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TESE SOBRE O SETORIAL DA MILITÂNCIA VIRTUAL DO PT 

 

Apresentação 

Este texto é uma pequena colaboração para a reflexão coletiva que se tem feito sobre a 

criação de um Setorial Nacional de Militantes Virtuais do PT. É para iniciar a discussão e 

não encerrá-la. Sucesso! 

 

1ª. Parte – O Momento Atual 

 

1. Há algum tempo, em diversas situações e por diversos caminhos, militantes sociais 

têm sentido a necessidade de aprimorar aspectos organizativos e comunicacionais com 

base no referencial do Partido dos Trabalhadores – PT. Neste momento mais recente, 

as condições propícias para materialização dessas iniciativas parecem melhores do que 

nunca. Vivemos mais uma vez um momento de enfrentamento e resistência por meio 

das chamadas “redes virtuais” num processo conturbado de campanha eleitoral que se 

assemelhou a uma verdadeira “guerra sem quartel” cibernética. 

2. Estas experiências ao mesmo tempo foram incorporadas pela militância oriunda de 

diversos movimentos e vivências para um repertório comum de ritos e linguagens que 

promovem uma profunda identificação em suas preocupações e aspirações. 

Resguardadas algumas diferenças pontuais, existe a premência por uma construção 

comum de entendimentos, ou pelo menos fóruns válidos de discussão, que coexistem 

nas suas várias formas em torno da defesa de um patrimônio conquistado por meio 

das várias frentes: o governo popular de Lula e Dilma, como extensões de um mesmo 

projeto de reformas democráticas. Esta tarefa assume um duplo caráter: de 

desconstrução do campo oposicionista de direita e seus canais de repercussão – a 

grande mídia e outras instituições ideológicas conservadoras – e de formulação, 

propaganda e agitação de sustentação crítica ao nosso projeto transformador. 

3. Além disso, esta militância se ressente da necessidade de participar dos rumos, de 

ser ouvida e reconhecida como protagonista histórica. Ou seja, no fazer do ativismo 

virtual propriamente dito, existe um corpo pensante qualificado e sintonizado com a 

percepção de estratos sociais diversificados, que no exercício da comunicação de 

massas reinventa signos, significados e universos simbólicos. 

4. Mas, na medida em que se reconhecem, mesmo enquanto um corpo heterogêneo 

multifacetado e plural, e buscam reconhecimento das instâncias partidárias, as redes 

militantes se deparam com o processo dialético de também terem que reconhecer a 

estrutura do partido como formas válidas de direcionamento e construção política. Este 

é o pressuposto que a militância virtual, em suas várias acepções, tem que encarar e 

refletir a respeito: a busca de um fator comum de interlocução partidária implica numa 

maior responsabilidade para com o PT, na sua materialidade concreta e o compromisso 

sobre o que ele representa no imaginário nacional. 

 

2ª. Parte – Historiando 



 

5. Para entender para onde ir é preciso se ver de onde se veio. Não cabe aqui um maior 

detalhamento sobre o processo histórico que levou ao surgimento do PT e seus 

desdobramentos até os dias atuais. Mas o que se pode afirmar em resumo é que o PT 

nasceu aglutinando forças contestatórias do status quo vigente. Essa empreitada se 

alimentou do aprendizado teórico e experimental das lutas da classe trabalhadora no 

mundo. Neste espírito contestador da contracultura sempre houve desde a crítica à 

opressão dos padrões de sociabilidade cotidiana até o modo de produção capitalista. O 

que fatalmente levava à necessidade de se repensar as formas organizativas e 

estruturas de poder no interior dos próprios movimentos. 

6. Herdeiras do pensamento libertário, as utopias que inspiraram as células 

autogestionárias embrionárias em várias circunstâncias, como nas barricadas de Paris, 

deixaram marcas profundas nos teóricos do socialismo científico Marx e Engels, no final 

do XIX. A seguir, os soviets, que significam Conselhos Populares, foram cruciais para 

estabelecer a dualidade de poder que impôs uma derrota de massas ao czarismo na 

Rússia revolucionária de 1917. As polêmicas em torno das concepções de partido e os 

referenciais teórico-organizativos hegemonizados pelo bolchevismo leninista também 

foram imprescindíveis para a vitória naquela ocasião e para formação do caldo de 

cultura política operária adiante. Os desdobramentos posteriores das organizações de 

esquerda no mundo assumiram paradigmas divergentes ao lidarem com as questões 

da centralidade do poder estatal como indutor de equidade social e influenciaram as 

raízes intelectuais da formação do PT. A crítica ao totalitarismo seja no socialismo real, 

seja na formação social brasileira em duas décadas de ditadura militar, levou seu 

Estatuto a sintetizar uma dualidade representativa que envolvia estruturas dirigentes e 

organizações capilares de base: os núcleos. 

