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APRESENTAÇÃO 

Estes textos têm como objetivo contribuir com a análise 
dos resultados eleitorais de 2020 numa retrospectiva dos 40 anos 
de existência do PT. A avaliação procura ir além de dados 
quantitativos como quantas cidades ganhamos ou perdemos, 
onde avançamos ou diminuímos nossos votos em relação a 
pleitos anteriores e número de vereadores eleitos. 

Queremos retomar o debate interno, que sempre foi rico e 
plural, sobre o caráter do Partido, sua estratégia de longo prazo, 
ou seja, o sentido histórico anticapitalista da sua origem e 
fundação. 

Em números, simplesmente, voltamos ao patamar das 
eleições municipais de 2000: 187 prefeituras e 2.485 vereadores. 
Agora, em 2020, vencemos em 183 municípios e elegemos 
2.665 vereadores. Durante o período dos governos federais de 
Lula e Dilma alcançamos um pico em 2012, 636 municípios e 
5.067 vereadores eleitos. 

É óbvio que as vitórias de quatro mandatos presidenciais e 
as políticas públicas desenvolvidas em favor da maioria da 
população, pelo seu caráter distributivista e de inclusão social de 
milhões de brasileiros explicam, em grande medida, esse rápido 
crescimento nos resultados eleitorais municipais. Mas, não nos 
respondem outras indagações. 

Não tivemos, por exemplo, a mesma correspondência por 
estar na Presidência do país, nos resultados da Câmara Federal. 
Após o ápice de 2002, concomitante com a primeira vitória de 
Lula à Presidência, quando elegemos 91 deputados federais, os 
resultados posteriores foram declinantes apesar de estarmos no 
governo até o golpe parlamentar-midiático-judicial de 2016 que 
cassou a presidenta Dilma através de um impedimento sem 
razões ou provas criminais que o sustentassem. Em 2014, 
elegemos 69 deputados federais e, em 2018, 56 deputados. 
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Mesmo tendo consciência de todo o massacre exercido 
pelo monopólio da mídia contra o PT e a esquerda, com a 
absurda condenação e prisão de Lula impedindo sua candidatura 
e com o uso massivo, empresarial, pago ilegalmente por caixa 2, 
das fake news via redes sociais em 2016 e 2018, precisamos nos 
debruçar sobre outros elementos que compõem o conjunto mais 
amplo desses processos eleitorais. Ou seja, analisar outros 
condicionantes mais profundos que também influenciaram e 
pesaram nos resultados eleitorais e que, na maioria das vezes, 
não são tratados como deveriam. 

No caso concreto do PT é inegável a perda de identidade 
política do Partido, um de seus mais fortes atrativos no 
surgimento e primeiras décadas. Um Partido de trabalhadores, 
um partido classista, “um partido sem patrões”, “trabalhador 
vota em trabalhador”, dizíamos em nossas publicações e nas pri-
meiras disputas eleitorais. Algo um pouco doutrinário, obreirista 
mas que fazia questão de afirmar uma diferença clara com a 
experiência histórica anterior, de alianças subordinadas e 
políticas de conciliação de classes. Isso era uma novidade na 
política brasileira em um momento de consolidação de uma 
sociedade que se urbanizava e industrializava rapidamente. 

Um Partido democrático, sem caudilhos, que decidiu por 
voto dos filiados não ir ao Colégio Eleitoral do Congresso, em 
1984, e não trair a vontade das ruas nas lutas pelas “Diretas Já”. 
Um Partido que ousou defender a Constituinte exclusiva e 
soberana e teve a coragem de votar contra o texto final da 
Constituição de 1988, justificando por escrito as razões desse 
comportamento. 

Nos seus primeiros anos, o PT balizou seu conceito de so-
cialismo, posicionando-se claramente crítico ao processo autori-
tário e burocrático da experiência da União Soviética e com a 
mesma convicção repelia a domesticação da socialdemocracia 
ao capitalismo predominante nos países da Europa Ocidental. 
Assumíamos em nossas definições programáticas, claramente, a 
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defesa do socialismo, da necessidade de construção de uma 
outra sociedade. Nos texto fundantes do Partido, repetíamos que 
“a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios traba-
lhadores”. Um Partido que, apesar do longo período ditatorial, 
tinha a coragem de recuperar conceitos de soberania nacional, 
de um projeto de integração voltado para a América Latina e de 
identidade com as nações oprimidas. 

Certamente, essas definições não respondiam a todos os 
desafios que se colocavam, crescentemente, a cada vitória elei-
toral, a cada município ou Estado que alcançávamos a respon-
sabilidade de governar. Mas, possuíamos uma identidade polí-
tica, significávamos um sentido de futuro, uma esperança para 
parcelas crescentes da população. 

Nesse sentido, queremos recuperar para a juventude, para 
os novos filiados, às centenas de milhares de militantes que 
assumiram o partido neste século, um pouco dessa história. Das 
primeiras definições, da construção de um Partido político pro-
fundamente democrático, das nossas primeiras divergências e o 
aprendizado comum, das relações Partido-Sindicato, do direito 
de tendência interna, dos imensos desafios de assumir governos 
e gerir estruturas seculares montadas para a reprodução do 
capitalismo. Um dos primeiros partidos no Brasil a assumir a lu-
ta das mulheres, do antirracismo e da defesa do meio ambiente, 
organizando seus filiados em grupos setoriais e núcleos de atua-
ção onde a política passava a ser “o ano inteiro” e não apenas 
em episódios eleitorais. O Partido das cotas e do estímulo à 
participação das mulheres, dos jovens e dos negros em suas 
direções. No 1º Congresso (1991), a aprovação de um mínimo 
de 30% de mulheres nas instâncias de direção abriu espaço para 
a atual igualdade de gênero em todas as instâncias partidárias. O 
Partido que assumia seus mandatos contestando os privilégios 
da burocratização do sistema político-eleitoral, recusando altos 
salários, previdências especiais e estruturas de mandato incom-
patíveis com a realidade de vida da cidadania. 
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O primeiro texto “Breve História do PT – Das Origens ao 
1º Congresso 1979/1991” é a reedição na íntegra, de uma pu-
blicação do então deputado federal Raul Pont pelo Centro de 
Documentação e Informação da Câmara Federal, em 1992, no 
exercício de seu mandato na Câmara Federal. 

Mais do que uma homenagem aos 40 anos do PT, a re-
edição da separata busca informar nossas origens, nossas lutas, 
nossa história e, principalmente, socializar essa experiência da 
necessidade de uma identidade política, sem a qual um Partido 
não sobrevive. Não resolvemos, nem enfrentamos várias ques-
tões programáticas na definição de um partido socialista –
muitas persistem até hoje – mas o Partido tinha identidade de 
lutas e de futuro, uma forte marca pública que servia de refe-
rência para milhões de brasileiros e brasileiras. No VII Encontro 
Nacional, em 1990, o Partido consolidou e aprovou a resolução, 
que vinha sendo debatida desde os primeiros anos, sobre o 
“Socialismo Petista”, estratégia nunca contestada em nenhum de 
nossos Encontros e Congressos futuros. 

Essa debilidade em avançar programaticamente, no entan-
to, não é um problema apenas do PT no campo da esquerda. Isso 
ficou mais evidente após a crise do “socialismo realmente 
existente” na União Soviética nos anos 90 e a derrocada das 
experiências do leste europeu. Mesmo crítico a esse modelo, o 
PT mantinha relações fraternas com os partidos de esquerda 
europeia e, inclusive, com os partidos comunistas dirigentes dos 
países do leste, preservando sua autonomia e sua visão crítica. 
Em nenhum dos nossos Encontros e Congressos, antes ou depois 
da crise, aprovou-se uma filiação do PT aos organismos inter-
nacionais dessas experiências. 

A crise do “socialismo real” dos anos 90 pôs a nu não só 
os partidos dirigentes desses países, mas também os partidos da 
Europa Ocidental e do resto do mundo que se identificavam com 
o modelo da URSS. A crise desnudada era a crise da buro-
cratização autoritária do Estado, do Partido único, de um
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planejamento centralista e não democrático, mas, também, 
revelava a estagnação, a paralisia do pensamento socialista para 
se renovar e se contrapor ao crescimento do “pensamento único” 
neoliberal no capitalismo mundial. 

No entanto, o PT no Brasil crescia, paradoxalmente, na 
contramão da ofensiva capitalista que abandonava suas teses do 
pós 2ª Guerra Mundial, o “estado de bem-estar social”, capi-
taneados por Reagan (EUA) e Thatcher (RU) rumo ao neo-
liberalismo pregado pelo Fórum Econômico Mundial. 

A conquista de grandes cidades e capitais, a vitória em 
alguns Estados nos anos 80 e 90 e a resistência crescente a era 
FHC, dificultaram a compreensão do que ocorria no mundo e a 
fragilidade do referencial teórico-programático da esquerda para 
fazer frente à conjuntura. 

Apesar disso, nossas conquistas avançaram, inclusive, 
com a chegada à Presidência da República. O sistema eleitoral 
brasileiro e o presidencialismo de coalizão, onde nenhum chefe 
de governo tem governabilidade saída das urnas e tem que 
construí-la no Congresso, não é o melhor espaço para Governo e 
Partido dedicarem-se à reflexão teórica-programática. 

Não priorizamos uma reforma política alicerçada na legiti-
midade da vitória eleitoral nem ousamos buscar a governa-
bilidade na participação popular através da democracia partici-
pativa que fizemos com sucesso em experiências municipais. 
Fomos sendo, crescentemente, reféns de uma estrutura secular 
montada para reproduzir o sistema, a ordem capitalista. 

Apesar das políticas distributivistas e de inclusão social 
terem alcançado milhões de brasileiros e termos inaugurado e 
ampliado grandes programas nas áreas sociais, a estrutura do 
Estado capitalista permaneceu intocável e, sob alguns aspectos, 
até se fortaleceu. 

As políticas de alianças eleitorais cada vez mais amplas 
estenderam-se para os Estados e municípios tornando cada vez 
menos nítidas as diferenças entre os partidos. As grandes 
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iniciativas nas áreas da saúde, educação, moradia e assistência 
social, inclusive, só se viabilizaram na imensa teia de órgãos 
estaduais e municipais sob controle, na maioria esmagadora dos 
casos, de partidos oposicionistas ao governo federal quando não 
críticos aos próprios programas realizados. Sem o protagonismo 
dos beneficiários na conquista de obras e serviços, estas foram 
capitalizadas ou secundarizadas pelos agentes finais do pro-
cesso. 

O tamanho do desafio e nossas limitações foram tornando 
o Partido e sua identidade, cada vez mais parecida as demais
estruturas partidárias existentes. Se não, como explicar o grande
número de portadores de mandato que trocam de Partido, apro-
veitam as “janelas” pré-eleitorais para buscar abrigo em legen-
das mais palatáveis ao eleitor e a procura de alianças com-
pletamente contraditória com os propósitos declarados dos
partidos. Isso não pode ser debitado, exclusivamente, ao
oportunismo ou a falta de caráter dos indivíduos. Objetivamente,
os Partidos também tem sua responsabilidade pela filiação
frouxa e sem critérios, o não controle dos eleitos, a ausência de
formação política e uma falta de programa e identidade que
vincule o filiado a uma visão de mundo, a uma identificação de
vida e interesse social com o Partido que assume.

A importante contribuição do professor Juarez Guimarães, 
“PT 40 anos – A História Aberta”, alerta, exatamente, para a 
necessidade de que essa grande tarefa de repensar e atualizar um 
programa de esquerda com nitidez, só pode ser realizada à luz 
dessa etapa histórica de ascenso neoliberal e da consciência dos 
impasses não resolvidos pelo socialismo democrático. 

Sua contribuição trabalha exatamente a grandeza da tarefa 
que temos pela frente. Não há modelos de referência ou 
exemplos que possamos mirar. Essa tomada de consciência é 
basilar para que possamos dimensionar nossos enormes desa-
fios.
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Certamente, não partimos do zero ou diante de terra 
arrasada. A riquíssima experiência das lutas dos povos no século 
XX não pode ser negada ou desconhecida. Seus acertos e erros 
são uma sólida base para avançarmos na luta anticapitalista 
assim como a convicção de que esse sistema em sua etapa de 
financeirização nada tem a oferecer à humanidade além da 
brutal desigualdade social e de uma dominação cada vez mais 
obscurantista, intolerante, autoritária e irracional. 

A terceira contribuição deste livro é para refletirmos sobre 
a necessidade da ação unitária da esquerda socialista. Na luta 
social objetiva e agora no recente processo eleitoral vimos que 
há uma relação de forças muito adversa no país. Com todos os 
limites de um processo eleitoral é inequívoca a constatação do 
predomínio das forças capitalistas apesar da diversidade com 
que se apresenta. Desde o canto da sereia dos nomes e 
identificações que não expressam seu conteúdo ou sua prática 
(democratas, socialdemocratas, progressistas, popular, etc...) até 
o apelo à pátria e à fé religiosa (republicanos, patriotas, social
cristãos, etc...) que não combinam com a tolerância, a trans-
parência e a racionalidade que deve reger a Política em nossa
vida em sociedade. Mais do que isso, a crise social que vivemos
pela inaceitável desigualdade do capitalismo faz brotar as saídas
mais perigosas da xenofobia, do racismo, da intolerância política
e do próprio crime organizado, facilmente absorvidos pelo
Capital quando não mais consegue legitimidade democrática em
sua dominação.

Nesse sentido, o texto “Em Defesa de uma Frente de 
Esquerda”, de Raul Pont, é uma proposta de debate e construção 
de unidade no campo da esquerda de caráter orgânica, per-
manente e com respeito à autonomia e à soberania de seus 
participantes, com a convicção de que essa unidade nos dá mais 
força e capacidade de luta em todos os aspectos. Além disso, 
pode se transformar numa força motriz para o necessário desafio 
de repensarmos nossa estratégia socialista. 
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As profundas alterações vividas pelas mudanças no modo 
de produção capitalista nos últimos 50 anos e os novos conflitos 
e contradições que afloraram nesse período tornam insuficientes 
as matrizes teóricas e programáticas que organizaram nossos 
partidos. Quanto mais plural, tolerante, sem preconceitos e sec-
tarismos, o debate e a ação unitária nos permitirão mais acertos 
e avanços. 

Por fim, para acompanhar essas avaliações com alguns 
dados do desempenho eleitoral do PT, de 1982 até as eleições de 
2020, e um comparativo de desempenho de todos os partidos e 
suas representações na Câmara Federal, reproduzimos essas 
séries estatísticas como mais um indicador de apoio à análise 
realizada no livro. 

Os Autores 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

BREVE HISTÓRIA 
PT

História do Partido dos Trabalhadores, 
vivenciada pelo Deputado Federal  
e professor Raul Pont. 

Centro de Documentação e Informação 
Coordenação de Publicações  

BRASÍLIA - 1992
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APRESENTAÇÃO 

Em outubro de 1991, fui convidado para participar, junto com Flores-
tan Fernandes, em um simpósio Internacional sobre “Passado, Presente e 
Perspectiva do Socialismo” promovido pela Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da Universidade de Buenos Aires. O tema que foi proposto era 
falar sobre as origens e a trajetória do PT. 

Na ausência de material sistematizado e para orientar a palestra, e-
laborei um esquema com base nos Encontros – pois eram momentos de sis-
tematização das nossas propostas – e nas principais lutas e desafios que o 
PT vivera ao longo dessa década.

Companheiros que tiveram acesso ao roteiro, incentivaram-me a am-
pliá-lo e reproduzi-lo devido a carência de um trabalho desse tipo e pela 
necessidade dos novos filiados e militantes terem um conhecimento dessa 
trajetória e das nossas origens. 

Esta Breve História do PT não pretende ser uma obra que dê conta 
de toda a riqueza e amplitude de nossa experiência. É uma síntese dos prin-
cipais momentos de elaboração política e das lutas do Partido. 

Pelo caráter do trabalho não aprofundamos as relações com o mo-
vimento sindical, a relação com a CUT, seus acertos e erros. Não há dúvida 
sobre a necessidade de incorporar esse enfoque, mas, igualmente a relação 
do PT com o movimento estudantil, com a UNE e UBES, com o movimento 
de mulheres, não foi, deliberadamente, desenvolvida. 

Cobrir esses movimentos, a ação parlamentar e sua especificidade, o 
movimento comunitário, as lutas do sindicalismo rural, dos sem-terra e 
minifundiários seria uma empreitada que exigiria muito mais fôlego, pesqui-
sa e tempo disponível que a atividade parlamentar, as funções dirigentes e a 
candidatura em Porto Alegre neste ano de 1992 me possibilitam. 

Esta declaração não é uma cautelar das lacunas do trabalho, mas a 
consciência de que uma história do nosso Partido merece um esforço inte-
lectual e um tempo de pesquisa e elaboração muito superiores ao que reali-
zamos. 

Alerto, igualmente, que não se trata de uma análise teórica sobre 
concepções partidárias, mas um trabalho descritivo, cronológico, informati-
vo das origens e da trajetória de uma década do PT, pela perspectiva de 
alguém que viveu, influenciou e foi influenciado por esse processo de cons-
trução partidária.
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AS ORIGENS E A TRAJETÓRIA DO PT (1979/1991) 

1. As condições objetivas e subjetivas na origem do PT

O país viveu profundas transformações socioeconômicas nos anos 
60/70. O regime militar acelerou um processo de integração com o capita-
lismo internacional, mas numa perspectiva de “integração ativa” do Brasil no 
capitalismo mundial. Projeto assentado no autoritarismo, na repressão políti-
ca (Doutrina de Segurança Nacional) e baseado num modelo econômico 
tripartite: Capital Internacional, Capital Nacional e Estado. A principal ex-
pressão da “integração ativa” foi o Governo Geisel, onde o Estado assumiu 
inúmeras iniciativas na área dos serviços e no setor produtivo. 

Nesse período, o perfil do país se alterou: transformou-se numa soci-
edade urbana crescente e com grandes aglomerados urbanos em torno das 
principais capitais e suas regiões metropolitanas. Multiplicaram-se as gran-
des concentrações operárias e de categorias de serviços, grandes universida-
des e concentrações de juventude estudantil. 

No fim dos anos 70, a classe trabalhadora no setor produtivo de trans-
formação alcançava 10 milhões de pessoas, quase 5 vezes mais do que em 
1964. Os assalariados nos serviços urbanos e assalariados médios chegavam 
a quase 20 milhões e mais uns 10 milhões de trabalhadores temporários e/ou 
permanentes e de pequena produção familiar no campo. 

No período, as taxas de crescimento econômico foram elevadíssimas, 
graças ao arrocho salarial e ao endividamento externo: entre 69/73 em torno 
de 10% ao ano e entre 74/79 uma média de 6%. 

O período conheceu, também, a partir de 1978, uma forte onda gre-
vista. Em 1979, em quase todos os Estados e com abrangência de várias 
categorias, ocorreram em torno de 430 greves, principalmente, nos meses de 
março, abril e maio e em agosto, setembro e outubro. Entre as 54 categorias, 
as mais importantes foram os metalúrgicos, os professores da rede pública, 
motoristas e cobradores de ônibus, construção civil, bancários e outros. 

Em ambos os períodos de pico, as greves envolveram em torno de 
1.500.000 trabalhadores. 

Em 1980, mais 190 greves, com picos nos meses de março, abril e 
maio: metalúrgicos, professores da rede pública, construção civil e mobiliá-
rio, fiação e tecelagem, trabalhadores rurais da cana-de-açúcar, professores 
universitários e trabalhadores do transporte. Nos momentos de pico do 1o e
2o semestres participaram nas paralisações 650 mil e 700 mil trabalhadores. 

Com o Governo João Figueiredo, agrava-se a crise do regime militar, 
a luta pela anistia adquire caráter mais amplo e a oposição democrática-
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popular e as forças socialistas reaparecem no cenário político, até então do-
minado pelo bipartidarismo da Arena e MDB. A reorganização partidária 
torna-se irreversível e a frente de resistência ao regime militar organizada 
em torno do MDB busca novos caminhos. 

É nesse quadro, rico, complexo, difícil que surge a ideia da organiza-
ção de um partido de trabalhadores, que não se subordinasse ao MDB ou às 
alternativas que surgiam com Brizola e a reorganização do trabalhismo po-
pulista, ou de organização de um Partido Socialista mais amplo do que fora a 
experiência elitizada do PSB de 1946 a 1966. Ou ainda, ideias como de um 
“Partido dos Assalariados”, como propunham alguns intelectuais que resisti-
ram ao regime militar, dentro do país e não no exílio. 

2. Os primeiros momentos de organização do PT

Em 11 de dezembro de 1978, em São Bernardo do Campo, numa re-
união de sindicalistas, onde se destacavam Luís Inácio (Lula), metalúrgico; 
José Cicote, metalúrgico; Jacó Bittar, petroleiro; Paulo Skromov, coureiro, 
foi apresentada a ideia da necessidade dos trabalhadores tomarem a iniciati-
va no debate da reorganização partidária e lançarem a proposta de um parti-
do de trabalhadores. 

Em janeiro de 1979, o IX Congresso dos metalúrgicos de São Paulo, 
realizado em Lins (SP) aprovou por maioria uma tese apresentada pelo Sin-
dicato de Santo André que propunha a construção de um Partido dos Traba-
lhadores. A tese defendia, ainda, o lançamento de um manifesto conclaman-
do os trabalhadores a construírem o partido e a formarem uma comissão que 
abrisse o debate nacionalmente no movimento sindical. 

Evidentemente, não havia consenso em torno da proposta apesar da 
grande simpatia com a ideia. Joaquim Andrade, o “Joaquinzão” do Sind. dos 
Metalúrgicos de SP defendia uma proposta mais socialdemocrata e menos 
classista, enquanto dirigentes sindicais ligados ao partido Comunista Brasi-
leiro, o PCB, não abriram mão de manter a “unidade democrática” em torno 
do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. A maioria dos dirigentes 
sindicais fica na espera dos acontecimentos, sem posicionar-se firmemente. 

A cobertura disto pela grande imprensa deu uma nova dimensão à i-
deia, pois em vários pontos do país multiplicou-se o debate sobre a proposta 
e os contatos entre sindicalistas e setores de esquerda. 

Em reunião realizada no final de abril é preparada uma carta de prin-
cípios e uma plataforma política para ser apresentada publicamente no dia 
dos trabalhadores. Prevalece a ideia de Lula, Jacó, Cicote, Skromov e outros, 
que defendem um PT com independência de classe. Era uma ruptura com a 
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proposta de unidade dentro do MDB ou de atuação de uma Tendência Popu-
lar no seu interior. 

Em 1o de maio de 1979, é lançada uma Carta de Princípios, cujo teor 
básico era a defesa de um “partido sem patrões”, a necessidade da organiza-
ção política independente dos trabalhadores, a defesa da democracia e do 
socialismo como indissociáveis e conclui com a solidariedade com as massas 
oprimidas do mundo. Assinam a carta: Jacó Bittar, Paulo Skromov, Henos 
Amorina, Wagner Benevides e Robson Camargo. 

A imprensa alternativa dos pequenos grupos revolucionários que ha-
viam sobrevivido ao regime militar reproduz a Carta e as notícias sobre o 
movimento, tendo um papel importante no apoio e difusão da proposta. Os 
jornais Convergência Socialista, Em Tempo e o Companheiro são canais de 
acompanhamento e apoio editorial ao projeto do partido. 

Em 2 e 3 de junho, realiza-se Encontro em São Bernardo envolvendo 
dezenas de deputados federais, estaduais, dirigentes sindicais onde a tese da 
Tendência Popular e a manutenção da unidade no MDB é defendida. Esta-
vam presentes Fernando H. Cardoso, Airton Soares, Almino Afonso, Fer-
nando Lira. 

A reunião é pouco conclusiva e a proposta do PT continua consoli-
dando e avançando nos Estados, pois os sindicalistas não aceitavam ficar sob 
a tutela do MDB. A proposta de um Partido Popular acenada pelos chamados 
“autênticos” do MDB tem o mesmo objetivo de impedir o caráter classista e 
a organização independente do PT. 

A postura de Leonel Brizola, que retornava do exílio não era diferen-
te. Em entrevista a Rede Globo, no início de setembro de 1979, Brizola dizia 
que “os intelectuais de São Paulo estão pondo minhoca na cabeça do Lula”. 
Para esses setores, Lula deveria ser apenas líder sindical, a política deveria 
ser reservada a eles e seus aliados. 

A proposta, no entanto, subordina-se um pouco à lógica das greves e 
dos movimentos sociais. Somente em outubro a ideia é retomada. 

No início de outubro, após 9 meses de gestação e de uma conjuntura 
dominada por greves, repressões aos sindicatos, rearticulação de entidades 
estudantis, a coordenação do Movimento Pró-PT reúne-se em SP (Lula, 
Cicote, Jacó, Olivio Dutra, Skromov, João Luís, José Ibrahim e outros) e faz 
um balanço das idas e vindas, das dificuldades em contar com parlamentares 
que desgarrassem do MDB e resolvem marcar para 13 de outubro uma reu-
nião ampliada para São Bernardo, visando por a proposta na rua. 

Em 30 de setembro, o Encontro de Madureira no Rio de Janeiro reu-
nindo sindicalistas, estudantes, parlamentares – mais de 1.000 pessoas esti-
veram no Encontro – como José Eudes e Edson Khair, apontava para a ne-
cessidade de acelerar a organização do partido. Lula voltou a insistir em não 
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esperar nem se submeter ao ritmo dos encontros com os “autênticos” do 
MDB. 

No Rio Grande do Sul também o movimento tomou impulso e uma 
plenária do Movimento Pró-PT foi marcada para o dia 21 de outubro, na 
Igreja N. Sra. da Pompeia, em Porto Alegre, visando um balanço das ade-
sões, uma avaliação da conjuntura e a indicação já de uma direção provisória 
para conduzir o Partido no Estado. 

Em 13 de outubro de 1979, em São Bernardo do Campo, nova reuni-
ão de dirigentes sindicais, intelectuais e parlamentares, no restaurante São 
Judas Tadeu. Aos dirigentes sindicais já conhecidos como articuladores do 
novo Partido juntam-se intelectuais como Francisco Weffort, Francisco de 
Oliveira, Vinícius Caldeira Brant, José Alvaro Moisés e Mario Pedrosa. 
Escassa foi a presença de parlamentares. Além de José Eudes e Edson Khair, 
deputados federais, também presentes, Marco Aurélio Ribeiro e Geraldo 
Siqueira Filho, deputados estaduais do MDB paulista. Uma presença desta-
cada foi Manoel da Conceição, velho lutador do movimento rural recém-
chegado do exílio. 

Na reunião é elaborada uma Declaração Política que inclui o momen-
to político, a reorganização partidária e o papel dos trabalhadores na conjun-
tura. 

É lançado o manifesto o Movimento Pró-PT para ser estendido a todo 
o país. No manifesto, propõe-se acabar com a exploração e a opressão que
sofrem os trabalhadores; a necessidade do poder econômico e político vir a
ser exercido pelos próprios trabalhadores, a necessidade de lutar por uma
Central Única de Trabalhadores; a defesa da livre organização partidária e a
necessidade de uma ampla frente com outros setores democráticos para der-
rubar o regime militar que ainda existia.

Foi também formada uma Comissão Nacional Provisória para coor-
denar o Movimento Pró-PT no país: Jacó Bittar (petroleiro/SP); Arnóbio 
Silva (bananeiro/SP); Edson Khair (deputado do MDB/RJ); Henos Amorina 
(metalúrgico/Osasco); José Ibrahim (ex-metalúrgico/Osasco); Lula (meta-
lúrgico/São Bernardo); Manoel da Conceição (trabalhador rural/MA); Olivio 
Dutra (bancário/P. Alegre); Paulo Skromov (coureiro/SP) e Wagner Benevi-
des (petroleiro/MG). A comissão é ampliada com representantes dos Estados 
onde há núcleos já organizados: Ignácio Hernandez (metalúrgico/BH); Luis 
Dulci (professor/BH); Francisco Auto (jornalista/Fortaleza); Firmo Trindade 
(economiário/P. Alegre); Carlos Borges (gráfico/P. Alegre); Godofredo Pin-
to (professor/RJ) e Sidney Lianza (engenheiro/RJ). 

