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I - Apresentação
A Natureza da Frente Brasil Popular
1. Quem somos?
Somos um campo político de forças sociais que votamos na
Dilma no segundo turno de outubro de 2014.
Os movimentos populares, sindicais, políticos e pastorais que
se formaram no ultimo período histórico na luta contra a ditadura
militar e contra o neoliberalismo.
Uma aliança popular, que possa aglutinar (diferente de apenas representar) todas as formas do povo se organizar: partidos, sindicatos, centrai sindicas, movimentos populares, sociais, pastorais
das igrejas, movimentos de mulheres, jovens, negros, povos indígenas, campanhas, frentes, fóruns, entidades de DH, homo-afetivos,
movimentos culturais, de comunicação social, intelectuais, artistas,
parlamentares e militantes sociais em geral.

2. O que queremos?
1. Fazer as lutas de massa, quotidianas/imediatas, em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais de todo povo, da democracia – contra qualquer tentativa de golpe —; da soberania
nacional sobre nossos recursos naturais, em especial o petróleo e
a Petrobras; da integração latino-americana. (Como está expresso
em nossa plataforma política);
2. Construir um projeto popular para toda sociedade brasileira, de
longo prazo, que extrapole calendários eleitorais, para resolver os
problemas de todo povo brasileiro, através das reformas estruturais, como: reforma agrária, reforma tributaria, reforma educacional; reforma dos meios de comunicação; reforma política.
3. Articular e estimular todas as lutas sociais para que possamos in5
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gressar em um novo período de reascenso do movimento de massas no Brasil, única forma dos trabalhadores exercitarem sua força
política e alterarem a correlação de forças na luta de classes.
4. Promover os valores humanistas e socialistas, da igualdade social,
da solidariedade e da justiça social.
5. Articular nossos meios de comunicação populares, para fazer frente a ofensiva ideológica da direita e dos capitalistas contra os trabalhadores.

3- Renovar os métodos de trabalho
1. Retomar o trabalho de base com todo povo.
2. Intensificar o trabalho de formação política de novos militantes;
3. Priorizar o trabalho com a juventude trabalhadora, em especial
das grandes cidades
4. Combater os desvios de práticas protagonistas, vanguardistas, hegemonistas e disputas internas. Buscar sempre a pratica social e a
unidade entre todas as formas de organização.
5. Respeitar as mais diferentes formas de organização e espaços sociais de nosso povo, independente de tamanho ou força social.
6. Tomar sempre as decisões por consensos, na construção coletiva
das deliberações;
7. Promover as atividades da frente a nível de bairros, municipal,
estadual e nacional.
8. Nunca se esquecer, que só o povo organizado e lutando em massa
pode defender seus interesses e obter vitorias.
Essa apresentação-síntese sobre a Frente Brasil Popular é de
responsabilidade da secretaria operativa. Nessa cartilha você encontrará diversos textos e documentos que foram produzidos coletivamente e aprovados pelo Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular
e pela Conferência Nacional realizada em 5 de setembro de 2015,
com a presença de mais de 2.600 militantes, de 66 movimentos
6
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populares e organizações políticas, de praticamente todos os estados
do Brasil.
Esperamos que essa cartilha seja útil, para debater os problemas e as soluções para o Brasil, com toda nossa base social, e com
novos militantes que devem se somar na Frente Brasil Popular.
Bom debate!
Secretaria operativa
Frente Brasil Popular
Novembro 2015

7
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II. Manifesto ao Povo Brasileiro
Vivemos um momento de uma crise econômica, política e
social. Uma crise internacional do capitalismo que afeta o Brasil e
todos os países vizinhos.
Estão em riscos os direitos e aspirações do povo brasileiro: ao
emprego, ao bem-estar social, às liberdades democráticas, à soberania nacional, à integração com os países vizinhos.
Para defender nossos direitos e aspirações, para defender a
democracia e outra política econômica, para defender a soberania
nacional e a integração regional, para defender transformações profundas em nosso país, milhares de brasileiras e de brasileiros de todas
as regiões do país, cidadãos e cidadãs, artistas, intelectuais, religiosos, parlamentares e governantes, assim como integrantes e representantes de movimentos populares, sindicais, partidos políticos, organizações de base religiosa, indígenas e quilombolas, negros e negras,
LGBT, mulheres e juventude, realizamos esta Conferência Nacional
na qual decidimos criar a Frente Brasil Popular.
Nossos objetivos são:

1. Defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras: melhorias das condições de vida, emprego, salário, igualdade de gênero, aposentadoria, moradia, saúde, educação, cultura, terra, segurança e transporte públicos
Lutamos por uma política econômica que assegure o desenvolvimento sustentável do País, com distribuição de renda, geração de
empregos, inclusão social.
Lutamos contra o atual ajuste fiscal e contra todas as medidas que
retiram direitos, eliminam empregos, reduzem salários, elevam tarifas de serviços públicos, estimulam a terceirização, fazendo os
pobres pagarem a conta da crise.
Lutamos contra a especulação financeira nacional e internacional,
que transfere para uma minoria, por vias legais ou ilegais, através
9
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da corrupção e de contas bancárias secretas, parte importante da
riqueza produzida pelo povo brasileiro.
Lutamos por uma reforma tributária, pela auditoria da dívida, por
justiça fiscal. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga
menos. Somos a favor de reduzir os impostos indiretos, injustos,
concentradores e regressivos, para que os tributos recaiam, diretamente e de forma progressiva, sobre grandes fortunas, grande
heranças e ganhos de rentistas, banqueiros e especuladores financeiros.

2. Ampliar a democracia e a participação popular nas decisões sobre
o presente e o futuro de nosso país.
Lutamos contra o golpismo — parlamentar, judiciário ou midiático — que ameaça a vontade expressa pelo povo nas urnas, as
liberdades democráticas e acena, inclusive, com a volta do regime
militar.
Lutamos por uma reforma política soberana e popular, que fortaleça a participação direta do povo nas decisões políticas do País,
garanta a devida representação dos trabalhadores, negros e mulheres, impeça o sequestro da democracia pelo dinheiro e proíba o
financiamento empresarial das campanhas eleitorais.
A luta democrática inclui com destaque a luta contra a corrupção
sistêmica, reforçada pelo financiamento empresarial dos partidos
e eleições que, além de deformar fortemente a representação em
desfavor dos setores populares, captura e privativa o Estado, superfatura obras, corrompe o fisco e desvia verbas que deveriam
nutrir as políticas públicas de interesse social.
Lutamos contra a criminalização dos movimentos sociais e da política e em defesa dos direitos humanos, contra a corrupção e a
partidarização da justiça, contra a redução da maioridade penal e
o extermínio da juventude pobre e negra das periferias, contra o
machismo e a homofobia, contra o racismo e a violência que abate
indígenas e quilombolas!
10
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3. Promover reformas estruturais, para construir um projeto nacional de desenvolvimento democrático e popular: reforma do Estado, reforma política, reforma do poder judiciário, reforma na
segurança pública com desmilitarização das Polícias Militares, democratização dos meios de comunicação e da cultura, reforma urbana, reforma agrária, consolidação e universalização do Sistema
Único de Saúde, reforma educacional e reforma tributária.
Lutamos pela democratização dos meios de comunicação de massa e pelo fortalecimento das mídias populares, para que o povo
tenha acesso a uma informação plural, tal como está exposto na
Lei da Mídia Democrática.
Lutamos em defesa da soberania energética, a começar pelo PréSal, pela Lei da Partilha e do conteúdo nacional, pela Petrobrás,
pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da engenharia e
por uma política de fortalecimento da indústria nacional.
Lutamos pela soberania alimentar e em defesa do meio ambiente,
sem o qual não haverá futuro.
Lutamos pela unidade e integração latino-americana e caribenha,
contra as forças do capital internacional, que tentam impedi-la.
Convidamos a todas e a todos que se identificam com esta
plataforma a somar-se na construção da Frente Brasil Popular.
O povo brasileiro sabe que é fácil sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho. Mas sabe, também, que sonho que se
sonha junto pode se tornar realidade.
Vamos lutar juntos por nossos sonhos!!!
Viva a Frente Brasil Popular!!!
Viva o povo brasileiro!!!
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Setembro de 2015
11
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III. Plataforma
Introdução
A Frente Brasil Popular foi criada no dia 5 de setembro de
2015, ao término da Conferência Nacional Popular "em defesa da
democracia e por uma nova política econômica", realizada na cidade
de Belo Horizonte (MG).
Daquela atividade resultaram três documentos: um deles consolida o conjunto das opiniões apresentadas ao longo da Conferência Nacional Popular, o outro contém diretrizes para a construção da
Frente Brasil Popular e o terceiro é um Manifesto à Nação.
Este Manifesto dá conta do caráter simultaneamente tático e
estratégico da Frente Brasil Popular. Por um lado, analisa a conjuntura e propõe ações imediatas em defesa da democracia e por outra
política econômica. Por outro lado, afirma a necessidade de reformas que alterem o perfil estrutural da sociedade brasileira.
Tais reformas estruturais estão sintetizadas na Plataforma Política aqui publicada. Como se pode ler, ela foi chamada de "mínima" não por seus objetivos (que não tem nada de "mínimos"), mas
sim porque aqueles 6 pontos constituem o denominador mínimo
comum de todos os movimentos, partidos, organizações e indivíduos que integram a Frente Brasil Popular.
Os dois primeiros pontos deixam clara qual a base social da
Frente Brasil Popular: trabalhadores e trabalhadoras, a ampla maioria do povo brasileiro.
Os dois pontos seguintes indicam como a Frente Brasil Popular encara os temas do Estado e da Nação: uma democracia popular,
base da soberania nacional.
Os dois últimos pontos apontam quais mudanças estruturais
a Frente Brasil Popular considera o mínimo indispensável: reformas
que afetem a distribuição de propriedade, da renda e do poder, re13
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sultando em transformações cujo êxito depende de sua integração
com a região latino-americana e caribenha.
A Plataforma Política é um mínimo denominador comum e
também por isto é econômica na extensão: poucas palavras, apenas o
fundamental. Mudar o Brasil implica no engajamento de dezenas de
milhões de pessoas. E atingir este objetivo supõe que a Frente Brasil Popular e demais organizações populares, tenhamos capacidade
de síntese. O que não impede, pelo contrário, que cada um dos 6
pontos sirva de base para atividades de formação política, bem como
para atividade de comunicação de massa, onde podem ser desdobrados em diversos outros aspectos.
As ideias ganham força quando ganham as massas populares.
À luta, pois!!!

