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Resumo:

Após realizar diversos debates sobre a necessidade de se expandir o trabalho da esquerda

junto à classe trabalhadora no Brasil, diversos movimentos sociais, com atuação em diferentes

regiões do país, se propuseram a enfrentar a árdua tarefa de fundar um novo partido político.

Surgiu, assim, a Unidade Popular pelo Socialismo (UP) e, junto a este novo partido, todo o

processo de envolvimento de sua militância pela legalização desta nova organização na luta

pelo poder popular e o socialismo. Este relato de experiência busca apresentar a Unidade

Popular, destacando, principalmente, os aspectos políticos da campanha pela legalização deste

partido. Apresentaremos, ainda, breves considerações sobre a situação atual da esquerda

brasileira e expectativas quanto ao seu futuro e sua reorganização.
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Introdução



A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) é um novo partido político em processo de criação e

legalização no Brasil. A ideia de construir um novo partido foi impulsionada por

determinados movimentos sociais brasileiros. A ideia existia há vários anos e a campanha

começou em 2014 e se encerra em setembro de 2018. Durante esse tempo, muitos militantes

do país se envolveram em torno das atividades referentes à abertura dessa nova legenda

partidária.

A experiência da UP tem apresentado diferentes e interessantes aspectos políticos próprios de

seu processo. Estes são costumeiramente comentados pela militância em seu círculo

partidário. No entanto, não existe nenhuma sistematização dessas experiências do ponto de

vista documental. Igualmente, como se trata de um processo extremamente recente na

história, não existe, ainda, produção acadêmica sobre. Esse é o cenário que motiva e incentiva

o compartilhamento de vivências e aprendizados, em forma de relato de experiência.

A metodologia foi a observação, a participação e a descrição sistemática do que é observado e

vivido.  A observação é feita a partir do olhar dos autores, que também são militantes do

partido. A participação é ligação direta às atividades e fóruns do partido. A descrição busca

apresentar as características gerais da campanha. Sempre que possível serão apresentados

aspectos particulares da campanha de legalização na região metropolitana de Belo Horizonte.

A militância da UP em Minas Gerais possui determinadas características e estruturas que

fazem com que a campanha tenha diferentes, inovadoras e criativas formas de atuação.

Portanto, este relato de experiência busca apresentar a Unidade Popular pelo Socialismo, seu

programa e sua campanha de legalização. Sendo o principal objetivo apresentar como é feita

esta campanha.  Portanto, não caberá a este relato apresentar as legislações para criação de

novos partidos. Apresentaremos ao fim um pequeno ensaio de ideias sobre as contribuições da

Unidade Popular pelo Socialismo para o conjunto da esquerda brasileira, sua atual

reorganização e seu futuro.

A criação da Unidade Popular

A ideia de criar um novo partido político de esquerda surgiu por volta de 2006. Um grupo de

movimentos sociais, militantes, sindicalistas, ativistas, jovens, socialistas e comunistas já

apresentavam críticas aos partidos legais existentes. Esses militantes e movimentos se

agrupavam principalmente em torno de cinco movimentos sociais e uma organização política

de jovens: Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB), Movimento de Mulheres



Olga Benário (Olga), Movimento Luta de Classes (MLC), Movimento Correnteza,

Movimento Rebele-se e a União da Juventude Rebelião (UJR).

Em 2014 toda a militância passou por debates internos que buscavam definir o nome do novo

partido, discutiu seu programa e as formas de campanha. No fim do mesmo ano, a UP

começou a campanha de coleta de apoios para sua legalização. Em 2016, no entanto,

aconteceram mudanças nas legislações para a criação de novos partidos. Todo o processo

anterior foi interrompido e a Unidade Popular pelo Socialismo iniciou uma nova campanha

em agosto daquele ano. Essa nova campanha tem até setembro de 2018 para conquistar todas

as metas.

