
JPT nas ruas 
e nas lutas!

Proposta de Pré tese ao congresso da JPT

Companheiros e companheiras, 
Nós que assinamos esta tese somos jovens estudantes e 
trabalhadores, preocupados com a situação do país, do PT e com
o futuro da Juventude. Diante da grave situação que estamos 
vivendo consideramos, como dizia a tese ao V congresso do PT 
apresentada pelo agrupamento Diálogo e Ação Petista, que é 
urgente “resgatar  o petismo no PT”. Alguns de nós reivindicam 
esta tese do Diálogo e Ação petista, outros se somam a estas 
reflexões que apresentamos abaixo para abrir uma discussão 
sobre a situação, em particular da juventude, e apresentar um 
conjunto de propostas para o debate. Estamos seguros das 
propostas que apresentamos mas  ao mesmo tempo, diante dos 
prazos curtos para a inscrição de tese e do período de debates 
que se abre , sabemos que há muitas reflexões a serem feitas com
todos os jovens petistas nas etapas municipais, estaduais e 
nacional do III CONJPT. Por isso chamamos  cada jovem petista 
a contribuir  com a discussão para fazermos uma verdadeira 
elaboração coletiva. Em breve publicaremos uma atualização  da
tese integrando as reflexões que chegarem.

O 5° congresso do Partido 
reunido em junho não ajudou a
resolver a crise profunda pela 
qual o PT passa e enfrenta. Por 
uma estreita margem de 10% 
os delegados eleitos a mais de 2
anos (quanto coisa se passou 
neste tempo!)  decidiram não 
falar em ajuste fiscal, como se 
fosse um “não problema” para 
defender o ajuste por omissão. 

A maioria decidiu manter a 
mesma política de alianças, 
apesar da evidente crise 
institucional e do esgotamento 
do presidencialismo de 
coalizão e definiu manter o 
mesmo regime interno no PT, 
com o PED, onde filiados são 
chamados a votar sem debater 
propostas  e onde se  repetem 

os  mesmos vícios das eleições 
tradicionais. 

Menos de duas semanas depois
a executiva do partido adotou 
outra resolução, falando em 
reorientar a política 
economica, admitindo que o 
problema existe e que o debate 
continua na base do partido.

A crise do PT é profunda. A 
decisão do Imperialismo e da 
burguesia local é de destruir o 
partido que é um obstáculo 
para seus planos. Para isso não 
tem poupado esforços como 
temos visto desde a Ação Penal
470, que condenou sem provas 
dirigentes do partido. Processo 
que se aprofunda agora com a 
operação lava jato. Mas apesar 

da ofensiva da direita e dos 
problemas que enfrentamos 
internamente é preciso 
disposição para defender o PT.

O congresso da  JPT, apesar da 
demora em acontecer e dos 
prazos apertados é o momento 
em que nós, jovens, poderemos
discutir olho no olho – como 
deve ser – propostas que 
ajudem a defender o Partido 
dos ataques que vem sofrendo 
e da adaptação às instituições 
pela qual passou para ajudar o 
PT a organizar os 
trabalhadores e a juventude 
para  lutar pelos seus 
interesses.  

É para isso que o PT surgiu, 
como diz o próprio manifesto 



de fundação:

“O Partido dos Trabalhadores 
surge da necessidade sentida 
por milhões de brasileiros de 
intervir na vida social e 
política do País para 
transformá-la. A mais 
importante lição que o 
trabalhador brasileiro 
aprendeu em suas lutas é a de 
que a democracia é uma 
conquista que, finalmente, ou 
se constrói pelas suas mãos ou
não virá. (…) O Partido dos 
Trabalhadores nasce da 
vontade de independência 
política dos trabalhadores, já 
cansados de servir de massa 
de manobra para os políticos e
os partidos comprometidos 
com a manutenção da atual 
ordem econômica, social e 
política. Nasce, portanto, da 
vontade de emancipação das 
massas populares. Os 
trabalhadores já sabem que a 
liberdade nunca foi nem será 
dada de presente, mas será 
obra de seu próprio esforço 
coletivo. Por isso protestam 
quando, uma vez mais na 
história brasileira, vêem os 
partidos sendo formados de 
cima para baixo, do Estado 
para a sociedade, dos 
exploradores para os 
explorados(...).”  

É para o que o PT deve existir e
lutar.

Em qual situação?

