
AVANÇAR A RESISTÊNCIA POPULAR E 

DEFENDER O PSOL 

(Manifesto da Ação Popular Socialista) 

 

Avança a resistência popular 

1. O mundo se levanta contra a desordem neoliberal. 

Bandeiras e cartazes pedem o fim do sequestro da 

esperança. Nas ruas do Brasil ou nas praças da 

Turquia vozes ecoam: estamos unidos no sonho de 

um mundo igualitário e livre das opressões. 

2. Para os que se acomodaram dizemos que a luta 

renova nossas forças. Somos aqueles que ousaram 

lutar e nos encontraremos no IVº Congresso do 

PSOL. O PSOL cada vez mais conquista a simpatia 

do povo brasileiro, o que amplia nosso desafio de 

consolidá-lo como alternativa. 

3. Só cumpriremos esta tarefa se superarmos as 

vacilações táticas do PSOL; o sectarismo da 

pequena política; avançarmos na democracia 

partidária e nos tornarmos um partido mais presente 

nas lutas do povo. 

  

A retomada da resistência e as jornadas de luta em 

2013 
4.      A conjuntura nacional é marcada por um processo de 

avanço da consciência popular a respeito da crise 

estrutural do capital e suas manifestações no 

neodesenolvimentismo periférico levado a cabo pelo PT e 

aliados. Amplia-se a resistência popular no Brasil e no 

mundo. 

5.      As manifestações de 2013 fazem parte dessa 

conjuntura mais geral, com variadas lutas contra os efeitos 



perversos da crise. O Brasil não é uma “ilha de 

prosperidade” isolada do cenário internacional. As praças 

e as ruas foram tomadas em diversos países da Europa e 

do Brasil. Milhões de jovens e trabalhadores, afetados pelo 

receituário neoliberal, colocam-se em movimento. 

6.      No Brasil, as manifestações de 2013 refletiram o 

descontentamento contínuo que já se desenvolvia com a 

ampliação das lutas nos últimos anos. A resistência 

indígena e quilombola, as greves de 2012 e a reoxigenação 

do movimento estudantil são exemplos desse processo. 

Tendo como estopim o reajuste dos transportes urbanos, as 

manifestações ampliaram seu foco, questionando a 

profunda crise urbana brasileira e a privatização do 

Estado. 

7.      Parte das pautas desse movimento, levada quase 

sempre em cartazes individuais, era, em sua maioria, as 

que nosso partido já levava às ruas: mais verbas para 

educação e saúde públicas, reforma política, contra os 

absurdos gastos da Copa, contra as remoções, passe livre, 

direito à cidade, contra a corrupção, "Fora Feliciano". A 

brutal repressão policial não foi suficiente para calar 

nossas vozes. 

8.      O anti-partidarismo, difuso e canalizado por 

oportunistas de direita, está ligado ao transformismo do 

PT e sua associação ao que de pior existe na política 

tradicional. Isso nos remete à tarefa urgente de demarcar 

nossa diferença e resistir nas ruas e nas lutas. 

9.      Esse movimento já teve resultados concretos, 

parciais e gerais, políticos e ideológicos. Governantes 

importantes de várias esferas e das mais variadas legendas 

viram sua popularidade despencar. A luta continua. 

10.  Os maiores desgastes se deram no Governo Federal, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. Neste último com o 



governador Sérgio Cabral (PMDB) tendo seu mandato 

ameaçado com um pedido de impeachment amparado nas 

mobilizações que não cessaram. As UPP, glorificada pela 

mídia e pelos governos, foram questionadas com o 

desaparecimento do pedreiro Amarildo na Rocinha. A 

pergunta ainda se mantém: Onde está Amarildo? 

  

O PSOL como oposição de esquerda 

11. O PSOL deve manter-se como oposição de 

esquerda aos governos federal, estaduais e 

municipais. Nosso partido deve afirmar-se como 

“um novo partido contra a velha política”, 

diferenciando-se da oposição de direita (PSDB, 

DEM e PPS); dos principais partidos governistas 

(PT, PC do B, PDT, PV, etc.); dos partidos de 

direita que sustentam os governos federal e 

estaduais (PMDB, PSD, PR, PTB, etc.) e das 

pseudo-alternativas (REDE e PSB). 

12.  O PSOL deve atuar em 2014 com uma plataforma de 

esquerda amparada no Programa Democrático e Popular 

(anti-latifundiário, anti-monopolista, anti imperialista, 

ecossocialista, democrático radical e contra todas as 

opressões). A candidatura do PSOL deve, portanto, refletir 

a posição da militância real do partido e não sucumbir ao 

taticismo. Em nenhuma hipótese nossas candidaturas 

podem estar comprometidas com partidos de direita e nem 

desrespeitar a vontade da militância, como faz o Senador 

Randolfe (AP). 

13.  Qualquer ambiguidade pode nos colocar na vala 

comum da política tradicional. Por isso questionamos o 

desrespeito do Senador Randolfe ao PSOL quando 

compôs o bloco governista e se encontrou com Dilma no 



auge do seu desgaste, duas iniciativas tomadas à revelia da 

Executiva Nacional. Se já éramos contrários a alianças 

indiscriminadas com partidos governistas no auge da 

popularidade do governo do PT, temos mais razões agora 

para repelir essa aproximação. 

14.  O sentimento anti-partidário das manifestações é um 

dos subprodutos da frustração com o PT e da 

burocratização de grande parte dos movimentos sociais. 

Para quebrar essa barreira e se colocar como uma 

alternativa dos anseios por mudanças, o PSOL precisa se 

diferenciar da velha política, mantendo sua militância nas 

lutas e nas ruas. O partido deve reforçar seu enraizamento 

nos movimentos sociais, contribuindo para superar a 

fragmentação dos setores combativos. 

15.  Nos movimentos sociais e na institucionalidade 

estatal, devemos atuar no sentido de ampliar nossa 

presença nos movimentos sociais e defender o Programa 

Democrático e Popular, de caráter anti-latifundiário, 

ecossocialista, anti-imperialista, anti-monopolista, 

democrático radical e contra todas as opressões como 

referência básica na nossa postura de oposição de esquerda 

aos governos federal, estaduais e municipais. 

16.  O PSOL deve atuar na conjuntura a partir de eixos 

políticos capazes de dialogar com o descontentamento 

social difuso, defendendo a consolidação de direitos 

sociais e, ao mesmo tempo, contrapondo-se aos interesses 

do capital. São eles: 

a)      Auditoria da Dívida Pública; 

b)      Anulação da reforma da Previdência feita com os 

votos do mensalão e contra a nova reforma em curso; 

c)      Contra a privatização da saúde, defesa do SUS e por 

10% do orçamento federal para a saúde; 

d)     10% do PIB para a Educação Pública Já; 



e)      Combate às ações privatizantes, de exclusão e faxina 

étnico-social e destruição ambiental em torno das obras e 

realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas; 

f)       Contra o racismo institucional/Não ao extermínio da 

juventude negra; 

g)      Defesa dos direitos dos Povos Indígenas e dos 

Territórios Quilombolas; 

h)      Defesa da democracia. Contra a criminalização das 

lutas; 

i)        Pelo direito a cidade! Mobilidade urbana pública e 

de qualidade. 

  

Ousar lutar, ousar vencer! 
  

Ação Popular Socialista  
 


