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PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DE TRANSIÇÃO AO SOCIALISMO 

Renato Nucci Junior (Militante e dirigente do PCB-São Paulo) 

 

 O presente texto visa contribuir para a nossa Tribuna de Debates sobre o tema 

“Propostas para um programa de transição ao socialismo”, que consta da tese 

Estratégia e Tática da Revolução Socialista no Brasil. As Propostas representam um 

conjunto de medidas que visam criar as bases materiais para a construção de uma 

sociedade socialista. Apesar da importância de muitas de suas proposições, o 

programa apresentado contém alguns limites e imprecisões que pretendo aqui 

debater.  

 1) O item “d” das Propostas aponta corretamente para uma declaração de 

moratória da dívida interna. Mas ela nada trata sobre outra fonte de sangria das 

riquezas nacionais: o problema da dívida externa. Esta representa uma importante 

fonte de transferência de renda para o estrangeiro. Com a abertura cambial e a livre 

circulação de capitais a partir da década de 1990, parte da dívida externa brasileira 

em verdade está nas mãos de brasileiros, que tomam emprestado dinheiro do exterior 

a juros módicos e o aplicam no Brasil para lucrar com nossas altíssimas taxas de 

juros. Portanto, é preciso incluir o não pagamento da dívida externa ou, no mínimo, 

como fez recentemente o governo equatoriano, apontar para uma auditoria da dívida 

externa, aliás já prevista no artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

 2) A letra “f” faz um ensaio de salvaguardas dos interesses dos trabalhadores, 

mas não aprofunda questões essenciais como, por exemplo, a revogação de toda a 

legislação que nos últimos quinze anos precarizou e retirou os direitos dos 

trabalhadores, como o banco de horas, as diversas formas de contrato temporário, as 

leis favoráveis à implantação da jornada flexível, as contratações através de 

cooperativas de trabalho (as “coopergatos”) e as facilidades para a contratação de 

trabalhadores terceirizados. É preciso que as Propostas varram todo esse entulho que 

precarizou as relações de trabalho no Brasil. 

 3) A letra “g” propõe a criação de “uma rede de transporte barato nos grandes 

centros urbanos, com ênfase no metrô e veículos leves sobre trilhos para as grandes 
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metrópoles”. A medida é importante, porém, insuficiente para solucionar o problema 

do transporte público. O transporte deve ser considerado como um serviço público 

essencial controlado pelo Estado. Isso significa que todas as empresas de transporte 

público (terrestre, aéreo e fluvial) devem ser estatizadas e dirigidas por um conselho 

formado pelos trabalhadores e usuários do sistema. Essa estatização deve abarcar o 

espaço de atuação das empresas, com a municipalização do transporte urbano, 

estadualização do transporte intermunicipal e federalização do transporte 

interestadual.  

 4) A letra “h” apresenta uma proposta que discordo, que é a de criar o Banco 

dos Trabalhadores, cujo propósito seria o de controlar os fundos patrimoniais e 

previdenciários. Penso que essa proposta precisa ser refutada e que devemos 

resgatar o princípio já insculpido na própria Constituição Federal, que é o da 

Seguridade Social que engloba o acesso universal à saúde, assistência social e 

previdência. É sempre bom lembrar que os artigos relacionados à Seguridade Social 

foram e continuam sendo um dos mais atacados pelos neoliberais. Isso porque o 

volume de recursos que ela administra e os serviços por ela englobados estão na mira 

de empresas de previdência e de saúde privada. O que tem de ser feito, em minha 

opinião, é o de revogar todas as leis que destruíram e minaram a construção de um 

regime de Seguridade Social, principalmente aqueles que atacaram o sistema 

previdenciário, como o fim da aposentadoria por tempo de serviço, a redução do 

salário família, o fim do pecúlio, os reajustes das aposentadorias e pensões abaixo do 

reajuste do salário mínimo, etc. É importante criar um sistema de previdência pública 

e universal que absorva os fundos de previdência privados dos trabalhadores das 

estatais e que inclua todos os trabalhadores, sem teto de contribuição, mecanismo 

usado pelos neoliberais para desviar os recursos de trabalhadores com maior 

rendimento para os fundos de previdência privado. A centralização de recursos com a 

formação de um sistema previdenciário único, vinculado à Seguridade Social e 

fortalecendo-a, permitirá a estatização de todo sistema de saúde, pois o seu 

orçamento faz parte do orçamento da Seguridade Social. 