O Movimento Pró-PT estende-se para todo o país. Mas, apesar dessa 
grande potencialidade, a debilidade material e a incipiente experiência de 
organização de estruturas partidárias dos membros da Comissão Provisória 



23 

determinou que o ritmo e a penetração da proposta-PT no interior do país 
fossem lentos. 

Além disso, a duplicidade de funções no movimento sindical e na 
construção partidária dificultam a assunção plena e em tempo integral que o 
projeto do PT exigia pela grandeza de seus objetivos futuros. 

3. As principais forças que deram origem ao PT

A principal vertente foram os dirigentes sindicais que haviam se for-
mado ao longo dos anos 70 e que vinham de ricas experiências de luta, ainda 
que em sua maioria não tivessem tido experiências partidárias, mesmo nos 
partidos legais da época como o MDB. 

Foram os responsáveis pela base de massas que o partido teve desde 
sua largada, principalmente, nas capitais e grandes cidades industriais: meta-
lúrgicos, bancários, petroleiros, professores, e em algumas regiões, já com 
presença nos meios rurais, onde havia tradição sindical ou de luta pela posse 
da terra. 

Outra vertente foram as várias correntes, grupos com expressão regi-
onal ou meramente local, personalidades de esquerda, alguns parlamentares 
que vinham da resistência ao regime militar e dos grupos políticos que so-
breviveram no país ou no exílio, que assumiram — em sua maioria — a
construção do PT: Ação Popular Marxista Leninista (APML), Política Ope-
rária (POLOP); Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP); Partido 
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR); Ação Libertadora Nacional 
(ALN); Vanguarda Popular Revolucionária (VPR); Ala Vermelha (ALA); 
Convergência Socialista (CS); Democracia Socialista (DS). Mais tarde, um 
ano após a fundação, aderiu ao PT a corrente Liberdade e Luta, que pelo III 
Congresso da OSI (7/79), mantinha posição crítica ao PT como partido de 
sindicalistas corporativos que englobava novos e velhos pelegos. Em 1985, o 
Partido Revolucionário Comunista (PRC), grupo que rompera com o PC do 
B alguns anos antes, também ingressou no PT apesar de manter durante vá-
rios meses uma dupla militância no MDB e no PT, e porta-vozes públicos do 
PRC. 

Evidentemente, essas Correntes traziam para o PT uma série de con-
cepções teóricas e orgânicas de suas próprias experiências. A “independência 
de classe” do PT e a base ampla com a qual o partido nasceu eram elementos 
de coesão, unidade e convergência entre os vários grupos de esquerda que o 
assumiam. Não havia unidade, no entanto, sobre o caráter do PT. Aí as posi-
ções iam desde uma “frente de esquerda”, frente eleitoral, até Partido mes-
mo. Esse debate-disputa acompanhará o PT nos primeiros anos de vida. 



24 

O PCB e o PC do B ainda na clandestinidade e atuando, taticamente, 
por dentro do MDB, sempre se colocaram contra a organização do PT, pois 
já se consideravam “os Partidos” da classe operária. 

Por fim, outro elemento de composição do PT foram os movimentos 
eclesiais de base, isto é, movimentos populares de bairro ou em torno de 
reivindicações concretas que tinham pontos de unidade no trabalho de igreja 
identificado com a Teologia da Libertação. Esse movimento é muito hetero-
gêneo e aproxima-se do partido por canais bem distintos. Desde os movi-
mentos de bairro até o trabalho junto ao sindicalismo rural de pequenos pro-
dutores e dos trabalhadores rurais sem-terra. Essa heterogeneidade alcança 
também personalidades com trânsito na igreja e identificados com as lutas 
pelos direitos humanos, pela defesa de presos políticos e pelas jornadas pela 
anistia ampla e irrestrita aos perseguidos pela ditadura. 

Essa marca de profunda heterogeneidade na sua formação transfor-
mou-se numa das grandes virtudes do Partido. A ninguém nunca foi pedido 
“atestado ideológico”. As lutas sociais, os enfrentamentos à ditadura, a cons-
trução de um partido de combate eram o elemento unificador que irmanava 
cristãos, socialistas, comunistas, marxistas de vários matizes e uma maioria 
sem definição político-ideológica, mais preocupada com a prática e com os 
desafios a enfrentar do que por grandes pugnas teóricas e filosóficas. Essa 
tolerância será decisiva para o partido encaminhar soluções adequadas 
quando a democracia interna passar a ser um grande desafio a ser respondi-
do.

4. A fundação do PT: 10 de fevereiro de 1980

O ano de 1980 iniciou promissor para o Movimento Pró-PT. Apesar 
da descrença dos parlamentares que inicialmente afirmavam sua simpatia 
pelo projeto, o PT vai se consolidando no país como proposta autônoma e 
enfrentando a nova Lei Orgânica dos Partidos feita na medida para fortale-
cer a reorganização partidária de cima para baixo, a partir do Congresso 
Nacional. Em janeiro circula o anteprojeto do Manifesto a ser aprovado na 
fundação oficial do Partido. 

Na data de 10 de fevereiro, atendendo uma convocação da Comissão 
Nacional Provisória, reuniram-se, no Colégio Sion, em São Paulo, represen-
tantes do Movimento Pró-PT de 17 estados brasileiros, já representando 
articulações regionais que escolhiam democraticamente suas coordenações 
estaduais e já tomavam iniciativas de campanhas de filiação, alugar sedes, 
produzir boletins e ampliar o movimento para os municípios do interior do 
País. 
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Foi um momento histórico de reencontro de militantes de várias ge-
rações que tinham lutado contra o regime militar, mas também contra o re-
formismo dos PC tradicionais e o populismo trabalhista de Getúlio Vargas e 
do PTB: Mário Pedrosa, Hermínio Sachetta, Apolônio de Carvalho e Sérgio 
Buarque de Holanda misturavam-se com a geração dos anos 68/69, com os 
intelectuais e professores universitários que resistiram ao regime militar e 
com a nova vanguarda sindical que se construíra na luta e que fora criada 
pelo “milagre brasileiro”, pelo recente desenvolvimento do capitalismo bra-
sileiro. 

Era a grande oportunidade histórica, perseguida durante décadas pela 
esquerda brasileira que havia lutado contra o populismo e o reformismo 
burocratizado e antidemocrático dos PC brasileiros. Combinavam-se elemen-
tos chaves para materializar a “organização independente dos trabalhadores” 
perseguida há décadas por pequenos grupos dissidentes do PC nos anos 30, 
por revolucionários isolados e, já nos anos 60, pela estratégia da ORM-
POLOP desde 1961 e pelos grupos que romperam com os PCs nos anos 
66/69. 

Os erros cometidos de vanguardismo ou propagandismo e a repressão 
da ditadura que impediram essa estratégia nos anos 60 eram coisas do passa-
do. O surgimento do PT era a grande chance de construir aquela alternativa 
através de um partido amplo, de massas e enraizado nos sindicatos, nos mo-
vimentos populares e no meio da juventude. 

Nesta data, foi lançado o Manifesto de Fundação.
O PT surgia “pela necessidade de representação política dos trabalha-

dores”, começava o texto. Nascia das lutas sociais, e das lutas pela indepen-
dência política dos trabalhadores, por um partido de massas e pela real parti-
cipação política dos trabalhadores na vida do país, pela democracia plena e 
por um sindicalismo independente do Estado como obra dos próprios traba-
lhadores, por uma sociedade igualitária sem explorados nem exploradores e 
pela independência nacional. 

Nesta oportunidade foram coletadas as 101 assinaturas exigidas pela 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP) em vigor para encaminhar o 
pedido de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. As exigências se-
guintes eram draconianas e feitas exatamente para impedir o surgimento de 
partidos como o PT. 

Após o registro inicial, o Partido teria que se organizar em um míni-
mo de onze Estados e contar nestes com um mínimo de 20% dos municípios. 
E, nestes, exigia-se um número de filiados, conforme os eleitores registrados 
no município. 

A outra hipótese de registro de novos Partidos era o oposto. Quem ti-
vesse um mínimo de 10% de parlamentares no Congresso já recebia o regis-
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tro permanente... Tudo montado para favorecer os partidos que nasciam 
dentro do Parlamento, de cima para baixo, na velha tradição brasileira. De 
certa forma, o desafio foi positivo pois a exigência e o prazo eram difíceis e 
este teste inicial marcou o PT: um partido militante, de briga, que desafiou 
não só a “transição conservadora” mas o resto da esquerda que acusava o PT 
de dividir a “oposição democrática” e de “vanguardismo inconsequente”.

Com a fundação do partido e o início de seu processo de legalização, 
formalizou-se seu bloco parlamentar no Congresso com deputados vindos do 
MDB na reorganização partidária. O PT passou a contar com um senador, 
Henrique Santillo (GO) e 5 deputados: Edson Khair (RJ), Antonio Carlos de 
Oliveira (MT), Airton Soares (SP), Ademar Santillo (GO) e Luis Cechinel 
(SC). Mais tarde, ingressou também Freitas Diniz (MA). A nova Lei Orgâni-
ca, permitindo que os partidos com 10% de adesão já recebessem registro 
permanente fez com que parlamentares “autênticos”, “populares”, “históri-
cos” etc... ficassem todos, pragmaticamente, sob o manto protetor dos novos 
partidos que surgiam de cima para baixo, totalmente controlados pelas cúpu-
las conservadoras dentro do Parlamento. O PT foi o primeiro partido a en-
frentar o desafio da LOPP e vencê-lo. 

Em 1o de junho de 1980, o Partido reúne-se, novamente, em S. Paulo, 
no Instituto Sedes Sapientae, para a aprovação do Projeto de Programa, dos 
Estatutos e da eleição da Comissão Diretora Nacional Provisória, conforme a 
lei. 

Os Estatutos tinham que seguir, obrigatoriamente, a Lei Orgânica dos 
Partidos, herdada do regime militar. Desde logo, surgiu a ideia de um Regi-
mento Interno que ultrapassasse a LOPP, democratizasse a organização par-
tidária e criasse regras próprias distinguindo os formalismos que a lei nos 
impunha e a necessidade de um outro projeto de construção partidária que 
nos animava, que previsse nucleação de base, democracia interna e outros 
critérios orgânicos não previstos ou autoritários e eleitoreiros que a LOPP 
continha, e ainda contém, pois permanece em vigor, até hoje, mesmo após a 
nova Constituição de 1988. 

Neste Encontro, surgiu um dos primeiros confrontos sobre a constru-
ção partidária: a questão da proporcionalidade nas instâncias de direção e 
seus limites. A aprovação de um Regimento Interno que estabelecia que a 
chapa vencedora deveria alcançar maioria absoluta (50% mais um voto) para 
ser eleita criava uma situação de fato consumado onde era impossível a par-
ticipação de chapas minoritárias, com alguma proporcionalidade, direito que 
até a LOPP do regime permitia. 

A Comissão Diretora Nacional Provisória é formada por uma chapa 
organizada sob hegemonia da corrente sindical dirigida por Lula, a qual, 
propondo uma chapa de consenso acaba por não abrir espaço para setores 
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vindos da esquerda e por sindicalistas alinhados com essas posições. A Co-
missão ficou composta com os seguintes companheiros: Jacó Bittar (petrolei-
ro/SP); Luiz Inácio (Lula) (metalúrgico/SP); Olívio Dutra (bancário/RS); 
Antônio Carlos (dep. federal/MT); Freitas Diniz (dep. federal/MA); Manoel 
da Conceição (camponês/MA); Apolônio de Carvalho (ex-militar/RJ); Joa-
quim Arnaldo (metalúrgico/RJ); Wanderly F. de Souza (agente pasto-
ral/Nordeste); Luis Dulci (professor/MG); José Ibrahim (metalúrgico/SP); 
Suplentes: Osmar Mendonça (metalúrgico/SP); Hélio Doyle (jornalista/DF), 
Francisco Weffort (professor/SP) e Wagner Benevides (petroleiro/MG). 

Abriu-se aí um debate sobre a democracia interna, a qual só será re-
gulamentada plenamente no 7o Encontro, realizado em 1990. 

Apesar desta primeira questão grave em sua construção, a garantia do 
livre debate, as experiências regionais diferenciadas, sempre impediram 
qualquer consolidação burocrática nesses primeiros anos. Mesmo sem uma 
definição estatutária mais clara sobre proporcionalidade, o direito de corren-
tes de opinião esteve assegurado desde a fundação. 

Outro aspecto positivo era a unanimidade de que o Partido deveria es-
truturar-se em tomo de núcleos de base por moradia, local de trabalho, pro-
fissão, estudo etc. Um grande consenso defendia a nucleação como a garan-
tia do Partido manter suas origens “de baixo para cima”, com controle das 
bases sobre as direções, os parlamentares e na definição da linha programá-
tica. 

A Resolução Política aprovada no Instituto Sedes Sapientae reafir-
mava o PT como partido classista, feito e dirigido pelos próprios trabalhado-
res; um partido democrático onde as bases mandam; a busca de um governo 
que avance para uma sociedade sem exploradores e explorados, a luta contra 
as desigualdades, e a opressão sexual e o racismo e a solidariedade interna-
cional com os povos ou nações oprimidos. 

O principal debate realizado, no entanto, não se expressava na Reso-
lução aprovada, praticamente, por aclamação. 

Durante os dois dias do Encontro o tema que mais polarizou adquiriu 
a forma pública da contradição entre os que queriam um “partido classista” x 
“um partido de massas”. Esse conflito mascarava a verdadeira questão laten-
te, ou seja, se o PT seria efetivamente um Partido ou uma frente política ou 
eleitoral. Um Partido “tático” ou “estratégico”?

Essa falsa polarização entre partidos de quadros e partido de massas 
irá perseguir o PT durante muito tempo, mas era a forma de não explicitar, 
claramente, a verdadeira divergência sobre o Partido. O PT seria uma frente 
política ou eleitoral? É evidente que para a concepção de Frente, o problema 
da construção partidária, da unificação programática com critérios democrá-
ticos, da unidade de ação seriam questões secundárias, menores. E assim, 
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cada corrente, grupo ou tendência, inclusive a majoritária, mas pouco orgâ-
nica, que aglutinava os sindicalistas, ficava com ampla margem de liberdade 
para tomar iniciativas, fazer política própria.

Os que defendiam o “classismo” estavam identificados com a neces-
sidade de fortalecer a ideia de Partido e não de uma “frente”, daí a preocupa-
ção com a composição social uniforme, (“um partido sem patrões”) com 
critérios democráticos mas que buscassem a unidade partidária. Com muita 
facilidade essa discussão rumava para o sectarismo devido a inexperiência e 
enorme heterogeneidade de origem dos iniciadores do Partido. Essa hetero-
geneidade porém era positiva pois impedia uma cristalização monolítica 
desses blocos, já que no seu interior as questões possuíam nuanças significa-
tivas e apontavam para próximos realinhamentos no debate. 

Um ano após seu surgimento, as várias correntes de esquerda que as-
sumiram ou não a proposta do PT passaram por um processo de revisão de 
suas posições sobre essa singular experiência de organização partidária. 

Ainda que o peso numérico das correntes de esquerda não fosse signi-
ficativo, sua capacidade de militância e organização e a preparação de seus 
quadros militantes dava a esses grupos uma capacidade muito superior de 
interferência na disputa interna e, principalmente, na formulação de posições 
táticas e estratégicas para a ação do PT na realidade. 

A Convergência Socialista foi o grupo que mais influenciou, no iní-
cio, alguns sindicalistas para a defesa da tese do PT no Congresso dos Meta-
lúrgicos de SP. Informada na concepção de “um partido operário com base 
nos sindicatos”, defende o projeto pró-PT, participa de sua construção, mas 
sua pequena força e escassa implantação nos movimentos sociais determina 
pouca influência na direção partidária. Mantém, no entanto, uma postura 
muito autônoma em relação as decisões coletivas assumida pelo PT. 

O Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP) defendia o PT 
como uma frente política dos trabalhadores, uma frente de esquerda, com 
caráter classista, sem presença da burguesia no seu interior. Mas, deveria ter 
caráter de frente, pois um partido com essa característica poderia ser muito 
estreito e com dificuldades de crescer junto a setores populares e assalaria-
dos médios. 

O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) defendia 
também uma visão de um partido de lutas e de massas que atraísse a Ten-
dência Popular do PMDB e os setores combativos do Brizolismo. Para o 
PCBR o PT dificilmente viria a ser um Partido Revolucionário e, portanto, 
deveria ter esse papel frentista amplo, de massas e de luta. O PT deveria ter 
mais um programa de mobilização e não um programa de governo. 

A Ação Popular Marxista Leninista tinha visão muito semelhante ao 
PCBR. Defendeu no Movimento Pró-PT a ideia de um Partido Popular, den-
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tro de uma tática mais geral de uma Frente de Mobilização Popular. Derrota-
da sua visão, a APML passou a defender o PT mas dentro de uma concepção 
de partido tático, ou de 'frente dos setores populares’ contra a ditadura. O PT 
deveria ser mais um canal de expressão do movimento popular no plano 
institucional e não um Partido com veleidades revolucionárias. 

Posição próxima a esta de Partido tático era assumida também pela 
Ala Vermelha e o Grupo Unidade, cisões dos partidos comunistas tradicio-
nais. 

Em grande medida, essa postura de Partido tático partia do pressupos-
to de que todos esses grupos tinham a pretensão e/ou o objetivo de virem a 
ser o Partido Revolucionário ou, ao menos, o embrião desse futuro partido 
Revolucionário. E o PT com seu surgimento e crescimento atropelava esses 
planos de forma irreversível. 

A Organização Socialista Internacionalista (OSI) mais conhecida pela 
sua tendência estudantil Liberdade e Luta (LIBELU), assumiu uma posição 
muito crítica ao PT durante o primeiro ano de vida do partido. Para eles, o 
PT estaria fadado a ser um partido socialdemocrata, dominado por um sindi-
calismo pelego, atrelado à estrutura oficial do Estado. No momento do 1o

Encontro do PT, o OSI começa a revisar essa posição e se aproxima do par-
tido. 

A Fração Operária (FO) e a Organização Revolucionária Marxista —
Democracia Socialista (ORM-DS) que também assumiam a defesa do PT 
desde seu surgimento eram as correntes que mais identificavam e defendiam 
a construção do PT como partido mesmo. O importante seria sua base social 
e a independência de classe. A questão programática e uma série de outros 
problemas estariam subordinados a essa concepção e teriam respostas opor-
tunamente. Havia nuanças quanto aos prazos ou a necessidade de uma dilui-
ção no Partido, mas construí-lo como Partido era uma questão essencial. 

O PCB, o PC do B e o MR-8 foram sempre críticos duríssimos do 
projeto e acusavam o PT de enfraquecer a “unidade das oposições” em torno
do PMDB na luta contra o regime militar. Continuavam atuando por dentro 
da legenda do PMDB. 

Além disso, foi aprovado também uma plataforma de lutas onde des-
pontavam: total liberdade de organização partidária e sindical, pleno direito 
de greve, revogação da Lei de segurança Nacional, anistia ampla geral e 
irrestrita, eleições livres e diretas, combate à política salarial envolvendo um 
conjunto de reivindicações por melhores condições de vida: assistência mé-
dica, saneamento, política habitacional, ensino público e gratuito etc... re-
forma agrária, independência nacional e defesa dos direitos das mulheres e 
minorias oprimidas. 
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A questão da Constituinte foi discutida mas não aprovada como ban-
deira de luta democrática contra o regime. A proposta foi derrotada em ple-
nário. 

O balanço orgânico apresentado era positivo. O Partido já existia com 
alguma articulação em 22 Estados da Federação e em 12 Estados em condi-
ções de cumprir as exigências de legalização da LOPP. O número de aderen-
tes ao projeto computados pela Secretaria de Organização já ultrapassava 26 
mil filiados. 

Ao longo do 2o semestre de 1980 dois temas centralizaram a atenção 
dos petistas. No plano interno, a elaboração dos Estatutos e Regimento In-
terno, principalmente no que concerne aos núcleos como instâncias de base 
do partido. No plano político, um intenso debate no conjunto da militância 
sobre a questão da Assembleia Nacional Constituinte, com suas várias pro-
postas e nuanças. 

No mês de outubro, um balanço feito pela Direção Nacional confir-
mava 14 estados prontos para o processo de legalização junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral e mais dez Estados em organização. Os 14 Estados: Acre, 
Amazonas, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janei-
ro, Santa Catarina e São Paulo. O PT em prazo recorde cumpria a legislação 
feita para impedi-lo. 

No Parlamento, o Partido recebeu novas adesões, mas outros que ha-
viam ingressado no PT, afastaram-se. O caso dos irmãos Santillo, do Sena-
dor Henrique e do deputado Ademar, ambos de Goiás, foi surpreendente. 
Ficaram alguns meses no Partido. Perda mais sentida foi a de Edson Khair, 
deputado federal pelo Rio de Janeiro que estava no PT desde os primeiros 
momentos. 

Com isso, a bancada ficou com seis deputados federais: Airton Soa-
res, Benedito Marcílio e João Cunha (SP), Freitas Diniz (MA), Antônio Car-
los (MS) e Luis Cechinel (SC). 

Nos Estados, nas Assembleias Legislativas, o Partido contava com 
seis deputados em São Paulo: Irma Passoni, Geraldo Siqueira, Eduardo Su-
plicy, Marco Aurélio Ribeiro, João Batista Breda e Sérgio Santos. No Acre, 
Geraldo Maia; em Goiás, Lúcio de Paiva; no Espírito Santo, Nelson Aguiar e 
no Rio de Janeiro, José Eudes. 

Todo esse crescimento estava intimamente ligado ao trabalho que os 
militantes petistas vinham desenvolvendo no movimento de massas: a luta 
pela anistia e contra o regime militar; os Encontros Estaduais dos Trabalha-
dores em Oposição a Estrutura Sindical (ENTOES) que foram responsáveis 
pelas Conferências Nacionais das Classes Trabalhadoras (CONCLATS) e 
como consequência,  em 1983,  na fundação da CUT;  a reorganização da 
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União Nacional dos Estudantes (UNE) e resistindo as propostas sempre pre-
sentes de “unidade das oposições” sob hegemonia do PMDB.

Com esse balanço positivo, o PT encerrava o ano de 1980. A estrela 
de cinco pontas — que começava a aparecer como o símbolo do Partido sem 
que tivesse havido uma definição formal para isso — começava a subir e a 
brilhar. 

5. O I Encontro Nacional do PT — 1981

No início do ano, nos dias 10 e 11 de janeiro realiza-se uma reunião 
da Direção Nacional Provisória em Taboão da Serra (SP). A reunião foi 
ampliada com representações dos Estados e serviu, pela primeira vez, para 
uma reflexão mais profunda sobre as dificuldades da construção partidária. 
Os atrasos no processo de legalização, a necessidade de comissões para a 
elaboração temática setorial, a ausência de recursos materiais para sustentar 
os gastos crescentes, o urgente enfrentamento à Lei de Segurança Nacional 
na qual foram enquadrados vários dirigentes do ABC e os problemas clássi-
cos de unidade na ação (pois em dezenas de entidades sindicais e estudantis 
os petistas apresentavam-se em chapas distintas) foram os pontos privilegia-
dos do debate no Encontro. A discussão sobre as eleições de 1982 foi curta 
mas sinalizada por Lula no sentido de nos prepararmos para o enfrentamento 
direto e não de criarmos ilusões em alianças com o PMDB. As eleições seri-
am mais um momento de afirmação do projeto PT e da independência de 
classe dos trabalhadores. 

A Direção aprovou também um documento para discussão interna; 
“Os trabalhadores, o PT e a Constituinte” onde, nas resoluções, no item III, 
afirma que “o PT é contrário, nesse momento, a proposta política de convo-
cação de uma Assembleia Nacional Constituinte por absoluta falta de garan-
tia de que essa convocação, essa assembleia e os resultados de seus trabalhos 
possam atender assim interesses da imensa maioria dos trabalhadores e dos 
setores populares”.

Ainda em janeiro, Lula cumpriu roteiro de visita a Estocolmo, Roma, 
Bonn, Paris, Genebra, Bruxelas, Amsterdan, Londres e Nova York. Na Itália, 
o encontro com Lech Walesa é o início de uma política de intercâmbio e
solidariedade internacional com os sindicatos e partidos do movimento ope-
rário e socialista mundial que marcaria o PT daí em diante. A viagem, que
visava denunciar os processos no Brasil contra os dirigentes sindicais, trans-
formou-se, também, na divulgação da experiência nova de organização par-
tidária que o PT significava.
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O processo militar foi uma farsa. A 2a auditoria militar de SP conde-
nou 13 sindicalistas como incursos na LSN e penas que variavam de 2 a 3 
anos e meio. Como eram primários puderam permanecer em liberdade en-
quanto os recursos ao julgamento não fossem apreciados em instâncias supe-
riores. Lula, Djalma Bom, Emilsom Simões, Rubens Arruda, Osmar Men-
donça, Wagner Lino, Nelson Campagnolo e outros estavam entre os conde-
nados na farsa montada pela ditadura militar contra a ação sindical combati-
va que se desenvolvia no ABC. 

A luta contra a LSN e pela democracia que o Partido levava nas ruas 
e nos movimentos sociais o consolidava como uma alternativa política cres-
cente. E as adesões, as novas filiações ocorriam em todo o país. 

Na noite de 27 de abril, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 
ato festivo, filiam-se dezenas de novos companheiros, alguns com uma ex-
pressiva atuação na sociedade como os jornalistas e escritores Paulo Schil-
ling e Bernardo Kucinsky, o teólogo Hugo Hassman, o poeta Tiago de Melo, 
o dramaturgo Jorge Andrade, os compositores Luis Gonzaga Junior e José
Rodrix, o filólogo e crítico literário Antonio Candido, a diretora do Instituto
Sedes Sapientae Madre Cristina, o cartunista Henfil, grandes nomes do teatro
nacional como Esther Goes, Renato Borghi, Beth Mendes, Lélia Abramo e
Dulce Muniz, dirigentes estudantis dos anos 60 e militantes da esquerda Luis
Travassos, Altino Dantas e José Genoino Neto, o psicanalista Hélio Pelegri-
no e a psicóloga Martha Suplicy.

Um balanço nacional já apresentava condições de legalização em 12 
estados, em outros doze e no Distrito Federal o Partido também já estava se 
consolidando com coordenação regional, comissões nos municípios e pro-
cesso de filiação em andamento. Em junho, dois meses antes do I Encontro 
marcado para agosto, o balanço das filiações apontava para quase 200 mil 
filiados. SP (60.000), MG (35.000), RJ (24.000), RS (20.000), GO (10.000), 
BA (7.000) encabeçavam a lista dos estados com maior filiação. O Projeto 
PT consolidava-se em todo país e já era a maior experiência da esquerda na 
história brasileira. 

Em 8 e 9 de agosto de 1981, o PT realiza seu 1o Encontro Nacional, 
na Assembleia Legislativa de São Paulo, antecedido de centenas de encon-
tros municipais e de 21 encontros estaduais e no Distrito Federal. Duzentos 
delegados de todo o país estavam presentes em São Paulo. 

Neste encontro, o partido elege sua primeira Direção Nacional já com 
representação de, praticamente, todos os Estados brasileiros. Ao mesmo tem-
po, é aprovado o Regimento Interno, forma de driblar e superar a Lei Orgâ-
nica dos Partidos, garantindo regras mais democráticas, de militância e de 
não subordinação à lógica eleitoral e parlamentar que predomina na LOPP. 
A nucleação de base é o elemento central do Regimento Interno junto com o 
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princípio democrático da representação proporcional nas direções parti-
dárias. 

O encontro aprova resolução sobre a necessidade da luta por eleições 
livres e diretas. Define-se, também, que o PT deve lançar candidatos em 
todos os níveis nas eleições gerais de 1982. 

A estratégia da burguesia e do regime militar de uma “abertura lenta, 
gradual e segura” gerou uma regra eleitoral casuística e não tradicional no 
Brasil: o voto vinculado. O eleitor só poderia votar de governador a verea-
dor, passando por senadores, deputados federais e estaduais, e prefeitos, num 
único partido. Obrigava-se o Partido a ter que lançar candidatos em todos os 
níveis, independente da realidade e da implantação que o partido possuísse. 
Caso contrário, os votos seriam anulados. 