7. Os núcleos de base, segundo dispositivo estatutário, cumpriam um papel formador e 

organizador das ações da militância, além de atuarem como canal de comunicação e 

de formulação de políticas específicas de “baixo pra cima”. Os núcleos se organizavam 

por territorialidades: bairro, cidade ou categorias. 

8. Com o tempo, a consolidação do PT, superando a situação inicial de frente de forças 

relativamente autônomas; a sua integração ao regime democrático, conquistando 

espaços institucionais e mandatos e a expandindo enormemente sua base social e de 

massas; a crescente centralização de suas instâncias, incluindo a mudanças estatutárias 

burocratizantes, levaram ao gradativo esvaziamento dos núcleos como instâncias 

deliberativas e organizativas. Em paralelo, no âmbito conjuntural também houve 

mudanças no mundo trabalho e a reconfiguração dos movimentos sociais, refletindo-

se num novo contexto de condução das lutas e do enfrentamento político. 

9. Diante desse “vácuo”, as Secretarias temáticas apareceram como foco de mobilização 

de militantes em torno de bandeiras específicas. Assim, a partir da metade da década 

de 1990 ganhou impulso a conformação de Setoriais que passaram a aglutinar 

militantes para discussão de assuntos focados na sua área de atuação. Pode-se dizer, 

portanto, que de certa forma, sem as mesmas pretensões e papéis, os Setoriais 

herdaram dos núcleos as tarefas formativas, comunicativas e organizativas da militância 

de base. 



10. Evidentemente que dentro de uma avaliação crítica, há que se reconhecer os limites 

de tais institutos na superação de suas fragilidades e no cumprimento desses papéis. 

Pode-se dizer que, ressalvadas exceções, parte mantém somente o funcionamento de 

seus coletivos dirigentes e, em geral, ganham dimensões maiores de participação em 

casos episódicos de campanhas, lutas corporativas ou disputas internas. 

 

3ª. Parte – Setoriais do PT 

 

11. A maior parte dos Setoriais existentes em nível nacional atualmente (14) está 

abrigada sobre a Secretaria de Movimentos Populares do PT: Ciência & Tecnologia, 

Comunitário, Direitos Humanos, Economia Solidária, Educação, Esporte & Lazer, 

Indígenas, LGBTT, Moradia, Pessoas com Deficiência, Saúde, Segurança Alimentar, 

Segurança Pública e Transportes. 

12. Além destes, existem meia dúzia que têm Secretarias próprias: Agrária, Combate ao 

Racismo, Cultura, Juventude, Meio Ambiente & Desenvolvimento e Mulheres. As 

Secretarias de Comunicação, Formação Política e Sindical embora desempenhem e 

promovam atividades de amplo alcance, não funcionam como Setoriais, sendo seus 

titulares indicados como resultado da proporcionalidade do Processo Democrático 

Eleitoral – PED. A Juventude do PT a partir das resoluções do III Congresso do PT 

passou a ter uma estrutura diferenciada, organizando seus Congressos próprios da JPT. 

13. Os setoriais seguem regulamentos próprios de composição definidos pela Direção 

partidária. Geralmente são realizados Encontros alguns meses após o PED que 

discutem e definem a política de atuação e elegem os coletivos (10 membros) e os(as) 

Secretários(as) de cada Setorial (em votações distintas). Os Encontros Estaduais elegem 

dirigentes estaduais e delegados nacionais. E os Encontros Nacionais elegem as 

direções nacionais. Os coletivos são formados proporcionalmente às votações das 

chapas concorrentes (se houver mais de uma). 

14. Os(as) Secretários(as) são convidados(as) a assistirem às reuniões de Diretório e de 

Executiva do nível a que foram eleitos(as) (Estaduais ou Nacionais) com direito a voz. 