A nova e surpreendente campanha para a legalização

A nova campanha para a legalização da UP possui, de acordo com as leis, um prazo total de

dois anos para ser concluída. Ou seja, todo o trabalho de coleta de apoios, cadastro de apoios

e entrega nos cartórios deve ser realizado no período de 24 meses. Caso não ocorra, o

processo é encerrado e o partido não é legalizado. Com o prazo máximo para a campanha, a

militância da UP e dos movimentos realizaram profundas mudanças na sua forma de atuação

política. Essas mudanças criaram espaços de convencimento político, disciplina, foco e

dedicação para a campanha.

A luta política como motor da campanha

A criação da Unidade Popular pelo Socialismo criou dois movimentos, em duas direções. Em

uma direção, criou um movimento de diálogo com a sociedade. Em outra direção, criou um

movimento de luta política interna com a militância. Essa luta política significou e significa

debater a importância da UP e convencer centenas de militantes a se dedicar cada vez mais a

essa tarefa. Sem essa dedicação seria impossível alcançar as metas e vencer o desafio do

prazo estabelecido.

A ideia de criação da UP foi aprovada nas diversas instâncias dos movimentos que a compõe.

No entanto, inúmeros militantes ainda demonstravam resistência em se dedicar a esse trabalho

político. Por um lado, havia os que acreditavam esse ser um desvio ideológico que feria os

princípios revolucionários. Por outro, havia os que não conseguiam se empenhar nessa tarefa,

sempre colocando outros compromissos pessoais nos horários coletivos da campanha de

legalização.



Portanto, o envolvimento da militância foi conquistado com uma luta política intensa,

paciente e dedicada de convencimento e debate sobre a importância da Unidade Popular.

Esse convencimento é feito por meio da leitura coletiva de textos, além da realização de

reuniões, plenárias gerais, congressos e cursos de formação. São usadas todas as formas de

apresentar o potencial de intervenção política da UP na sociedade. Com o tempo se

compreendeu que a UP representou um fortalecimento político nunca visto nos movimentos

que a compõem. Ao mesmo tempo, contribuiu para que os militantes organizem melhor a sua

rotina, entre compromissos pessoais e compromissos partidários e coletivos.

O diálogo com a sociedade

O balanço mais recente feito e publicado pela Unidade Popular aponta que já foram coletados

cerca de um milhão de apoios. Ainda, estima-se que ao longo da campanha o partido dialogou

com aproximadamente cinco milhões de pessoas pelo Brasil. É importante notar que a

Unidade Popular e seus movimentos nunca tiveram muito espaço nos grandes veículos de

comunicação. A UP possui uma tímida estrutura de comunicação partidária e tem pouca

visibilidade nos veículos de comunicação alternativa. Portanto, o principal meio de

comunicação do partido é o contato pessoal do militante com centenas de pessoas.

De acordo com os movimentos, pela primeira vez estes alcançaram a tantas pessoas em uma

campanha. Mesmo em processos de crescimento das lutas, os movimentos nunca chegaram a

realizar uma intervenção de tamanho porte. Essa é uma característica importante, uma vez que

a Unidade Popular não nasce de uma dissidência política de outro partido. Ao mesmo tempo

não possui financiamento de empresas e nem possui grandes lideranças públicas. Logo, a UP

se constrói e se consolida junto à sociedade principalmente por sua campanha de legalização.

A coleta de apoios

A coleta de apoios é o eixo fundamental da campanha. É a principal atividade da Unidade

Popular. É a tarefa que os militantes mais se dedicam para ser realizada com êxito. A coleta

possui inúmeras características positivas e ao mesmo tempo possui suas dificuldades. Com

poucos meses de campanha, a UP criou o Sábado Vermelho, como dia nacional de coleta de

apoios. Nesse dia não são marcadas reuniões e outras atividades para que a militância possa se

dedicar à legalização do partido.

A coleta de apoios na maioria das vezes é realizada em praças públicas, universidades, linhas



de trem, linhas de metrô e de ônibus. A coleta também é realizada durante manifestações,

palestras, seminários e outros eventos. Em Belo Horizonte, o principal ponto de coleta de

apoios é a Praça da Estação. Os materiais são trazidos da sede do partido e chegam por volta

das 9h horas da manhã. A coleta dura até aproximadamente 18h da tarde.  Grande parte da

militância se dedica por cerca de oito horas do Sábado para a campanha.  Nessa coleta são

conquistadas, em média, de 800 a 1400 assinaturas de apoios.