Era uma tentativa evidente de impedir a organização do PT ou de ou-
tros partidos menores, semelhantes e de origem popular. 

O Partido aprova a disputa em chapa própria em todos os níveis para 
demarcar o caráter classista e a independência política do PT. Essa postura 
era necessária, inclusive, para romper com uma tradição reboquista da es-
querda tradicional brasileira (os PCs) aos partidos burgueses populistas ou 
pequeno-burgueses tipo PTB, MDB e o nascente PDT. Era através destes 
partidos que a esquerda tradicional e outros grupos menores atuavam e lan-
çavam candidatos. O desafio estava lançado. Cumprir a casuística lei eleito-
ral seria dificílimo, mas foi também um teste para o PT e, talvez, uma deci-
são marcante em sua história. Graças a essa demarcação e apesar do pequeno 
resultado eleitoral, o partido enraizou-se em todo o país, constituindo-se 
numa alternativa política concreta para milhares de lutadores sociais. 

Neste Encontro foram aprovadas, também, resoluções sobre o desem-
prego, a greve geral, e outras prioridades para a luta sindical como a necessi-
dade dos petistas atuarem unificadamente na Conferência Nacional das Clas-
ses Trabalhadoras (CONCLAT), visando construir, a partir desses encontros 
intersindicais cada vez mais frequentes e massivos, uma Central Sindical no 
país. Em agosto, realiza-se na Praia Grande (SP) a Conclat. 

A direção partidária eleita é composta de 69 efetivos e 23 suplentes 
que, juntamente com o líder da bancada federal, Deputado Airton Soares 
formam o Diretório Nacional do Partido. São 26 dirigentes sindicais, 24 
sindicalistas, 30 assalariados médios, 3 profissionais liberais, 3 lideranças de 
movimentos populares e nove com representação parlamentar. 

A representação nacional era a seguinte: SP-Luis Inácio (Lula), Jacó 
Bittar, José Ibrahim, Francisco Weffort, Beth Mendes, Benedito Marcílio, 
Paul Singer, Maria Cristina Dias (Tita), Djalma Bom, Fernando Veloso, Jair 
Meneghelli, José Cicote, Paulo Skromov, Hélio Bicudo, Agenor dos Santos, 
Paulo Freire, Antonio Candido, Luis Eduardo Grenhalgh, Lelia Abramo, 
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Eduardo Suplicy, Perseu Abramo; MG - Wagner Benevides, Luis Soares 
Dulci, Daniel Pereira Otoni, Alcides de Oliveira, Paulo Delgado, Helena 
Greco, Jorge Nahas, Virgílio Guimarães de Paula, Leôncio, Vicente; RJ - 
Apolônio de Carvalho, Joaquim Arnaldo, Jorge Bittar, Geraldo Cândido da 
Silva, Lélia Gonzales, Ferreirinha, Cid Queiroz, José Eudes, Sidney Lianza, 
Washington Costa, Romildo Raposo Fernandes, Itamar Silva, José Brinco; 
PE - Manoel da Conceição, Bruno Maranhão e Paulo Rubens; RS - Olívio 
Dutra, Clóvis Ilgenfritz, Geci Prates, Raul Pont, Roque Barbieri, Pedro Car-
leti e Antonio Candido (Bagé); MS - Antonio Carlos de Oliveira e Alcides 
Bartolomeu; MA - Freitas Diniz e Cosmo Rodrigues; DF - Hélio Doyle; SC - 
Luis Cechinel, João Luis Bernardes, João Fatini; AL - José Pereira da Silva e 
Antonio José de Medeiros; GO - Eliezer, Fernando Safatti, Augusto de Fran-
co; PA - Geraldo Pastana, Venise Rodrigues; RO - José Alves Silva, José 
Maria Gurgel; AM - Marcio de Souza, Aloisio Nogueira e Selda Costa; AC - 
Francisco Mendes (Chico), Geovigildo Souza; BA - Nilson Santos, Edval 
Souza, José Novaes; SE - Antonio Goes; CE - Joaquim Almeida e Francisco 
Moura. 

A Comissão Executiva Nacional foi composta por: Presidente - Luis 
Inácio da Silva (Lula); 1o Vice - Olivio Dutra; 2o Vice - Manoel da Concei-
ção, 3o Vice - Apolônio de Carvalho; Secretário-Geral Jacó Bittar, 1o Secre-
tário Antonio Carlos de Oliveira, 2o Secretário Francisco Weffort; Tesourei-
ro Freitas Diniz; 1o Tesoureiro Clóvis Ilgenfritz; Vogais: Hélio Doyle, Luis 
Dulci, José Ibrahim e Wagner Benevides; Suplentes: Helena Greco, Joaquim 
Arnaldo, Hélio Bicudo, Eliezer e Luis Eduardo Greenhalgh. 

Ainda em 1981, em 27 de setembro, o PT realiza sua primeira Con-
venção Oficial já com 16 Estados legalizados, em Brasília, no Senado Fede-
ral, para cumprir as formalidades da lei e ratificar o que o 1o Encontro demo-
crático já aprovara. A presença de 15 embaixadores e dezenas de represen-
tantes partidários de várias partes do mundo davam uma dimensão do signi-
ficado histórico do PT. 

O pronunciamento de Lula como 1o Presidente eleito do Partido, 
constituiu-se num documento básico do PT. 

O texto expressava o grau de coesão e unidade programática alcança-
do até o momento, expressava igualmente a luta do PT e os entendimentos 
dos milhares que buscavam o partido. 

O texto apontava a superação dos obstáculos e os desafios colocados 
na organização do PT. A luta do partido pela independência sindical e a 
construção da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A luta pela Reforma 
Agrária e a identidade com as lutas dos sem-terras. A solidariedade com as 
lutas dos negros, mulheres e índios. A necessária permanência da luta contra 
a Lei de Segurança Nacional e do aparelho repressivo da ditadura. A política 



35 

ofensiva e de candidaturas próprias nas eleições seguintes de 1982. As rela-
ções com a igreja e o PT: a divisão não é de crentes ou ateus, mas quem está 
com o povo contra a opressão e a exploração. A definição rumo ao socialis-
mo democrático, ainda que isto ocorresse mais pela negativa do que por 
posição positiva. O PT, dizia o texto, nega a socialdemocracia da Europa 
Ocidental e também critica a burocracia soviética e o seu modelo de socia-
lismo. O discurso conclui com o sentido de que “o socialismo seria construí-
do nas lutas e a libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalha-
dores”.

Nesse momento, a questão internacional ainda era muito incipiente no 
partido e, certamente, seria equivocado tentar criar polarizações políticas no 
partido em torno dessas questões, pois o grau de experiência e formação 
política dos que aderiram ao partido era muito desigual em suas experiências 
e formação teórica. 

Mesmo assim, desde essa época o PT não vacilou em assumir posição 
claramente favorável aos trabalhadores poloneses que se colocaram contra a 
burocracia do POUP e do Governo daquele país, na defesa da liberdade de 
organização sindical frente ao Estado. A visão ainda confusa sobre o leste 
europeu e o caráter dos regimes dessa região e da URSS e mesmo sobre 
Cuba, já apontava que as relações de contato e intercâmbio realizados com 
alguns desses países não nos eximia de uma crítica aos regimes de partido 
único, da ausência de liberdades democráticas e garantias individuais. 

Essa postura, bastante insuficiente, era parcialmente compensada pela 
visão crítica e por uma total abertura para que as várias posições das tendên-
cias do PT trouxessem para o interior do Partido o debate cada vez mais 
abrangente desses temas. A democracia interna continuava a ser a grande 
receita do PT para encaminhar soluções para suas insuficiências e debilida-
des orgânicas e programáticas. 

Nos dias 30/10 a 2/11 reuniu-se em SP o 1o Diretório Nacional eleito. 
O objetivo da reunião era estruturar e dividir em comissões e Secretarias a 
Direção para um melhor funcionamento orgânico. A socialização das tarefas 
e o envolvimento de todos os seus membros nas várias funções era um novo 
passo no funcionamento do Partido. 

A Direção criou também um instituto de estudos e formação política: 
“Fundação Wilson Pinheiro de Souza” em homenagem ao líder sindical rural 
do Acre e militante do PT assassinado no ano passado por grileiros de terra 
na região. 

O debate eleitoral foi remetido para o início de 1982, mas a tese de 
“candidaturas próprias em todos os níveis” saiu fortalecida da reunião que 
aprovou também um roteiro da discussão eleitoral e um calendário de ativi-
dades. Duas campanhas deverão ser priorizadas: a) luta contra a Lei das 
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Inelegibilidades e b) propaganda eleitoral em cima da sigla PT e de uma 
síntese do programa partidário. 

O Diretório Nacional aprovou também um projeto perseguido desde 
os primeiros dias do Partido: o de um jornal do PT para garantir, expandir e 
centralizar a ação do Partido. Apesar da polêmica entre projetos distintos 
apresentados, a ideia e a necessidade do jornal foram aprovadas e o DN ficou 
responsável pelo encaminhamento do projeto aprovado por maioria. 

O ano de 1981 concluía com um balanço positivo para os trabalhado-
res brasileiros. A realização do I Encontro em agosto e a legalização defini-
tiva em setembro, na Convenção Oficial em Brasília, só tem paralelo históri-
co na luta do movimento dos trabalhadores e do socialismo no Brasil na 
realização, também em agosto, dias 21/23, da Conferência Nacional das 
Classes Trabalhadoras - CONCLAT. Nesta ocasião, 5 mil sindicalistas pro-
puseram-se a construir uma Central Única dos Trabalhadores (CUT) demo-
crática, combativa e classista, adotando como luta central naquele momento 
a preparação da greve geral contra o desemprego e a carestia. 

Esses dois acontecimentos e o discurso de Lula, em Brasília, na Con-
venção Oficial do PT demarcando o Partido como socialista mas deixando 
claro a crítica à burocracia do leste e à conciliação da socialdemocracia,
correspondem a um marco histórico da luta dos trabalhadores brasileiros. 
Ainda que pela negativa das experiências criticadas, a direção do PT sinali-
zava na direção da independência de classe, da necessidade de conhecer as 
experiências anteriores e de colocar claramente o socialismo no horizonte de 
suas lutas. 

6. II Encontro Nacional 27 e 28 de março 82

A preparação do II Encontro Nacional envolveu o Partido de Norte a 
Sul. Centenas de reuniões municipais e os Encontros Estaduais – ainda cha-
mados de Pré-Convenções, para demarcar que eram feitas por critérios dife-
rentes e mais democráticos do que a Lei Orgânica dos Partidos - já aponta-
vam um processo singular na experiência partidária brasileira. 

Os problemas da democracia interna e da necessidade de um regula-
mento interno afloraram nessa preparação. Cada Pré-Convenção estabeleceu 
critérios que facilitavam ou dificultavam o debate interno e a tentativa de 
incorporação, de síntese, das várias posições do Partido. A Pré-Convenção 
em São Paulo, principal Estado do País e maior reduto petista, foi marcada 
por divergências sobre o Regimento e, principalmente, sobre o Programa. O 
debate polarizou em torno da principalidade da tática no enfrentamento à 
ditadura, ao regime militar ou na construção do Partido pela implantação de 
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base e junto aos movimentos sociais, para aí alcançar vitórias parciais, enrai-
zamento. Para essa posição, a questão da derrubada da ditadura não estava 
colocada como centro da campanha, e sim a priorização das reivindicações 
sociais e econômicas das massas trabalhadoras. 

A plataforma nacional para o PT aprovada em São Paulo propunha: 1. 
Num País tão rico é possível acabar com a fome; 2. Trabalhadores do campo: 
terra e salário decente; 3. Não é por falta de tijolo que o trabalhador não tem 
onde morar; 4. Neste País há pouca saúde e muito lucro com a doença; 5. A 
educação é um direito e não um privilégio de classe; 6. O trabalhador tem 
que ser tão respeitado quanto um general de quatro estrelas; 7. No dinheiro 
do povo ninguém pode meter a mão; 8. Com os contratos de risco os tuba-
rões pouco arriscam e muito petiscam; 9. Um bom governo deve ser de baixo 
para cima; 10. Só o socialismo resolverá os nossos problemas. 

Cada item desses desdobrava-se em um conjunto de lutas e reivindi-
cações, mas o sentido era claro. Uma visão basista de lutas por reformas, 
uma declaração pelo socialismo e a ausência da perspectiva de luta contra o 
regime. 

Em outros Estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
para ficarmos onde o PT era mais forte, a tendência foi de resoluções mais à 
esquerda, sintetizada, talvez, pela tese aprovada em Minas Gerais: “Sem 
liberdade a vida não vai mudar: pelo fim da ditadura militar”.

Paralelamente à preparação do II Encontro, ocorriam alguns aconteci-
mentos significativos para o Partido. 

No plano partidário, o Partido Popular de Tancredo Neves que reci-
clara vários quadros do regime militar incorporou-se ao PMDB de Ulysses 
Guimarães. As regras eleitorais inventadas para impedir o PT e outros parti-
dos de esquerda também inviabilizaram o projeto de centro direita de Tan-
credo Neves. Para constrangimento dos “autênticos” e “históricos” do velho 
MDB e mal-estar da corrente popular do Partido, o PMDB recebeu seu Ca-
valo de Tróia recheado com Sinval Guazelli (RS), Roberto Santos (BA), 
Alberto Silva (PI), Jaime Canet Jr. (PR), Marcelo Miranda (MS), Affonso 
Camargo (PR), Gastão Müller (MS) e retorna ao ninho antigo Chagas Freitas 
(RJ). 

A fusão não trouxe adesões significativas ao PT. O Senador Evandro 
Carreira (AM) foi uma exceção, junto com alguns vereadores do ABC e 
pequenos grupos espalhados pelo País, que reagiram e fusão com o PP e 
abandonaram o PMDB pois viam nessa conciliação o fim do caráter de resis-
tência do antigo MDB e sua direitização crescente. 

Apesar disso, a Corrente Popular continuará enganchada no PMDB 
em  nome da “unidade das oposições” e do pragmatismo eleitoral, mesmo no 
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RS, onde a Corrente Popular estava mais à esquerda, devido a dissidência do 
PC do B que dará origem ao PRC. 

Na luta sindical, várias chapas com petistas em maioria ganham de-
zenas de sindicatos em todo o País e o Partido realiza seus primeiros encon-
tros sindicais nacionais para unificar a ação nessa área decisiva das lutas 
sociais. É convocado para 24 de julho o Encontro Nacional de Militantes 
Sindicais do PT, cuja secretaria é coordenada por Olivio Dutra. 

Por fim, no 8 de Março, as mulheres petistas assumem com toda a 
força atos, manifestações, comemorações sobre o Dia Internacional da Mu-
lher. Em vários estados e dezenas de cidades as manifestações aprovam pla-
nos de luta, criam-se entidades e coordenações orgânicas do movimento, 
aparecem jornais e boletins sobre a luta das mulheres e o PT começa o in-
corporar mais seriamente a questão na vida partidária e no cotidiano dos 
militantes. 

Realizado em São Paulo, no Instituto Sedes Sapientae, nos dias 27 e 
28 de março, o encontro previa a aprovação da Plataforma Eleitoral Nacional 
bem como a Carta Eleitoral, isto é, o conjunto de tarefas, deveres e compro-
missos que os candidatos indicados pelo Partido assumiriam para concorrer 
pelo PT. 

Com esse compromisso prévio, o PT inaugurava uma relação diferen-
te entre partido e candidato, daquilo que era comum na política partidária 
brasileira. Era um ponto de demarcação na construção partidária, pois além 
da subordinação clara do mandato ao partido, ali se estabeleciam critérios, 
regras nesta relação que iam até o percentual dos recursos materiais que o 
eleito e as assessorias teriam que ceder ao Partido. 

A Plataforma Eleitoral estabelecia os objetivos e os confrontos no 
processo eleitoral, o limite da disputa eleitoral em relação ao poder real na 
sociedade e os objetivos que o partido deveria alcançar com o processo. 
Inaugurava-se nesse encontro um debate sobre a política de alianças e sua 
relação com uma estratégia de longo prazo, que ainda hoje não se encerrou. 

A tática aprovada, premida pela legislação eleitoral, aprovou a tese 
das candidaturas próprias, marcadamente classistas, e de combater o “voto 
útil” pregado pelo PMDB que queria aparecer como o desaguadouro políti-
co-partidário da resistência popular e democrática ao regime militar e que já 
sofria perdas significativas para Leonel Brizola e seu PDT, o qual iniciava 
uma disputa com o PMDB pelo espólio do que restara do trabalhismo popu-
lista. 

A Plataforma apontava para o fortalecimento do projeto partidário pe-
tista, classista e propunha uma campanha de lutas que reafirmasse a origem 
sindical e popular do PT. 
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A consigna nacional da Plataforma seria: “Trabalho, Terra e Liberda-
de”, como ideia-força que melhor sintetizava o Partido, suas origens e sua 
composição social, já aí com uma crescente penetração entre a pequena pro-
dução rural, os assalariados rurais e os sem-terra. 

A Plataforma Nacional do PT incorporava várias teses aprovadas nos 
Estados e alterava a linha aprovada em São Paulo: 1 - Sem liberdade a vida 
não vai mudar, pelo fim da ditadura militar, 2 - Num País tão rico é possível 
acabar com a fome, 3 - Trabalhador do campo: terra e melhores salários, 4 - 
Não é por falta de tijolo que o trabalhador não tem onde morar, 5 - Neste 
País há pouca saúde e muito lucro com a doença, 6 - A educação e a cultura 
são um direito e não um privilégio de classes, 7 - Somos todos iguais: chega 
de discriminação, 8 - No dinheiro do povo ninguém pode meter a mão, 9 - 
Com os contratos de risco os tubarões pouco arriscam e muito petiscam, 10 - 
O poder para os trabalhadores e o povo, 11 - A luta dos trabalhadores é a 
mesma em todo o mundo e 12 - Só o socialismo resolverá de vez os nossos 
problemas. 

Cada item da Plataforma incorporava as reivindicações e aspirações 
mais sentidas e que já se expressavam nos movimentos sociais. 

Outro passo importante no II Encontro foi o lançamento do 1o número 
do Jornal dos Trabalhadores, nossa primeira experiência de ter um jornal 
nacional regular e que atingisse outros setores fora do Partido. O jornal vinha 
cobrir uma lacuna que o Boletim Nacional, para informações internas, não 
cobria. O Jornal dos Trabalhadores infelizmente terá vida curta, pelas difi-
culdades materiais de sua sustentação, mas principalmente pela falta de cla-
reza sobre sua função que tinha a direção eleita. 

O Encontro é marcado pela discussão sobre a Assembleia Nacional 
Constituinte, bandeira que vinha crescendo e que estava nas mãos da oposi-
ção liberal e da pequena burguesia. 

O papel da luta democrática na construção do socialismo foi um dos 
pontos mais polêmicos nos primeiros anos do PT pois na origem, a maioria 
de suas correntes que haviam rompido com a esquerda tradicional, mantinha 
um ranço stalinista e a luta por liberdades democráticas e por ampliação dos 
direitos individuais e coletivos era visto como algo tático e não estratégico 
na luta dos trabalhadores. 

Durante um bom tempo esse debate irá crescer e se aprofundar no 
partido, mas no 2o Encontro a tese da Assembleia Constituinte como um 
instrumento de luta global ao regime militar foi deixada de lado em favor das 
lutas sociais e “de base” dos trabalhadores: “Trabalho, Terra e Liberdade”.

Contribuiu para isso, também, o peso dos setores novos que assumi-
am o PT e traziam “sua” experiência para o Partido, nas lutas concretas por 
salário, moradia, transporte, saúde etc. e que viam com muita desconfiança 
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tudo que cheirasse a parlamento, “partidos burgueses” etc... Era comum 
ouvir-se que o povo “não come Constituinte”, que as massas não sabiam o 
que era isso e outros argumentos marcadamente basistas e economicistas. 

O resultado do Encontro foi a aprovação de uma Plataforma doutriná-
ria, propagandística e que desarmava o Partido para disputar em setores assa-
lariados médios e mesmo entre os trabalhadores, a abertura “lenta, gradual e 
segura” manipulada pelo Governo João Figueiredo.

Essa definição mais doutrinária custou alto preço, pois o PT tendeu ao 
isolamento, determinado também por outras razões como a fragilidade mate-
rial, a pouca implantação social e as candidaturas pouco conhecidas, com as 
exceções de alguns de seus dirigentes que já possuíam uma trajetória política 
em outros partidos ou por liderança sindical. 

Os limites da propaganda eleitoral – na TV só eram permitidas fotos 
e dados pessoais – acabaram transformando os programas do PT não na 
divulgação dos currículos dos candidatos mas em apresentação de verdadei-
ros “prontuários policiais” com os quais queríamos denunciar a existência da 
ditadura, as prisões e as torturas sofridas, para eleitores cuja memória – em 
sua maioria – não resgatava nem acompanhara o período mais duro do regi-
me militar de 1969/974. 

Outro aspecto a ressaltar é que os PCs e outros grupos (Corrente Po-
pular) ainda atuando clandestinamente através da legenda do PMDB, até 
para justificar sua tática, transformaram-se nos grandes pregadores do “voto 
útil” e criticavam o PT publicamente, por estar rompendo a “unidade das 
oposições”. O centro de sua tática ainda apontava para infligir derrotas à 
ditadura mas sob hegemonia da grande 'frente’ em que se constituía o 
PMDB. 

Apesar do propagandismo e do doutrinarismo do “Terra, Trabalho e 
Liberdade” e dos slogans eleitorais de que “Trabalhador vota em trabalha-
dor”, é inegável que a política de “independência de classe” teve seu papel 
de ruptura com a tradição da submissão da esquerda brasileira à hegemonia 
burguesa. O esquerdismo do PT foi marca registrada de seu nascimento e 
isso marcou profundamente e, pode-se dizer, de forma positiva, se conside-
rarmos a trajetória anterior dos partidos de esquerda. 

Nos dias 3 e 4 de julho em Brasília, o PT reuniu todos os seus candi-
datos majoritários – Governador e Senador – para uma avaliação nacional da 
conjuntura, precisar orientações de campanha e unificar nossa linguagem de 
acordo com o que foi aprovado no II Encontro. 

O balanço era muito positivo. Para um partido considerado inviável, 
o PT demonstrava grande pujança. Presente em todos os Estados e Territó-
rios, o Partido já tinha candidatos próprios em 19 Estados da União e em
tomo de 300 candidatos a deputado estadual e uns 150 candidatos a deputado
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federal. A orientação para a campanha estava expressa em seis pontos apro-
vados para orientar um documento mais elaborado pela Executiva para o 
conjunto do Partido: 

1 – Saímos para ganhar, embora as eleições de novembro não sejam 
livres nem limpas, pois prevalecem uma legislação eleitoral antidemocrática, 
o clientelismo e a corrupção;

2 – Nosso inimigo não é apenas o regime militar, mas todos aqueles 
que lhe dão sustentação política através de uma prática clientelística, concili-
atória, de tráfico de influência e de exercício do poder econômico; 

3 – Os exploradores e opressores da classe trabalhadora não estão re-
unidos exclusivamente num único partido da classe dominante; 

4 – A vitória do PT não se contará apenas pelo número de candidatos 
eleitos, mas pelo saldo de organização, mobilização e fortalecimento do 
movimento popular e das classes trabalhadoras; 

5 – O PT soma e multiplica as forças dos que nunca tiveram vez nem 
voz; 

6 – Nossa campanha será de luta, unitária e massiva em tomo do pro-
grama do partido e do lema: “Trabalho, Terra e Liberdade”.

O resultado das eleições de 1982, apesar da legislação eleitoral – voto 
vinculado – ter sido montada para favorecer o conservadorismo e as grandes 
máquinas eleitorais e partidárias, significou um duro revés ao regime militar. 
Este foi o grande derrotado. Mais de 60% dos votos foram aos partidos de 
oposição ao Governo e a vitória da oposição nos principais Estados deu-lhe a 
administração de mais de 3/4 do PIB (Produto Interno Bruto). 

O PT, sem dúvida, sofreu também uma derrota em função das expec-
tativas que gerara na sociedade e em seu próprio interior sobre a eleição. A 
derrota eleitoral foi determinada pelo processo eleitoral baseado no voto 
vinculado, na Lei Falcão, impedindo o livre acesso a TV e no pragmatismo 
do “voto útil”, do voto para ganhar.

O resultado eleitoral, em números, foi adverso: Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, uma derrota brutal. 

Alcançamos 3,1% dos votos, em números absolutos – 1.458.000 para 
a Câmara Federal, elegendo apenas oito deputados e nenhum senador. Em 
São Paulo, foram eleitos seis deputados, um no Rio de Janeiro, e um em 
Minas Gerais. A bancada federal foi composta por: Djalma Bom, Eduardo 
Suplicy, Irma Passoni, Beth Mendes, Airton Soares e José Genoino (SP), 
José Eudes (RJ) e Luis Dulci (MG). 

Para as Assembleias Legislativas dos Estados fizemos 1.429.000 vo-
tos, elegendo 12 deputados: nove em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e um 
em Minas Gerais. Isto num universo de 48,4 milhões de votos em todo o 
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País. Em apenas dois municípios o PT elegeu prefeitos: Diadema (SP) na 
região do ABCD e em Quitéria, pequeno município no interior do Maranhão. 
O Partido elegeu mais de 100 vereadores, a maior parte em São Paulo. Nas 
capitais, apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

Os números de votos para a Câmara Federal (nov. 82): PMDB; 
17.673.000, PDS; 17.779.000, PDT; 2.394.000, PTB; 1.829.000 e PT; 
1.458.000. 

A origem do Partido, no movimento sindical e popular, nascido de 
“baixo para cima” enfrentando uma situação difícil e feita para impedir par-
tidos como o PT, tornava-o um partido com uma grande simpatia em amplos 
setores oposicionistas. 

Milhares que foram arrastados pelo pragmático “voto útil” no PMDB 
externavam suas simpatias e 2a opção no PT. Com isso criou-se uma expec-
tativa, principalmente, em sua jovem militância que esperava colher um 
expressivo resultado eleitoral. 

Esta tese era reforçada por muitos analistas que afirmavam que o PT 
– por suas características – poderia “explodir” nas urnas em 1982.

Não foi isso que ocorreu. Houve um profundo refluxo e desesperança 
frente ao resultado eleitoral. Havia uma expectativa que o Partido consegui-
ria eleger parlamentares federais e estaduais num grande número de Estados. 

A jovem militância petista começava a aprender a complexidade, as 
dificuldades e os meandros de um processo eleitoral. Aquilo que parecia tão 
simples não se expressava nas urnas e os partidos moderados e conservado-
res mantinham o controle político do novo parlamento. 

A derrota serviu de lição para o partido. Havia muito o que fazer. A 
necessidade da implantação social, o enraizamento no movimento sindical e 
popular, a árdua tarefa de construir a CUT, a imposição de retomar o traba-
lho político no meio da juventude e dos estudantes. 

Os quase 1,5 milhão de votos obtidos eram sinalizadores também de 
que o campo estava fértil para o PT e a derrota – multiplicada pelos comuni-
cadores e editorialistas a serviço do capital – não impedira que o Partido 
provasse sua viabilidade. O desafio estava lançado. Enquanto a grande im-
prensa e a burguesia festejavam a vitória, iniciávamos o insubstituível pro-
cesso de organização partidária sem o qual não há implantação possível: 
sedes, boletins, formação de quadros, campanha de filiações, centralização 
da militância que participou da campanha para continuar o trabalho de orga-
nização nos movimentos sociais. 
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7. O enraizamento social e a mobilização contra o regime

Nos primeiros meses de 83, o Partido dedicou-se a uma avaliação 
mais profunda da derrota eleitoral sofrida em 82. Em janeiro, um balanço 
elaborado pela Comissão Executiva Nacional, publicado pelo Jornal dos 
Trabalhadores, intitulado “A Direção do PT faz a autocrítica” serviu de 
referência para uma discussão nacional. 