14
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Plataforma Política mínima
1. Defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras: lutar
por melhorias das condições de vida do povo, o que envolve emprego, renda, moradia, educação, terra, transporte público etc.
Criticar e fazer ações de massa contra todas as medidas de política
econômica e “ajuste fiscal” que retirem direitos dos trabalhadores
e que impeçam o desenvolvimento com distribuição de renda.
2. Defesa dos direitos sociais do povo brasileiro: lutar contra a redução da maioridade penal, contra o extermínio da juventude pobre
das periferias, pela ampliação dos direitos sociais que estão ameaçados pela campanha da mídia burguesa e por iniciativas conservadores no congresso.
3. Defesa da democracia: não aceitar nenhuma tentativa de golpe
e retrocesso nas liberdades. Para ampliar a democracia e fazer reformas mais profundas, avançar na luta pela reforma política, pela
reforma do poder judiciário, dos meios de comunicação de massa
e da cultura.
4. Defesa da soberania nacional: o povo é o verdadeiro dono do
petróleo, do pré-sal e das riquezas naturais. Impedir a entrega de
nosso petróleo às transnacionais. Lutar contra a transferência de
bilhões de dólares ao exterior, de forma legal pelas empresas ou
ilegal, por contas secretas (vide caso do HSBC).
5. Lutar por reformas estruturais e populares: como a reforma política, urbana, agrária, tributária, educacional etc., entre outras propostas detalhadas no documento unitário construído pelos movimentos populares em agosto de 2014.
6. Defesa dos processos de integração latino-americana em curso:
como Unasul, Celac, Mercosul e integração popular, que estão
sendo atacados pelas forças do capital internacional.
15
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4. I Orientações políticas
1. Precisamos ter claro que a natureza da FBP é a de constituir-se
em uma aliança entre as mais diferentes formas de organizações e
articulações políticas de nosso povo.
2. Nossa unidade tem como ponto de partida o Programa Mínimo,
expresso na plataforma debatida em inúmeras reuniões e no Manifesto, construído na Conferencia Nacional de Belo Horizonte/
MG.
3. A FBP deve ser entendida como uma aliança politica que pretende cumprir um papel de médio-longo prazo, estratégico. Não
devemos nos restringir aos desafios conjunturais, sem abrir mão
de dar respostas concretas à conjuntura.
4. A FBP precisa ser construída no espírito de movimento. O caráter da Frente, seus objetivos, seus programas, mas principalmente
suas ações e sua inserção nas lutas sociais concretas, é que determinarão a melhor forma de estrutura organizativa. Assim, devemos
priorizar as iniciativas capazes de mobilizar e construir unidade de
ação. E, a sua capilaridade também deve ser pensada em função
dos planos de lutas sociais concretas.
5. A estrutura organizativa da FBP deve levar em conta as especificidades e a diversidade dos movimentos sociais já existentes, das
lutas e campanhas em curso, dialogar com essa realidade, prestar
atenção para as novas formas organizativas, os coletivos e redes
sociais já existentes, sobretudo em nível estadual. A FBP se propõe
a ajudar nestas lutas e nas organizações já existentes.
6. A FBP deve constituir-se em um espaço de frente ampla, que
