricional em estados e municípios por meio de sua estruturação administrativa, 
através de Secretaria de Governo ou Coordenadorias vinculados diretamente ao 
gabinete do Poder Executivo.
 
z) Garantir o cumprimento da lei nº 11.947/09, que regulamenta o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), principalmente no que se refere às ações 
de educação alimentar e nutricional e a aquisição de ‘alimentos provenientes da 
agricultura familiar.
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XIII) Núcleo do Setorial de Transportes

Balanço:
 
Foram realizados encontros em 04 Estados: Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São 
Paulo.
Mobilizou nacionalmente aproximadamente 200 militantes e elegeu 16 delegados.
O Encontro Nacional do Setorial teve a participação de aproximadamente 25 pessoas.

Este documento foi o resultado, dos debates 
havidos no Encontro Nacional do setorial Nacional 
de Transportes do Partido dos Trabalhadores, 
realizado nos dias 28 e 29 de abril de 2012, 
em Brasília. Após as considerações e reflexões 
das políticas que vem sendo implementadas 
pelo Governo Federal do setor. Embora o 
reconhecimento dos avanços e melhoria da 
Infraestrutura nacional, ainda falta bastante para 
atender o crescimento socioeconômico do País e 
reduzir as enormes desigualdades existentes.  

     Nesse sentido o principal objetivo deste 
documento é promover uma reflexão quanto às 
medidas de continuidade das ações que o Governo 
do PT tem implementado de forma decisiva, 
para o produzimos a presente resolução, para 
que possa servir de instrumento para ampliar o 
debate com diversos setores envolvidos no sistema 
de transportes, buscar soluções capazes, com 
eficiência e eficácia de racionalizar a matriz de 
transporte no Brasil. 

RESOLUÇÕES DE TRANSPORTES E 
MOBILIDADE URBANA
ABRIL DE 2012

1. INTRODUÇÃO 

“Para o crescimento 
e o desenvolvimento 
sustentável”

TESE UNIFICADA:
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2.1 MOBILIDADE URBANA
O conceito de mobilidade urbana em 

si é novo para o governo federal e para a 
maioria das cidades brasileiras, resultando na 
necessidade de aprofundamento das discussões 
para sua consolidação e implementação. A 
incorporação da dimensão ambiental na sua 
formulação coloca o país em sintonia com 
as discussões mundiais e proporciona nova 
oportunidade de reflexão sobre o processo 
de formação das cidades e os mecanismos 
de exclusão social. Em relação à política de 
mobilidade, três tipos de exclusão podem ser 
facilmente identificados. O primeiro é a exclusão 
daqueles que não podem pagar pela tarifa de 
ônibus ou não tem acesso à rede de transporte 
público. O segundo tipo é composto pelos 
pedestres e ciclistas, que na maioria das vezes 
não são considerados nos projetos urbanos e 
o terceiro tipo é a exclusão das pessoas com 
deficiência e idosos. 

Esta nova abordagem preconiza a 
democratização do espaço público, a 
acessibilidade para pessoas com deficiência e 

idosos e a promoção do direito à cidade.  
Trata-se de refletir sobre o modelo de cidade 
que estamos diariamente construindo, que 
se manifesta no planejamento urbano e no 
desenho da cidade, que dá suporte ao modelo 
de mobilidade baseado nos modos individuais e 
motorizados de transporte. A análise conjunta 
de todos os aspectos que condicionam 
a circulação das pessoas nas cidades é 
fundamental para se compreender a mobilidade 
urbana e seu papel para o desenvolvimento 
local. 

Com base no conceito acima, foi proposto 
pelo Governo Federal o projeto de lei da 
Mobilidade Urbana, que após um longo 
debate no Congresso Nacional, foi aprovado e 
promulgado pela presidenta Dilma Rousseff no 
mês de fevereiro de 2012. A presente lei trás 
as diretrizes a serem seguidas pelos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais. Tornando-
se, sem duvida, uma grande conquista para 
o desenvolvimento sustentável das cidades 
brasileiras. 

2. GERAL 

2.2 TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA NACIONAL
O desenvolvimento do setor de transportes 

deve estar baseado na inclusão social e a coesão 
econômica; no uso eficiente e equilibrado 
no espaço e no tempo dos recursos comuns 
na sociedade; e na regulação pública para 
assegurar aos usuários, sem distinção, a 
prestação dos serviços públicos de transportes 
de qualidade. Cabe as três esferas de governo 
coordenar, organizar e promover as diretrizes 
básicas para o desenvolvimento da infra-
estrutura e dos serviços de transportes de 
passageiros e cargas, promover e incentivar a 
intra e a intermodalidade para maior integração 
do sistema, visando o equilíbrio da matriz de 
transportes. 