A avaliação apontava vários elementos corretos sobre as condições 
adversas da disputa e as nossas debilidades estruturais, mas escorregava para 
generalizações imprecisas quando apontava o doutrinarismo de vários can-
didatos ou de privilegiamento de objetivos eleitoreiros em favor de candida-
tos ou tendências, sem identificar onde e quem praticou tais comportamen-
tos. 

O texto era também insuficiente ao não avançar a discussão sobre o 
caráter do Partido que estava sendo construído. A ideia do partido como 
“expressão dos movimentos sociais” ou sua representação predominava, 
ainda que a maioria defendesse o PT de “uma só camiseta”. Não havia cons-
ciência de que a crítica à concepção de “frente de esquerda” exigia crescen-
temente, como alternativa, um Partido mais coeso e com mais unidade na 
ação. 

O balanço da CEN (Com. Exec. Nacional) reabria o debate sobre os 
limites da tática eleitoral aprovada em 82. Ao apresentar as tarefas do próxi-
mo período, o texto apontava para uma série de lutas reivindicatórias concre-
tas: desemprego, recessão, custo de vida, a necessidade do desatrelamento 
sindical do Estado, o combate à Lei de Segurança Nacional e o enfrentamen-
to à política recessiva ditada pelo Fundo Monetário Internacional. 

A tática de não atacar o regime militar “com vara curta” pois a “onça” 
ainda estava viva e apontar na linha de uma “guerra de posições” onde avan-
çássemos em várias trincheiras da sociedade civil era incompleta, pois o PT 
não aparecia, ofensivamente, na luta contra o Estado, nesse momento dirigi-
do pelo regime militar. 

A ausência de uma bandeira globalizadora que apontasse para o en-
frentamento ao Estado continuava sendo uma carência já sentida na campa-
nha eleitoral. Enquanto isso, a questão da Assembleia Constituinte permane-
cia nas mãos dos liberais que já acenavam para conciliações com o regime 
em troca de uma “transição lenta e segura”.

Isso inclusive, não seria contraditório com a assunção da luta por e-
leições diretas, que de forma embrionária começava a ser colocada como 
reivindicação de maior apelo popular. 

Ainda em fevereiro de 83, dois fatos importantes marcam a trajetória 
do Partido. 
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No Congresso Nacional, ao tomar posse, a bancada do PT registra 
formalmente através de seu líder, Deputado Airton Soares, a posição do PT e 
os limites do juramento feito pelos parlamentares petistas, pois a Constitui-
ção é outorgada e não emana, democraticamente, da vontade popular. É a 
Constituição dos decretos-leis, da ausência do direito de greve e da autono-
mia sindical, da Lei de Segurança Nacional, da ausência de eleições diretas 
para Presidente, prefeitos de capitais e dos municípios de área de segurança. 
É a Constituição da tutela das Forças Armadas e da submissão ao FMI. Por 
tudo isso, o PT não assume compromissos de respeitá-la plenamente. 

O outro fato é a reunião do Diretório Nacional de 5 de fevereiro onde, 
além de reafirmar a prioridade das lutas englobadas no lema da campanha 
“Trabalho, Terra e Liberdade”, de reafirmar o Partido contra proposta de 
coligações ou fusões, o DN afirma o PT como “um partido que se propõe a 
dirigir a luta política dos trabalhadores”, iniciando uma ruptura com a visão 
basista até então predominante do PT como “expressão dos movimentos 
sociais”.

Assumir-se como “Partido dirigente” traz como consequência inevi-
tável a necessidade de ter maior capacidade de ação junto aos movimentos 
sociais, ter posições e propostas frente aos acontecimentos, unificar o traba-
lho dos militantes nas frentes de massa. 

Isso tudo forçava o PT a discutir seu perfil, seu caráter partidário e 
superar o espontaneismo inicial de sua construção. Após algum tempo, trans-
ferir tudo “para as bases” discutirem e não ter posições ou rumo, deixava de 
ser uma virtude de quem se construía de “baixo pra cima”: revelava apenas 
desconhecimento da experiência histórica nacional e internacional do movi-
mento operário e socialista ou então simples incompetência. 

Enquanto isso, o problema da sucessão do Gen. Figueiredo já ocupa-
va quase toda a cena política e a articulação das elites na busca de uma 
“transição conservadora”, com o aval das Forças Armadas, já transitava 
célere entre os Partidos burgueses, capitaneada por Tancredo Neves. 

A reunião do DN de 16 e 17 de abril tinha como objetivo fazer avan-
çar o projeto de Regimento Interno do Partido. Serviu, também, para um 
balanço mais detido, Estado por Estado, das consequências da derrota eleito-
ral e da fragilidade do Partido onde não havia representação parlamentar e 
escassos recursos para garantir funcionamento mínimo de sede, funcioná-
rios, boletins etc... 

Foi mantido o calendário de preparação das pré-convenções como 
uma das formas de reconstruir direções regionais e municipais depois do 
vendaval que o PT sofrera com as eleições de 1982. 
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O debate evidenciava o drama do Partido, dividido entre ficar à espe-
ra dos acontecimentos, expressar as lutas sociais ou tomar iniciativas ofensi-
vas em termos partidários. 

Na mesma reunião, membros da bancada federal colocaram em ques-
tão a contribuição parlamentar, alegando que parte dela, aplicada em despe-
sas no Partido e mediante comprovação futura, deveria ser abatida da contri-
buição. O DN rejeitou a proposta, mantendo a decisão anterior. 

Ainda em junho, no dia 2, como preparação das pré-convenções esta-
duais, um dado novo agita o partido. Em São Paulo é lançado o “Manifesto 
dos 113” onde um grupo de petistas paulistas e entre eles os principais diri-
gentes e fundadores do Partido publicaram um documento onde se propu-
nham, abertamente, a agir de maneira articulada na disputa das direções 
partidárias. 

A grande novidade era que até então os dirigentes de origem sindical 
e os setores vindos do trabalho de base da igreja apresentavam-se como os 
petistas de “uma só camiseta”. Uma espécie de PT oficial, enquanto os gru-
pos ou tendências ligadas às experiências anteriores da esquerda, indepen-
dente da posição que tinham sobre o PT, eram acusados de serem “partidos 
dentro do Partido”, militantes de “duas camisetas” e, portanto, desqualifica-
dos nos momentos de disputa como verdadeiros petistas construtores do 
Partido e respeitadores de suas instâncias. 

O texto, assinado por Djalma Bom, Devanir Ribeiro, José Cicote, A-
nísio Batista, Gilson Menezes, Geraldo Siqueira, Irma Passoni, Eduardo 
Jorge, Irede Cardoso, José Dirceu, José Mentor, Elizabeth Souza Lobo, Mar-
co Aurélio Garcia, Jorge Batista, Armelindo Passoni, Maurício Segall, Clara 
Scharf, Eloi Pietá, José Américo Dias, Adriano Diogo, Eder Sader, Expedito 
Batista, Vicente de Paula, Luiza Erundina, Jair Meneguelli, Paulo Diniz, Rui 
Falcão, Silvio José Pereira, Luis Inácio da Silva (Lula) e dezenas de outros 
vereadores, militantes, sindicalistas, era o reconhecimento na prática das 
tendências, do seu direito de existência e de que a tese do PT “oficial” versus
outras tendências não se sustentava. 

O objetivo político do Manifesto, evidentemente, não era este, mas o 
chamamento a uma articulação era o reconhecimento tácito de uma realidade 
orgânica. 

O alvo político do Manifesto era a disputa interna e a reafirmação de 
um campo que defendia abertamente as origens classistas e da necessidade 
de um Partido independente como instrumento “dos trabalhadores construí-
rem uma sociedade socialista, onde não haja explorados nem exploradores”.

Era um chamamento claro contra as tendências de conciliação com os 
“liberais” que se expressavam na bancada federal e na Assembleia Legislati-
va de São Paulo sobre a crise nacional e a forte tendência de autonomização 
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parlamentar desses deputados que não se submetiam ou sintonizavam com as 
linhas majoritárias dentro do Partido. As teses de aliança com o PMDB ou o 
PDT e a defesa de uma “conciliação nacional” para enfrentar o regime eram 
fortes. 

A saída para a crise em que afundava o Governo Figueiredo era o mo-
te do Manifesto, que reafirmava a necessidade de lutar contra qualquer saída 
conciliatória ou de pacto com as elites que viriam em prejuízo dos trabalha-
dores. Ao mesmo tempo, ratificava o conjunto de lutas englobadas no lema 
eleitoral de 1982: Trabalho, Terra e Liberdade. 

O Manifesto dirigia-se, também, às tendências que não aceitavam a 
unidade partidária ou que agiam como “partidos dentro do Partido”. Seriam 
combatidas da mesma forma que os “liberais” e defensores dos desvios “par-
lamentaristas”. Essas correntes eram apontadas como “comandos paralelos”, 
“iluminados” ou vanguardistas que não se submetem ao coletivo partidário e 
tendem a auto-proclamação de representantes da classe trabalhadora. 

Ainda que o Manifesto tivesse um caráter excludente e centrista, pois 
apresentava contradições entre a linha de argumentação desenvolvida e os 
signatários – diversos parlamentares, dirigentes e até o prefeito de Diadema 
– não deixava de ser positiva sua reafirmação no PT, em suas origens e no
combate aos desvios parlamentares e às teses de “conciliação nacional” ou
de alianças com partidos burgueses.

Em breve, o episódio da ida ao Colégio Eleitoral irá demonstrar que o 
problema não era só no plano teórico ou das ideias. Mesmo com a posição 
partidária, vários parlamentares irão aceitar a tese da transição conservadora 
e pelo acordo das elites via eleição presidencial indireta através do Colégio 
Eleitoral formado pelos congressistas! 

A experiência dos “113” em SP não se transferiu automaticamente 
para os demais Estados. A lógica própria de cada um prevaleceu nas demais 
pré-convenções, mas aos poucos os “113” começam a dar corpo ao que se 
transformaria em “Articulação”.

Nos meses de julho, dias 23 e 24, e agosto, também nos dias 23 e 24, 
o DN voltou a reunir, sendo que o debate sobre conjuntura dominou as duas
reuniões sem que houvesse grandes avanços ou mudanças em relação ao 1o

semestre. Na reunião de julho destacou-se uma proposta de Apolônio de
Carvalho que fazia uma dura crítica a Plataforma eleitoral de 1982 por con-
siderá-la estreita, propondo claramente um “programa mínimo” que permi-
tisse a formação de “um governo democrático” com representação de um
leque de forças e classes sociais. Foi duramente criticado e isolado no mo-
mento das deliberações. A bandeira da luta pela Assembleia Constituinte foi
também derrotada.
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O balanço da paralisação nacional de 21 de julho apontava para o a-
poio ao projeto da CUT e de estimular ao máximo essa retomada da cena 
política pelos trabalhadores. 

A Executiva foi reformulada com novos companheiros pela dificul-
dade de alguns dos eleitos no Encontro Nacional não terem podido assumir 
plenamente suas funções. 

O aspecto negativo da reunião foi o balanço da imprensa: o Jornal 
dos Trabalhadores estava em situação falimentar, acumulando déficits e 
sem conseguir envolver e comprometer o conjunto do partido e mesmo de 
sua direção na importância de mantê-lo. 

No DN dos dias 23 e 24 de agosto, a resolução sobre conjuntura ela-
borada por uma comissão composta por Weffort, Perseu Abramo e José 
Ibrahim, a partir do debate no DN, incorpora a ideia da “derrubada da políti-
ca econômica e o fim do regime militar”.

O ano de 1983 é tão histórico para os trabalhadores brasileiros como 
foi 1980 com a fundação do PT. 

Em julho, o movimento sindical combativo faz sua primeira experi-
ência de paralisação nacional, já em plena crise do regime militar, que não 
conseguia mais impedir a existência de fato de uma centralização do movi-
mento sindical. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores pararam. Em todas as 
capitais e grandes cidades ocorreram manifestações, atos, passeatas, reve-
lando forte amadurecimento da luta sindical, coordenada nacionalmente. 

As experiências das Intersindicais (reuniões e articulação regional e 
nacional de dirigentes sindicais combativos) e das Conferências das Classes 
Trabalhadoras - CONCLAT (que reuniam representações dos sindicatos e 
também de oposições sindicais e de entidades pré-sindicais) darão origem a 
CUT. 

Em 26/28 de agosto de 1983, em São Bernardo do Campo, ocorre a 
fundação da Central Única dos Trabalhadores, sofrendo a oposição e o com-
bate dos pelegos, burocratas da estrutura sindical oficialista (Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT) e dos PCs que defendiam a coexistência com a 
estrutura oficial ou as articulações de cúpula, confederativas e pouco demo-
cráticas. 

Os números do CONCLAT/83 que deu origem à CUT foram impres-
sionantes, se comparados com a história do sindicalismo brasileiro, na maior 
parte da sua história atrelado ao Estado e sob influência política do populis-
mo varguista e do reformismo da esquerda brasileira. 

Entre sindicatos, associações, federações etc... participaram 912 enti-
dades e 5.059 delegados. O maior número estava entre os sindicatos urba-
nos, 355, e seus delegados, 2.262, e os sindicatos rurais somavam 310 enti-
dades e 1.658 delegados. Um destaque para o funcionalismo público que, 
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impedido de sindicalização, estava presente com 99 entidades e 483 delega-
dos. 

As bases dessas entidades somadas alcançavam um universo de 
12.192.000 trabalhadores. 

O papel do Partido para esse sucesso, para garantir a representação e 
implantação nacional da CUT foi decisivo e em contrapartida o PT aparecia 
para esses milhões de trabalhadores como uma alternativa político-partidária 
concreta para os próximos enfrentamentos. 

Em outubro, é marcada pela CUT uma greve geral contra os decretos 
2.036 e 2.045 que tratavam da política salarial. A rejeição desses decretos no 
Parlamento acabou levando a que fosse adiada a greve geral e o dia 25 de 
outubro fosse mais uma jornada de lutas e protestos contra o regime. 

Também em outubro, o DN reúne-se, novamente, e o debate gira em 
torno de um texto previamente preparado, “Projeto Alternativo do PT”, onde 
aparece, centralmente, a necessidade de uma ruptura com o regime militar, 
que na avaliação do documento “já não detinha mais, inteira e exclusi-
vamente, o poder político real no país”.

Abria-se um processo de disputa e os trabalhadores precisavam ter 
uma alternativa própria para a crise. Recomendava-se ao partido abrir a dis-
cussão sobre uma candidatura própria na campanha pelas eleições diretas 
para presidente, a bandeira da Constituinte na luta democrática e a fórmula 
de governo que devia encabeçar seu projeto alternativo. 

O DN orienta o Partido a fazer atos e manifestações pelas eleições di-
retas, buscando ampliar para isso um leque de alianças com outras forças, 
apesar de ter presente que no Congresso, as forças favoráveis a isso vacila-
vam ou temiam ir com a proposta para as ruas, buscando a mobilização po-
pular. Um dado complicava as manobras do regime: a perda de controle 
sobre o PDS e a quase certa vitória de Paulo Maluf na convenção desse Par-
tido. 

Enquanto isso, transcorriam as pré-convenções estaduais do PT e, em 
alguns casos, como no RGS são aprovadas teses pelas “Eleições Diretas”, 
pela convocação de uma “Assembleia Nacional Constituinte” e pela articu-
lação de uma “frente única dos trabalhadores” para fazer frente a crise do 
regime. No plano interno, apesar da disputa acirrada, pratica-se pela primeira 
vez em instâncias estaduais a plena proporcionalidade no Diretório e na 
Executiva, provando que isso era possível e fortalecia a unidade partidária 
ao invés de paralisar a direção como era apregoado. 

No mesmo dia da pré-convenção gaúcha, 27 de novembro, o PT e 
outros partidos chamam o primeiro comício pela campanha das Diretas Já.
Os demais  partidos ainda  não acreditam na mobilização.  O comício reúne 
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em torno de 15 mil pessoas na frente do estádio do Pacaembú, em SP. Prati-
camente, só o PT empenhou-se na organização e mobilização do ato. 

Aos poucos, a oposição liberal e pequeno-burguesa assumia a luta 
pelas Diretas Já como o enfrentamento central ao regime militar. Os comí-
cios nas grandes cidades e capitais tomavam um caráter de avalanche cres-
cente, envolvendo também, o PMDB, o PDT e os partidos comunistas que 
começavam a assumir feição própria e ocupação de um espaço legal de or-
ganização. 

No dia 25 de janeiro de 1984, 300 mil pessoas lotam a praça da Sé no 
primeiro comício unitário que iria desencadear mobilizações em todo o país 
na campanha das Diretas. 

Em torno de cinco milhões de pessoas participam nos grandes atos 
públicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Sal-
vador, Recife e Fortaleza e dezenas de outras cidades do país. Ao longo de 
janeiro, fevereiro e março sucedem-se em todo o país manifestações quase 
diárias pelas Diretas. A UNE e a CUT preparam paralisação nacional no dia 
da votação. 

8. O III Encontro Nacional do PT e a Democracia Interna

De 6 a 8 de abril de 1984, o PT realiza seu III Encontro Nacional, no 
Pampa Palace Hotel, em São Bernardo do Campo. Foram credenciados cer-
ca de 290 delegados. Um para cada mil filiados e mais os delegados oficiais 
(12 em SP e 2 nos demais Estados). Os membros da Executiva anterior e os 
deputados federais foram considerados delegados natos. Ausentes três Esta-
dos: Alagoas, Pernambuco e Pará. 

Quatro conjuntos de teses serviram de base para o debate: a) “Por um 
PT de Massas” assinada por Lula, Jacó Bittar, Olivio Dutra, José Dirceu, 
Devanir Ribeiro e outros; b) “O PT na Direção da Luta” assinada por Virgi-
lio Guimarães, Raul Pont, Antonio Jorge de Almeida, Joaquim Soriano, 
Flávio Andrade, Ronaldo Barbosa e outros; c) “Pelo Fim do Regime Mili-
tar” assinada por Ivan Valente, José Genoíno, Paulo de Tarso Carneiro; d)
“A Ruptura Popular: O Projeto Político do PT” assinada por Bruno Mara-
nhão, Edival Passos, Augusto de Franco e Vitório Sorotiuk.

O III Encontro foi marcado por um duro enfrentamento entre a arti-
culação recém-formada dos “113” e o conjunto dos grupos de esquerda. No 
debate das teses, a polarização de Lula e José Dirceu contra as correntes
sobre a construção do PT acabou determinando a fusão de várias teses em 
apenas duas chapas no momento da eleição da nova Direção. 
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O PT, no entanto, estava coeso e largamente majoritário na aprovação 
do boicote ao Colégio Eleitoral, independente do resultado que teria a vota-
ção da Emenda Constitucional sobre as eleições diretas no Congresso. 

Nas teses gerais, a grande polêmica era a concepção sobre o poder de 
Estado e como enfrentá-lo. Para a minoria, as teses majoritárias significa-
vam, nesse aspecto, um retrocesso às definições da Plataforma Eleitoral de 
1982.

O Encontro aprovou o Regimento Interno que já vinha, parcialmente, 
sendo aplicado pelo partido e que substitui, de fato, os Estatutos impostos 
pela Lei Orgânica dos Partidos. 

O Regimento Interno consagra a figura do núcleo como o elemento 
básico da organização partidária, superava a LOPP em vários aspectos de-
mocráticos, como a garantia de direito de representação nas instâncias de 
direção do Partido às chapas que nos Encontros (Convenções) alcançassem o 
mínimo de 10% dos votos. Igualmente, nos critérios de representação às 
Convenções Estaduais e Nacional, o Regimento Interno democratizava uma 
representação que a LOPP limitava em função dos votos que o Partido fazia 
em cada município. Pelo Regimento Interno, combinam-se critérios de filia-
ção, tamanho dos municípios, contribuição financeira ao Partido e outros, 
tornando a representação mais real e menos determinada pelo voto eleitoral. 

A eleição do 2o Diretório Nacional do partido já ocorreu à luz desses 
critérios, mas a Comissão Executiva Nacional e as Comissões Executivas 
Estaduais ainda continuavam sendo formadas exclusivamente pela posição 
majoritária. Esse debate ainda se manterá até o 7o Encontro, quando o direito 
de representação proporcional também será garantido ao nível das Comis-
sões Executivas. 

Essa discussão ensejou a retomada do clássico debate sobre partido 
de massas versus partido de quadros, que normalmente aparecia deslocado e 
estabelecia uma falsa polêmica, pois tanto na articulação dos “113” e na 
esquerda haviam defensores do PT como partido mesmo e em ambas posi-
ções contrárias, ainda que por razões diferentes. 

A principal polarização residia na concepção de que o Partido, por 
suas origens e pela necessidade de estimulador da organização da sociedade 
civil deve ser apenas uma “expressão dos movimentos sociais” e não desem-
penhar um papel de organizador e de dirigente na sociedade. 

A polarização em duas chapas levou ao seguinte resultado: “Por um 
PT de Massas” – 179 votos e a chapa “O PT se Constrói na Luta” obteve 93 
votos. Desta forma, a posição majoritária elegeu 32 efetivos e 11 suplentes e 
a chapa minoritária 17 efetivos e 6 suplentes, ao Diretório Nacional. 

A composição do DN passou a ser a seguinte: Titulares: Luis Inácio 
(Lula) da Silva (SP), Jacó Bittar (SP), Francisco Weffort (SP), Olivio Dutra 
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(RS), Luis Dulci (MG), Luis Eduardo Greenhalgh (SP), Perseu Abramo
(SP), Apolônio de Carvalho (RJ), Djalma Bom (SP), Eurides Mescolotto 
(SC), Freitas Diniz (MA), Geraldo Pestana (PA), Devanir Ribeiro (SP), A-
loisio Nogueira de Melo (AM), Josimar Mello (SP), Antonio José (PI), Pau-
lo Azevedo (SP), Hélio Bicudo (SP), Clóvis Ilgenfritz (RS), Paulo Delgado 
(MG), Perly Cipriano (ES), Paulo Rubens (PE), Manoel Pinto (AP), Learce 
Glória (MG), Márcio Garcia (MG), Abrahim Farhat (AC), Abdias (RJ), 
Izabel Picaluga (RJ), Gilvan Rocha (CE), Gilney Amorim (MT), Gilberto 
Carvalho (PR), José Neumar (RO), Marcelo Bonfim (SP), Virgilio Guima-
rães (MG), Ivan Valente (SP), Bruno Maranhão (PE), Antonio Neiva (RJ),
Jorge Almeida (BA), José Genoino (SP), Augusto de Franco (GO), Raul 
Pont (RS), Manoel Isaias (PR), Pereirinha (SP), Paulo de Tarso Carneiro 
(RS), Edival Passos (BA), Joaquim Soriano (RJ), Flávio Andrade (SP), Der-
ly Pereira (PB), Rubens Lemos (RN) e Airton Soares (SP) - Líder da Banca-
da. 

Suplentes: Athos Pereira (GO), José Dirceu (SP), Rui Falcão (SP), 
Moisés (SP), Paulo Tadeu (MG), Geci Prates (RS) Ronaldo Barbosa (PB), 
Selvino Heck (RS), Roberto Lajolo (SP) Geraldo Cândido (RJ), Garcia 
(SC), Germinio (BA), Cândido Vacarezza (SP), Arlete Sampaio (DF), Luis 
Arnaldo (RJ), Benedito Moreira (SP), Francisco Morbeck (DF), Armando 
Rollemberg (DF). 

A Comissão Executiva foi eleita na próxima reunião do DN e ficou 
assim constituída: Presidente – Lula, 1o Vice – Jacó Bittar, 2o Vice – Apolô-
nio de Carvalho, 3o Vice – Djalma Bom; Secretário-Geral – Francisco Wef-
fort, 1o Secretário – Freitas Diniz, 2o Secretário – Azevedo, 1o Tesoureiro –
Clóvis Ilgenfritz, 2o Tesoureiro – Hélio Bicudo e o Líder da Bancada – Air-
ton Soares. Vogais: Olívio Dutra, Perly Cipriano, Luis Dulci e Eurides Mes-
colotto. Suplentes: Perseu Abramo, Geraldo Pestana, Antonio José, Paulo 
Delgado e Izabel Picaluga. A reunião do DN que elegeu a Executiva Nacio-
nal ocorreu em 6 e 7 de maio de 84, na Assembleia Legislativa de SP. O DN 
aprovou uma estratégia de luta pelas Diretas combinando com um conjunto 
de reivindicações econômicas e sociais que buscassem ampliar o campo de 
alianças com as bases da sociedade. Era previsível naquele momento que a 
totalidade dos Partidos, mesmo os clandestinos PCB e PC do B, iriam apoiar 
a ida ao Colégio Eleitoral e aceitar a transição conservadora. 

O ponto mais polêmico, no entanto, foi a questão da Comissão Exe-
cutiva Nacional, pois a minoria que fizera 34% do DN cobrava uma partici-
pação na direção executiva do partido. A articulação dos “113”, no entanto, 
foi inflexível, negando seu próprio discurso crítico às tendências porque 
praticavam o centralismo prévio as decisões do PT. 
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Apesar de posições favoráveis à proporcionalidade de Jacó Bittar, 
Weffort e Olívio Dutra, os “113” fecharam questão e a Executiva foi com-
posta de maneira monolítica, sem nenhum representante da minoria. 

Alguns dias após o III Encontro, decidia-se em Brasília a emenda 
constitucional pelas eleições diretas.

Em 25 de abril de 1984, o Congresso Nacional dominado pela Direi-
ta, pelos liberais conservadores e as correntes fisiológicas do PMDB derro-
taram a Emenda Constitucional das Diretas Já. Apesar da derrota da emenda 
constitucional, o PT capitalizou orgânica e politicamente no movimento de 
massas pela coerência de sua luta pela democracia e pelas eleições diretas. 
Em 23 de maio, a bancada federal em nota pública afirma que cumprirá as 
decisões do PT de não ir ao Colégio Eleitoral e não participar de nenhuma 
negociação que prive o povo de seu direito à Eleição Direta. Todos os mem-
bros da bancada assinaram a nota. 

Na mesma época, dezenas de deputados e senadores do PMDB e PDT 
publicaram também um abaixo assinado, afirmando o repúdio ao Colégio 
Eleitoral e assumindo o compromisso de não participar dele. Essa postura 
será desmentida pelos fatos, pois com o esgotamento dos prazos para registro 
de candidatos e a lógica crescente da negociação todos acabarão aderindo a 
tese da ida ao Colégio Eleitoral e da eleição de Tancredo Neves. 

O encaminhamento da tática, no entanto, não era tranquilo, pois 
mesmo dentro da Direção Nacional havia divergências. Estas afloraram na 
reunião do DN de 2 e 3 de junho de 1984 realizada em Brasília, simultanea-
mente com a Convenção oficial para legalizar os resultados do III Encontro. 

A proposta de Franco Montoro (PMDB) de uma candidatura única 
das oposições adquiria simpatias entre alguns dirigentes do PT desde que 
isso fosse condicionado a que todos os partidos oposicionistas assumissem o 
compromisso de continuar a luta pelas diretas e não irem ao Colégio Eleito-
ral. O PT apresentava ainda uma plataforma de 10 pontos que seriam negoci-
ados para o apoio a essa candidatura. 

A posição encontrou defensores além de Weffort e Airton Soares. Lu-
la também simpatizava com a ideia. Várias propostas surgiram e a votação 
acabou afunilando em duas: a de Perseu Abramo, apoiado por grande parte 
da minoria do DN e setores dos “113” e a proposta de Rui Falcão. A primei-
ra, recusava de plano a possibilidade de uma candidatura única. O PT deve-
ria rejeitá-la e isso só enfraquecia a luta contra o regime. A segunda, manti-
nha que nesse momento a luta deveria ser pelas Diretas, retomar as mobiliza-
ções e conquistadas as Eleições Diretas uma convenção extraordinária deci-
diria sobre candidaturas ou não. 