Durante a coleta o militante aborda as pessoas individualmente ou em pequenos grupos. Ao

abordar a pessoa o militante explica o objetivo do abaixo-assinado. Ao final de sua fala faz o

convite para que a pessoa assine. A assinatura é acompanhada dos dados: nome completo,

data de nascimento, cidade onde o eleitor vota e nome da mãe. Cada pessoa reage de uma

maneira. Algumas assinam, outras preferem se abster, outras pedem mais informações e

outras discordam logo no primeiro momento. A principal dificuldade, na maior parte dos

casos, é convencer a pessoa, que caminha rapidamente, a parar e escutar as causas do abaixo

assinado.

A repressão no metrô de Belo Horizonte

Em Belo Horizonte a campanha de legalização da UP se fortaleceu a partir do momento que a

militância tomou os vagões do metrô de Belo Horizonte como espaço político. Cada vagão é

como um grande auditório. Cada linha é como uma caixa de ressonância da mensagem e das

ideias políticas apresentadas pela militância da UP. As primeiras experiências de coleta de

apoio nas linhas de metrô de Belo Horizonte aumentaram expressivamente os resultados da

campanha.

Na maioria dos casos, é enviada uma equipe de três pessoas para cada linha. Antes de iniciar a

coleta uma das pessoas realiza uma agitação para todo o vagão. Feita a agitação, os militantes

começam a coleta. A agitação significa um breve discurso que denuncie problemas sociais e

convoque as pessoas para a ação. Esse movimento costuma provocar ligeira inquietação entre

as pessoas, que ficam atentas ao conteúdo das mensagens. É comum presenciar casos em que

as pessoas nos vagões começam a se manifestar durante ou após a agitação.

Em março de 2017 um vídeo ficou conhecido no círculo de militância da UP e seus

apoiadores, chegando a atingir cerca de 35 mil visualizações no Facebook. Ele mostra um

trabalhador ambulante em uma linha de metrô no Rio de Janeiro que fez um forte discurso ao

ver que as pessoas não estavam assinando as fichas de apoio da UP.  O trabalhador disse



frases como: “Há 500 anos que essas [...] tão roubando o povo e vocês aí pensando se vai

assinar ou não!”, “E aí quando vem o povo querendo se organizar e lutar contra isso, vocês

ficam pensando” e “Assina isso ai rapaz que isso aí é a nossa luta. Isso ai é a ferramenta do

povo! Não é coisa de safado, de engravatado não”.

Nos últimos meses a Unidade Popular tem encarado um problema com a segurança da

Companhia Brasileira de Trens Urbanos, em Belo Horizonte. A segurança da Companhia tem

interditado as coletas e proibido a realização dessa atividade nos vagões. Já houve casos em

que fichas de apoio foram apreendidas. A segurança insiste em interditar a campanha mesmo

que não tendo sido apresentada uma lei ou norma pública de uso do metrô que proíba. Há

relatos de seguranças que mantém boas relações com os militantes e evitam grandes conflitos,

assim como há relatos de seguranças que assediam e provocam a militância da UP, com

determinados comentários considerados conservadores.

O MLBus e as regionais

O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) é um movimento social nacional

que organiza ocupações urbanas, luta pela reforma urbana e pelo direito humano de morar

dignamente.  Em Belo Horizonte, o movimento possui um ônibus que recebeu

carinhosamente o nome de MLBus. Os militantes do MLB já participavam da campanha da

UP e em março o movimento começou a coleta itinerante de apoios. Com o MLBus, o

movimento vai a diversos bairros de Belo Horizonte. Essa experiência tem dado bons

resultados tanto em número de apoios como em resultados políticos. Em média se obtem entre

400 e 700 apoios nos dias de coleta.