O setor de transportes enquanto setor 
fundamental para a promoção do crescimento 
e desenvolvimento sustentável, o equilíbrio 

econômico, deverá receber parte dos 
investimentos produtivos para potencializar 
o fornecimento de insumos e serviços básicos 
para os setores primário, secundário e 
terciário. Os investimentos em infraestrutura 
de transporte, é que poderá dar suporte ao 
desenvolvimento sustentável.  Um 
sistema de transportes bem equilibrado é 
que possibilitará o desenvolvimento social, 
com o fortalecimento do mercado interno, o 
comércio exterior e a integração sul-americana 
com efetiva articulação de nossas economias 
por meio de políticas industriais, agrícolas e de 
ciência e tecnologia. 

A integração regional através de um sistema 
eficiente e eficaz de transportes será a base para 
a promoção do crescimento e desenvolvimento 
sustentável com inclusão social. 
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3. DIRETRIZES PARA A MOBILIDADE URBANA 

3.1 TRANSPORTE E INCLUSÃO   
     SOCIAL: 
a) Barateamento das tarifas: 
Buscar mecanismos de 
financiamento / redução das 
tarifas de transporte coletivo 
urbano; implantar sistemas 
de integração tarifaria que 
promovam também a distribuição 
de renda;

b) Defesa do vale-transporte: 
Defesa do vale-transporte 
como mecanismo histórico de 
financiamento do transporte 
coletivo urbano, com controle 
social; 

c) Promover a integração 
multimodal, físico e tarifário com 
redução do custo da tarifa. 

d) Implantação de medidas que 
priorizem o transporte público 
coletivo nos programas e ações da 
mobilidade urbana;

e) Promover a acessibilidade 
universal como bandeira da 
mobilidade urbana;

f) Priorização dos modos não 
motorizados de transportes na 
mobilidade urbana, garantindo 
programas e infra-estrutura 
adequada para pedestres e 
ciclistas; e

g) Viabilizar linhas de 
financiamento para o transporte 
de massa de alta capacidade. 

Plenária do Núcleo do Setorial de Transportes
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3.2 INVESTIMENTOS:

a) Liberação de recursos federais 
com linhas de créditos facilitados 
para municípios e estados 
investirem em infraestrutura 
de transportes, como o PAC da 
Mobilidade Urbana; 

b) Garantia de Investimentos 
de R$ 10 bilhões por ano em 
transporte público, com a 
liberação de recursos federais, 
principalmente da CIDE, para 

o setor de transporte público, 
condicionando-os aos critérios de 
eficácia e eficiência; e

c) Priorização dos investimentos 
dos governos federal, estaduais 
e municipais em transportes de 
massa (ônibus biarticulados em 
corredores exclusivos, Veículos 
Leve sobre Trilhos, metro e trens 
metropolitanos).

3.3 INSTITUCIONALIZAÇÃO: 

a) Cumprir nas três esferas de 
governo a Lei da Mobilidade: 
aprovada pelo Congresso Nacional 
e promulgada pelo Governo 
DILMA. 

b) Implantar a gestão 
metropolitana, de forma 
consorciada, que articule as 
diferentes esferas de governo 
envolvido. 

c) Implantar medidas que 
priorizem a utilização o transporte 
público de massa com qualidade 
conforto e segurança, sem 
detrimento do transporte 
individual, 

d) Incentivar o uso dos 
transportes não motorizado, com 
linha de créditos para construção 

de ciclovias e ciclo faixas; 

e) Transformar a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos – 
CBTU em Companhia Brasileira de 
Transportes Urbanos, passando 
esta a assessorar os municípios 
interessados na implantação 
sistemas de transportes de 
passageiros urbanos, municipais 
e intermunicipais, de média e alta 
capacidade; 

f) Designar a nova CBTU para 
atuar como o braço executivo das 
ações da Secretaria de Transporte 
e da Mobilidade Urbana do 
Ministério das Cidades, agilizando 
a implantação de projetos de 
grande impacto na mobilidade 
urbana. 
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3.4 TRÂNSITO:

a) Promover ações para garantir que os recursos 
arrecadados das multas do FUNSET e DPVAT, sejam 
aplicados em investimentos para a redução do 
número de acidentes de trânsito, visando cumprir 
a resolução da ONU que estabeleceu a Década de 
Redução de Acidentes no Brasil 2011-2020. 

