
Texto Guia da ASSEMBLEIA DE CONVERGÊNCIA NACIONAL NO FORUM 
SOCIAL MUNDIAL 2023  

“O NOVO BRASIL QUE QUEREMOS CONSTRUIR” deve partir do momento 
em que vivemos sem deixar de ter presente nosso processo histórico e o 
resultado da eleição de 2022 em nosso país, a nos colocar o desafio e a 
responsabilidade de preservar a conquista maior: a da luta política e de 
ideias no comando!  

Assim, estratégico se tornou um Núcleo de Partidos e de Movimentos 
Populares e Sociais na construção dessa Assembleia de Convergência,  em 
contribuição para o Projeto de Reconstrução Nacional, no contexto das 
lutas cotidianas e unitárias em nossos espaços de debates e organização.   

Eis um gigantesco desafio! Se o monstro do fascismo foi derrotado 
eleitoralmente é preciso garantir, na vida do povo, um cotidiano retomar 
e reconstruir da nossa dignidade como Nação Livre, Democrática, 
Humanitária e Soberana!  

Assim, com a eleição do Operário Lula da Silva pela terceira vez 
Presidente, o olhar do Mundo se volta para o Brasil como referência no 
enfrentamento às desigualdades e ao traçar caminhos de igualdade e paz! 
Nesta vitória, legitimada pelo povo brasileiro, através de nossas maiores 
riquezas: a diversidade humana e cultural aliada à grandiosidade de nossa 
biodiversidade.  E, se essa é uma verdade inconteste, temos um grandioso 
potencial calcado na Unidade e Amplitude em torno da retomada da 
civilização a derrotar a barbárie!  

Na construção deste Texto Guia, como processo da organização dessa 
Assembleia de Convergência, vivenciamos dedicação e ações coletivas, 
permeadas por debates e valiosas contribuições, na perspectiva histórica 
da retomada do papel do Estado Nacional com suas obrigações 
constitucionais, desde a garantia do Estado Democrático de Direito até a 
Seguridade Social, duas cláusulas da Constituição Cidadã, assim nominada 
por Ulisses Guimarães, Presidente do Congresso Nacional, em sua 
promulgação e, como nunca dantes, aviltada nos tempos últimos!  

E com certezas de que devemos primar na implementação de uma Política 
Econômica determinada e direcionada ao enfrentamento das 
desigualdades sociais, de uma forma cruel aprofundadas na gestão do 
desgoverno anterior, que tenha a primazia dos direitos humanos a 
enfrentar os interesses do mercado e do capital.   



Assim iniciaremos com o que o Brasil e seu povo clamam: o livre acesso a 
todas as Políticas Públicas como Direito de Todos e Dever do Estado, a 
Soberania e Independência Nacional e a Democracia, na dimensão do 
significado do quanto nosso país foi e será capaz de não apenas resistir!  
Mas fazer, nessa resistência, sua reconstrução! No enfrentamento à fome, 
à miséria, as desigualdades, ao racismo e machismo, contidos nessa 
herança cruel de anos de opressão e aprofundada no afastamento do 
estado de seus deveres constitucionais.     

Essa Mesa e sua composição refletem significados!  

Dois deles estão muito próximos! 

Em Primeiro de Janeiro, o Brasil e o Mundo festejaram juntos: Lula e 
Alkmin devidamente empossados! E Lula subindo a rampa do Planalto, 
com lideranças que representam nossa diversidade, riqueza maior. 
Momento de Resistência e de Reinício! No Esperançar de Novos Tempos!  

Outro está contido nos acontecimentos, a partir de 8 de janeiro, na 
tentativa de um golpe, com atos de vandalismo e terrorismo ao Estado 
Democrático de Direito e à Constituição.  Enfrentado pelas Instituições em 
defesa intransigente da Democracia. E revelando o significado do 
Presidente eleito ter tomado, como medida imediata, a iniciativa de 
unidade entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário – ato com respaldo 
na Constituição Brasileira.   

Essa Assembleia de Convergência é consequência da diversidade humana 
que a construiu, da resistência ao fascismo e agressões às instituições e 
ao povo brasileiro. Em coletiva construção para que o espaço de sua 
realização seja um momento de reafirmar o imprescindível! Nossa 
Unidade e Amplitude para o NOVO BRASIL QUE QUEREMOS CONSTRUIR! 

 

PARA CELESTE – SUA AVALIAÇÃO SE FORAM INCORPORADAS SUAS E 
MINHAS CONTRIBUIÇÕES NO SENTIDO QUE ENTENDEMOS QUE A MESA 
SEGUIRÁ E CONTRIBUIRÁ PARA MUITO ALEM – FACE A SUA DIVERSIDADE 
E ATUAÇÃO NESSE PROCESSO. 

Celeste, aponta possíveis equívocos de compreensão minha e se deixei 
algo de fundo fora do contexto que estamos vivendo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