De um lado o Imperialismo 
leva ao mundo todo sua 
política de guerras e 
destruição, com a 
generalização da “guerra ao 
terror”. De outro lado, como na
Europa, aplica o ajuste fiscal 
para destruir as conquistas dos
trabalhadores. Basta ver as 
repetidas chantagens com povo
grego: o ajuste fiscal imposto 
em nome do pagamento da 
dívida, que levou a milhões de 

desempregados, destruição dos
serviços públicos e retirada de 
direitos. 

Os exemplos se multiplicam: 
não há economia de meios para
impor os interesses de 
banqueiros e especuladores, 
donos de grandes empresas, o 
famoso “mercado”. Com a 
ofensiva na venezuela também 
buscam retomar posições 
perdidas no continente, ou 
colocar seus agentes diretos no 
governo. 

Mas há resistência dos povos, 
como aliás mostra a expressiva 
votação do povo grego contra 
as medidas de ajuste fiscal que 
mais uma vez União Europeia e
FMI queriam impor. Luta que 
continua em curso, apesar de o 
acordo feito por Tsipras (1° 
ministro grego eleito em 
fevereiro pelo partido dito da 
“esquerda radical”: Syriza) que 
aceitou as exigências feitas pelo
FMI logo depois do plebiscito. 
Essa situação de ofensiva do 
Imperialismo também atinge o 
Brasil. No ano passado vimos 
como dois candidatos 
expressavam os interesses da 
grande burguesia e do capital 
internacional  (Aécio e 
Marina).

Mas a força da militância nas 
ruas, reforçada pela garra e a 
coragem da juventude, 
garantiu a reeleição de Dilma, 
para bloquear estes interesses.

Não que a juventude e os 
trabalhadores considerassem 
que tudo ia bem ou tenha dado 
um cheque em branco ao 
governo. 

Desde junho de 2013 quando 
milhões de jovens foram às 
ruas por transporte, saúde e 
educação  já tinham mostrado 
o seu alto grau de insatisfação 
com as instituições no Brasil. 

Pois se é certo que nos 12 anos 
de governo houve conquistas 

da juventude, ampliou o 
número de vagas nas 
universidades, nas escolas 
técnicas, aumentaram as 
verbas  para educação, também
é verdade que a imensa 
maioria continua sem acesso 
ao ensino superior, enquanto 
milhares de jovens negros na 
periferia seguem sendo 
assassinados todos os dias, 
muitos vitimas da violência 
policial, através de uma polícia 
militarizada.

Já em 2014 milhares de jovens 
se engajaram com firmeza no 
plebiscito popular por uma 
constituinte do sistema político
recolhendo 8 milhões de votos 
e cobraram de Dilma o 
compromisso com esta pauta, 
para que fosse feita uma 
constituinte para uma reforma 
política que abrisse caminho às
reformas populares que nos 12 
anos de governo do PT não 
foram feitas. 

E nas eleições a juventude 
soube, assim como a classe 
trabalhadora, evitar o pior e 
escolher um terreno para 
prosseguir sua luta.

Dilma foi eleita  com o 
compromisso de defender os 
direitos dos trabalhadores e da 
juventude. Por isso foi um 
choque quando, logo que 
tomou posse anunciou seu 
ministério com inimigos 
declarados do povo como Kátia
Abreu, Armando Monteiro e 
principalmente Joaquim Levy, 
queridinho dos bancos, para 
comandar um plano de ajuste 
fiscal para atender banqueiros 
e especuladores, através do 
pagamento religioso do 
chamado “superavit fiscal 
primário” destinado aos juros 
da dívida pública cujo 
pagamento engorda os bolsos 
de banqueiros e especuladores,
com as consequências que 
estamos conhecendo!



Em vez de se apoiar no povo 
trabalhador, na juventude e 
nos movimentos sociais 
organizados, o governo 
preferiu tentar “acalmar o 
mercado”, adotando a agenda 
econômica dos derrotados nas 
eleições! 

Mas o “mercado” já sabemos, 
não se acalma. A vontade do 
Imperialismo é impor suas 
medidas até o fim e, para isso, 
destruir o PT, pois sua 
militância umbilicalmente 
ligada aos trabalhadores e 
oprimidos do país é uma pedra 
no sapato dos seus planos. 

Os recentes acordo feitos por 
Dilma nos Estados Unidos 
ilustram a pressão do 
Imperialismo no Brasil. Obama
parece querer dar as mãos à 
Dilma para que ela vire ainda 
mais às costas ao povo. 