Correnteza e coleta de apoios na Universidade

O mesmo exemplo é visto nas atividades do Movimento Correnteza. Voltado para as lutas

tradicionais do movimento estudantil, com a UP o Correnteza construiu outra forma de

atuação política nas universidades. Até então, as grandes campanhas realizadas pelo

movimento eram ligadas à mobilização contra o aumento de restaurantes universitários, em

defesa de bolsas estudantis e campanhas eleitorais para entidades representativas. Hoje o

movimento convoca e realiza grandes coletas em determinadas universidades. Esse tipo de

atividade atraiu um público de pessoas (estudantes, docentes, técnicos) interessado em política

além do costumeiro movimento estudantil universitário.



A coleta de apoios na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é um dos exemplos

nacionais de coleta nas universidades. No começo da campanha na UFMG essa atividade era

realizada uma vez por semana. Em um segundo momento a coleta passou a ser realizada as

segundas e quartas-feiras e, com os bons resultados, a campanha foi ampliada para todos os

dias da semana. Atualmente a campanha é feita de segunda à sexta, às 11h e às 17h em

diferentes faculdades, institutos, escolas e locais da UFMG. Em média se coleta 650 apoios

por semana.

Em Minas Gerais a coleta de apoios nas universidades se estendeu. Fora da capital essa

atividade passou a ser realizada na Universidade Federal de Juiz de Fora, Ouro Preto e

Viçosa. As coletas também passaram a ser feitas na Universidade Estadual de Montes Claros.

O Movimento Luta de Classes na Unidade Popular

O Movimento Luta de Classes (MLC) é um movimento nacional de organização dos

trabalhadores. O MLC participa da disputa de sindicatos, centrais sindicais e diferentes

associações trabalhistas, defendendo os direitos da classe trabalhadora e lutando pelo

socialismo. Em 2015 o movimento realizou um evento de adesão à UP. A partir daí os

coletivos locais e regionais do movimento se mobilizaram para a campanha do partido.

Em Belo Horizonte o movimento cumpre duas importantes tarefas na campanha de

legalização da UP. A primeira delas é a coleta de apoios nas portas de fábrica: todo sábado a

militância do MLC vai à porta de uma fábrica da região metropolitana de Belo Horizonte para

apresentar o partido aos trabalhadores de lá. Chegando por volta de 4 horas da manhã e saindo

às 9h, o movimento coleta aproximadamente 120 apoios por porta de fábrica. Durante o

restante do dia o movimento realiza suas coletas na Feira do Eldorado, na cidade de

Contagem.

Outra importante tarefa é realizada junto com a União da Juventude Rebelião (UJR). O MLC

e a UJR passaram a organizar coletas de apoios na porta de diversas empresas de

telemarketing em Belo Horizonte. Essa foi uma forma de dialogar e chegar até uma categoria

importante do mundo do trabalho. Essa coleta busca, principalmente, estabelecer contato e

discutir política com jovens trabalhadores que estão fora das universidades ou sistemas

formais de ensino. Em média são coletadas 60 assinaturas de apoio nos dias de coleta na porta

das empresas.



Conferência, cadastro e entrega de lotes

O cadastro, a conferência e a entrega de lotes são três importantes etapas do processo de

legalização. São trabalhos mais burocráticos e desempenhados também pela militância. A

Conferência consiste em buscar, por meio de um sistema do Tribunal Superior Eleitoral

(TSE), o número do título do eleitor e sua zona de votação. Esses dados são públicos e podem

ser acessados utilizando a busca através do nome do eleitor, sua data de nascimento e o nome

de sua mãe. Uma vez conferida a ficha é cadastrada como novo apoio através do Sistema de

Apoiamento a Partido em Formação do Tribunal Superior Eleitoral. São gerados lotes de

fichas que devem ser entregues aos cartórios respectivos as diferentes zonas eleitorais dos

apoiadores.

A principal dificuldade dessa tarefa é conseguir superar os empecilhos burocráticos e as

dificuldades com os sistemas. O trabalho de conferência e cadastro exige atenção e

concentração para evitar erros. Ao mesmo tempo, essa parte do processo exige que o partido

possua um espaço físico organizado, internet, computadores e programas de computadores

voltados para essa tarefa. Outra dificuldade levantada nas conferências é o problema

financeiro. O deslocamento para entrega em cartórios gera inúmeros custos e em alguns

momentos militantes contribuem com seu próprio dinheiro para concluir as tarefas.