b) Promover a revisão do Código de Trânsito 
Brasileiro projeto de lei em tramitação no 
Congresso nacional, visando o fim da impunidade 
nos crimes de Trânsito e ampliar a punição aos 
infratores.

c) Promover campanhas educativas para redução 
de acidentes mediante o envolvimento de todas 
as esferas de governo com estabelecimento de 
diretrizes nacionais e com recursos específicos, 
como por exemplo: FUNSET e DPVAT.

d) Promover a educação no Trânsito, nas escolas 
de nível fundamental e médio de ensino público e 
privado.

Além das realizações de programas e projetos na área 
de transportes para o crescimento e desenvolvimento 
econômico-social do país, cinco grandes eixos nacionais 
devem ser implementados:

a) Consolidar a recuperação, atualização e expansão da 
infraestrutura e os serviços de transportes para impulsionar o 
desenvolvimento sustentável, a integração regional, a geração de 
emprego e renda e a inclusão social, 
 

4. INFRAESTRUTURA NACIONAL E    
TRANSPORTE REGIONAL
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b) Fortalecer e adequar suas instituições no sentido de possibilitá-
las a desenvolver as funções de planejamento estratégico, formular 
propostas para regulação e fiscalização de serviços concedidos assim 
como acompanhar a execução das ações governamentais, no setor 
de transporte e infraestrutura. 
 
c) Buscar continuamente a racionalização da matriz de transportes, 
visando à utilização de sistemas de transportes de menor custo 
operacional, maior eficiência energética e menor impacto 
ambiental, 
 
d) Promover ações efetivas de regulação, fiscalização e controle, 
apoiada na disseminação da tecnologia e na democratização 
do acesso à informação, com vistas à redução de acidentes, 
preservação da infraestrutura e eficiência dos serviços. 
 
e) Implementar os marcos legais para a implantação, exploração 
e manutenção de serviços e das infraestruturas de transportes, 
incluindo seus terminais multimodais. 

A continuidade da busca de racionalização da matriz de transportes 
implicará na redução dos custos finais dos produtos, assegurando a 
competitividade e o desenvolvimento ao mercado interno e externo, 
minimizando o preço para os consumidores e otimizando os lucros para os 
produtores. 

É imprescindível consolidar a retomada do planejamento estratégico de 
médio e longo prazo para a implantação de sistemas e serviços, vinculando-o 
ao planejamento do territorial, ao resgate dada integração regional, nacional 
e sul-americana, sempre associado o desenvolvimento e ao combate às 
desigualdades regionais e sociais e ao equilíbrio ambiental. 

A implementação de um marco regulatório, a reforma, a modernização 
das estruturas governamentais e a valorização da capacidade de gestão 
administrativa do serviço público são essenciais neste processo. 

O uso de contratos com avaliação de desempenho, apoiados na 
transparência, participação e controle social, garantirá o aumento da 
eficiência de gestão, a efetiva, na redução dos custos e na melhoria dos 
serviços oferecidos à população e empresas.

Adiciona-se também a necessidade de manter a fiscalização e regulação 
dos contratos pelas agências reguladoras de forma imparcial, efetiva e 
honesta, devendo suas atividades ser continuamente observadas pelos 
órgãos de controle, evitando possíveis óbices ou favorecimentos na sua 
atuação. 
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5. ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

A matriz de transporte ainda 
encontra-se extremamente 
desigual entre os modais e 

continua altamente concentrada 
no modo rodoviário. Nos últimos 
anos houve uma pequena variação 
na distribuição entre os modais. No 
transporte de cargas houve uma 
pequena queda no modal rodoviário 
com consequente aumento no 
ferroviário e aquaviário. Essa queda 
se deu principalmente devido aos 
investimentos na infraestrutura de 
transportes e soluções mediadas pelo 
governo, junto às concessionárias 
ferroviárias, que aumentaram sua 
capacidade de oferta de transportes 
em determinados corredores. 

Essa distorção da matriz de 
transportes gera principalmente 
deseconomias e ineficiências que 
prejudicam a competitividade da 
produção nacional. A intermodalidade 
deve estar atrelada a programas 
nacionais e regionais de 
desenvolvimento econômico, com 
incentivo a construção de terminais 
intramodais e intermodais em locais 
de grande demanda de serviços de 
transportes. Esses locais deverão ser 
estabelecidos a partir de estudos 
sobre a movimentação de produtos e 
pessoas nas diversas regiões do país, 
sua matriz de origem e destino, e 
seus impactos sociais, econômicos e 
ambientais. 