Em votação as propostas, o DN dividiu-se e ficou empatado em 24 a 
24 votos. O empate acabou transferindo para o próximo DN a decisão sobre 
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candidatura. Até lá, reafirmava-se as Diretas Já. O PT não participará do 
Colégio Eleitoral e irá boicotá-lo de todas as formas possíveis. Nos movi-
mentos sociais, a plataforma de lutas dos 10 pontos aprovada nos dias 5 e 6 
de maio em SP seria o instrumento privilegiado para as mobilizações. 

Um mês depois, no Rio de Janeiro, em 7 de julho o DN aprova a re-
jeição à ideia de candidatura única. A conjuntura e o comportamento do 
PMDB resolveram o impasse petista em Brasília. Tancredo Neves lançou-se 
candidato para disputar com Maluf no Colégio Eleitoral e punha por terra o 
apoio desses setores para continuar a luta pelas diretas de forma consequente 
e apostando nas mobilizações. As oposições liberais rumavam para a concili-
ação no Colégio Eleitoral. 

Em 12 de julho, nova greve geral convocada pela CUT adquire di-
mensão e repercussão nacional. 

Em 24/26 de agosto, em São Bernardo do Campo ocorre o 1o Con-
gresso da CUT (CONCUT). 937 entidades e 5.222 delegados, representando 
mais de 11,5 milhões de trabalhadores davam legitimidade ao 1o Congresso 
da CUT, que manteve a luta pelas diretas e o boicote ao Colégio Eleitoral. 

Derrotada a emenda Dante de Oliveira (Diretas Já), o PMDB, capita-
neado por Tancredo Neves e Ulysses Guimarães, acorda com os militares a 
“transição conservadora” através da eleição indireta via Colégio Eleitoral 
do Congresso Nacional, ilegítimo, fraudado e de costas para a vontade popu-
lar demonstrada na campanha mais massiva da história política do país até 
então. 

Ulysses, Tancredo, Sarney e outros negociam com os militares a elei-
ção de Tancredo Neves contra o candidato do PDS, Paulo Maluf, em troca de 
uma transição sem punição aos torturadores, sem processos contra os milita-
res, sem esclarecimentos e ação judicial das centenas de assassinatos cometi-
dos pelo regime militar. 

O PT viveu neste período um de seus testes mais duros pois entre al-
guns de seus dirigentes e parlamentares defende-se o apoio ao Colégio Elei-
toral e a candidatura de Tancredo Neves como saída de transição. 

O Diretório Nacional reuniu em São Paulo nos dias 20 e 21 de outu-
bro. Reafirma a posição de não ida ao Colégio Eleitoral e os deputados que 
discordam da posição exigem uma consulta a todo o Partido. Apesar da difi-
culdade em realizar Encontros em todo o país e a evidente legitimidade da 
decisão do DN na base do Partido, o recurso foi acatado e o PT lançou-se 
numa consulta nacional. 

Três propostas circularam e foram debatidas em todos os Encontros 
Municipais e Estaduais. A proposta do DN de que o PT não deveria ir ao 
Colégio Eleitoral e denunciá-lo, uma segunda posição defendida por alguns 
dirigentes de que o Partido deveria condicionar sua presença e voto a um 
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conjunto de pontos programáticos com os quais Tancredo e Sarney se com-
prometessem e a terceira posição, de ida ao Colégio Eleitoral e de votar em 
Tancredo como o mal menor, para garantir a vitória sobre Paulo Maluf 
(PDS). 

O Boletim Nacional no 8, de novembro de 84, convoca o DN e publi-
ca as três posições, a primeira, da Comissão Executiva Nacional redigida por 
Rui Falcão, a segunda, de negociar um acordo programático assinado por 
Paul Singer e a terceira, “ir ao Colégio para votar contra o fascismo’’, assi-
nada por Airton Soares, da bancada federal e Marco Aurélio Ribeiro, depu-
tado estadual de SP. Os Diretórios Regionais reproduziram aos milhares as 
propostas. 

A consulta nacional, quase plebiscitária, no Partido envolvendo cen-
tenas de Diretórios Municipais consolidava uma prática e um respeito ao 
conjunto do Partido que não tinha paralelo na história política brasileira. O 
PT mostrava que era, efetivamente, diferente. 

A primeira proposta de não ida ao Colégio Eleitoral alcançou 85% 
dos votos em todo o País. A posição de voto em Tancredo – Sarney não che-
gou aos 5% dos votos. Mesmo assim, 3 deputados federais manterão a posi-
ção e serão desligados do partido: Airton Soares, Beth Mendes e José Eudes. 

O fato adquiriu uma repercussão considerável pois a posição do par-
tido foi considerada dura, inflexível, sectária, intransigente e, para muitos, 
suicida pois o partido tinha apenas 8 deputados federais e afasta 3 deles. 

Para o Partido, no entanto, o resultado revelava um método, uma 
concepção distinta de construção partidária e de respeito às decisões demo-
cráticas do partido. Quem tinha razão, os deputados que entraram com recur-
so ao Diretório Nacional, forçaram um posicionamento do Partido, para 
depois desrespeitá-lo? Ou o sentimento da base que desejava ver em seus 
representantes o fiel compromisso com aquilo que o conjunto, a grande mai-
oria, esperava do PT? 

O crescimento e os resultados orgânicos e eleitorais futuros do parti-
do provaram que era melhor e mais correto estar sintonizado com a vontade 
da maioria do povo trabalhador de que apostar na pragmática visão de que 
tínhamos que garantir o “menos ruim”, como se o jogo já não estivesse com 
as cartas marcadas. 

A posição de não ir ao Colégio Eleitoral, não regulamentá-lo e, por-
tanto, ousar criar um fato político importante no fim do Governo Figueiredo 
não era uma aventura, mas uma proposta que iria permitir qualquer processo 
constituinte futuro ocorrer em situação completamente diferente do que aca-
bou acontecendo com a transição conservadora de Tancredo – Sarney. 

Sem regulamentação do Colégio, para o que a direita sozinha não 
possuía votos, o término do Governo Figueiredo levaria a um governo provi-
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sório com o presidente da Câmara, que poderia chamar uma Constituinte em 
outras circunstâncias do que acabou acontecendo. 

O Encontro Extraordinário, realizado em Diadema (SP), nos dias 12 e 
13 de janeiro de 1985, já então a única prefeitura administrada pelo PT, além 
de ratificar a posição sobre o Colégio Eleitoral, aprova pela primeira vez a 
proposta de incorporar a bandeira da Assembleia Nacional Constituinte. O
PT aprofunda a compreensão já iniciada na campanha das Diretas. Já sobre o 
papel da luta democrática, supera uma postura doutrinária e economicista 
que o identificava até então. A incorporação da bandeira da Constituinte 
forçou o Partido a dar uma dimensão a suas lutas muito mais abrangente, 
complexa e exigente no plano político-programático. 

Em 15 de janeiro, Tancredo Neves é eleito, via Colégio Eleitoral, 
Presidente da República, mas adoece e acaba – numa ironia da história –
sendo substituído por José Sarney, que comandara a luta contra as diretas e 
fora presidente do PDS. Era o resultado da política de conciliação da Aliança 
Democrática. 

O PT foi o único partido a não ir ao Colégio Eleitoral e denunciá-lo, 
desde o primeiro momento, como ilegítimo e expressão da transição conser-
vadora negociada com os militares. 

Na reunião do DN de 9 e 10 de março de 1985, realizada na Câmara 
Municipal de São Paulo, o Partido assume plenamente a bandeira da Assem-
bleia Constituinte já aprovada indicativamente no Encontro Nacional de Dia-
dema. O Boletim Nacional no 9, de março de 1985 já estampava o título “A 
Constituinte que Queremos”, livre, democrática, soberana unicameral e que 
funcionasse paralela ao Congresso sem tutela do Executivo ou do Congresso. 
Para isso era necessário remover o “entulho autoritário” como pré-requisito 
da Constituinte: revogação da Lei de Segurança Nacional, fim da lei Falcão, 
fim das “salvaguardas institucionais”, plena autonomia sindical e plena li-
berdade de organização partidária, igualdade na propaganda eleitoral, pro-
porcionalidade de representação política idêntica para todos os estados, re-
vogação do voto distrital e outras medidas. 

Nesta reunião, um recurso da Executiva Nacional sobre o desligamen-
to dos deputados que foram ao Colégio Eleitoral foi aprovado em Diadema. 

Por maioria, o DN decidiu suspender a medida até o recurso ser apre-
ciado em um próximo Encontro Nacional onde se estabeleceria uma política 
mais definida sobre as relações bancada e Partido e sobre a disciplina inter-
na. A decisão entretanto, não impediu que os parlamentares se afastassem do 
Partido: antes mesmo de um novo Encontro, os três acabaram se afastando. 

Sobre as eleições das prefeituras de capitais, o DN não chegou a votar 
uma resolução, mas um conjunto de medidas para que fossem minimamente 
democráticas: extensão para os municípios considerados áreas de segurança, 
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fim das sublegendas, eleições em dois turnos, possibilidade de alianças e 
coligações e a luta pela autonomia política do Distrito Federal. 

Não foi traçada uma política de alianças, mas a ideia era o fortaleci-
mento do Partido, transformar a campanha num instrumento de politização e 
dos temas nacionais como a Constituinte. 

Nesta reunião do DN foram anunciadas e realizadas várias adesões 
importantes ao PT. Um grupo de dirigentes sindicais da Oposição Sindical 
Metalúrgica de SP que disputara as eleições contra Joaquim Andrade “Joa-
quinzão” ingressou no Partido. Parlamentares e militantes da Tendência 
Popular do PMDB, como a Deputada Estadual Maria Luiza Fontenelle, os 
Vereadores de Santa Maria (RS), Marcos Rolim e Luiz Roberto do Monte, o 
Vereador Humberto Cunha, de Belém do Pará e dezenas de militantes liga-
dos ao PRC (Partido Revolucionário Comunista) abandonaram o PMDB e 
filiaram-se ao PT. 

Em maio, nos dias 17 a 19, novamente em Diadema o PT realizou seu 
1o Encontro Nacional Sindical, com a presença de quase 100 delegados elei-
tos em Encontros Estaduais. As orientações aprovadas, ainda que sem caráter 
deliberativo, pois isso competia ao conjunto do Partido, consolidavam um 
conjunto de orientações importantes para a ação sindical petista: contra a 
unicidade imposta pelo Estado, pela extinção completa do Título V da CLT, 
a independência sindical dos partidos e do Estado, o fim do imposto sindical, 
a luta contra o peleguismo e as burocracias sindicais da CLT, lutar pela sin-
dicalização massiva dos trabalhadores e o fortalecimento da construção da 
CUT. 

Era um salto positivo na construção orgânica do PT e algo que não se 
conseguia realizar em outras frentes de massa como a estudantil ou no traba-
lho comunitário. 

O governo devolvera às capitais e aos municípios considerados “áreas 
de segurança” o direito de eleger o Prefeito, para tentar neutralizar a luta 
democrática e diminuir o impacto de golpe dado na vontade popular com a 
eleição indireta via Colégio Eleitoral. 

Durante o regime militar as capitais e os municípios considerados “á-
reas de segurança” – critério arbitrário criado pela ditadura tiveram sonegado 
seu direito democrático de escolha, através de eleição de seus prefeitos. As 
indicações partiam da Presidência da República e, no caso das capitais, havia 
o referendo indireto através das Assembleias Legislativas.

Esse processo eleitoral de 1985 dividiu o PT em várias capitais em 
torno de duas táticas: aliar-se aos partidos tipo PMDB e PDT devido à derro-
ta de 1982 e a debilidade do Partido para enfrentar uma eleição nacional ou 
reafirmar o PT, manter sua independência de classe e retomar a perspectiva 
de afirmação que animara o PT a disputar as eleições gerais de 1982. 
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A ausência de uma tática nacional unificada revelava um equívoco da 
direção nacional pois a questão não era menor ou de decisão regionalizada. 
A derrota eleitoral em 1982 dificultava uma avaliação correta de manter a 
linha estratégica de independência de classe num processo que envolvia 
todas as capitais do País e outras grandes cidades. A base do Partido, mais 
uma vez, mantinha o rumo classista do PT, pois em algumas capitais onde 
apareceram propostas de coligações ou subordinações ao PMDB e ao PDT, a 
maioria dos convencionais nas capitais manteve a política de fortalecimento 
do PT; a disputa em Belo Horizonte acabou ocasionando o afastamento do 
Deputado Estadual João Batista Mares Guia para o PMDB. 

O debate foi diferenciado em cada região e ocorria conforme a rela-
ção de forças em cada capital, mas a tática que prevaleceu foi a segunda: de 
afirmação do partido, de lançamento de candidatos próprios em quase todas 
as capitais e na maioria dos municípios denominados “áreas de segurança 
nacional”.

O Partido disputou eleições em quase 60 municípios (23 capitais e 
municípios “áreas de segurança”). Em 28 destes municípios o PT alcançou a 
terceira colocação e em 16 municípios foi o 4o Partido mais votado. 

Disputaram essas eleições nas capitais os seguintes companheiros: 
Aracaju – Marcelo Deda; Belém – Humberto Cunha; Belo Horizonte – Virgí-
lio Guimarães; Cuiabá – Wanderlei Pignati; Curitiba – Edésio Passos; Floria-
nópolis – Jorge Lorenzetti; Fortaleza – Maria Luiza Fontenelle; Goiânia –
Darci Acorsi; João Pessoa – Walderley Caixe; Macapá – Manuel Pinto; Ma-
ceió – Reinaldo Silva; Manaus – Aloysio Nogueira de Melo; Porto Alegre –
Raul Pont; Porto Velho – José Neumar; Teresina – Antonio José; Rio Branco 
– Raimundo de Freitas; Rio de Janeiro – Wilson Farias; Recife – Bruno Ma-
ranhão; Salvador – Antonio Jorge de Almeida; São Luís – Luiz Soares; São
Paulo – Eduardo Suplicy e Vitória – Victor Buaiz.

A grande surpresa veio do Nordeste. Em Fortaleza, capital do Ceará, 
o Partido venceu a eleição com uma candidata mulher, Maria Luiza Fonte-
nelle, derrotando os tradicionais “coronéis” da política cearense. Em outras
duas capitais, Aracaju (SE) e Vitória (ES) o PT alcançou o 2o lugar. O mes-
mo ocorreu em Goiânia (GO) onde só a fraude impediu a vitória petista.

Considerando apenas as capitais, estes foram os números das eleições 
de 1985: 

PMDB — 4.165.000 votos PFL — 1.107.000 votos 
PTB —     1.810.000 votos PDS — 536.000 votos 
PDT — 1.776.000 votos PCB — 59.800 votos 
PT —      1.492.000 votos 
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O resultado revigorou o Partido, dando-lhe um novo impulso, com 
milhares de novas adesões e já numa perspectiva de que em 1986 daríamos 
um grande salto. 

O PT demonstrava que seu crescimento estava vinculado às suas teses 
que o singularizavam nas forças de esquerda e já ensaiava uma capacidade 
de hegemonizar outros setores sociais que não estavam na sua origem. 

As posições de independência de classe, a não ida ao Colégio Eleito-
ral, a construção da Central Sindical e o crescimento da proposta de uma 
Assembleia Constituinte livre e soberana, como alternativa global à transição 
conservadora do regime, mostravam seu acerto. 

Sustentado pelo PMDB e setores do PFL, o Governo Sarney parte pa-
ra uma ofensiva visando consolidar o acordo conservador e em fevereiro de 
1986, com Dilson Funaro no comando da política econômica, é lançado o 
Plano Cruzado. 

9. O IV Encontro Nacional do PT

Os meses de março, abril e maio foram dominados pelo impacto da 
reforma monetária (Decreto-Lei no 2.283/86). O congelamento de preços e a 
retomada dos investimentos deram ao governo credibilidade e apoio popular. 

O Boletim Nacional no 17, março de 1986 afirmava em sua capa: “O 
“Pacotão” da reforma monetária cria as condições para a retomada dos in-
vestimentos e a continuidade do pagamento da dívida externa. Mas quem 
paga a conta são, mais uma vez, os trabalhadores. O “pacotão” arrocha salá-
rios e nega as grandes lutas pela redução da jornada de trabalho, pela reposi-
ção das perdas salariais e pela valorização do miserável salário mínimo. 
Num primeiro momento, o governo conseguiu isolar a esquerda e imobilizar 
os sindicatos. Graças ao congelamento dos preços, bandeira que tomou de 
nossas mãos, conseguiu o apoio popular. Venceu a primeira fase de sua o-
fensiva planejada para avançar até as eleições e a Constituinte.”.

A reforma monetária tinha um objetivo claro: garantir que o governo 
e a burguesia assegurassem o controle da transição conservadora. Garantir, 
também, a continuidade das perdas que os assalariados vinham sofrendo 
com a inflação e que estavam sendo alvo de uma crescente contestação por 
parte do movimento sindical. Em 1985, 6,5 milhões de trabalhadores parali-
saram ao longo do ano na luta contra o arrocho. 

As medidas visavam também reverter o quadro de desgaste do Go-
verno Sarney e de desagregação da Aliança Democrática. O congelamento 
dos preços e a retomada temporária dos investimentos fizeram com que o 
Plano ganhasse apoio popular, atraísse até setores de esquerda para o apoio a 



59

Sarney e fez atrasar a reação do Partido dos Trabalhadores sobre as medidas 
tomadas pelo governo. 

O Diretório Nacional do PT, reunido em 1o e 2 de março, em SP as-
sume uma clara oposição às medidas ainda que o Programa Nacional em 
cadeia de rádio e televisão tenha refletido algumas ambiguidades ao entrar 
na análise de pontos positivos (congelamento) e negativos (arrocho e perdas 
salariais antigas). 

A reunião da direção nacional da CUT, realizada uma semana depois 
em Brasília, apontava também para um enfrentamento global ao Decreto-Lei 
n° 2.283/86. 

Enquanto enfrentava o “Plano Cruzado”, o Partido fazia também no-
va campanha de filiação em todo o País. Em São Paulo 18 vereadores do 
interior do Estado ingressavam no PT. Vários dirigentes sindicais e persona-
lidades conhecidas nacionalmente também vieram engrossar as fileiras petis-
tas: Lúcio Bellantani (metalúrgico), Gilda Graciano (advogada), Carluchio 
Castanha Jr. (metalúrgico), Antônio Galdino (dirigente de aposentados), 
Max Altman, Samuel MacDowell, Lia Junqueira (advogados), Arnaldo Fer-
reira Santos (médico e vereador). No RS, Paulo Renato Paim, Secretário-
Geral da CUT e Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas tam-
bém ingressou no Partido. 

Por iniciativa da Comissão Executiva Nacional, abre-se um debate no 
interior do Partido sobre um projeto para a Constituinte. Um anteprojeto 
elaborado por Fábio Comparato e um conjunto de advogados e sociólogos 
vinculados ao PT serviria de referência para a discussão no interior do Parti-
do.

Nessa época, nos meses de abril e julho de 1986, o PT viveu momen-
tos difíceis, mas educativos e ilustradores sobre o relacionamento com a 
imprensa e a repressão policial. 

Em abril, alguns filiados ao Partido envolveram-se em um assalto a 
um banco em Salvador (BA). Apesar do imediato repúdio da direção parti-
dária a essa atitude e a rápida abertura de uma Comissão de Ética para ex-
pulsão desses filiados, pois o PT não aceitava tais ações, a ofensiva anti PT 
e antissocialista desencadeada pela imprensa visando atingir o Partido foi 
impressionante e de um preconceito e parcialidade cujo objetivo não era 
esclarecer o ocorrido e punir os culpados, mas desencadear uma campanha 
nacional contra o Partido. 

Em julho foi a vez do massacre de Leme, onde a repressão da Polícia 
Militar de São Paulo a uma greve dos canavieiros matou duas pessoas e 
feriu dezenas. A presença de vários dirigentes e parlamentares petistas, em 
defesa e solidariedade aos trabalhadores desencadeou verdadeira campanha 
de calúnias contra o Partido. Nos dias subsequentes, as versões mais absur-
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das foram difundidas pela grande imprensa. O então Ministro Paulo Bros-
sard responsabilizou, pela TV, o Partido como responsável pelas mortes 
num momento em que nem o inquérito policial havia sido instaurado. Al-
guns anos depois, sem nenhum alarde, ficou provado que os tiros e as mor-
tes foram de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar de São Paulo. 

Para o PT não era surpresa essa campanha orquestrada da grande im-
prensa e da “Nova República” de Sarney, afinal, em 19 de maio, o assassi-
nato do Padre Jósimo Tavares em Imperatriz do Maranhão, filiado e militan-
te do PT junto aos trabalhadores sem terra e posseiros também não desperta-
ra qualquer ação mais eficaz por parte do governo estadual ou do Planalto. 
Mesmo com toda a evidência de que o mandante era um vereador do 
PMDB. 

Com preparação prévia em todos os estados, o PT organiza seu IV 
Encontro Nacional. Milhares de filiados em todo o País elegeram os 334 
delegados à convenção. Realizado entre 30/5 e 1o/6 de 1986, no Hotel Da-
núbio em São Paulo, o IV Encontro Nacional elegeu o 3o Diretório Nacional 
e foi um dos congressos do Partido onde maior foi a pauta de discussão 
política buscando armar o Partido para a luta política e para o avanço de sua 
coesão e unidade programáticas. 

Entre as Resoluções aprovadas estavam: o Estágio de Desenvolvi-
mento Capitalista no Brasil e Perspectivas de Transformações na Direção do 
Socialismo. 

Pela primeira vez, foi aprovada uma resolução de Linha Sindical do 
PT, revelando uma busca de unidade de ação maior na prática sindical e 
uma procura de ação conjunta no interior da CUT. Foram reafirmados os 
princípios de luta contra o atrelamento do Sindicato ao Estado, pela liberda-
de e autonomia sindical conforme a Resolução 1987 da Organização Inter-
nacional do Trabalho e pelo fortalecimento da CUT. 

Refletindo uma série de divergências sobre o momento político, a 
questão da Constituinte e a representação das tendências nas instâncias exe-
cutivas do Partido, inscreveram-se duas chapas para a disputa do novo Dire-
tório Nacional. A chapa da Articulação, “Uma Proposta Programática, de 
Massas e Socialistas para o PT” recebeu 226 votos – 72,2% dos votos váli-
dos – e a chapa organizada por correntes minoritárias fez 87 votos – 27,8% 
dos votos válidos – o DN foi composto por 56 membros da chapa vencedora 
e 22 membros das minorias. Lula foi reconduzido à Presidência do Partido. 
Apesar dos 27,8% dos votos, as minorias ficaram alijadas da Executiva Na-
cional, composta mais uma vez exclusivamente, pela posição majoritária. 

Na 1a reunião do DN, em São Paulo em 21/22 de junho foi indicada a 
nova Comissão Executiva Nacional: Presidente – Lula: 1o Vice – Jacó Bittar; 
2o Vice – Apolônio de Carvalho; 3o Vice – Djalma Bom; Secretário-Geral –
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Francisco Weffort; 1o Secretário – Luís Dulci; 2o Secretário – Paulo Azeve-
do; Tesoureiro-Geral – Clóvis Ilgenfritz; 1o Tesoureiro – Hélio Bicudo; 2o

Vogal – Eurides Mescolotto; 3o Vogal – Luís Eduardo Greennhalg; 4o Vogal 
– Perseu Abramo. Suplentes: Geraldo Pestana, Paulo Delgado, Wladimir
Pomar, Luiza Erundina e José Dirceu.

Internamente, o Encontro aprovou também um Plano de Ação Política 
e Organizativa 86/88 e um novo “Documento Eleitoral Básico”, versão a-
primorada da antiga “Carta Eleitoral” onde se estabelecem critérios e com-
promissos com as candidaturas, os mandatos, a relação com o Partido. Foi 
aprovada resolução desautorizando e negando coligações com os Partidos 
comprometidos com a “Nova República”, principalmente os casos da Bahia 
e Pernambuco, onde o PT regional tirara apoio a Waldir Pires e Miguel Ar-
raes. 

A eleição geral de 15 de novembro apresentava novos casuísmos. O 
voto vinculado de 1982 acabou. Não conseguiria impedir o PT. Agora, a 
eleição seria apenas para deputados estaduais e federais, senadores e gover-
nadores de Estado. Os mandatos municipais foram prorrogados por mais 2 
anos, com os mesmos argumentos que anteriormente haviam servido para 
unificar e vincular o voto... 

Aprova-se também, a necessidade de combater a visão de transformar 
a eleição de 1986 em um Congresso Constituinte, com senadores e deputa-
dos, eleitos com critérios distintos e com uma brutal desproporcionalidade 
entre os estados na representação da cidadania, herdados do regime militar. 

A perspectiva de uma constituinte democrática, soberana, com man-
dato exclusivo era combatida pelos conservadores e pelo PMDB que se 
transformara no herdeiro da resistência à ditadura e utilizava-se desse capital 
político para trair o aprofundamento da luta democrática. 

Dificilmente o PT teria condições de reverter esses processos, como 
aliás não teve, e as esperanças de uma Assembleia Constituinte soberana 
rapidamente ruirão sob o resultado do maior estelionato eleitoral já praticado 
no País. O Plano Cruzado será sustentado artificialmente até as eleições para 
que o PMDB colhesse uma vitória consagrada. 

Ainda em agosto, realiza-se o II Concut, no Rio de Janeiro. Mesmo 
com as dificuldades conjunturais de maior respaldo ao Governo Sarney, o II 
Congresso consolida a CUT como principal Central Sindical do País. Estive-
ram presentes 11 federações, 710 sindicatos, 102 associações pré-sindicais e 
105 entidades de funcionários públicos. Participaram 5.181 delegados de 
todo o País. 

Em novembro, realizam-se as eleições gerais. O PMDB, graças ao 
Plano Cruzado que conseguira estabilizar a inflação, retomar o crescimento 
econômico e permitir uma recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores 
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mediante controle de preços e uma bem azeitada máquina de propaganda, 
alcança uma vitória estrondosa e torna-se o grande partido nacional elegendo 
a maioria dos governadores e sozinho, mais da metade dos deputados e sena-
dores do Congresso Nacional. 

Os números: 

PMDB —   27.800.000 
PFL —  10.400.000 
PDS —  4.100.000 
PDT —  4.000.000 
PT —  3.489.000 
PTB — 3.300.000 
PL —           1.000.000 
PC do B — 550.000 
PCB —     350.000 

O PT alcançou em tomo de 3,5 milhões de votos, isto é, em torno de 
7% dos 57 milhões de eleitores inscritos. Pela mágica eleitoral da burguesia, 
no entanto, o PT alcançou apenas 3,7% das 487 cadeiras da Câmara Federal. 

O Partido mantém e cresce em seus redutos no Sudeste e no Sul, e 
perde terreno, em relação a 1985, nos estados do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. Em termos relativos, São Paulo perde espaço e a representação petista 
estende-se a um maior número de estados. 

Os três estados em que tínhamos representação federal passaram a ser 
sete: SP, MG, RJ, ES, GO, PR, RS e o número passou para 16 deputados 
federais. Os 16 companheiros eleitos para a Câmara Federal foram os se-
guintes: Paulo Paim e Olívio Dutra (RS), Lula, Plínio Sampaio, Luís Gushi-
ken, Florestan Fernandes, Eduardo Jorge, José Genoíno, Irma Passoni e Gu-
mercindo Milhomem (SP), Paulo Delgado, Virgílio Guimarães e João Paulo 
Vasconcelos (MG) Wladimir Palmeira e Benedita da Silva (RJ) e Victor 
Buaiz (ES). 

Nas Assembleias Legislativas dos Estados atingiu-se 13 Estados e os 
representantes, que eram apenas 12, saltaram para 39 deputados estaduais. 

Lula, candidato no Estado de São Paulo foi o deputado federal mais 
votado do País: 656.000 votos. Nesta e nas outras eleições legislativas evi-
dencia-se o problema do quociente eleitoral: a desproporcionalidade na re-
presentação da cidadania é brutal. A existência de um piso de oito deputa-
dos, no mínimo, por estado, independente da população e um máximo de 60 
deputados consagram uma sub-representação aos estados mais populosos, 
mais politizados e onde o movimento popular e sindical é mais forte e orga-
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nizado. Se a representação da cidadania fosse semelhante em todo o País, o 
PT teria eleito quase o dobro de deputados constituintes. 