De acordo com balanços apresentados pelo partido, a perda de apoios é cerca de 30 a 40%. Ou

seja, dos apoios coletados uma parte apresenta erros nos dados, outra parte não é aceita no

cartório. Essa margem de perda cria duas preocupações: a primeira é a preocupação com a

qualidade da coleta de apoio. O militante deve estar atento aos dados que anota, para evitar

erros. Outra preocupação é com a conferência. Os militantes também devem se manter atentos

e conseguir realizar um bom trabalho mesmo com as dificuldades técnicas.

A formação de agitadores

Muitos partidos, movimentos e organizações de esquerda compartilham em maior ou menor

grau de determinados conceitos, valores, perspectivas teóricas e modelos de prática. Alguns

conceitos que permeiam grande parte das organizações de esquerda são as ideias de agitação e

propaganda. Essas ideias remetem ao legado da teoria de organização política e de prática

revolucionária.  Mesmo que pareçam distantes, essas ideias podem ser reapropriadas,

atualizadas e revigoradas pela prática política da Unidade Popular pelo Socialismo.



Em sua obra O que fazer? Problemas candentes de nosso movimento, publicada em 1903,

Lenin não se abstém dos grandes debates entre as diferentes tendências do movimento

operário russo de sua época. Segundo ele o propagandista procede principalmente por meio da

palavra impressa e pela apresentação completa das complexas contradições sociais. Por outro

lado, o agitador atua em viva voz frente a um grande número de pessoas. O agitador dirige

todos os esforços para despertar o descontentamento e a indignação contra os flagrantes de

injustiça.

Nesse sentido, a agitação é uma atividade central para a campanha. Usando um megafone ou

uma caixa de som o militante fala para centenas de pessoas e convoca a população a

contribuir com a campanha.  A agitação também é feita por militantes no vagão dos metrôs e

dentro de ônibus. Quando a coleta é realizada em uma praça, cerca de duas a três pessoas se

revezam na agitação. Quando é realizada no metrô ou no ônibus a maioria dos militantes

realizam a agitação política. Não existe nenhum constrangimento a militantes que não

queiram realizar agitações.

A agitação da UP consiste em despertar o descontentamento e oferecer a criação de um

partido político como forma de alterar as relações de poder no Brasil. Os agitadores da UP

buscam usar exemplos de problemas e injustiças sociais. As principais denúncias estão

ligadas a temas como: abusivo preço dos aluguéis; aumento do preço do gás de fogão;

aumento do desemprego; tentativa de retirada de direitos sociais e trabalhistas;

desmoralização do atual sistema político e seus atores; profundas desigualdades entre pobres e

ricos.

A agitação na campanha da UP apresenta muitas dimensões positivas. Uma delas é a

formação de militantes para dialogar com as pessoas. Essa atividade significa uma

oportunidade para aprender a dialogar com pessoas de todas as classes, com diferentes

escolaridades, empregos e trajetórias. A agitação se tornou um espaço democrático, porque

todos e todas podem realizá-la. Entende-se que o lugar da fala pública e política foi

historicamente construído e dedicado a determinados tipos de pessoas. Principalmente

homens. Desse modo, a agitação passou a ser um espaço democrático de expressão de pessoas

que se identificam com as chamadas minorias identitárias. Ou seja, mulheres, mulheres

lésbicas, companheiros homossexuais, negras e negros, pessoas tímidas que se encorajam e

encaram o lugar da fala pública e política.



O mundo do trabalho como ponto de partida

A UP defende em seu programa o Poder Popular e o Socialismo. Para chegar a essa conclusão

a UP faz suas leituras políticas a partir do mundo do trabalho. Fazer essa leitura significa

entender a sociedade a partir das relações de trabalho e exploração capitalista, que impedem o

gozo material e imaterial da vida. A partir do entendimento das relações de trabalho e da

exploração, o partido resgata um debate sobre a livre apropriação do tempo, entendendo que

debater a livre apropriação do tempo significa questionar a estrutura capitalista de trabalho

assalariado.