O Governo Federal vem 

trabalhando com a ótica de um 
novo modelo de desenvolvimento 
econômico, com a retomada da 
recuperação da infraestrutura 
de transportes, promovendo e 
incentivando o desenvolvimento 
social e ambiental sustentável das 
diversas regiões do país, porém os 
investimentos governamentais no 
subsetor ferroviário e aquaviário são 
ainda muito acanhados. 

Somente com investimentos 
pujantes e perenes nos sistema de 
transportes que tenham melhor 
eficiência energética, baixo 
impacto ambiental, baixo custo 
de manutenção e menor custo 
logístico conseguiremos impelir o 
desenvolvimento e o crescimento 
nacional evitando os desequilíbrios 
regionais existentes. 

Com a expansão da produção 
industrial e do agronegócio, houve 
um grande aumento da demanda por 
transportes de bens e mercadorias 
exigiu do governo medidas 
emergências na recuperação da 
infraestrutura existente, mas devido 
à extensão e complexidade de toda 
a malha rodoviária, ferroviária, 
hidroviária e aeroportuária existente, 
faz-se necessário ampliar e aumentar 
a capacidade, dando continuidade 
aos trabalhos incluídos no PAC, e 
dotar o país de uma infraestrutura 
capaz de suportar o crescimento e o 
desenvolvimento nos últimos anos.
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5.1 SETOR HIDROVIÁRIO
A infraestrutura de vias navegáveis no Brasil 

corresponde a um sistema que compreende 
43 mil quilômetros de vias. Desse total, 
aproximadamente 28 mil km são passíveis de 
uso em condições praticamente naturais, com 
pequenas intervenções localizadas (dragagens, 
derrocamentos, balizamento e sinalização dos 
canais de navegação), e os restantes 15 mil 
demandariam maiores intervenções (pequenas 
barragens e obras de transposição, ou mesmo 
canais laterais e eclusas associadas). 

Cerca de 10 mil km de hidrovias são usadas 
para o transporte de carga. Na Amazônia onde se 

localizam 18 mil km de vias navegáveis, predomina 
os rios para o transporte de passageiros e de 
cargas regionais. 

Implementar uma ação institucional, com 
vistas a preservar a navegabilidade de vários 
rios brasileiros particularmente na região Norte. 
Visando garantir a implantação de eclusas 
onde necessária, para realizar a transposição 
de barragens pela navegação interior. A 
legislação de recursos hídricos que orienta o 
uso múltiplo das águas estabelece, claramente, 
que os empreendimentos de usos d’água devem 
preservar as condições de navegabilidade. 

5.2 SETOR FERROVIÁRIO
O Governo Federal vêm retomando os 

investimentos no Setor Ferroviário, de forma 
paulatina e constante. 

Apesar dos investimentos do Governo Federal e 
das concessionárias, o transporte ferroviário teve 
um aumento na participação da matriz para em 
torno de 25% em 2010. 

O patrimônio ferroviário brasileiro é composto 
por infraestrutura, superestrutura, material 
rodante e instalações que compõem diversos 
sistemas inerentes às ferrovias tais como a 
sinalização, telecomunicação, energia, centros de 

controle operacional, oficinas, seus equipamentos 
e ferramentas, dentre outros. 

Sob a ótica do desenvolvimento econômico 
regional e nacional com geração de emprego e 
renda, ganhos sociais e ambientais, as ações a 
serem implementadas deverão visar na melhoria 
da capacidade do subsetor ferroviário, para 
atender a crescente demanda de transporte de 
cargas e passageiros, deverão ser adotadas as 
seguintes medidas: 

a) Dar continuidade à implantação das estradas de ferro incluídas no PAC, especialmente a Ferrovia 
Norte – Sul, ligando os portos do Pará ao do Rio Grande-RS; a Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL, 
ligando Ilhéus, Caetités e Barreiras – no estado da Bahia - a Figueirópolis, no estado do Tocantins; a 
Ferrovia de Integração do Centro Oeste –FICO, que fará a ligação de Campinorte, em Goiás, passando 
por Lucas do Rio Verde e chegando a Vilhena em Rondônia; a Transnordestina, que ligará Eliseu Martinz 
no Piauí, aos portos de Suape em Pernambuco e Pecém, no Ceará e dar sequência aos projetos para que 
o transporte ferroviário de cargas alcance a meta de 35% na matriz brasileira como planejado no Plano 
Nacional de Logística e Transportes; 