articule sindicatos, movimentos populares (estudantil, feminista,
agrário, juventude, LGBT, negro, reforma urbana, reforma agrária,
direitos humanos, ecologia, etc), entidades, partidos progressistas,
e também setores da academia, das igrejas, profissionais liberais,
da cultura e das artes, intelectuais, personalidades progressistas da
16
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sociedade.
7. Já existem muitos fóruns estaduais e locais de articulação das
lutas, cujas especificidades e singularidades precisam ser respeitadas. Portanto, a FBP deve cooperar e integrar-se a estes espaços já
existentes. E, mesmo concentrando nossos esforços em mobilizações em torno da nossa plataforma, devemos, sempre que possível,
buscar a unidade de ação.
8. Há experiências históricas de outras frentes de forças progressistas
- como a Coordenação de Movimentos Sociais, Campanha Nacional Contra a ALCA, a Campanha pela Constituinte, a realização
de diversos plebiscitos populares - que nos legaram um acúmulo
de experiências organizativas e de mobilizações populares no Brasil. Essas experiências históricas, importantes em seu tempo e em
seus objetivos específicos, devem ser tomadas em conta pela FBP.
9. É compreensível que, no momento atual, haverá partidos, sindicatos, movimentos e entidades sociais que tomarão decisões politicas e iniciativas para criar outras iniciativas e frentes politicas.
Diante dessas iniciativas devemos nos esforçar para construir, com
estes setores, o máximo de unidade na ação e em mobilizações populares conjuntas. Os objetivos estratégicos que nos aproximam
poderão, adiante, consolidar uma unidade organizativa com esses
setores. Por isso, a FBP deve estar aberta e flexível para agregar
novas forças politicas e sociais, sempre em busca de uma maior
unidade do nosso campo político.
10. Todas as deliberações das instancias políticas da FBP devem ser
tomadas por consenso.
11. A questão central no processo de construção da FBP é a unidade
na ação. E, construir essa unidade politica, a partir do exercício do
consenso, exigirá que todas as forças populares envolvidas sejam
reconhecidas e se sintam sujeitos da FBP.
12. A FBP deve ter como um dos principais objetivos contribuir
para que o campo popular dispute a hegemonia política na socie17
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dade brasileira. Assim, a FBP deve ajudar a construir um amplo
movimento político de massas.
13. A estrutura organizativa dessa FBP precisará ter capilaridade,
não poderá ser apenas uma articulação de cúpulas. Precisa se constituir em espaços de participação do cidadão comum, inclusive
daquele que não milita organicamente em partidos, sindicatos,
movimentos e/ou em quaisquer outras formas organizativas. É
importante que nos municípios, a FBP realize atividades também
em bairros, comunidades, igrejas, escolas, locais de trabalho e moradia. Estas atividades locais poderão ser o principal incentivo à de
entrada para o ativismo politico daqueles e aquelas que ainda não
despertaram para a política.
14. Práticas equivocadas, vícios e desvios políticos, que corroem
internamente qualquer organização politica, só serão corrigidos
e superados pela construção coletiva cotidiana e pela reafirmação
dos princípios e valores universais das lutas dos trabalhadores.