Por exemplo, as Reformas Trabalhista e da Previdência apresentadas pelo Governo de Michel

Temer interferem diretamente nas relações de trabalho. São reformas que pioram as condições

sobre as quais é realizada a venda do tempo e da força de trabalho em troca do salário,

modificando, consequentemente, o tempo de trabalho que não é pago ao trabalhador.

Portanto, são essas relações que desempenham o significativo papel na acumulação desigual

de riquezas e na divisão da sociedade em diferentes classes. São essas relações que também

desempenham significativo papel na forma como os sujeitos desenvolvem suas relações em

sociedade.

Neste sentido, a UP entende que a dura tarefa da conquista do poder político, como já

discutida, não é suficiente. Não basta pensar dentro dos limites da política. A motivação para

a construção da Unidade Popular e a mobilização de todas as nossas energias para a realização

deste projeto é inspirada, fundamentalmente, pelo entendimento da necessidade de se realizar

uma revolução social. O poder político para as classes trabalhadoras é conquistado tão

somente pela luta incessante pela transformação radical da forma com que se instauram os

relacionamentos em sociedade. Essa transformação radical deve buscar o fim da sociedade de

classes e das opressões, buscando não apenas a politização, mas a humanização do ser

humano.

A livre apropriação do tempo e a transformação profunda das relações de trabalho são

possibilidades para uma nova sociedade. A existência das classes sociais e a divisão social das

riquezas também podem se transformar. Essas possibilidades convergem com o Poder Popular

e com o Socialismo. Mais que palavras de ordem ou de propaganda, Poder Popular e

Socialismo significam, para a UP, a transformação das relações políticas e econômicas em

favor dos explorados e oprimidos no sistema capitalista. A Unidade Popular apresenta e



defende esse conjunto de ideias para a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que debate

suas ideias no amplo campo da esquerda.

A UP nas Frentes de Mobilização.

Em 2015, a Unidade Popular chegou a participar do lançamento da Frente Brasil Popular e

optou fazer parte da Frente Nacional de Mobilização POVO SEM MEDO.  O partido

mobilizou sua base e sua militância para os grandes atos da esquerda brasileira, estando

presente na luta contra o impeachment (golpe) da presidenta Dilma Rouseff. A UP participou

também das grandes mobilizações contra as reformas e pela derrubada do Governo Temer.

Em 2017, participou da construção da plataforma VAMOS!, junto ao MTST, PSOL, PCB,

entre outros partidos e movimentos.

Além da Frente POVO SEM MEDO, a Unidade Popular acredita que é necessário conformar

frentes amplas para as lutas e as mobilizações. Em um contexto de reformas, crise política e

econômica e regressão democrática, o principal lugar da unidade são as ruas, as

manifestações, greves gerais e várias estratégias de enfrentamento. Essa unidade na luta eleva

o potencial de transformação e eleva a força social e política da esquerda. Com isso é possível

colocar obstáculos e impedir a aprovação e implementação de reformas neoliberais.

A reorganização da esquerda brasileira

Existem muitos debates sobre a reorganização da esquerda brasileira. Parte desse debate é

feito internamente das organizações e dos movimentos sociais. Outra parte é feita por

personalidades públicas que não estão diretamente ligadas à movimentos organizados. Outra

parte, ainda, é gerada por muitas pessoas que estão ligadas de diferentes maneiras às

mobilizações da esquerda. Mesmo analisando todas as partes percebe-se que não há uma

síntese ou um consenso sobre esse processo. De igual maneira, a atual crise econômica, social

e política do capitalismo brasileiro torna inviável qualquer tentativa de colocar um ponto final

nessa discussão.

Durante os últimos 13 anos a esquerda brasileira se transformou de diversas formas. Por um

lado, surgiram novos movimentos sociais, organizações e coletivos com forte presença das

chamadas pautas identitárias. Ao mesmo tempo, partidos e organizações consolidadas

passaram por rupturas. Também novas organizações marxistas foram criadas e determinados

movimentos sociais viveram uma grande ascensão política. Em 2016, com impeachment da



Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores foi deslocado do poder. Com esse

deslocamento, vários partidos e movimentos de esquerda observaram a possibilidade de

apresentar ainda mais as suas críticas e diferenças com o PT.