b) Dar continuidade ao processo de implantação dos projetos “Trens Regionais”, “Trens Turísticos” e 
“Trens de Alta Velocidade” em consonância com o Programa de Resgate dos Transportes Ferroviários de 
Passageiros componente do Plano de Revitalização das Ferrovias;
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c) Viabilizar ligação ferroviária para implantação serviços de trens de alta velocidade TAV, entre as 
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, assim como encaminhar os projetos dos trechos entre 
São Paulo a Curitiba e Campinas a Belo Horizonte; 

d) Viabilizar a implantação dos serviços da empresa de transportes FERROSUL, criada para atender as 
necessidades de transportes, ampliando a oferta destes e estabelecendo uma concorrência saudável ao 
atendimento das demandas e servindo como um indutor de desenvolvimento; 
 
e) Estruturar a VALEC para que a mesma possa implantar manter e operar o transporte ferroviário 
direta ou indiretamente, onde houver interesse para o desenvolvimento econômico e social regional e o 
desinteresse da iniciativa privada em realizá-lo. 
 
f) Promover a retomada da fabricação de trilhos e continuar incentivando as fábricas de locomotivas 
e veículos ferroviários de passageiros, que atendam as necessidades, por meio de incentivos fiscais e 
políticas de valorização do produto e mão de obra nacional; 
 
g) Promover estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, incluindo a criação do Instituto 
de Pesquisas Ferroviárias, agregado a instituição de ensino e pesquisa, para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos sistemas de transportes ferroviários; 
 
h) Promover esforços no sentido de implantar e operar transportes ferroviários de cargas e passageiros 
de finalidade social, necessários ao desenvolvimento regional, onde não haja interesse da iniciativa 
privada, outorgada para a execução dos serviços; 

i) Promover a desobstrução dos gargalos ferroviários em especifico no que se refere à erradicação das 
ocupações das faixas de domínio e contornos ferroviários nos centros urbanos; 

j) Facilitar a transposição viária garantindo a segurança dos veículos e pedestres; 
 
k) Promover a retomada do policiamento das estradas de ferro da União, por meio da reestruturação e 
implantação da Polícia Ferroviária Federal, estabelecido na constituição federal de 1988; 
 
l) Promover a renegociação dos contratos de concessão do transporte ferroviário de cargas visando, 
ampliar a oferta de serviços e um melhor aproveitamento da infraestrutura existente; 
 
m) Definir a faixa tarifária para a implantação plena do Direito de Passagem e do Tráfego Mútuo, 
assim como viabilizar as futuras permissões nos casos de descumprimento das metas contratuais pelas 
concessionárias. 
 
n) Estabelecer a faixa tarifária para a prestação de serviços de tração e equipagem, próprios e 
terceirizados. 
 
o) Rever o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão do transportes ferroviário de 
cargas, assim como o valor das tarifas praticadas, conforme previsto nos próprios contratos; 
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p) Promover novas permissões para prestação de serviços de transportes ferroviários e rever as 
concessões existentes, desvinculando-as da infraestrutura, ficando essas mantidas sob a administração 
do poder concedente; 
 
q) Definir regras para os investimentos em bens reversíveis à União, essa indefinição irá gerar um grande 
passivo pela falta de sua regulamentação; 
 
r) Promover a integração ferroviária intramodal e intermodal com os demais países Sul-Americanos, com 
adequada capacidade de produção de transportes; 
 
s) Rever a ampliar o marco regulatório para os transportes ferroviários de passageiros e cargas, 
estabelecendo limites tarifários em conformidade com a economicidade inerente aos modos de 
transportes.

5.3 SETOR RODOVIÁRIO

O setor rodoviário apresenta relevantes 
externalidades positivas, como aumento da renda 
regional, e negativa, a exemplo da degradação 
direta e indireta ao meio ambiente. É formado 
por uma extensa rede de rodovias e estradas, 
administradas pela União, Estados e Municípios. 

O transporte de passageiros interestaduais e 
internacionais é responsável pelo deslocamento de 
140 milhões de usuários ao ano, o que representa 
71% do volume total quando comparado com o 
modal aéreo. 

O Brasil possui aproximadamente 1,7 milhão 
de quilômetros de rodovias, 186 mil quilômetros 
asfaltados sendo 56 mil de rodovias federais. 