O ano de 1986 será dominado pelo Congresso – Constituinte e pelas 
expectativas geradas, pois isso poderia ser uma possibilidade de ampliação 
democrática que compensasse o fracasso que resultara o Plano Cruzado, o 
qual serviu apenas para a Aliança Democrática alcançar o momento eleito-
ral. No dia seguinte às eleições, inflação, preços, descontrole da economia 
etc... dispararam. 

O PT desde o primeiro momento denunciou a fraude do Congresso 
Constituinte e o seu caráter não democrático e nem soberano. Não se elege-
ram constituintes, mas deputados e senadores com mandatos próprios e cri-
térios eleitorais diferenciados, mas todos com poder de voto idêntico. 

Desde a convocatória até o momento de votar não ao texto final, o 
PT assumiu posição de vanguarda, presente em todos os temas polêmicos, 
apesar do debate e da coesão de um projeto do Partido não ter sido aprofun-
dado e dominado pela base partidária. 

Apesar da polarização alcançada com a representação do Projeto de 
Constituição próprio, o Partido marcou-se mais pela conquista de espaço, 
por negociações para melhorar o texto e menos por um projeto mais doutri-
nário e ideológico. 

Se isso porventura ocorreu com a bancada e aí houve polarização 
com a direita, não foi passado para o conjunto da militância que não conse-
guia politizar e capitalizar na base, o enfrentamento vivido no Congresso. 

A conjuntura aberta pelo Congresso – Constituinte não escondia a 
crise crescente do Governo Sarney. O Boletim Nacional do PT no 24, de 
janeiro de 1987 denunciava em sua capa: “Com o fim do congelamento,
começa a derreter também a base de sustentação da Nova República. É o fim 
do projeto de transição imaginado pelos liberais, uma transição que se fazia 
de neutra em relação aos conflitos de renda, em relação ao passado de tortu-
rador e torturadores, em relação à luta de classes. Acabou a lua de mel do 
governo com a classe média. E acabou exatamente no dia da greve geral de 
12 de dezembro. Foi nesse dia que Sarney, acuado, mandou Funaro ao en-
contro do patronato paulista, em busca de um apoio que já não existia no 
setor popular. O patronato exigiu tudo: o fim do congelamento, o fim do 
gatilho salarial. Um novo ciclo delfiniano de arrocho salarial.”.
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10. O V Encontro Nacional

No início de ano de 1987, o Diretório Nacional reunido em São Paulo 
nos dias 29 e 30 de janeiro aprovou um conjunto de resoluções básicas para 
orientar o partido na Constituinte e um calendário para aprovação no conjun-
to do Partido do nosso projeto de Constituinte, que será definido pela banca-
da e usado na mobilização popular. 

A Comissão Executiva Nacional foi alterada parcialmente, pois a elei-
ta após o V Encontro tinha um caráter provisório e a questão da proporcio-
nalidade continuava rondando a Direção Nacional. A não incorporação da 
minoria encontrava rejeição na base do partido e o tema voltou à pauta do 
DN. Após várias horas de debate e com a posição majoritária querendo defi-
nir quem e quantos membros da minoria seriam incorporados à Comissão. 
Executiva, acabou prevalecendo a composição monolítica da Executiva. 
Ainda não seria dessa vez que a proporcionalidade seria respeitada. 

Outro tema que ressurge com força e irá polarizar o V Encontro é a 
relação das tendências com o PT. O Boletim Nacional nos 25, 26 e 27 publica 
vários textos sobre essa discussão retomando a questão do caráter do PT e a 
questão da democracia interna no partido, expressa diretamente no problema 
da proporcionalidade nas instâncias executivas. 

Isso não impede, entretanto, que, o Partido combine a luta pela Cons-
tituinte no Congresso com a bandeira de “Fora Sarney e a Dívida: Diretas 
Já”.

Em julho, a capa do Boletim Nacional no 29 cuja manchete era “Dire-
tas Já”, afirmava: “Não adianta o governo da Nova República querer remen-
dar, a roupa está velha e os remendos são do mesmo pano roto e antigo. O 
pacote III que leva o nome do mais recente Ministro da Fazenda, o Sr. Bres-
ser Pereira, é um exemplo disso. Nada o diferenciou dos pacotões dos tempos 
da ditadura, vem por decreto, não penaliza os privilegiados, atende aos inte-
resses do FMI, arranca dos assalariados, com o arrocho, o dinheiro para pa-
gar a dívida externa, escamoteia dados, forja estatísticas.”

Desgraçadamente para a maioria do povo vão se repetir os mesmos 
resultados dos pacotes anteriores. Essas medidas só fazem melhorar a vida e 
os ganhos de quem vive de rendas, juros, dividendos e sacrifica ainda mais 
quem vive de salários, pensões e aposentadorias. 

Tem razão os milhares de professores da rede pública do RS, RJ, MG 
e SP e de outros estados, em greve há vários dias. Note-se que todos os Esta-
dos são governados pelo PMDB. 

O povo tem razões de sobra para se opor a esse Governo e a sua polí-
tica, por isso é cada vez mais ouvido: “PMDB nunca mais”. Ganha corpo em 
todo o País a campanha popular contra Sarney e a dívida, Diretas Já”.
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Internamente, no meio do ano de 1987, um fato marcante ocorre nas 
relações entre as tendências no interior do PT: a corrente “O Trabalho” (ex –
Libelu — Liberdade e Luta, como era mais conhecida) divide-se em torno da 
caracterização do PT e parcela majoritária dessa corrente trotskista ligada a 
Pierre Lambert (4o Internacional – Comitê Internacional de Reconstrução) 
dissolve-se no PT e seus militantes na quase totalidade integram-se à Articu-
lação, tendência majoritária do Partido. 

Voltando às questões da conjuntura, é importante salientar que se era 
verdade o crescimento pela “Diretas Já”, a relação do Partido com o movi-
mento sindical e deste com a sociedade não apresentava o mesmo ritmo. A 
greve geral chamada pela CUT no dia 20 de agosto de 1987 foi uma derrota 
para o movimento e para o PT, pois apesar das manifestações e paralisações 
esparsas em todo o País não chegou a configurar uma greve geral. O arrocho, 
o desemprego e a recessão eram reais, mas não suficientes para garantir uma
mobilização nacional que parasse a produção em todo o país. Vários proble-
mas determinaram o fracasso. Desde o adiantamento da data para garantir
uma unidade mais ampla que não se realizou até as divergências internas no
interior da central. Da mesma forma, o descolamento da central com as enti-
dades de base e a ausência de lutas reivindicatórias que viessem acumulando
forças, dificultavam ou inviabilizavam uma exigência maior como uma gre-
ve geral com caráter político de enfrentamento ao governo.

Esse episódio revelou toda a complexidade e a fragilidade das rela-
ções do PT com o movimento sindical, ou seja, com a CUT. 

Nos dias 4/6 de dezembro de 1987, em Brasília (Senado Federal) rea-
lizamos nosso 5o Encontro Nacional. Após grandes e polêmicos Encontros 
Estaduais, 372 delegados com direito a voto estavam na Capital Federal para 
mais um congresso petista. 

A corrente majoritária no Partido que nos primeiros Encontros exer-
cia sua hegemonia mais pelo oficialismo, por ter em suas filas os dirigentes 
mais conhecidos e de maior expressão sindical, não mais se apresentava 
como a “articulação dos 113”. Na pré-convenção de São Paulo, essa corrente 
apresentou chapa denominada “Articulação - Por um PT de Massas, Demo-
crático e Socialista”. Um setor dos “113” liderado pelos Deputados Eduardo 
Jorge e Roberto Gouveia, constituíram nova corrente chamada Poder Popular 
e Socialismo com boa base na zona leste da capital paulista e no Estado. O 
Encontro de São Paulo estabeleceu um significativo rearranjo das forças 
internas do Partido e que se revelará no V Encontro Nacional. 

Desde o “Manifesto dos “113”, no entanto, a Articulação – como pas-
sou a ser chamada – vinha assumindo a sua condição de tendência e menos a 
visão anterior que possuía  e que pressupunha que  a sua  corrente  era o PT e  
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as demais tendências não eram legítimas pois teriam prática fracional e anti-
partido. 

Esse “enfrentamento” de tendências praticamente engessou o 5o Con-
gresso e os debates e plenárias eram substituídos pelas reuniões das correntes 
que precisavam “acertar” suas posições antes do “enfrentamento” em ple-
nário. 

Foram aprovadas resoluções mais acabadas e amadurecidas sobre so-
cialismo e conjuntura, mas prejudicadas pela falta de debate e conscientiza-
ção dos delegados. A tese sobre o direito de proporcionalidade nas instâncias 
executivas não passou, mas apesar de derrotada, cresceu bastante quase divi-
dindo o plenário. Foram 199 votos contra 164 votos pela manutenção da 
composição monolítica das Comissões Executivas. Mas, a votação demons-
trava um grande avanço pois o tema dividiu a “Articulação” e criou uma 
polarização que atravessava várias tendências, evidenciando um crescimento 
na concepção democrática da construção partidária. Esta proposta havia sido 
aprovada na maioria dos Encontros Estaduais e só não foi referendada por-
que a tendência majoritária orientou o voto neste sentido. 

Em função do ano de 1988 prever eleições municipais foi aprovada 
resolução sobre a política de alianças onde os nossos aliados preferenciais 
seriam os PC, o PSB, o PV. A tese abria a possibilidade de aliança com seto-
res do PMDB e do PDT, mas não buscaríamos compromissos partidários 
com essas forças. Esta foi uma das resoluções mais polêmicas. 

O 5o Congresso ainda elegeu o 4o Diretório Nacional, lançou a candi-
datura de Lula para Presidente e iniciou o debate e a elaboração do “Progra-
ma Democrático” Popular:

Oito propostas políticas foram levadas à votação no Encontro, agru-
pando-se depois em quatro chapas para o DN. A chapa majoritária, que ob-
teve 212 votos (57,61%, 50 membros no DN), foi formada pela Articulação 
agrupada em torno da antiga direção. Uma segunda chapa, Luta Socialista, 
formou- se reunindo as propostas apresentadas por João Machado, Raul 
Pont, José Genoíno e Ivan Valente. Alcançou 86 votos (23,37%, 20 mem-
bros do DN). Uma terceira chapa surgiu a partir da fusão das propostas apre-
sentadas por Eduardo Jorge e Augusto de Franco, Virgílio Guimarães e San-
dra Starling, de Minas Gerais e João Alfredo, do Ceará. Esta chapa PT pela 
Base fez 46 votos (12,5% e 11 membros do DN) e a quarta chapa, “Pela 
Democracia!”, da corrente “O Trabalho” não alcançou o mínimo exigido de 
10%, fazendo apenas 14 votos (3,53%). 

O resultado evidenciava uma queda sensível da corrente majoritária 
que neste Encontro não alcançou 60% e a maior pluralidade das tendências 
que somadas ultrapassaram os 40% dos delegados. 
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Esse resultado e o da votação da tese da proporcionalidade coloca-
vam um dado novo para o PT. A corrente majoritária não tinha mais condi-
ções de manter Executivas monolíticas pois isso era irreal na base do Partido 
e um prejuízo para sua própria construção. 

A candidatura de Lula, principal fato político do Encontro, estava li-
gada a campanha que o Partido assumia pelo mandato de 4 anos para o Sar-
ney, enquanto este trabalhava no sentido de garantir seu mandato de 5 anos. 
Esta questão rapidamente se transformou num divisor de águas na política 
brasileira pois a manutenção de mais um ano de mandato seria uma derrota 
popular e a vitória do fisiologismo, do clientelismo com recursos públicos 
pelo Executivo. 

A presença de várias embaixadas sediadas na capital, 15 delegações 
estrangeiras de Partido e movimentos socialistas, as resoluções aprovadas, a 
profunda democracia interna nos debates e o lançamento da candidatura de 
Lula deram ao V Encontro Nacional do PT um status de grande Partido, 
referência crescente no País e no exterior. 

O novo Diretório Nacional eleito era composto por: Luís Inácio (Lu-
la), Olívio Dutra, Jair Meneguelli, Avelino Ganzer, Djalma Bom, José Dir-
ceu, Jacó Bittar, Eduardo Suplicy, Luis Dulci, Persu Abramo, Luiz Gushi-
kem, Hamilton Pereira, Hélio Bicudo, Eurides Mescolotto, Luis Eduardo 
Greenhalgh, Gilberto Carvalho, Clóvis Ilgenfritz, Wladimir Pomar, Paulo 
Delgado, Geraldo Pastana, Geraldo Magela, Perly Cipriano, Plínio Sampaio, 
Neri Ferigolo, Marcelo Deda, Benedita da Silva, Jonas Paulo Neres, Cézar 
Alvarez, Valdi Camarcio, Gilney Amorim, Francisco Rocha da Silva, Delú-
bio de Castro, João Pedro Stédile, Francisco Weffort, José Ilário Marques, 
Antonio Carlos Pereira, Aparecida Gonçalves, José Genoíno Neto, João 
Machado Neto, Ivan Valente, Raul Pont, Maurício Faria Pinto, Jorge Almei-
da, Tomas Mata Machado, Tarso Genro, Luis Sérgio Gomes, Joaquim Soria-
no, Valério Arcari, Marcos Rolim, Edmilsom Rodrigues, Francisco de Sou-
za, José Eduardo Utzig, Eduardo Jorge, Augusto de Franco, João Alfredo, 
Anísio Maia, Everardo Aguiar, Sandra Starling, Cipriano Vasconcelos, Luis 
Eduardo Cheida. Suplentes: Devanir Ribeiro, Darci Acorsi, Otaviano Carva-
lho, Armelindo Passoni, Victor Buaiz, Valdemar Rossi, Jarbas Barbosa, 
Wilson Farias, Geraldo Cândido, Clara Ant, Flávio Koutzii, Klaus Germer, 
Vilson Santim, Virgílio Guimarães, José Nobre Guimarães, Chico Ferramen-
ta, Rui Falcão, Antonio Marangom, Candido Vacarezza, Raimundo Dias e 
Juarez de Paulo Filho. 

Em 17 de janeiro de 1988, na primeira reunião do novo DN foi esco-
lhida a Comissão Executiva Nacional. Apesar de não aprovada a proporcio-
nalidade, foram integrados na nova executiva membros das chapas minoritá-
rias. A composição passou a ser a seguinte: Presidente – Olívio Dutra; 1o
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Vice – Djalma Bom; 2o Vice – Jacó Bittar; 3o Vice – Hélio Bicudo; Secretá-
rio-Geral José Dirceu; 1o Secretário Paulo Delgado; 2o Secretário Perseu 
Abramo; Tesoureiro Geral – Geraldo Magela; 1o Tesoureiro – Marcelo De-
da; 2o Tesoureiro – Luis Dulci; 1o Vogal – Wladimir Pomar; 2o Vogal – Luis 
Eduardo Greenhalgh; 3o Vogal – Luiz Gushikem; 4o Vogal – Hamilton Pe-
reira e Suplentes: Eurides Mescolotto, Cézar Alvarez, José Genoino, João 
Machado e Gilberto Carvalho. 

Em abril, o movimento popular sofre um duro golpe na Constituinte. 
Ao estabelecer mandato de 5 anos para a Presidência da República, a maioria 
conservadora já apontava como agiria com o Governo Sarney. 

Apesar das ruas onde três de cada quatro brasileiros queriam eleições 
diretas para Presidente ainda em 1988, conforme pesquisa realizada pelo 
Ibope em 174 municípios, os Constituintes atendendo as Federações Indus-
triais e a Febraban cumpriram seu papel conservador. 

O Boletim Nacional do PT de abril/88 propunha: “contra a prorroga-
ção do mandato ilegítimo de Sarney, contra a recessão, o fisiologismo e a 
tutela militar, o PT conclama a população a uma ampla mobilização de todos 
os setores favoráveis às eleições diretas em 88. Só através da deflagração de 
um amplo movimento de protesto organizado será possível influir na votação 
dos deputados e senadores constituintes e fazer aprovar o mandato de 4 anos 
nas disposições transitórias”.

A tendência reacionária e conservadora do Congresso Constituinte 
abre uma discussão no Partido sobre como agir no seu final. Caberia ou não 
assiná-la? Como votaria a bancada petista? Na base partidária cresce a dis-
posição de que os deputados petistas não assinassem a nova Constituição, 
que demarcassem através da denúncia o caráter ilegítimo do Congresso 
Constituinte. 

O debate é aberto por artigos no BN, por posicionamentos dos Diretó-
rios regionais e por algumas tendências que defendiam abertamente não 
assinar a nova Constituição. 

O Partido precisava combinar essas questões com o enfrentamento e-
leitoral que se avizinhava. As eleições municipais exigiam um grande esfor-
ço pois a campanha poderia se transformar num palanque privilegiado sobre 
o processo constituinte e os golpes dados pela Aliança Democrática, susten-
táculo do Governo Sarney contra os interesses populares.

Enquanto isso, um ato positivo ocorria no Ceará. José Airton Cirilo, 
prefeito da pequena Icapuí ingressava no PT pela identificação do seu traba-
lho com o programa e os objetivos do Partido dos Trabalhadores. Junto com 
ele, vinha o vice-prefeito Carlos Antonio de Souza, a equipe de Governo e 
dois vereadores. Icapuí passou a ser uma referência de administração petista. 
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Nos Estados desenvolveram-se as convenções para escolha dos can-
didatos às eleições municipais. Nas principais cidades e capitais o Partido 
entra na disputa pra valer: Luiza Erundina em São Paulo, Jorge Bittar no 
Rio, Virgílio Guimarães em Belo Horizonte, Olívio Dutra em Porto Alegre, 
Vitor Buaiz em Vitória, Klaus Germer em Curitiba são algumas das centenas 
de candidaturas que o Partido lança para a disputa eleitoral. 

Em setembro de 88, ocorre o III CONCUT, em Belo Horizonte (MG). 
Em 5 de outubro é promulgada a nova Constituição Brasileira com 

todos os vícios gerados pelo Congresso Constituinte: sistema eleitoral des-
proporcional, bicameralismo, intocabilidade do latifúndio, manutenção de 
uma justiça formalista, elitista e burocratizada etc... As ditas “conquistas 
sociais”, em sua maioria, não passavam de intenções ou preceitos que de-
pendiam de regulamento futuro. A bancada cumprindo a decisão do DN 
votou não a nova Constituição. Após todo um debate na base, acompanhado 
pelas decisões dos Diretórios Regionais, o Diretório Nacional aprovou o não
por 33 votos contra 7 pelo sim e uma abstenção. Na votação sobre a assina-
tura, 30 membros votaram por assinar, 8 pela não assinatura e 3 abstenções. 
A resolução aprovada propunha todo um plano de denúncias e mobilização 
bem como sobre a ação parlamentar que deveria ser desencadeada a partir 
daí. A aplicação da Resolução não foi seguida apenas por um parlamentar no 
dia do voto em plenário, o deputado de MG João Paulo de Vasconcelos vo-
tou sim. 

Em 15 de novembro, depois de seis anos, ocorreram eleições para 
prefeitos e vereadores municipais. Novas surpresas estavam reservadas para 
as elites dominantes. Candidatos do PT ganharam eleições nas grandes capi-
tais e cidades de porte médio, principalmente em São Paulo. 

Considerando apenas as capitais, nas eleições de 88, o PT e os de-
mais partidos alcançaram os seguintes resultados: 

PT           2.826.000 votos  PSDB  993.600 votos 
PMDB 2.402.000 votos   PFL  702.000 votos 
PDS 1.626.500 votos  PTB 517.772 votos 

O PT elegeu prefeitos em 36 municípios, distribuídos em 12 Estados, 
sendo 3 capitais de Estado: São Paulo, Porto Alegre e Vitória. No Estado de 
São Paulo assumiu importantes prefeituras: Campinas, Santos, São Bernardo
do Campo, Santo André, Diadema, Piracicaba, Americana e outras. Em Mi-
nas Gerais, no Vale do Aço: Timóteo, Ipatinga e João Monlevade. No Rio de 
Janeiro, o município de Angra dos Reis. 

No país, foram eleitos mais de mil vereadores, concentrados, princi-
palmente em SP (276); MG (250) e RS (125). 
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O significado político dessa vitória só tem paralelo na dimensão do 
desafio colocado ao partido para administrar grandes capitais e cidades in-
dustriais que somadas alcançam parte considerável do PIB nacional. 

A absorção de inúmeros quadros de direção e construtores do partido 
nas imensas máquinas administrativas cobra um alto preço num partido que 
não completara ainda dez anos de existência. A grande tensão colocada nas 
relações entre administrações-partido e partido-parlamentares vem se consti-
tuindo num teste quase definitivo do amadurecimento do PT enquanto estru-
tura partidária. 

Certamente, se poderia dizer que as tarefas estariam acima das nossas 
condições orgânicas, mas não há escolha nesses momentos históricos. Ou os 
assumimos com todos os riscos e nos construímos no interior dessas tensões 
ou o Partido se descapacita frente as massas trabalhadoras de sua capacidade 
de direção, de seu papel de alternativa política. 

O desafio estava lançado e o Partido vem resistindo aos tensionamen-
tos, crescendo, sem que a lógica desse processo tenha alterado de forma 
sensível seu curso político e seus compromissos programáticos. Nesse pro-
cesso, sofremos uma séria crise em Fortaleza e Diadema. A disputa interna 
pela sucessão levou a que os companheiros prefeitos dessas cidades, eleitos 
em 1985, Maria Luiza Fontenelle e Gilson Menezes, perdessem as conven-
ções na escolha das candidaturas ou questionassem sua legitimidade. Com a 
prevalência das decisões dos encontros municipais e suas ratificações pelas 
instâncias do Partido, esses companheiros se afastaram do Partido e ingressa-
ram no PSB. 

11. O VI Encontro Nacional

No início de 1989, o Governo Sarney toma a iniciativa de um novo 
pacote de estabilização da economia. Já sob a batuta de Maílson da Nóbrega, 
novo Ministro da Economia, o governo apela para a clássica receita liberal: 
recessão e arrocho salarial. 

Em nota da Executiva Nacional (17-1-89) o PT denuncia o “Plano 
Verão” como um golpe eleitoreiro: “Derrotado nas urnas em novembro e 
desmoralizado perante a opinião pública devido a sua incapacidade em ata-
car os problemas do país, o Governo Sarney baixou o “Plano Verão” na ten-
tativa de ganhar fôlego até as eleições. Embora ainda esteja presente na me-
mória do povo a farsa do Plano Cruzado, o governo, ao decretar o congela-
mento, procurou fazer crer que atende aos reclamos da população, que sofre 
com a alta desenfreada dos preços e com a perda crescente de seu poder 
aquisitivo. Mas, o sentido geral do “Plano Verão” é antipopular, pretende 
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combater a inflação com recessão e submete o país à política de ajuste im-
posto pelo FMI”. 

A posição pública da Direção petista, reproduzida parcialmente, a-
pontava também para um Plano Econômico Alternativo de Emergência onde 
elencava um conjunto de medidas para o contrapor à orientação governa-
mental. 

Enquanto isso, abria-se no interior do Partido um debate sobre a pre-
paração do Programa Alternativo de Governo que orientaria o candidato 
petista. 

A resolução do V Encontro apontava claramente para um programa 
que garantisse a transição ao socialismo. “Nas condições do Brasil, um go-
verno capaz de realizar as tarefas democráticas e populares, de caráter anti-
imperialista, antilatifundiário e antimonopólio, tarefas não efetivadas pela 
burguesia tem um duplo significado: em primeiro lugar é um governo de 
forças sociais em choque com o capitalismo e a ordem burguesa, portanto, 
um governo hegemonizado pelo proletariado e que só poderia viabilizar-se 
com uma ruptura revolucionária; em segundo lugar, a realização das tarefas a 
que se propõe exige a adoção concomitante de medidas de caráter socialista 
em setores essenciais da economia e com o enfrentamento da resistência 
capitalista”.

O texto aprovado pelo DN sobre o Programa Alternativo de Governo 
não dá a mesma ênfase na questão da transição em caso de vitória e a polê-
mica instala-se no Partido. 

Lula, na prática já candidato, faz um roteiro de visitas, inclusive, no 
exterior onde foi recebido como um estadista pelos governos de Alan Garcia 
(Peru), com Daniel Ortega (Nicarágua), com Fidel Castro (Cuba) e no Chile 
com líderes oposicionistas, democratas e a Direção da CUT chilena. Iniciá-
vamos a campanha presidencial de 1989. 

Em 14 e 15 de março de 1989, a CUT dirige um novo chamamento 
de greve geral, agora, contra o “Plano Verão”. Estas experiências de parali-
sação geral, se não alcançaram seus objetivos reivindicatórios plenamente, e 
as mobilizações eram desiguais entre as regiões e as diversas categorias, 
foram contudo importantes, pois é inegável que a CUT conseguiu dar um 
caráter nacional a esses movimentos, sob uma direção unificada. Num país 
com as dimensões do Brasil e com a pequena experiência de centralização 
da luta sindical, é positiva a capacidade já demonstrada até aqui pela CUT. 
Nessa luta, a CUT contabilizou a paralisação de mais de 30 milhões de tra-
balhadores em todo o país, dando dimensão nacional a greve dos dias 14 e 
15 de março, talvez a maior greve já vivida no país. 

Realizado em São Paulo, no Colégio Caetano de Campos, nos dias 
16/18 junho, o VI Encontro foi dominado pela perspectiva da eleição presi-
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dencial e da reafirmação da candidatura Lula para representar o PT, PC do B 
e PSB. Deste último, sairá a candidatura do vice-presidente, senador José 
Paulo Bisol, do Rio Grande do Sul. A presença de 560 delegados revelava o 
enorme crescimento partidário em relação ao V Encontro onde estiveram 
360 delegados, eleitos na proporção de um para cada mil filiados. O amadu-
recimento também se refletia na prévia discussão nos Estados e na busca de 
consensos e de teses comuns aglutinando várias tendências do partido que 
dariam maior representatividade e legitimidade às resoluções aprovadas. 

Apesar do privilegiamento dos temas eleitorais, o VI Encontro apro-
vou importante resolução, por unanimidade, contra o massacre dos estudan-
tes e trabalhadores chineses na praça da Paz Celestial pela burocracia do PC 
Chinês e ao mesmo tempo o PT rompe suas relações com esse Partido. 

Em ato emocionante, o VI Encontro homenageou os 10 anos da con-
quista da anistia no Brasil e reverenciou os milhares de companheiros e 
companheiras que passaram pelas prisões, torturas, exílio e aqueles que mor-
reram na resistência à ditadura militar, na luta pela democracia e pelo socia-
lismo. 

A disputa pela vice entre os companheiros Fernando Gabeira (PV) e 
José Paulo Bisol (PSB) que prometia ser difícil e polêmica acabou sendo 
equacionada após o VI Encontro que, indicativamente, apoiou o nome de 
Gabeira mas subordinada aos contatos com as demais forças componentes 
da “Frente Brasil Popular”. Com a decisão de se manter a FBP com o PSB, 
acabou prevalecendo a indicação de José Paulo Bisol. O PV concorrerá em 
chapa própria com Fernando Gabeira assim como o PCB que lançou, no 1o

turno, a candidatura de Roberto Freire. 
O Encontro aprovou também as Diretrizes de um “Programa de Ação 

Governamental” (PAG) base para a discussão com a “Frente Brasil Popular” 
sobre seu Programa de Governo. 

A resolução sobre as Diretrizes para o PAG, já aprovada e apresenta-
da em nome de larga maioria do Diretório Nacional, sofreu ainda emendas 
no Encontro. A resolução constituía-se em um avanço em relação ao V En-
contro em pelo menos quatro questões chaves: 

– a clara distinção entre governo e poder;
– a defesa da ideia de uma hegemonia proletária no governo demo-

crático-popular; 
– a noção de que o governo democrático popular é um governo em

choque com o capital monopolista e as instituições do Estado burguês; 
– maior desenvolvimento da tese que vincula a defesa do socialismo

com a ideia de democracia, rejeitando, explicitamente, a tese do partido úni-
co. 
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Pouco antes das eleições presidenciais, dois fatos internos significati-
vos ocorrem na construção do PT. 