15. Além de componentes dos coletivos, a participação de filiados(as) com direito a voz 

é livre nas reuniões e atividades de qualquer Setorial. Cada filiado(a) pode escolher em 

qual Setorial quer participar. Se houver atuação em mais de um Setorial pode estar 

presente em todos que quiser, mas só escolhe votar em um deles. Por exemplo, uma 

militante negra pode escolher o Setorial de Mulheres ou de Combate ao Racismo ou 

outro de sua preferência como área de atuação. Mas só pode votar em um deles que 

escolher. 

16. Os Encontros têm estabelecidos quóruns mínimos de presentes para valerem. 

Simpatizantes podem assistir, mas só votam filiados(as) há mais de um ano que 

optarem pelo Setorial. Para os Setoriais existirem de fato é preciso uma representação 

mínima de Encontros com quórum em pelo menos cinco Estados. Se não podem ser 

indicadas Secretarias provisórias pelos Diretórios, até que se organizem melhor. 

 

4ª. Parte – As Redes Sociais 



 

17. Não é de hoje que as teorias da comunicação formulam a respeito da magnitude 

dos processos de influência relacional na conformação da chamada opinião pública 

dentro de cenários de propaganda ideológica intensa. No capitalismo os 

empreendimentos se utilizam do incremento das forças produtivas, neste caso, do 

avanço científico-tecnológico, visando o processo crescente de acúmulo do capital, isto 

é do consumo visando o lucro, alimentando o processo permanente de crise com as 

relações produtivas que apontam para a precarização da remuneração da força de 

trabalho. A militância socialista, no entanto, se insere nesta contradição dialética para 

subverter o seu propósito concentrador, ao utilizar o seu potencial socializante com fins 

emancipatórios. 

18. Não é preciso dizer que as redes sociais, ou melhor, os usos das redes sociais como 

instrumental de combate militante, assumem um caráter muito mais fluido do que as 

estruturas partidárias centradas em Setoriais. Com base nessa realidade diferenciada, 

há que se observar o que são os pontos de estrangulamento na proposição de se criar 

um Setorial de Militância Virtual do PT para se identificar a sua viabilidade. 

19. A primeira questão que salta aos olhos é certo nível de engessamento estrutural 

diante do dinamismo da ambiência cibernética, o que não é exclusividade dos Setoriais, 

mas inerente a qualquer institucionalidade em geral. As estruturas estão instituídas 

visando à permanência enquanto que as redes são efêmeras, transitórias e voláteis. 

Além disso, os Setoriais são focados em filiados(as) do Partido, enquanto que as Redes 

tem composição muito diversificada. Por fim, como lidar com a territorialidade, as 

dinâmicas presenciais e a validação informacional em ambientes virtuais? Como 

conciliar isso tudo? A solução passa por não tentar encaixar a realidade na teoria, mas 

ter pleno domínio dos meios para produção de resultados. 

20. Assim, há que se pensar numa estrutura com maior fluidez nas pontas, que trabalhe 

com um núcleo progressivamente mais orgânico. Ou seja, ao mesmo tempo em que se 

tem uma ampla militância simpatizante e filiada conectada virtualmente, existe também 

um setorial que direciona a informação e que mantém um canal de comunicação 

representativo permanente com a direção partidária. O tráfego de informação deve 

obedecer filtros por níveis (assuntos internos e externos). Esta multiplicidade 

caleidoscópica de colaboradores(as) na grande franja social potencializa a capilaridade 

do alcance  da repercussão da linha política do Partido e estimula o engajamento 

progressivo numa maior organicidade. 

21. As ferramentas tecnológicas possibilitam uma gama enorme de alternativas para 

democratizar tomadas de decisões, consultas, videoconferências, documentos 

colaborativos, etc. Certamente há de haver também momentos presenciais, para 

fortalecer ainda mais o conhecimento e a solidariedade dos/das que lutam em 

qualquer campo de batalha, real ou virtual. A criação do Setorial Virtual do PT é 

plenamente possível. Tão certo quanto despertará dúvidas e senões, também atrairá 

muita gente que já compreende as redes virtuais como espaços de construção real.  O 

desafio está lançado. Mãos à obra. 

 

Rafael Tomyama é militante do PT em Fortaleza. 



 