É preocupante o aumento de acidentes 
rodoviários em virtude vários fatores, entre 
os quais se destacam a elevada idade da frota 
circulante, que aumenta a ocorrência de defeitos 
mecânicos, a precariedade da manutenção 
realizada pela maioria das empresas e pelo estado 
das rodovias na maioria do país. Outro fator que 
preocupa é o transporte clandestino intermunicipal 
interestadual, fretamentos e de turismo, que vem 
se proliferando nas rodovias brasileiras. 

No setor rodoviário de cargas o caminhão é 
o principal meio de transportes. Para distâncias 
de até 500 km o caminhão é extremamente 
competitivo. A frota nacional de caminhões em 
circulação possui mais de 60% com mais de 15 
anos de idade. A idade avançada da frota implica 
em quebras constantes, acidentes muitas vezes 
fatais com um custo estimado de 4 bilhões de 
dólares ano e um alto consumo de óleo diesel, 
por isso se faz necessária uma renovação da 
frota existente buscando eficiência e o avanço 
tecnológico. 

Principal modal do transporte de cargas, 
representando hoje aproximadamente 60% das 
cargas transportadas, é praticado por três tipos de 
operadores: empresas transportadoras, empresas 
de cargas próprias e transportadores autônomos. 

Os investimentos em infraestrutura e as 
novas definições de políticas para o setor foram 
decisivos para se atingir a situação favorável 
da malha rodoviária, mas ainda falta bastante 
pra se chegar ao desejado. As principais ações 
para atender a crescente demanda do setor os 
próximos anos são: 
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a) Dar continuidade à recuperação da malha rodoviária, com a 
celebração dos novos contratos de restauração e conservação 
(CREMA); 
 
b) Dar continuidade às obras de duplicação e aumento de 
capacidade das rodovias estratégicas como as BR`s 101, 381, 
040, 050 e a 060: 
 
c) Dar continuidade as obras de Rodovias importantes, como a 
BR 163 ligando Cuiabá/MT a Santarém/PA, estratégica para a 
redução do custo de transporte dos grãos do Centro-Oeste; 
 
d) Garantir audiências públicas regionais nas concessões 
rodoviárias; 
 
e) Montar um Banco de Estudos e Projetos, visando o aumento 
de capacidade das rodovias, a eliminação de pontos críticos, 
expansão da malha e demais estudos relacionados à operação 
no interesse da logística; 
 
f) Aprimorar o Registro Nacional do Transportador Nacional de 
Cargas – RNTRC; 
 
g) Informatização geral do Transporte Rodoviário de Cargas – 
TRC. Visando o controle total da circulação de caminhões; 
 
h) Dar continuidade as linhas de financiamento, tanto para 
empresas (FINAME) como para autônomos (FINAME Leasing), 
visando a renovação da frota; 
 
i) Estimular o sucateamento da frota de caminhões com mais 
de 25 anos de fabricação, adotando medidas que impeçam a 
circulação de caminhões com mais de 35 anos de fabricação e 
incentivando a substituição dos mesmos; 
 
j) Implantar programas de incentivo a redução do consumo 
de combustível e utilização de novos combustíveis como, 
o Biodiesel, que além de ser um elemento de redução da 
poluição ambiental é um programa de geração de emprego e 
renda; 
 
k) Aprimorar a capacidade de fiscalização das rodovias federais 
concedidas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT 
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5.4 SETOR PORTUÁRIO 
O Governo Federal estabeleceu como prioridade 

o trato da questão portuária, principalmente 
a infra-estrutura de acesso aos Portos do País, 
responsáveis por praticamente toda a exportação 
dos produtos nacionais. Com o conceito de que 
o porto não é um fim em si mesmo, mas um 
elemento fundamental de indução econômica, 
portanto deve refletir diretamente o modelo de 
desenvolvimento adotado pelo país. 

Em função dos avanços tecnológicos, houve 
uma redução dos postos de trabalho no setor 
portuário, o Brasil busca hoje, a qualificação 
da mão de obra, tornando os portos mais 
competitivos, se faz necessário à continuidade 
na inovação tecnológica, investimentos em 
aparelhamento portuário, formação profissional, 
um sistema eletrônico de transferência de 
dados e continuidade da dragagem dos canais 
de acesso, permitindo a operação de grandes 
navios, melhorando a produtividade dos portos da 
Corrente de Exportação. 