O Boletim Nacional de outubro de 89 registrava, através de entrevista 
com o companheiro Ozeas Duarte a auto dissolução do Partido Revolucioná-
rio Comunista (PRC). Decisão de seu 3o Congresso realizado em agosto, o 
PRC, cujos quadros ingressaram no PT a partir de 84/85, assumia plenamen-
te a construção do Partido dos Trabalhadores e superava sua concepção ini-
cial que via no PT apenas algo tático, uma frente de esquerda e não possibi-
lidade da Construção de um Partido Socialista e de massas. Com a dissolu-
ção do PRC a maioria de seus militantes lançou-se na organização de uma 
tendência partidária convocando para fevereiro de 1990 a realização de um 
Encontro Nacional para esse fim. A dissolução do PRC não respondia a um 
problema apenas orgânico. Havia também um questionamento de suas posi-
ções sobre o Estado, a Revolução etc... Tal debate levou a formação de uma 
outra tendência da minoria do ex-PRC que deu origem à Tendência Marxis-
ta. 

Ainda no plano interno, na reunião do Diretório Nacional de outubro 
foi pautada uma discussão sobre a tendência Convergência Socialista, devi-
do ao grande número de situações ocorridas em várias regiões do país onde 
os militantes dessa corrente não se subordinavam às decisões democráticas e 
coletivamente assumidas pelo Partido. Esta quebra constante e deliberada da 
democracia interna partidária obrigou a DN a tomar iniciativa de estabelecer 
uma cobrança e uma discussão mais rígida com a coordenação da Conver-
gência e seus representantes no Diretório Nacional. O acúmulo de casos já 
denota claramente que se trata de uma política deliberada da Tendência em 
não se submeter as decisões partidárias mesmo que delas tenham participa-
do.

A Campanha da “Frente Brasil Popular” adquiriu um caráter massivo 
singular na história brasileira. Nunca uma candidatura de esquerda, aberta-
mente socialista, através de um ex-dirigente sindical metalúrgico, assumiu a 
proporção das manifestações de centenas de milhares de homens e mulheres 
nas grandes cidades do País. 

A Campanha revelou também a fragilidade da estrutura partidária das 
várias frações da classe dominante. Com a maioria dos deputados e senado-
res no Congresso e na maioria dos Estados, com centenas de prefeituras, o 
PMDB não conseguiu empolgar nem seus filiados com a candidatura de 
Ulysses Guimarães. Outras candidaturas, como as de Affonso Camargo 
(PTB) Mário Covas (PSDB), Paulo Maluf (PDS), nomes e partidos com 
estrutura nacional também não conseguiram alçar voo. 

Somente Collor de Mello, com legenda de partido quase inexistente –
PRN –, mas contando com a TV através da Rede Globo e dos grandes jornais 



74

nacionais, massifica uma campanha baseada na mistificação do moralismo 
administrativo e na sua identificação com os “descamisados”. Para as elites e 
os públicos seletos, Collor tinha outro discurso: o do “choque de capitalis-
mo” no Brasil, através do modelo neoliberal em voga.

Além de Lula e Collor, apenas a candidatura de Brizola (PDT) tam-
bém alcançou audiência, disputando com Lula a ida ao 2° turno. A Frente 
Brasil Popular alcançou no 1o turno em tomo de 16% dos votos. 

No mês de dezembro, com o apoio de outros partidos como o PDT, o 
PCB, o PMDB, o PSDB, a Frente Brasil Popular disputa o 2° turno da elei-
ção presidencial. Esta segunda fase de campanha foi impressionante pelas 
grandes concentrações realizadas nas principais cidades e a adesão de artis-
tas, intelectuais, assalariados médios e pequenos empresários da cidade e do 
campo à candidatura Lula. A campanha foi a evidência da capacidade de 
forças políticas populares e socialistas como o PT e os demais partidos da 
Frente Brasil Popular hegemonizarem um enfrentamento polarizado com a 
burguesia e seus partidos. 

A vitória de Collor dependeu, decisivamente, do controle e do apoio 
que teve das TV, principalmente, da rede Globo e da estrutura e recursos 
materiais da grande burguesia que também foram colocados a serviço de 
Collor para numa política clientelística e demagógica apresentar a candidatu-
ra como “caçadora de marajás privilegiados”, de moralização pública e a 
favor dos “descamisados”.

A derrota foi muito dura para o PT e o conjunto da esquerda, mas 
principalmente, para os milhões que acreditaram e viram esperançosos a 
possibilidade de uma profunda mudança na sociedade brasileira. Esta frus-
tração é mais sensível pois apesar da identificação de milhões com a candi-
datura Lula, a experiência orgânica e o nível de politização da grande maio-
ria é muito baixa e portanto muito suscetível de que uma derrota desta di-
mensão não se transforme num elemento conscientizador de suas potenciali-
dades, mas uma frustração desmobilizadora e de sentimento de impotência. 
Há, inclusive, um sentimento de responsabilizar o PT e a FBP pela derrota 
ou “por não ter vencido”.

Outro elemento que não pode ser desprezado na campanha foi a ofen-
siva político-ideológica da direita, do conjunto da burguesia, e não apenas de 
Collor sobre a crise do Leste Europeu, do socialismo, de suas fontes teóricas 
e filosóficas. E, esse fator não foi respondido a altura por nós durante a cam-
panha, fruto da história do PT, do nível do debate sobre esse tema e do grau 
de amadurecimento sobre uma avaliação das experiências do chamado “so-
cialismo real”.

Durante a campanha, no calor do enfrentamento, era difícil avaliar as 
consequências que a ofensiva política e ideológica teriam sobre o PT e a 
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vanguarda dos movimentos sociais que tinham no “socialismo real” uma 
referência, uma expectativa que ali se construía uma nova sociedade, apesar 
das críticas que eram feitas à burocracia, ao monolitismo do Partido único, a 
ausência de liberdades democráticas e dos direitos individuais. 

Somente após a derrota eleitoral para Collor de Mello é que foi pos-
sível aquilatar a dimensão e as consequências dessa crise profunda nos refe-
renciais existentes. A ofensiva do Estado e dos grandes meios de comunica-
ção da burguesia abalaram sensivelmente a expectativa e as esperanças de 
que a luta e o sacrifício de décadas seriam compensados pela construção de 
uma nova sociedade. 

Para os setores da esquerda brasileira e mesmo correntes internas ao 
PT, que não possuíam uma crítica mais sólida e acumulada sobre o stalinis-
mo e o processo de burocratização vividos pela União Soviética e o Leste 
Europeu, o abalo foi muito forte. A hegemonia ideológica do neoliberalismo 
era visível por mais superficial e anacrônico que se apresentasse. 

A responsabilidade com os 31 milhões de votos que acreditaram na 
Frente Brasil Popular e a figura de Lula como o grande líder das oposições 
obrigou o Partido, rapidamente, a sacudir a poeira e preparar-se para o en-
frentamento ao Governo Collor. Já no final de janeiro, o DN reúne-se em 
São Paulo para um balanço da derrota e preparar o PT para 1990, um novo 
ano eleitoral onde se elegeriam governadores, deputados federais e estaduais 
e um terço dos senadores. 

Lula defende a formação do “governo paralelo” cujo objetivo está 
expresso em sua entrevista ao BN no 48, de fevereiro de 1990: “a ideia bási-
ca do gabinete paralelo é manter acesas e mobilizadas as forças que se junta-
ram em torno da Frente Brasil Popular”.

Com o mesmo objetivo, mas sabendo que as realidades regionais im-
pediriam a recomposição da Frente de maneira uniforme em todo o país, o 
DN aprova uma política de alianças no campo da esquerda (PC, PSB, PV) 
tendo por critério a oposição ao Governo Collor com base num programa 
democrático-popular; campanhas conjuntas e uma concepção de socialismo 
democrático a partir de pressupostos mínimos que orientem as candidaturas 
e as campanhas. 

A tática flexibilizava alianças para setores do PSDB, do PMDB e do 
PDT, mas esses casos excepcionais teriam que ser acompanhados e referen-
ciados pelas direções estaduais do Partido. 

Em 10 de fevereiro de 1990 o PT comemorava em todos os seus Di-
retórios com festas, jantares, atos públicos ou simples reuniões os primeiros 
10 anos de vida e o balanço da década era claramente positivo. A chegada 
ao 2o turno e a constituição da Frente Brasil Popular evidenciava a possibili- 
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 dade concreta de ser governo, de hegemonizar uma ampla frente política 
com um programa democrático-popular e anti-imperialista. 

Mas, a luta contra o governo Collor mal começava e já se prenuncia-
va que o “caçador de marajás” era uma farsa política e administrativa. 

Em 19 de março, a Executiva Nacional lança um Boletim Nacional 
extra sobre o Plano Collor, desmistificando-o, demonstrando seu caráter 
autoritário e de chantagem ao Congresso Nacional. 

Na verdade, o plano é recessivo, provocará arrocho e desemprego. Os 
exportadores, as multinacionais e os grandes grupos econômicos são os 
principais beneficiados pela imensa liquidez que possuem. “Com 30 bilhões 
de dólares no exterior, poderão comprar estatais, desnacionalizando ainda 
mais nossa economia, concentrando mais a riqueza e o poder”, diz o panfle-
to editado para todo o país pela Executiva Nacional. A posição do Partido 
critica também o confisco da poupança, o uso arbitrário da Medida Provisó-
ria, a chantagem ao Congresso a demagogia de pontos como a Reforma A-
grária, a moralização das finanças e da sonegação. A heterogeneidade e o 
passado de seu ministério já revelaram que seria impossível qualquer com-
bate sério a corrupção, ao contrário, a ausência de controle partidário e os 
métodos autoritários e antidemocráticos iriam exacerbar a corrupção e o 
sucateamento da máquina estatal. 

Paralelo ao combate ao governo Collor que, respaldado pela vitória, 
assumia grande ofensiva que acabava encontrando conivência e cumplicida-
de com amplos setores “oposicionistas” no Congresso, o PT preparava-se 
para realizar seu VII Encontro, disputar as eleições legislativas e dos gover-
nos estaduais e a montagem do governo paralelo. Para subsidiar as discus-
sões, o Partido organiza o seminário “Brasil 90”, realizado em São Paulo
nos dias 5 e 6 de maio com dezenas de painelistas: professores, intelectuais, 
especialistas das mais variadas áreas e de diferentes posições político-
partidárias. 

Na preparação do VII Encontro simultâneo aos 10 anos do Partido –
inaugurou-se novo método de democratização do debate. Com bastante an-
tecedência e com resumo publicado também no Boletim Nacional, circulou 
um Caderno de teses, com grande tiragem, contendo os oito documento-
propostas das tendências partidárias: Articulação, Convergência Socialista, 
Democracia Socialista, Força Socialista, Movimento por Uma Tendência 
Marxista, Nova Esquerda, o Trabalho e Vertente Socialista. 

Em 20 de maio de 1990, no Colégio Pio XI em São Paulo, por dele-
gação do VI Encontro, o DN regulamenta o “direito de tendências”, e enca-
minha o processo de registro das existentes, estabelecendo critérios de fun-
cionamento, dos limites da imprensa das tendências, de seus locais próprios, 
da possibilidade de relações internacionais etc. Esta decisão do Diretório 
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Nacional foi um passo importantíssimo na consolidação da democracia in-
terna do partido e no estabelecimento de um novo patamar de maturidade, 
confiança mútua e fraternidade na construção do PT. A Resolução foi publi-
cada no Boletim Nacional no 51 (julho/90). 

12. O VII Encontro Nacional

Entre os dias 31-5 a 3-6 de 1990, no Centro de Convenções Anhembi, 
São Paulo, o Partido realiza seu VII Encontro Nacional. Este encontro será 
chamado do “Encontro da Unidade” pelo grande consenso alcançado na 
maioria de suas resoluções. O Encontro teve a presença de 568 delegados 
representando, praticamente, todos os Estados da União, mais 100 convida-
dos e em torno de 60 representantes de delegações internacionais de 18 paí-
ses: Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Coréia do Norte, Cuba, 
El Salvador, Espanha, França, Israel, Itália, Nicarágua, País Basco, Palesti-
na, Paraguai, Peru e Uruguai. 

A presença de dezenas de organizações e partidos políticos presentes 
ao Encontro testemunhava o significado da experiência petista para os com-
panheiros da esquerda latina americana e mundial e já garantia o sucesso do 
I Encontro Latino Americano que o PT promoveria nos dias 2 a 4 de julho, 
no Instituto Cajamar em São Paulo. Este Encontro, que terá continuidade nos 
próximos anos (91-México e 92-Manágua), passou a ser conhecido como 
“Fórum de São Paulo” e se constitui na mais rica experiência de intercâmbio 
e internacionalismo que a esquerda latino-americana já realizou. O I Encon-
tro contou com a presença de 53 partidos e frentes de esquerda de 14 países 
latino-americanos. Os próprios participantes consideraram o Encontro como 
o mais importante das últimas décadas, tanto por ser o primeiro a reunir um
leque tão variado de forças de esquerda, quanto pelo temário debatido.

Na “Declaração de São Paulo” isto estava claro na abertura do texto:
“Inédito pela sua amplitude e pela participação das mais diversas cor-

rentes ideológicas da esquerda, o Encontro reafirmou, na prática, a disposi-
ção das forças de esquerda, socialistas e anti-imperialistas do subcontinente 
de compartilhar análises e balanços de suas experiências e da situação mun-
dial.”

A par da luta comum anti-imperialista, da conquista da democracia e 
do necessário enraizamento dessas forças nas lutas sociais do povo latino-
americano, a Declaração renovava o compromisso com o projeto de esquer-
da, socialista e “com novos esforços de intercâmbio e de unidade de ação 
como alicerce de uma América Latina livre, justa e soberana”.
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Com a eleição do novo Diretório Nacional, Lula voltou à Presidência 
do partido, depois de um período em que estiveram nesta função o compa-
nheiro Olívio Dutra, eleito em 88 Prefeito de Porto Alegre (RS) e Luiz Gu-
shiken, bancário e deputado federal por São Paulo. 

Com uma renovação da metade do Diretório Nacional e refletindo po-
sições, propostas e votos nos vários pontos da pauta, quatro chapas disputa-
ram as 82 vagas da direção partidária. 

Entre efetivos e suplentes a chapa “Articulação da Luta Socialista” 
(Articulação) elegeu 46 membros: Luís Inácio Lula da Silva (SP), Luiz Gu-
shiken (SP), José Dirceu (SP), Plínio Sampaio (SP), Perseu Abramo (SP), 
Luis Dulci (MG), Djalma Bom (SP), Cézar Alvarez (RS), Benedita da Silva 
(RJ), Rui Falcão (SP), Marco Aurélio Garcia (SP), Hamilton Pereira (GO), 
Olívio Dutra (RS), Jorge Bittar (RJ), Gilberto Carvalho (PR), Vilson Santin 
(SC), Jair Menegueli (SP), Luis Eduardo Greenhalgh (SP), Aloísio Merca-
dante (SP), Vitor Salazar (RS), Selvino Heck (RS), Eurides Mescolotto (SC), 
Claus Germer (PR), Glauco Arbix (SP), Adilson Pires (RJ), Perly Cipriano 
(ES), Antonio Carlos Pereira (MG), José Américo Dias (SP), Júlio Rafael 
(PB), José Ilário Marques (CE), Marcelino Fonteles (PI), Francisco Rocha da 
Silva (PE), Jomar Fernandes (MA), Paulo Rocha (PA), Nilmário Miranda 
(MG), Inocêncio Gasparian (PA), Neilton Araújo (TO), Fernando Ferro 
(PE), Geraldo Magela (DF), José Luis Fevereiro (RJ), Jonas Paulo Neves 
(BA), José Sérgio Gabrielli (BA), Geraldo Garcia (MS), Ricardo Morais 
(AM), Valdi Camarcio (GO), e Pedro Verdino (AL). A chapa ”Socialismo e 
Liberdade”, formada pela Vertente Socialista e pela Nova Esquerda, elegeu 
10 membros titulares e 4 suplentes: Eduardo Jorge (SP), José Genoíno (SP), 
Augusto de Franco (GO), Neusa Santos (MG), Tarso Genro (RS), Juarez de 
Paula (CE), Amauri Barros (DF), Ozeas Duarte (SP), Roberco Colaço (SC), 
Antonio Carlos Moura (GO), Marcos Rolim (RS), Anísio Maia (PB), Eve-
rardo Lopes (SP) e Edval Passos (BA). A chapa “Alternativa Socialista Re-
volucionária” (Democracia Socialista, Força Socialista e Movimento por 
uma Tendência Marxista) elegeu também 10 titulares e 3 suplentes: João 
Machado (SP), Raul Pont (RS), Jorge Almeida (BA), Ronald Rocha (MG), 
Joaquim Soriano (SP), Tomás Matta Machado (MG), Dora Gomes (MG), 
Valdísio Fernandes (BA), Ivan Valente (SP), Marcos Cordiolo (PR), Alberto 
Bastos (RJ), Artur Scavone (SP) e Otaviano Carvalho (ES). Por fim, a chapa 
“PT de Luta e Massas” (Convergência Socialista e O Trabalho) fez 7 mem-
bros titulares e 2 suplentes: Valério Arcary (SP), Markus Sokol (SP), Nelson 
Rodrigues (SP), Arlete Sampaio (DF), Bernadete Menezes (PA), José Carlos 
Jacques (MG), Geraldo Edmilson Menezes (PE). 

Na reunião do DN, em 14 e 15 de julho foi escolhida a nova Comis-
são Executiva Nacional e pela primeira vez, desde a fundação, sua composi-
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ção respeitou a proporcionalidade alcançada pelas correntes no VII Encon-
tro: Presidente: Lula; 1o Vice: Luiz Gushiken; 2o Vice: José Genoíno; 3o

Vice: Benedita da Silva; Secretário Geral: José Dirceu; 1o Secretário: Cezar 
Alvarez; 2o Secretário: Augusto de Franco; Tesoureiro: Eurides Mescolotto; 
1o Tesoureiro: Raul Pont; Vogais: Gilberto Carvalho, Valério Arcary, Hamil-
ton Pereira, João Machado, Markus Sokol, Eduardo Jorge, Jorge Almeida, 
Marco Aurélio Garcia, Luis Dulci, Perseu Abramo e Gumercindo Milhomem 
(Líder Bancada Federal). 

Nessa mesma reunião, o DN aprovou também resolução não reco-
nhecendo o grupo Causa Operária como tendência interna do PT devido ao 
comportamento reiterado dessa corrente em não acatar as decisões democra-
ticamente aprovadas no Partido e fazer, sistematicamente, oposição aos en-
caminhamentos que o PT realiza nas frentes de massas. 

A resolução conclui fixando o prazo de 3 meses, a contar da data 
desta resolução, para que os filiados do PT, identificados com a Causa Ope-
rária, façam a opção pelo PT, como definido na resolução do DN: “O PT e 
as Organizações”, de 25/03/90.

Neste Encontro, consolidou-se o direito regimental de proporcionali-
dade das várias tendências nas instâncias Executivas do Partido. Esta con-
quista estatutária encerrava 10 anos de debate e de uma prática que vinha 
sendo crescentemente aplicada nos Estados. A decisão passava a ser nacio-
nalmente aplicada em todo o partido e junto com a regulamentação das ten-
dências culminava um rico processo de aprendizado, talvez singular enquan-
to construção partidária socialista a nível mundial e, seguramente, a maior 
virtude de nossa experiência partidária. O direito de tendência e a mais pro-
funda democracia interna com a coexistência heterogênea de várias corren-
tes de opinião em seu interior, sem dúvida, singularizam o PT no Brasil e na 
América Latina. 

Foi aprovada, igualmente, uma resolução sobre a questão do socia-
lismo – “Socialismo Petista” – que procurava incorporar aquilo que fora 
amadurecido e acumulado, majoritariamente, dentro do Partido, na avaliação 
dos acontecimentos no Leste Europeu e da própria concepção sobre o Socia-
lismo. 

A resolução sobre “O Socialismo Petista” aprovada no VII Encontro 
“propõe-se a reafirmar nosso juízo sobre o sistema capitalista, consolidar 
sinteticamente o acúmulo partidário no que se refere à alternativa socialista, 
identificar fundamentais desafios históricos doutrinários à causa do socia-
lismo e propor amplo debate ao PT e à sociedade brasileira sobre a supera-
ção concreta de tais desafios”.

O texto aprovado faz uma longa análise sobre a vocação democrática 
do PT desde seu surgimento e os 10 anos de luta travados na sociedade bra-
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sileira. Denuncia a opressão e a exploração capitalistas e a aponta como 
responsável pela miséria absoluta que atinge hoje um terço da humanidade. 
O PT reafirma sua convicção democrática, faz uma dura crítica ao “socia-
lismo real” e à burocratização das experiências vividas no Leste Europeu.

Por fim, a resolução aponta para alguns elementos essenciais do soci-
alismo pelo qual lutamos. 

“O PT não concebe o socialismo como um futuro inevitável a ser 
produzido necessariamente pelas leis econômicas do capitalismo. Para nós, o 
socialismo é um projeto humano cuja realização é impensável sem a luta 
consciente dos explorados e oprimidos.” (...)

“A nova sociedade que lutamos para construir incorpora, como inspi-
ração concreta, a rica tradição de lutas igualitárias da história brasileira. De-
verá fundar-se no princípio da solidariedade humana e da soma das aptidões 
particulares para a solução dos problemas comuns. (...) Assegurando a igual-
dade fundamental entre os cidadãos, não será menos ciosa do direito à dife-
rença, seja esta política, religiosa, cultural, comportamental, etc. ... Lutará 
pela libertação das mulheres, contra o racismo e todas as formas de opres-
são.” (...) “A nova sociedade apoiará ativamente a autodeterminação dos 
povos, valorizando a ação internacionalista no combate a todas as formas de 
exploração e opressão. O internacionalismo democrático e socialista será sua 
inspiração permanente”.

Como estávamos em um novo ano eleitoral, com eleições gerais para 
os Estados e o Congresso Nacional, o Encontro reafirmou “a política de 
alianças” com candidaturas próprias ou acordos como a Frente Brasil Popu-
lar realizada em 1989. A abertura de exceções com setores do PDT, estariam 
subordinadas – caso a caso – às direções estaduais e nacional. 

Como o VII Encontro seria realizado em junho, e o processo eleitoral 
já se desenvolvia desde março/abril, o Encontro limitou-se a referendar ori-
entações anteriores sendo que a extensão para setores do PDT – aprovada no 
Diretório Nacional em março – só foi aprovada por maioria de votos, pois 
não havia consenso sobre isso. A possível aliança com o PDT abriu prece-
dente sério na construção de um bloco classista, pois além da composição 
social heterogênea, os trabalhistas fazem alianças eleitorais com todos os 
partidos conservadores e de direita, sem nenhum princípio ou base progra-
mática. Vale apenas o pragmatismo e o oportunismo eleitoral. 

As eleições gerais de outubro de 1990 transformaram-se num plebis-
cito da cidadania frente ao Governo, mas não apenas isso, foi um julgamento 
do regime político e dos partidos. A frustração com o Governo Collor, a 
identificação da política como algo mafioso e em benefício próprio, levaram 
a população a uma gigantesca manifestação de protesto através do voto bran-
co ou nulo e da abstenção. 
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Os votos brancos e nulos e a abstenção somaram mais de 60% do Co-
légio Eleitoral, com pequenas variações regionais, mas demonstrando um 
comportamento nacional. Os votos válidos não passaram de 30 milhões, num 
colégio de mais de 80 milhões de eleitores. 

O PT não soube, não conseguiu capitalizar esse descontentamento 
popular, nem manter uma parcela significativa dos milhões de votos obtidos 
em 1989. 

A frustração com a “renovação” Collor contra os “políticos tradicio-
nais”, levou a que as massas, pelo engodo vivido e pela incapacidade de 
sermos alternativa, votassem novamente em figuras tradicionais da política 
brasileira, comprometidas com a ditadura e com a corrupção. O resultado das 
eleições indicava, portanto, um avanço das forças conservadoras pelo des-
crédito e apatia das massas frente às frustrações crescentes que vivia com o 
novo governo. A reação popular após o engodo que significou a vitória de 
Collor em 1989 traduziu-se mais pela apatia e desesperança do que por uma
reação ao novo Governo. Deve-se, também, debitar ao Partido, erros pesados 
que cometemos na campanha. O não enfrentamento do debate ideológico no 
processo eleitoral, a ausência do trabalho e das propostas do Governo Parale-
lo no rádio e na TV e a fragilidade orgânica e material do Partido na maioria 
dos Estados foram, igualmente, variáveis importantes para nosso fraco de-
sempenho. Mesmo com um crescimento parlamentar, o PT e as Frentes Po-
pulares não conseguiram polarizar nenhuma disputa importante e na maioria 
dos Estados o conservadorismo e as velhas raposas do populismo venceram. 

Mesmo nestas condições gerais adversas, o PT foi o partido que mais 
cresceu, proporcionalmente, na Câmara Federal e nas Assembleias. Dupli-
camos a bancada federal, de 16 para 35 deputados e de 39 para 82 deputados 
estaduais, alcançando representação parlamentar em 24 Estados do País. E, 
em São Paulo, Eduardo Suplicy elegeu-se como o primeiro Senador do PT, 
numa eleição dificílima, onde, pelo voto majoritário, disputava-se a única 
vaga por São Paulo. 

Os votos nominais e nos partidos para a Câmara Federal alcançaram 
apenas 30.855.416 votos. Destes os mais votados foram o PMDB com 
5.432.048 votos (17,60%); o PFL alcançou 4.099.213 votos (13,29%); o PT 
obteve 3.186.317 votos (10,33%); o PDT fez 3.073.759 (9,96%); o PSDB 
alcançou 2.946.203 votos (9,55%); o PDS obteve 2.628.421 (8,52%); o PRN 
atingiu 2.283.346 (7,40%); o PTB fez 1.836.561 (5,91%); o PL obteve 
1.494.814 (4,84%); o PDC atingiu 901.377 (2,92%) e o PSB chegou aos 
713.100 (2,31%). Os demais, abaixo de um por cento dos votos. 

O importante é ressaltar que o PT alcançou o maior percentual e em 
números absolutos de votos na legenda partidária: 1.472.527 votos. Isso 
revela uma identificação com a sigla, com o programa partidário, que é sin-
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gular em relação aos demais partidos, demonstrando uma identificação maior 
com o Partido do que com seus candidatos. A bancada federal mais que du-
plicou e ampliou sua representação nos Estados: Aloisio Mercadante, Flores-
tan Fernandes, Eduardo Jorge, Hélio Bicudo, Ernesto Gradella, Irma Passoni, 
José Cicote, José Dirceu, José Genoíno e Luiz Gushiken (SP); Nilmario 
Miranda, Agostinho Valente, Paulo Delgado, Tilden Santiago, Sandra Star-
ling e João Paulo Vasconcelos (MG); Carlos Santana, Wladimir Palmeira e 
Benedita da Silva (RJ); Edésio Passos, Paulo Bernardo e Pedro Tonelli (PR); 
Luci Choinacki (SC); Adão Pretto, José Fortunati, Raul Pont e Paulo Paim 
(RS); Maria Laura e Chico Vigilante (DF); Paulo Rocha e Valdir Ganzer 
(PA); Alcides Modesto e Jaques Wagner (BA); Ricardo Moraes (AM); Lou-
rival Freitas (AP). 

Outro elemento a destacar é a “mágica” eleitoral brasileira, já denun-
ciada anteriormente. Se a proporcionalidade fosse semelhante em todo o 
País a bancada do PT, com seus 10,33% dos votos, teria, no mínimo 50 de-
putados e não 35 como ocorre com o atual sistema de representação dos 
vários estados. 

Isso revela, claramente, a distorção que vivemos hoje com um dos 
sistemas mais desproporcionais do mundo em termos de representação par-
lamentar. A causa disso foi a manutenção na Constituição de 1988, com a 
cumplicidade e a conivência do PMDB, das regras eleitorais e do sistema de 
representação criado pelo regime militar. Um piso de 8 deputados federais 
aos menores estados, independentemente da população, a criação de novos 
estados e a transformação de territórios em estados, distorceram a represen-
tação dos estados, fraudando completamente o princípio básico das demo-
cracias modernas, da correspondência entre um cidadão, um voto. Há um 
evidente privilegiamento dos menores estados que além do piso de 8 depu-
tados, elegem 3 senadores, num bicameralismo onde o Senado tem quase as 
mesmas competências legislativas da Câmara, configurando outro engodo 
do sistema de representação, no processo legislativo. 