Aproveitando que o governo 
entra em choque com a sua 
própria base social, os partidos 
de direita e centro-direita no 
Brasil – e isso inclui o dito 
aliado PMDB – surfam na 
onda conservadora que 
enfrentamos desde pelo menos 
o 1° turno das eleições 
presidenciais, para aprovar no 
Congresso as propostas que 
atacam ainda mais os 
trabalhadores, a juventude e 
direitos democráticos. Cunha 
do PMDB, que já anunciou 
estar na oposição ao governo, 
comanda o circo. PL da 
terceirização, financiamento 
empresarial de campanha, 
redução da  idade  penal para 
trancafiar na cadeia a 
juventude e o ataque à partilha 
do pré sal, através do Projeto 
de Lei 131 do Senador José 
Serra (PSDB).

E vão mais longe. Setores da 
oposição confabulam e 
ameaçam com impeachment, 
enquanto outros esperam 
sangrar ao máximo o governo, 

para derrotar o PT nas eleições 
de 2016 e 2018.

A direção do PT precisa reagir 
a esta situação. 

Fala-se na articulação de uma 
“frente Brasil” com 
movimentos sociais, sindicatos,
partidos e organizações 
populares.

De fato é preciso uma frente ou
fórum para articular a ação dos
partidos e movimentos ligados 
à defesa dos interesses dos 
trabalhadores e dos direitos 
democráticos. Uma frente que 
defenda um conjunto de 
bandeiras capazes de mobilizar
o povo para defender a 
democracia e a soberania 
nacional e popular. E isso deve 
incluir a necessidade de dizer 
claramente para o governo: é  
preciso reatar com a base 
social que o elegeu o que exige 
mudar a política econômica, 
acabar com o ajuste fiscal e 
assim reunir a força para 
enfrentar a ofensiva 
conservadora.

A Juventude do PT deve se 
engajar neste caminho.

Apresentamos abaixo algumas 
propostas:

1) Plano Levy? OXI (“não” 
em grego)!

A Juventude do PT deve 
dizer claramente: 

Abaixo o plano de ajuste 
fiscal. Fora Levy!

As medidas para “acalmar” o 
mercado são dramáticas para o
povo. O ajuste fiscal 
comandado por Levy que 
atinge com a maior força a 
juventude. Em nome da 
realização do superávit 
primário, destinado ao 
pagamento de juros da dívida 
pública que engorda os bolsos 
de banqueiros e especuladores,
foram feitos diversos cortes nas

áreas sociais enquanto direitos 
dos trabalhadores e  das 
trabalhadoras foram colocados 
em questão.

R$9 bilhões foram retirados da
educação. A situação nas 
universidades é explosiva. 
Obras de expansão paradas, 
bolsas não são renovadas, 
serviços de limpeza e 
segurança não são pagos. 
Milhares ficaram sem acesso 
ao FIES e nas universidades 
públicas, técnicos e professores
veem negadas as suas 
reivindicações, levando 
portanto à construção da greve.

A Juventude foi 
particularmente atingida por 
uma das MPs do plano Levy, a 
665 que amplia de 6 para 12 
meses o tempo mínimo de 
serviço para acessar o seguro-
desemprego em caso de 
demissão. Isso numa situação 
em que os jovens estão 
empurrados a empregos 
precários de alta rotatividade.

As demissões aumentam, 
sobretudo na indústria. O 
desemprego já está em 6,9% e 
menos jovens encontram seu 
primeiro emprego ou são 
submetidos a salários menores.

O governo retomou um pacote 
de concessões de estradas, 
ferrovias, portos e aeroportos 
para entregar para a iniciativa 
privada em vez de manter sob 
controle público do estado.

A dívida continua crescendo 
em função do crescimento dos 
juros e de uma queda de 
receita, o que leva à recessão. 
Cresce o endividamento das 
famílias e pela primeira vez em
12 anos caiu  consumo!

A Juventude do PT tem que ir 
para as ruas junto com CUT, o 
MST, a CMP e os movimentos 
sociais organizados, que sem 
deixar de combater os golpistas
não abre mão de se opor ao 



plano de ajuste e defender 
todos os direitos da classe 
trabalhadora. Este deve ser o 
lugar da Juventude do PT: ir às
ruas opondo-se ao plano Levy, 
pois para um Partido de 
trabalhadores como o nosso a 
defesa da democracia é 
inseparável da defesa de seu 
conteúdo social: é a defesa ao 
acesso à educação pública de 
qualidade, à saúde pública, à 
moradia e ao emprego digno, 
ao que o ajuste fiscal se opõe.

Vamos exigir o fim do 
superavit fiscal primário e 
queda da taxa de juros. Vamos 
lutar contra os cortes na 
educação, consequência do 
ajuste e combater as  medidas 
do ajuste em cada local de 
intervenção que afetem a 
juventude, como a MP 665. Na 
UNE, na CUT, em cada 
entidade de base a JPT deve 
ser protagonista destas lutas! 