No Brasil, temos Portos como de Santos, de 
Suape e de Itaguaí, que apresentam características 
promissoras para serem os Portos concentradores 
de carga. No entanto, hoje o Porto de Santos que 
devido a sua posição geoeconômica, densidade 
e regularidade de linhas de navegação, que se 
encontra em relação aos 11 principais portos do 
mundo, pode ser o grande porto concentrador de 
cargas do Brasil e da América Latina. 

O aumento da oferta de serviços de cabotagem, 
aumentando o transporte em rotas longas e 
viabilizando médias e curtas distâncias de maneira 
a integrar os portos do Sul e do Sudeste, permitirá 
que os Portos de Santos, de Suape e de Itaguaí, 
surjam como os Portos concentradores de cargas 
no Brasil, atualizando a configuração do atual 
Sistema Portuário Nacional. 

Em função dos principais portos se encontrarem 
rodeados pelas cidades que se desenvolveram 
a partir da atividade portuária e a ausência de 
espaços para ampliação da infraestrutura, para 
atender a demanda crescente, se faz necessário 
promover a implantação de Zonas de Apoio 
Logísticos – ZAL, nos principais portos do país, em 
sintonia e sincronia com as esferas de Governo. 
Visando a formulação de um Programa Nacional de 
Plataformas Apoio Logístico. 

As Plataformas de Apoio Logístico tem como 
objetivo, atender às demandas logísticas dos 
Portos, além de ser um centro de triagem, funciona 
também como sistema regulador de acesso aos 
portos. Mas o principal fator é agregar valor aos 
produtos para exportação e importação. 

O Governo Federal deve promover a abertura 
de linhas de financiamento para implantação 
desses importantes instrumentos logísticos, 
alem de incentivar o aumento do transporte por 
cabotagem, bem como, a melhoria da logística 
portuária, tais como: 

a) Incentivar projetos de transporte por cabotagem, com operação pela iniciativa privada e 
financiamento via AFRMM, priorizando a utilização de barcaças com empurradores; 
 
b) Ampliar o número de vagas nos centros de instrução, para formação e ampliação da oferta de novos 
oficiais mercantes; 
 
c) Adotar uma tabela específica de óleo pesado para navios de cabotagem, com custo competitivo com 
os demais modos de transporte; 
 
d) Promover a expansão das áreas operacionais, principalmente para movimentação de contêineres; 

e) Concluir legislação sobre a multimodalidade, em especial os temas referentes ao seguro e impostos a 
fim de evitar a duplicidade de cobrança;

f) Promover políticas visando à implantação de Terminais Intermodais, situados fora da área portuária; 
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g) Continuar o fomento à indústria naval para que o setor continue crescendo e ganhando 
capacidade competitiva na construção de novas embarcações; 

h) Criar a figura da concessão da manutenção aquaviária, especialmente para os portos e vias 
navegáveis, nos moldes do Contrato de Recuperação e Manutenção – CREMA; 
 
i) Priorizar expansão da Infra-estrutura portuária a fim de garantir o desenvolvimento da economia 
e do comércio exterior, estabelecendo diretrizes e metas para o setor; 
 
j) Apresentar soluções técnicas e opções de ampliação de áreas físicas para a solução dos gargalos 
logísticos dos portos. 

5.5 SETOR AEROVIÁRIO E AEROPORTUÁRIO
O Brasil conta com um sistema aeroportuário 

formado por 2014 aeródromos civis, sendo 
715 públicos e 1299 privados. Os aeródromos 
públicos são construídos, mantidos e explorados 
pela união, por empresas especializadas 
da administração federal indireta ou suas 
subsidiárias, vinculadas ao Ministério da 
Defesa; pelos estados ou municípios mediante 
convênios ou concessão. 

Os aeroportos constituem-se em elementos 
fundamentais para o desenvolvimento 
econômico, além de exercer um papel 
estratégico para a integração nacional. Assim 
como os portos, os aeroportos são verdadeiros 
centros de negócios. 

O setor aéreo sempre foi privilégio de uma 
minoria que até 2002 tinha renda para viajar de 
avião. A partir do governo Lula em 2003 houve 
aumento da renda da população e do crediário, 
que aliado à queda do dólar e a entrada de 
novas empresas no setor, possibilitou a um 
grande número de brasileiros acesso ao modal 
aéreo. 