Um exemplo da reorganização da esquerda se expressa atualmente no Partido Socialismo e

Liberdade (PSOL). Um partido que se destacou na esquerda brasileira nos últimos anos e

capitaliza novos movimentos em suas fileiras. O PSOL possui abertamente críticas ao PT e

sempre apresenta suas diferenças ao partido que governou o Brasil por 13 anos. O PSOL hoje

abriga a pré-candidatura à presidência de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, aliança

eleitoral que é construída também com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). A pré-

candidatura destaca o papel do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e do

movimento indígena brasileiro. Várias correntes e grupos da esquerda acreditam que o PSOL

é uma alternativa à esquerda para o projeto do PT.

A UP se encontra, em certa medida, inserida nessa reorganização da esquerda. O partido em

legalização é resultado de pelo menos três elementos. O primeiro elemento é a crítica ao

capitalismo e à social-democracia petista. No Brasil, a divisão histórica e social das riquezas

produziu interesses opostos de classe.  Governar buscando a cooperação de classe é governar

para a manutenção da exploração capitalista. O segundo elemento é a capacidade de aglutinar

movimentos sociais que não estiveram ligados ao PT, ao PSOL, ou mesmo outros partidos

políticos legalizados. O terceiro elemento é explorar o campo eleitoral como ponto de apoio

para as lutas e mobilizações cotidianas. Distante de acreditar em soluções eleitorais, a UP

reconhece que os parlamentos podem contribuir com a transformação social da realidade

brasileira.

Portanto, debater reorganização da esquerda brasileira é levar em conta que o campo político

do PT ainda é uma expressiva força política no país. Ao mesmo tempo, é reconhecer que

outros movimentos, partidos e organizações estão crescendo, se tornando conhecidos e

criando novas possibilidades. Não é possível, ainda, apresentar fielmente o que representam

esses novos movimentos. Ou mesmo, não é possível apresentar fielmente o que significa

criação da Unidade Popular. Quando se debate reorganização da esquerda brasileira,

entendemos que o campo político da esquerda se transforma todos os dias e estamos vivendo

grandes transformações.

Considerações Finais



Buscamos por meio deste trabalho realizar uma exposição das características gerais da

campanha de legalização da Unidade Popular. Buscamos, também, apresentar detalhadamente

como é feita a coleta e a conferência em seus diferentes níveis e suas particularidades na

região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, nos empenhamos em apresentar as

transformações que acontecem no âmbito dos movimentos sociais que se dedicam à

construção do novo partido. Por fim, buscamos contextualizar e debater a Unidade Popular

nos horizontes da conjuntura política e do complexo quadro de organizações de esquerda no

Brasil.

O processo de legalização da Unidade Popular é intenso e cobra grande dedicação por parte

da militância. Frequentemente, esta precisa alcançar altas metas e se dedicar diariamente às

atividades partidárias. Existe uma latente curiosidade entre a militância que diz respeito à qual

será o futuro da UP. Por um lado, existe a ansiedade para operacionalizar o novo partido, por

outro existe o medo que o partido se perca em ilusões eleitorais. Hoje é impossível prever

qual o futuro da Unidade Popular, assim como é impossível prever se, de fato, o partido será

legalizado. Como este relato foi escrito durante a reta final da campanha de legalização é

possível que, caso aprovado, na data de sua apresentação, o partido já esteja legalizado.

É importante destacar que este relato de experiência começou a ser escrito poucos dias antes

da Greve dos Caminhoneiros e só foi possível ser concluído com o fim do movimento

grevista. A greve dos caminhoneiros foi uma das maiores crises políticas que o Brasil viveu

nos últimos 18 anos. Em Minas Gerais a Greve se juntou com a greve dos metroviários, dos

Petroleiros e das professoras da rede municipal. Os autores do trabalho estiveram diretamente

ligados às mobilizações desse recente episódio histórico.  Logo, o que é escrito possui grande

afinidade com que é feito no dia a dia da prática partidária política. Este relato de experiência

é resultado direto e legítimo do compromisso militante e da luta pela libertação social.
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