Só assim poderemos 
conquistar mais verbas para a 
educação, o direito ao acesso 
ao FIES e a continuidade da 
expansão das universidades 
públicas, a defesa de emprego 
dignos para a juventude, o 
direito ao lazer e à cultura, 
essenciais para o combate a 
violência e pelo direito da 
juventude a um futuro digno.

2) Defender a vida da 
juventude!

Não à redução da idade 
penal! Fim do genocídio da 
juventude negra! 
Desmilitarização da PM!

A Juventude quer viver, quer 
um futuro digno, mas enfrenta 
muitos obstáculos. Em 2012, 
segundo dados do Mapa da 
violência mais de 24 mil jovens
morreram assassinados no país
por armas de fogo. EM 2014 
esse número pulou para 30 
mil. A maioria é de negros e 

pobres. Muitos pelas mãos da 
violência policial. 

O que está em curso é um 
verdadeiro genocídio da 
juventude nas periferias. 

Não satisfeitos, a velha elite do 
país decide agora reduzir a 
idade penal, tentando construir
na opinião pública a ideia de 
que o jovem é que promove 
violência, quando na realidade 
ele é a principal vítima. O 
objetivo é trancafiar a 
juventude nas cadeias.

A JPT deve estar na linha de 
frente da luta contra a redução 
da idade penal. As 
organizações da juventude tem 
demonstrado que podem 
construir a unidade em torno 
da questão e precisamos nos 
apoiar nisso para construir 
amplas mobilizações capazes 
de sensibilizar e modificar a 
opinião pública.

E para combater o genocídio 
da juventude a JPT deve lutar 
contra os autos de resistência, 
contra o racismo e travar uma 
verdadeira campanha pela 
desmilitarização da PM.

A Polícia militarizada no nosso 
país é uma herança da ditadura
militar, que trata o povo pobre 
como se fosse o inimigo a ser 
combatido. Essa lógica de 
segurança pública precisa 
mudar. O Senador Lindbergh 
do PT – RJ é autor de uma 
proposta, a PEC 51, que 
determina a desmilitarização 
da PM. A JPT deve organizar 
uma ampla campanha pela 
aprovação desta PEC (proposta
de emenda constitucional).

Só assim, aliando a luta contra 
a redução, pela 
desmilitarização da PM e pela 
educação pública de qualidade 
é que poderemos defender o 
direito da juventude a um 
futuro digno.

É preciso ainda preparar a 

resistência contra a proposta 
em discussão no congresso que
prevê a redução da idade 
mínima de trabalho. 

3) Defender a Petrobras e o
Pré-Sal para toda a nação!

A Juventude petista deve 
combater de maneira firme 
toda tentativa do Imperialismo
de atacar a Petrobrás e colocar 
as mão no pré-sal. O que está 
em jogo é a soberania nacional 
e o próprio financiamento da 
educação, já que 75% dos 
royalties estão destinado a esta 
área. Organizar  debates nas 
escolas e faculdades, participar
das mobilizações junto com a 
FUP, para defender a 
Petrobras contra a proposta de 
desinvestimento, que diminui a
empresa e afeta milhares de 
trabalhadores e a indústria 
nacional e para barrar o PLS 
131/15 de Serra que quer a 
volta da concessão no lugar da 
partilha, propõe que a 
Petrobras não seja mais 
operadora única do pré-sal e 
ameaça o financiamento da 
educação o conteúdo nacional 
da indústria, lutar contra o 
desinvestimento que ameaça 
milhares de empregos e o 
futuro da empresa e por todo o 
petróleo para uma Petrobras 
100% estatal.

4) Não à contrarreforma 
política de Cunha!

Com esse congresso, o mais 
reacionário desde 1964, está 
mais que provado que não dá! 
A JPT deve combater a 
contrarreforma política de 
Cunha que institucionaliza o 
financiamento empresarial, 
fonte de corrupção, e adota 
medidas antidemocráticas. É 
preciso abrir caminho para a 
convocação de uma 
Constituinte que faça uma 



profunda reforma política no 
país, abrindo caminho para as 
reformas populares, como a 
reforma agrária, a 
reestatização do que foi 
privatizado, uma reforma do 
judiciário, enfim tudo que, 
mesmo depois de 12 anos de 
governo do PT ainda não foi 
feito. 

5) Fora Cunha! Ruptura da 
aliança nacional com o 
PMDB!