18
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IV - Estrutuara organizativa para
Frente Brasil Popular
A FBP estará estruturada em instâncias de âmbito nacional,
estadual e municipal e em instâncias politicas denominadas de Coletivos, Plenárias e Conferencias.

1. Coletivos
1.1 Estes espaços serão denominados, respectivamente, de Coletivo
Nacional da FBP, Coletivo Estadual da FBP e Coletivo Municipal
da FPB.
1.2 Os Coletivos funcionarão como instâncias amplas, compostas
por representante de todas as entidades, movimentos, sindicatos e
partidos que aderirem ao Programa Mínimo da FBP.
1.3 Como critério de participação, a organização que aderir à FBP
terá o direito a DUAS vagas em cada uma dessas instâncias politicas.

Recomendamos:
a) Assegurar, sempre que possível, a paridade de gênero na definição
das vagas.
b) Evitar o rodízio da participação dos representantes das organizações nas reuniões nacionais e estaduais.
1.4 Serão convidados dois representantes por Coletivos Estaduais
para participar do Coletivo Nacional.
1.5 Devemos estimular a participação de parlamentares em nível
nacional, estadual e local, e que os mesmos participem dos respectivos Coletivos com dois representantes.
1.6 Cada Coletivo terá a autonomia de fazer convites especiais: intelectuais, parlamentares, religiosos, artistas e personalidades que
contribuam para o fortalecimento da FBP.
1.7 Para executar as tarefas aprovadas no âmbito das instâncias, serão
19
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definidos e organizados Grupos de Trabalho (GT), sob a responsabilidade politica de seus respectivos Coletivos.
1.8 Cada Coletivo irá organizar sua Secretaria Operativa, que será
uma instância executiva e não deliberativa.

2. Plenárias
2.1 Serão Plenárias de âmbito nacional, estadual e municipal.
2.2 A FBP organizará Plenárias amplas e abertas à participação dos
ativistas e militantes em geral, sem necessidade de representação.
2.3 Estas instâncias, fundamentalmente de mobilização, agitação,
formação e organização de atividades de massa, e poderão eventualmente referendar ou modificar propostas e sugestões de atividades, campanhas e ações estratégicas aprovadas nos Coletivos.
2.4 As Plenárias são de responsabilidade politica dos Coletivos correspondentes do seu âmbito de atuação.

3. Conferencias
3.1 A FBP realizará, sempre julgar necessário, Conferencias municipais, estaduais e nacional.
3.2 As Conferencias serão espaços de estudos e aprofundamento dos
problemas que afetam o povo brasileiro; de análises e debates estratégicos sobre a politica brasileira; e, de construção de mobilizações e unidade popular.
3.3 Os Coletivos, correspondentes em seus espaços políticos, serão
os responsáveis pela programação e realização das Conferencias.