 5) A letra “j” reduz o conceito de reforma urbana apenas à desapropriação dos 

terrenos vazios. Mas reforma urbana significa, de um ponto de vista socialista, 
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repensar a cidade para além da lógica do uso do espaço público a partir dos 

interesses do mercado imobiliário, da valorização do capital e da circulação de 

mercadorias. Reforma urbana também significa um modo de ocupação do solo urbano 

que não implique em segregação social do espaço, com a formação de um bairro para 

ricos e outro para os trabalhadores, com estes não possuindo acesso aos serviços 

públicos e a rede de comércio e serviços. Se bem entendi a idéia contida na letra “j”, 

em verdade, procura responder ao problema da falta de habitação enfrentada pelos 

trabalhadores. Mas essa solução não se dará apenas “com a desapropriação de todos 

os terrenos vazios e a construção de praças, parques e cinco milhões de habitações 

populares nas grandes metrópoles”. Boa parte dos terrenos vazios, hoje, se encontra 

em regiões distantes dos centros urbanos e servem para a especulação imobiliária 

estender a mancha urbana para áreas de proteção ambiental e áreas rurais que 

servem e podem servir para formar um cinturão verde destinado à produção de 

alimentos. O destino normalmente dado pela especulação imobiliária a essas áreas 

são duas: formar condomínios fechados de alto padrão, ou construir habitações 

populares que acentuarão a atual lógica de uso do espaço urbano que segrega 

espacialmente as camadas mais pauperizadas dos trabalhadores. A tendência atual 

do pensamento urbano mais progressista não é a de espalhar a mancha urbana, mas 

concentrá-la, pois isso reduz a necessidade de investimentos em construção da rede 

de serviços urbanos como fornecimento de água, coleta de lixo e esgoto, energia 

elétrica e transporte público. A primeira saída, portanto, é a de ocupar os imóveis já 

construídos principalmente nas áreas centrais e nos vazios presentes na própria 

malha urbana. Por esse motivo, falar em reforma urbana deve implicar em uma 

política de desapropriação dos imóveis já construídos. 

 6) A letra “m” das Propostas aponta corretamente para o restabelecimento do 

monopólio estatal do petróleo. Porém, ela deveria ser complementada por uma 

reestatização de todas as empresas privatizadas, como a Vale do Rio Doce, as 

geradoras e distribuidoras de energia, bem como a afirmação de que todas as 

riquezas minerais são propriedade dos trabalhadores, com sua exploração ficando a 

cargo de empresas estatais cuja direção será composta por um conselho de 

trabalhadores e com os seus lucros devendo ser aplicados em investimentos na 
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saúde, educação, saneamento básico, cultura, enfim, na diminuição das 

desigualdades sociais e regionais. 

 7) Uma questão deixada em aberto pelo conjunto de “Propostas para um 

programa de transição ao socialismo”, diz respeito à questão do exercício do poder 

político. As teses apontam corretamente para medidas de caráter econômico e social 

de transição ao socialismo, mas deixam um vazio na questão de como se construirão 

instituições políticas nas quais o Bloco Histórico do Proletariado exercerá o poder de 

Estado. Se o socialismo significa, por um lado, a socialização dos meios de produção, 

por outro, ele também significa uma socialização do exercício do poder político. Para 

tanto, as Propostas devem abarcar um tópico relacionado a essa questão 

fundamental, pois a construção de uma nova sociedade, tanto por seus objetivos em 

emancipar os trabalhadores da dominação política e ideológica da burguesia, como 

pelos interesses que ela vai atingir, requerem formas apropriadas de manifestação do 

poder dos trabalhadores. É preciso que as “Propostas para um programa de transição 

ao socialismo” apontem para a formação de uma rede de Conselhos Populares 

estruturadas a partir do local de trabalho, estudo e moradia, articuladas espacialmente 

nos planos local, municipal, regional, estadual e nacional, permitindo a participação 

das mais amplas massas de trabalhadores na vida política e configurando uma forma 

própria de organização estatal adequada aos interesses do Bloco Histórico do 

Proletariado, que esvaziem a forma de representação do bloco liberal burguês, 

alicerçado exclusivamente na democracia representativa e no obscuro jogo 

parlamentar. Em suma, se a transição ao socialismo requer medidas de caráter 

econômico e social, estas são essencialmente políticas e necessita a constituição de 

uma forma de exercício do poder político do Bloco Histórico do Proletariado que 

sirvam para lhe dar sustentação.  

 8) Por fim, penso que as “Propostas para um programa de transição ao 

socialismo” não devem ser vistas apenas como medidas a serem aplicadas quando 

conquistarmos o poder de Estado. Tenho uma preocupação de que ao considerarmos 

o caráter socialista da Revolução Brasileira, podemos induzir a militância, ainda que 

as próprias Teses advirtam do contrário, de que não existem mediações entre a luta 

cotidiana e a luta estratégica. As Propostas, por essa razão, devem servir para balizar 
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a atuação cotidiana tanto da militância comunista do PCB, como das outras forças e 

classes sociais que comporão o Bloco Histórico do Proletariado. Isso significa que nas 

lutas cotidianas não devemos nos afastar um milímetro das Propostas, pois em minha 

opinião, elas representam justamente a mediação entre a luta concreta e os nossos 

objetivos estratégicos, se tornando um programa de ação do Partido. 

 

Campinas, julho de 2009. 