Esses cidadãos nunca tinham viajado de avião 
antes e geralmente faziam viagens de ônibus 
com percurso superior a 500 quilômetros, a 
distância máxima em que o modal rodoviário é 
competitivo. Dessa forma ao formularmos uma 
política para o setor aéreo devemos levar em 
consideração esse novo contingente que precisa 
de modicidade tarifária no setor. Isso é para 

garantir a continuação da democratização do 
transporte aéreo no Brasil, iniciada no governo 
Lula. O povo brasileiro gostou da experiência e 
quer continuar desfrutando de um transporte 
seguro e rápido, principalmente para viagens 
longas. Foi o tempo em que avião era apenas 
para rico.

A infraestrutura do setor aéreo no Brasil 
também precisa acompanhar esse aumento de 
demanda, pois os aeroportos no Brasil, como 
eram dirigidos a uma casta, são acanhados em 
comparação a países onde o transporte aéreo 
é de massas. O nosso maior aeroporto é o de 
Guarulhos com capacidade para 30 milhões de 
passageiros/ano, enquanto o de Atlanta nos 
Estados Unidos recebe 90 milhões.

A concessão foi uma solução encontrada 
pelo governo federal para acelerar as obras 
de ampliação e modernização dos aeroportos 
de Cumbica/Guarulhos, Brasília e Viracopos/
Campinas. Esse último pode se transformar num 
hub latino-americano e na década de 2040 ter 
capacidade para 90 milhões de passageiros. 
O de Guarulhos deve chegar a 50 milhões de 
passageiros/ano e o de Brasília também deve 
crescer. Com isso os principais gargalos devem 
ser resolvidos. 

 A seguir algumas ações que 
compreendemos serem necessárias no fomento 
de uma política nacional para o transporte 
aéreo: 
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a) Usar os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC para ampliar o acesso ao modal aéreo a 
mais cidades, pois somente 128 dos municípios brasileiros, ou 2% do total, possuem vôos regulares; 
 
b) Fomentar uma política para desenvolver a aviação regional, usando o FNAC para promover subsídios 
nas tarifas desses vôos, que atualmente são caras; 
 
c) Equacionar junto aos governos estaduais alíquotas menores de ICMS do querosene de aviação, 
principalmente no Estado de São Paulo, que cobra 25%; 
 
d) Promover junto aos estados uma política de mobilidade urbana no acesso aos principais aeroportos, 
principalmente através do modal metroferroviário, mais adequado dado ao aumento exponencial de 
brasileiros que estão viajando de avião; 
 
e) Fortalecimento da Infraero, como braço operacional e de planejamento do governo federal na 
aviação civil; essa empresa também precisa passar por um processo de maior nível de transparência, 
principalmente no tocante às cidades onde há sítios aeroportuários; 
 
f) Efetivar o Plano Diretor do Transporte Aéreo, com planejamento conjunto entre os três entes da 
federação, coordenado pelo governo federal com o objetivo de desenvolvimento da indústria do 
transporte aéreo; 
 
g) Maior controle social na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para que cumpra o estabelecido 
em lei na sua criação, o desenvolvimento e a segurança do transporte aéreo com prestação de um 
serviço de qualidade, fiscalização nas empresas aéreas, garantir a competitividade entre as empresas 
no mercado nacional e acompanhamento dos contratos de concessão aeroportuários, para que os 
investimentos sejam de fato realizados; 
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XIV) Setorial de Assuntos
Indígenas

Balanço:
 
Foram realizados encontros em 
02 Estados mais o Distrito Federal: 
Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
Mobilizou nacionalmente 
aproximadamente 70 militantes 
e elegeu 3 delegados, mas não 
conseguiram realizar Encontro 
Nacional.

139



1. 1

Coordenadores dos
Setoriais

Setorial Ciência e Tecnologia
Luiz Roberto Vieira - DF

Setorial Comunitário
Wilson Valério Lopes - RS

Setorial Direitos Humanos
José Cirilo da Mota – PE

Setorial de Economia Solidária
Niro Barrios – DF

Setorial de Educação
Selma Rocha – SP

Setorial de Esporte e Lazer
Eduardo Jackson dos Santos Granja - PE

Setorial de LGBT
José Marcelo do Nascimento – AL

Setorial de Pessoas com Deficiência
Antônio Muniz da Silva – PE

Setorial de Saúde
Conceição Resende – MG

Setorial de Segurança Pública
Fábio Duarte Fernandes – RS

Núcleo Setorial de Moradia
Luiz Gonzaga da Silva (GEGÊ) – SP

Núcleo Setorial de Segurança Alimentar 
Francisco Lima Guimarães – RJ

Núcleo Setorial de Transportes
Evaristo Almeida – SP

Coordenadores dos
Núcleos Setoriais

140





1. 1