4. Orientações Gerais:
4.1 Tarefas específicas, como comunicação, divulgação, produção
de eventos/cultura, articulação parlamentar e demais aspectos organizativos serão executados em parceria com entidades, movimentos, sindicatos e partidos da FBP. Futuramente, caso isto se
mostre necessário e viável, a FBP poderá criar, no âmbito das Secretarias Operativas, estruturas especificas e permanentes para dar
20
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conta dessas tarefas.
4.2 Nos municípios, bairros e regiões das grandes cidades, a FBP
deverá incentivar a realização de atividades unitárias, populares e
abertas à participação de qualquer cidadão interessado, para debater os problemas nacionais e um programa de alternativas que
atenda os interesses do povo.
Estas atividades de base poderão ser organizadas nas categorias
profissionais, em universidades/escolas, empresas/local de trabalho, setoriais de atuação nos movimentos, ou outras formas de
organização não prevista.
				

São Paulo, 26 de setembro de 2015
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V. Compromissos da Militância
1. Brasileiras e brasileiros de todas as regiões do país, cidadãos e cidadãs, artistas, intelectuais, religiosos, parlamentares e governantes,
assim como integrantes e representantes de movimentos populares, sindicais, partidos políticos e pastorais, indígenas e quilombolas, LGBT, negros e negras, mulheres e juventude, realizamos
no dia 5 de setembro de 2015, em Belo Horizonte, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, uma Conferência Nacional Popular.
2. Para defender os direitos e aspirações do povo brasileiro, para
defender a democracia e outra política econômica, para defender
a soberania nacional e a integração regional, para defender transformações profundas em nosso país decidimos – sem abrir mão
das reivindicações específicas, da diversidade de opiniões e da autonomia das organizações que integramos e representamos—criar
a Frente Brasil Popular.
3. Assumimos como compromissos de luta todas e cada uma das
diretrizes programáticas contidas no Manifesto ao Povo Brasileiro,
divulgado no dia 5 de setembro e que deve ser apresentado e debatido com nossa base social, em nossos estados e cidades, locais
de militância e trabalho, estudo e moradia.
4. Construiremos a Frente Brasil Popular em nossos estados e municípios, com base nas diretrizes discutidas na Conferência Nacional
Popular, articulando da forma ampla, unitária e consensual artistas, intelectuais, religiosos, parlamentares e governantes, integrantes e representantes de movimentos populares, sindicais, partidos
políticos e pastorais, indígenas e quilombolas, LGBT, negros e negras, mulheres e juventude, cidadãs e cidadãos de todas as regiões
do País.
5. Apoiaremos e participaremos da luta das categorias e setores sociais que estão mobilizados em todo o país, nos empenhando para
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que se unifiquem, ganhem caráter nacional e se integrem às lutas
gerais do povo brasileiro.
6. Construiremos formas de ajuda mútua entre todos os meios de
comunicação e cultura populares, para que artistas, intelectuais,
comunicadores, jornalistas livres, blogueiros sujos, ativistas populares das redes e mídia alternativa construam conjuntamente estes
instrumentos indispensáveis a um projeto de desenvolvimento alternativo.
7. A Frente Brasil Popular convida e acolhe todos e todas, figuras
públicas ou não, que sentem-se comprometidos com nossas propostas programáticas e de luta social.
8. Buscaremos a unidade de ação com as iniciativas semelhantes a
Frente Brasil Popular, especialmente para denunciar e derrotar a
ofensiva das forças conservadoras e golpistas, que visam não apenas derrubar e sabotar o governo democraticamente eleito, nem
tampouco impor a este governo o programa dos que foram derrotados nas eleições presidenciais de 2014, mas principalmente produzir um retrocesso histórico nas liberdades, direitos e conquistas
do povo brasileiro.
9. Convocamos, para 3 de outubro de 2015 um dia nacional de luta,
com a pauta definida pela Conferência Nacional Popular.
10. As forças democráticas e populares já demonstraram diversas
vezes e voltamos a demonstrar neste momento que sabemos lutar
e saberemos fazer valer nossos direitos, as liberdades democráticas,
a soberania nacional, a integração latino-americana, as reformas
estruturais e populares.
Viva a Frente Brasil Popular!!!
Viva o povo brasileiro!!!
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Anotações
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