A JPT deve ter posição firme 
para colocar pra fora Eduardo 
Cunha. Mas Cunha não é o 
único problema nesta 
“aliança”. Vários setores do 
PMDB votam a redução da 
maioridade penal, apoiam 
serra na quebra da partilha do 
PRÉ SAL e apoiam a 
contrarreforma política. Como 
é possível que o articulador 
político do governo, o vice 
Michel Temer, fale que pode 
romper a qualquer momento 
com o governo para lançar 
candidato em 2018?  Essa 
aliança é contraditória com os 
interesses do povo trabalhador 
e oprimido do país. É preciso 
romper com a aliança nacional 
com o PMDB para defender 
outra política de alianças que 
priorize os partidos operário 
como o PC do B e outros e 
setores populares de partidos 
como PSB e PDT, se apoiando 
no povo trabalhador 
organizado do país.

6)Passe Livre já! 

A JPT deve Lutar 
incondicionalmente pelo passe 
livre estudantil de norte a sul 
do país, inclusive nas 
prefeituras do PT, e exigir 
melhorias no transporte 
público. Se engajar nas lutas 
contra o aumento de passagens
em todas as cidades.

7) Lutar pelo fim do 
monopólio da mídia

Combater pela democratização 
dos meios de comunicação, que
estão nas mão de poucas 
famílias.

8) Lutar pela reforma 
agrária

Terra para quem nela trabalha.
Titularização das terras 
quilomboloas, demarcação
das terras indígenas.

9) Combater todo tipo de 
discriminação

Luta contra o racismo, 
machismo e homofobia. Pela 
defesa dos direitos civis.

10) Lutar pela retirada das 
tropas da ONU do Haiti

Há 11 anos tropas da ONUM 
ocupam o país-irmão, 
vergonhosamente comandadas 
pelo exército brasileiro a 
pedido do imperialismo dos 
EUA. Os jovens petistas devem 
respeitar e lutar pela soberania 
dos povos.

Organização: Juventude de
lutas e de massas!

A Juventude deve construir sua
própria organização, de luta, 
para que os jovens possam pela
sua própria experiência, 
errando e acertando aprender a
conduzir a luta em conjunto 
com a classe trabalhadora.

Nós, jovens, temos que 
aprender com nossa própria 
experiência, construir uma 
organização para a luta. E 
podemos aprender com os 
mais experientes, mas também 
temos muito a ensinar!

Ter uma JPT autônoma 

significa lutar pelos interesses 
da juventude trabalhadora, 
construir sua própria 
organização, ter arrecadação 
financeira própria, uma 
estrutura que nos permita levar
a frente nossas propostas 

A JPT não deve ficar presa a 
estrutura de gabinetes, 
mandatos, ministérios. É 
preciso retomar as ruas, fazer 
mobilização de massa, passar 
em salas de aulas, 
panfletagens.

A JPT deve ter reuniões 
periódicas, deve ter finanças 
próprias, e discutir a tática de 
intervenção com antecedência 
para congressos como o da 
UNE e da UBES por exemplo.

A JPT deve ter um plano para 
ter sedes próprias, abertas a 
juventude. Fazer arrecadação 
com base na venda de 
materiais, de uma loja online, 
com livros camisetas etc.

O papel da JPT é o de estar nas
ruas, liderando as lutas da 
juventude revoltada contra este
sistema e contra a profunda 
desigualdade e injustiça social 
que, apesar das conquistas que 
obtivemos nos ultimos 12 anos 
durante os anos de  governo do
PT,  não  deixaram de existir. 

A JPT deve lutar pelas 
reivindicações, pelas bandeiras
dos trabalhadores e 
trabalhadoras, pela defesa dos 
povos oprimidos.

Ninguém deve nos obrigar a 
defender velhos oligarcas como
Renan, Cunha, Collor e Cia. 
Tudo em nome da 
“governabilidade”! Ninguém 
pode nos obrigar a defender o 
ajuste fiscal, o anúncio de 
privatizações, tudo em nome 
da “governabilidade” ou do 
apaziguamento do “mercado”. 
Ninguém vai nos obrigar a 
acreditar que todos os 
problemas já estão resolvidos, 



que está tudo muito bem ou 
que isso é tudo o que é possível
“neste momento”.

Para isso é preciso avançar na 
organização. Não se trata de 

reinventar a roda. Não 
concordamos com aqueles que 
fazem fetiche de “novos 
métodos” como a 
horizontalidade, que nada tem 

de novo e no qual um pequeno 
grupo manda no resto, 
negando a democracia. 
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