O ano de 1991 iniciou sob o impacto da Guerra do Golfo, expressão 
mais explosiva da instabilidade da atual situação mundial. 

Nos últimos anos da década de 80 o mundo mudou de uma forma ex-
tremamente rápida e profunda. As transformações na União Soviética, a 
queda dos regimes do Leste e o colapso do stalinismo são as maiores mu-
danças ocorridas desde a 2a Guerra Mundial. 

A característica central dessa conjuntura é a instabilidade, pois uma 
ordem mundial desintegrou-se e outra ainda não ocupou seu lugar. Se esta 
for a dinâmica imperialista expressa na Guerra do Golfo e no processo de 
libanização de vários  países  do  Leste  Europeu e o  recrudescimento do ra- 
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cismo e do nacionalismo de direita na Europa Ocidental, pode-se afirmar que 
um novo quadro mundial está longe de qualquer estabilização. 

Outro elemento dessa instabilidade é a crise dos países do Terceiro 
Mundo. A estagnação dos anos 80 radicalizou o impacto da expoliação fi-
nanceira, do diferencial tecnológico e da lógica destrutiva do capitalismo. 

No Brasil, o impacto dessa realidade fez-se sentir na dinâmica do 
Governo Collor que substitui cada vez mais seu discurso anticorrupção e em 
favor dos “descamisados” pela prática mais descarada do neoliberalismo do 
arrocho salarial, da brutal recessão econômica e no final de 90 com mais de 
um golpe duríssimo: a lei das privatizações, onde a direita e os “modernos”
PMDB e PSDB deram plenos poderes para o Governo Collor levar a cabo a 
entrega do patrimônio público das estatais através de títulos desvalorizados e 
moedas “podres”.

O PT e a ação sindical de seus militantes através da CUT e dos mo-
vimentos sociais foi de resistência e de garantir a sobrevivência dos avanços 
orgânicos e políticos do movimento popular na última década, mas sem uma 
capacidade ofensiva de barrar as principais medidas neoliberais que conta-
ram com todo o apoio dos principais meios de comunicação de massa para 
veicular essa política como única saída. 

Em janeiro, o Diretório Nacional aprova posição oficial sobre a Guer-
ra do Golfo na qual critica a invasão do Kuwait mas, mais ainda, a hipocrisia 
dos Estados Unidos – invasores de ontem do Panamá e Granada – em justifi-
car a defesa da integridade do território do Kuwait para desencadear a maior 
máquina de guerra desde a 2a Guerra Mundial. A posição do Partido poderia 
ser sintetizada nos seguintes pontos: cessar fogo imediato, revogação das 
resoluções da ONU que autorizam o embargo econômico e o uso da força, 
retirada das tropas iraquianas do Kuwait, e dos Estados Unidos e aliados de 
toda a região, proteção da área por força de paz multinacional, de preferência 
árabe e convocação de conferência que busque soluções globais no Golfo, 
mas que restabeleçam a paz no Líbano, a retirada de Israel dos territórios 
ocupados e garantia a um Estado Palestino sob a direção da OLP. 

Internamente, o DN reunido em 16-03-91 aprova uma avaliação da 
conjuntura aberta com o processo eleitoral, a posse dos novos governadores, 
a edição do Plano Collor II e os enfrentamentos sindicais em Santos e na 
Autolatina em São Bernardo. O texto “O PT e o Momento Político” analisa 
também as demais forças políticas e os movimentos sociais. O documento é 
resumido na capa do Boletim Nacional no 53 (abril de 91) da seguinte forma: 

“A tática do PT deve ser a de disputar na sociedade a alternativa ao 
Governo Collor, apresentar soluções concretas, emergenciais e estruturais 
para a grave crise do País, tendo como eixo fundamental a retomada do de-
senvolvimento com distribuição de renda, riqueza e poder. Devemos articu-
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lar a atuação do Governo Paralelo com esta proposta e os debates do 1o Con-
gresso no sentido de envolver todo o partido e a sociedade no projeto do PT 
para o Brasil. Ao mesmo tempo e de forma combinada o PT deve centrar 
seus esforços nas lutas sindicais, com valorização do Fórum contra a Reces-
são e o Desemprego, na medida em que neste novo espaço político é possível 
dar saltos de qualidade na mobilização e unificação das lutas dos trabalhado-
res. Devemos ainda estimular a militância petista no movimento sindical a 
empenhar-se na construção da greve geral, como meio de barrar os ataques 
do Governo Collor à classe trabalhadora.”

Paralelo a esse enfrentamento global da conjuntura, é importante re-
gistrar que nesse período tanto o setor sindical do Partido passou a buscar 
uma ação mais coordenada dos petistas na CUT, principalmente, na prepara-
ção do 4o Congresso da Central Sindical, como a Secretaria de Juventude 
conseguiu, também, uma ação mais coesa dos estudantes petistas em relação 
a União Nacional dos Estudantes (UNE). O IV Encontro Nacional dos Estu-
dantes do PT, realizado nos dias 23 e 24, preparatório ao 41o Congresso da 
UNE, foi o maior e mais representativo encontro setorial de estudantes petis-
tas: 18 estados, 65 delegados e 33 observadores. 

Apesar de não ser objeto deste trabalho uma avaliação setorial das vá-
rias frentes de trabalho de massas, é evidente que uma recuperação da histó-
ria do PT deveria também passar pela incorporação do trabalho setorial sin-
dical, da juventude, das mulheres etc. 

Pela pretensão limitada desta breve história petista, não fazemos uma 
análise mais profunda e integrada ao trabalho geral do Partido. Não é desco-
nhecimento ou subestimação da importância do trabalho setorial do Partido, 
e sobre isso há necessidade de escrever e aprofundar, mas isto vai além dos 
limites deliberados desta breve história. 

A busca da ação orgânica e instâncias setoriais de encaminhamento 
da ação política unitária são dignas de registro e de que esse é o caminho a 
ser trilhado pelo PT na sua prática política. 

No mês de maio, a CUT e o sindicalismo combativo na base conse-
guiram realizar nos dias 22 e 23 nova paralisação nacional com característi-
cas típicas de uma greve geral ainda que parcial. Atingindo todas as capitais 
e grandes cidades, envolvendo milhões de trabalhadores, a greve foi o pri-
meiro movimento político nacional de massas contra o Governo Collor e 
marcou o reingresso dos trabalhadores como atores destacados na cena polí-
tica nacional. Foi um duro golpe ao Governo Collor, pois apesar de sua cres-
cente impopularidade, continuava contando com o capital político acumula-
do numa eleição direta onde recebera 35 milhões de votos. 

Apesar de não contabilizar ganhos imediatos, a greve teve um papel 
importante na ampliação da crítica ao Governo Collor e sua política econô-
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mica, que já apresentava brechas e contestações determinando inclusive a 
queda da Ministra Zélia Cardoso de Mello e sua equipe, fato ocorrido antes 
da greve. 

No plano internacional, o mês de junho foi um período de intensa ati-
vidade. Lula fez mais um roteiro na Europa, principalmente na Alemanha. 
Plínio de Arruda Sampaio representou o Partido na XVI Assembleia da Con-
ferência Permanente de Partidos Políticos da América Latina (COPPPAL) 
cujos temas centrais foram a “Integração Latino Americana” e a “Iniciativa 
para as Américas”.

Nos dias 21 a 23 de junho realizou-se em São Paulo – o III Encontro 
Latino Americano pela Solidariedade, Soberania, Autodeterminação e Vida 
dos nossos povos. 

O mais importante, sem dúvida, foi a realização do II Encontro de 
Movimentos e Partidos do Fórum de São Paulo, de 12 a 15 de junho, na 
cidade do México. Dando continuidade à experiência de São Paulo no ano 
anterior, o Encontro reuniu 68 organizações e partidos de 22 países, dentre 
os quais vários dos partidos populares e de esquerda mais importantes da 
região: PT, PRD (Méx.), PC Cubano, FSLN, FMLN, Frente Ampla (Uru-
guai), PUM e Esquerda Unida (PERU), M-19 da Colômbia, PS Chileno, 
MAS da Venezuela e muitos outros. 

Novamente, o Encontro caracterizou-se pelo pluralismo, pelo inter-
câmbio, pela troca de experiências e pelo estreitamento das relações da es-
querda latino-americanas. O tema geral era “A A.L. e o Caribe Frente à Re-
estruturação Econômica Internacional”, numa perspectiva dos interesses 
populares e socialistas, além das ações de solidariedade, de denúncia e de 
preparação do próximo Encontro em Manágua, (1992). 

Foi aprovada a “Declaração do México” refletindo toda uma avalia-
ção da conjuntura internacional, uma crítica ao neoliberalismo e a necessi-
dade de ações comuns no continente, incluindo seminários sobre projetos 
alternativos de integração, forçar um novo diálogo Norte-Sul, garantir dele-
gações em eventos internacionais até participar ativamente das promoções 
alternativas aos programas do V Centenário do Descobrimento. 

Em agosto, o DN reconhecia, autocriticamente, que o PT está muito 
internista em sua luta de oposição. “O lugar do PT é na rua, animando a 
oposição ao Governo Collor, mostrando à população que há saídas e que, 
para alcançá-las, vamos ter que contar com muita mobilização e organiza-
ção”, dizia o Boletim Nacional sobre a reunião. A orientação era combinar a 
luta institucional e a mobilização nas ruas como forma de pressionar o Exe-
cutivo e o Congresso Nacional a darem respostas para questões como salá-
rio, educação pública, terra, a crescente violência e a corrupção. Esta, inclu-
sive, começava a evidenciar que não era combatida por Collor mas, ao con-
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trário, a Casa da Dinda tornava-se o alvo crescente de ser o quartel-general 
da mais acintosa prática de corrupção e tráfico de influências que o País já 
conhecera. 

Paralelo a tudo isso, o PT encaminhava em todo o País a fase prepa-
ratória do I Congresso do Partido, que pretendia ser o mais democrático, 
participativo e representativo dos onze anos de vida do Partido. 

Em setembro, era lançado o Brasil Agora uma nova experiência de 
um jornal do PT que buscasse atingir os filiados e o público externo, que 
fosse para banca e não reproduzisse as características de um jornal interno, 
tipo Boletim Nacional, com resoluções e documentos de debate interno. 

Para não repetir a experiência frustrada (abril a novembro de 1982) 
do Jornal dos Trabalhadores o DN aprovou que o Partido financiaria duran-
te um período grande até a consolidação do projeto que só se viabiliza com 
um compromisso de sustentação, distribuição, assinaturas e venda por parte 
dos Diretórios Estaduais e Municipais do Partido. O projeto não conflita 
com a manutenção do Boletim Nacional que continua como o principal veí-
culo da comunicação interna do Partido e da relação com militância. 

13. O I Congresso do PT

No final de novembro o PT realizou seu I Congresso. A ideia de 
Congresso não retirava a importância nem o caráter deliberativo dos Encon-
tros anteriores, mas sinalizava o papel de balanço, de aprofundamento da 
reflexão sobre a experiência de uma década de construção partidária. Apon-
tava, também, para uma inovação no método e na forma das discussões pre-
paratórios, na busca de um envolvimento máximo da base partidária e de sua 
representação mais direta no momento da deliberação. Indicava, igualmente, 
um esforço superior da direção partidária, das correntes de opinião e até da 
contribuição pessoal de companheiros na sistematização teórica das teses 
preparadas para o Congresso. 

Os 1.101 delegados credenciados para o Congresso, realizado no Pa-
vilhão Vera Cruz em São Bernardo do Campo sintetizam meses de debates, 
seminários, Encontros Municipais e Regionais que diretamente ou por dele-
gação aprovaram teses e elegeram representantes de todo o País ao Congres-
so. 

Após quase um ano de debate, no qual circularam 14 teses, chegaram 
ao Congresso 8 teses representando as várias tendências e correntes que 
existiam ou se formaram no processo. Pela primeira vez, além dos delegados 
eleitos nos Encontros Estaduais, havia um grande número de delegados elei-
tos diretamente nos municípios ou em encontros setoriais. 
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Na abertura dos trabalhos foi votada a tese majoritária que serviria de 
guia para os trabalhos e sobre a qual incidiriam emendas e alterações pontu-
ais.

Venceu a tese “Por um Brasil Democrático e Popular” (Articulação) 
com 476 votos (46%). A segunda tese mais votada “Por um PT Socialista e 
Revolucionário” (Força Socialista, Tendência Marxista e personalidades 
independentes) fez 145 votos (14%). A tese “Um Projeto para o Brasil” 
formada pela Vertente Socialista e a Nova Esquerda alcançou 127 votos 
(12%). A tese “Um rumo revolucionário para o PT” assinado pela “Demo-
cracia Socialista” teve 115 votos (11%) e a tese “Em defesa do PT, das ori-
gens, por um Brasil Socialista” alcançou 74 votos, (7%).

Como a resolução sobre conjuntura era uma proposta do Diretório 
Nacional, as teses que foram a votos eram sobre “Socialismo” e “Construção 
Partidária”. Mesmo votadas em separado alcançaram votações e percentuais 
quase idênticos. Uma ou outra tese tiveram algum prejuízo pela votação da 
tese-guia ter ocorrido na abertura quando ainda muitos delegados não havi-
am chegado, mas que não alterariam a votação principal. 

Comparado com os Encontros anteriores, a presença internacional foi 
significativa para o papel representado pelo PT hoje na América Latina e 
Europa. Cento e trinta convidados de mais de 60 partidos e organizações de 
30 Países estiveram presentes num fato histórico, inédito na vida dos parti-
dos políticos no Brasil. Daniel Ortega (FSLN), Cuauhtémoc Cárdenas
(PRD), Navarro Wolf (A. Democrática M-19) e dezenas de dirigentes parti-
dários e sindicais da Argentina, Bélgica, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, 
Dinamarca, El Salvador, Equador, Espanha, França, Guatemala, Holanda, 
Inglaterra, Israel, Itália, Líbia, México, Nicarágua, País Basco, Palestina, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Suécia, Uruguai, 
Venezuela. 

Ao longo do Congresso várias atividades foram desenvolvidas com as 
delegações estrangeiras, desde atividades artísticas, painéis sobre o Brasil e 
temas específicos até debate sobre as experiências das Administrações pe-
tistas. 

Os grandes temas do Congresso poderiam ser agrupados nas questões 
orgânicas (direito de tendência, linhas básicas para o novo Estatuto e cota 
mínima de mulheres nas direções) e nas orientações políticas (Socialismo, 
estratégia e conjuntura). 

No plano organizativo, não há dúvida de que a aprovação de uma cota 
mínima de 30% de mulheres nas instâncias de direção partidária foi a deci-
são mais importante e a que mais empolgou o plenário pois era uma tese que 
não tinha sua aprovação garantida à luz dos Encontros Estaduais. Foi o deba-
te e a ação contagiante das companheiras mulheres o fator decisivo para a 
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vitória, uma votação que perpassou todas as tendências. Essa conquista sig-
nificou um avanço na quebra de uma trajetória insustentável para um Partido 
que se diz feminista mas que em nenhum dos Encontros anteriores ultrapas-
sou os 8% de mulheres na Direção Nacional. Isso num País onde as mulheres 
são maioria na população e quase 40% da força de trabalho economicamente 
ativa. Aplicada em todas as instâncias diretivas a partir do I Congresso, a 
resolução terá efeitos renovadores e alterações de qualidade nos desafios que 
o PT enfrenta no cotidiano.

A decisão sobre o direito de tendências foi das mais polarizadas. Di-
vidiu a corrente majoritária, a Articulação, e o plenário. A tese-base da Arti-
culação sobre o tema era muito mais restritiva ao direito de tendência em 
vigor no Partido. Se cumprida a risca, praticamente, acabaria com esse direi-
to que tem se revelado a maior virtude e a maior responsável pela profunda 
democracia interna que caracteriza o PT. 

A favor da tese-base votaram 441 delegados da Articulação e quase 
todos os delegados da tese “Um Projeto para o Brasil” (Vertente Socialista e 
Nova Esquerda). 

A favor da emenda vencedora - que amplia o controle partidário sobre 
as tendências mas garante sua existência, sua imprensa interna, o direito de 
reunião e até locais próprios – votaram parte da Articulação, a Democracia 
Socialista e a maioria dos apoiadores da tese “Por um PT Socialista e Revo-
lucionário”, alcançando 466 delegados. Houve cerca de 150 abstenções dos 
delegados da Convergência, o Trabalho e a maior parte da Tendência Mar-
xista.

No ponto sobre as linhas básicas para o novo Estatuto, o pouco deba-
te, a ausência de tempo, prejudicaram sensivelmente as resoluções. Houve 
significativos avanços na busca de critérios que ampliem a participação da 
base, mas adotaram-se complicados mecanismos de eleição de delegados nos 
Encontros, cuja primeira experiência prática aponta para a necessidade de 
revisão. Para não favorecer o predomínio das tendências nos Encontros, 
aprovou-se mecanismos de candidaturas individuais e quantias prévias de 
percentuais que tornam os Encontros – principalmente nas grandes cidades –
algo acessível só para especialistas e que frauda completamente a intenção 
original. 

A aprovação das linhas básicas se transformará em Estatuto novo no 
próximo 8o Encontro a ser realizado em 1993, o que relativiza um pouco o 
problema. Cabe registrar, no entanto, que o I Congresso manteve ainda, sem 
alteração profunda ou resposta eficaz o problema do caráter do PT, ou seja, 
um partido cuja delegação de poder baseia-se nos núcleos de base ou nas 
plenárias de filiados em dia com suas obrigações financeiras. 
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Esta questão persegue o Partido desde sua fundação. Ainda que, pra-
ticamente, todos são favoráveis aos núcleos de base, na hora de defini-los 
claramente nas suas funções e como instância de delegação de poder, o PT 
vacila, recua, e acaba mantendo posição ambígua sobre isso. 

Sem resolver essa questão, o Partido dificilmente superará o abismo 
que separa a maioria esmagadora das centenas de milhares de seus filiados 
das instâncias de direção, dos funcionários e das bancadas parlamentares que 
pelo acesso às informações e pela disponibilidade de tempo acabam tendo 
uma prática privilegiada no Partido e tendem a controlá-lo. 

Nas demais questões, não houve avanços ou modificações considerá-
veis. Há um salutar aumento do controle do Partido sobre a prática parla-
mentar mas sua transformação em norma ou regra estatutária ainda está por 
vir e confirmar ou não a eficácia das intenções. 

Na Resolução sobre Socialismo, o texto base aprovado, da tese da Ar-
ticulação, partia fundamentalmente do que fora aprovado no VII Encontro: 
“O Socialismo Petista”, e reproduzia uma posição já clássica no Partido: a 
busca de uma demarcação que se contraponha à social democracia e ao “so-
cialismo real” stalinista.

Reafirmou-se o socialismo democrático e a busca da emancipação 
humana, da sociedade sem classes, liberta da opressão política e da explora-
ção econômica. Busca-se a relação entre democracia representativa e demo-
cracia direta, na superação entre governantes e governados. Numa emenda 
polêmica foi incorporada ao texto uma clara distinção entre o stalinismo e as 
concepções iniciais da Revolução Russa para contrapor a uma interpretação 
em voga de que as concepções socialistas e suas origens teóricas e filosóficas 
seriam inexoravelmente autoritárias e burocratizantes. 

Outra polêmica importante entre o texto aprovado e a tese “Projeto 
para o Brasil” residia na caracterização que a conjuntura internacional é 
marcada por uma ofensiva ideológica e política do neoliberalismo levada a 
cabo pelos capitalistas e que aprofunda a instabilidade e as saídas de força 
sob hegemonia imperialista e a qual nos devemos opor globalmente. Para a 
tese “Projeto para o Brasil” a conjuntura internacional era identificada como 
um “avanço da democracia”.

Numa conjuntura adversa, sob essa ofensiva ideológica neoliberal do 
imperialismo e a crise profunda das referências no “socialismo real”, o sim-
ples fato do PT ratificar sua concepção do VII Encontro e buscar aprofundá-
la já significa um fato histórico importantíssimo na reafirmação de uma linha 
classista, socialista, revolucionária e democrática. 

Por fim, a discussão sobre o momento político constituiu-se noutra 
questão polêmica e polarizada. O texto base vinha do Diretório Nacional, 
aprovado por maioria. 
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No plenário, instalou-se uma falsa polêmica em torno do “fora Col-
lor” como se esta fosse a palavra de ordem que dividia os delegados.

Esta polêmica já vinha do DN onde o texto original sobre conjuntura 
apontava numa linha de resistência e mobilização junto aos movimentos 
sociais contra a política econômica do Governo Collor e a preparação do 
Partido para o calendário eleitoral: eleições 92, plebiscito sobre o regime 
político e revisão constitucional, tudo na perspectiva de um acúmulo de for-
ças visando 94.

A isso se contrapunha o “Fora Collor já” sem que se propusesse uma 
tática capaz de aglutinar outras forças e combinar a ação parlamentar e a luta 
social na viabilização desse desejo. 

As emendas aprovadas em acordo com setores da Articulação e a 
Democracia Socialista permitiam compor um campo majoritário que dava 
um novo sentido a resolução aprovada, como pode-se ver abaixo: 

(...) “13. O PT assume, junto à mobilização contra a política de Col-
lor, a defesa da proposta de antecipação do plebiscito sobre o regime políti-
co, já tramitando no Congresso Nacional. O PT se opõe, radicalmente, a 
qualquer tentativa de pacto de elites, pois não concordamos, em hipótese 
alguma, com entendimentos quaisquer que tenham como pressupostos, acor-
dos com Collor e a manutenção da atual representação dos Estados no Con-
gresso. Para o PT, a antecipação do plebiscito sobre o sistema de Governo só 
terá sentido se vier combinada com a luta por reformas essenciais, destacan-
do-se a aprovação de um novo sistema eleitoral, que seja, de fato e de direi-
to, proporcional e a redefinição das funções da Câmara e do Senado Federal, 
tendo este último suas funções restritas às federativas. 

Repudiamos, igualmente, qualquer casuísmo ou iniciativa de caracte-
rísticas golpistas para resolver a crise. A proposta do PT adquire legitimida-
de e se diferencia das demais porque se sustenta na mobilização popular e 
pressupõe uma nova representação congressual, com eleições antecipadas, 
assegurando que o novo regime político de governo seja, de fato, representa-
tivo de uma nova conjuntura e de um real avanço na situação social do País. 

14. Caso, porém, se caracterize jurídica e politicamente crime de res-
ponsabilidade do Presidente Collor, o PT não hesitará em recorrer ao impea-
chment em defesa da democracia. 

15. O PT deve propor e negociar com o movimento sindical, popular;
os partidos democráticos, progressistas e de esquerda; as entidades represen-
tativas da sociedade civil, um conjunto de reivindicações que nos possibilite 
transformar a crise do Governo Collor em ponto de apoio para mobilizar o 
movimento social e viabilizar uma nova alternativa de governo para o País.” 
(...) 
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Com este trecho emendando o texto-base, o I Congresso preparava o 
Partido para uma ação mais ofensiva e sem fechar uma questão específica, 
central, como tática. Abria algumas possibilidades, pois ainda era prematuro 
afirmar qual desdobramento prevaleceria. 

Um conjunto de variáveis, impossíveis de prever naquele momento, 
vai desdobrar-se, rapidamente, atropelando a conjuntura. As denúncias de 
Pedro Collor contra P C Farias, a aprovação da CPI no Congresso, os depo-
imentos bombásticos de testemunhas como o motorista Eriberto, da secretá-
ria Sandra e o crescente envolvimento de Collor e sua esposa Rosane nas 
denúncias de corrupção e no tráfico de influência com recursos públicos 
criaram as condições para despertar a mobilização social. 

As jornadas de grandes mobilizações, que quase repetiram os grandes 
comícios das Diretas Já e da campanha de Lula em 1989, tiveram a inespera-
da adesão da juventude estudantil, combinando uma pressão de massas e de 
imprensa que tornaram irreversível a tese do impeachment na Câmara Fede-
ral, num fato inédito na história republicana brasileira. 

A presença do PT na CPI, na participação no “Movimento pela Ética 
na Política” e nas mobilizações de rua teve peso considerável na derrubada 
de Collor. 

14. Conclusão

O balanço desses onze anos é positivo. É inegável que neste curto es-
paço de tempo consolidamos um partido com estrutura e representatividade 
nacionais e com um crescimento invejável para um partido com o programa 
e as exigências colocadas aos seus filiados e militantes. Mais de 650.000 
filiados, uma presença parlamentar na maioria dos estados, e uma experiên-
cia já testada em algumas das mais importantes administrações municipais 
do País. 

O justo motivo de orgulho não ofusca a preocupação com o futuro 
dessa experiência. Para um Partido revolucionário, transformador como se 
pretende o PT, seu crescimento coloca a cada momento novos desafios e o 
risco permanente da cooptação pelo sistema social que busca superar. 

O deliberado limite desta breve história do Partido não permite que 
façamos na sua conclusão uma análise histórica desses processos de coopta-
ção, como o vivido pela socialdemocracia europeia, por exemplo. De origem 
proletária, sindical e com programas socialistas, os partidos socialdemocratas 
transformaram-se em Partidos da ordem ao longo de meio século. 
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Não pretendo estabelecer nenhuma analogia ou comparação com essa 
experiência histórica mas deixar a título de reflexão alguns problemas e de-
safios que teremos pela frente. 

O rápido crescimento do PT estabeleceu um hiato entre seus primei-
ros dirigentes e fundadores e os milhares de novos filiados e militantes que 
ingressam no Partido sem uma experiência de vida, nem uma formação teó-
rica e política semelhantes. É evidente que se o Partido não supre esta lacu-
na, esta experiência não é transmitida e as concepções políticas e ideológicas 
originais vão se perdendo ou se tornando cada vez mais tênues. 

A institucionalização cobra um preço crescente e o Partido precisa 
criar mecanismos que revertam essa tendência. A subordinação às decisões 
coletivas e os 30% de cotização sobre os parlamentares não é suficiente. É 
parte, apenas, da necessária ação do Partido. 

Muitos dos que saúdam a fragilização e a perda de influência das 
Tendências não se dão conta de que a autonomização dos mandatos, a proli-
feração dos “coletivos” de mandato são muito mais desagregadores e dese-
ducativos da prática coletiva e partidária do que se poderia acusar as Ten-
dências. 

O predomínio individual e a relação personalista no controle dos re-
cursos materiais dos mandatos tendem à crescente subordinação ao parla-
mento e ao eleitoralismo. 

Se o PT não avançar, rapidamente, num processo de nucleação que 
crie espaços e condições de participação e controle democrático dos milhares 
de filiados sobre a prática partidária, poderemos até continuar sendo um 
partido de massas, mas meramente eleitoral e institucionalizado. 

É preocupante a facilidade com que somos levados a repetir e repro-
duzir a lógica institucional de comportamento dentro das estruturas adminis-
trativas que alcançamos nas vitórias eleitorais. 

Agora, que estamos efetuando o balanço das primeiras administrações 
petistas, caberia um questionamento constante, profundo, autocrítico, daqui-
lo que realizamos para alterar a relação com a máquina burocrática do Esta-
do e sua relação com o Partido e a sociedade. Infelizmente, tal julgamento 
deixaria muito a desejar. São raras as tentativas e experiências no sentido de 
reverter o cotidiano e subverter a realidade encontrada. 

O I Congresso ratificou nossos objetivos socialistas. Mas isso não é 
uma profissão de fé ou a satisfação de um culto ao passado que deve ser 
homenageado nas festas de 10 de fevereiro, quando registramos mais um ano 
de vida. 

A utopia socialista tem que estar presente no programa, nas lutas so-
ciais e parlamentares, mas fundamentalmente viva dentro de cada um de nós  
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como projeto de vida, de solidariedade fraterna, de desprendimento material 
e de indignação com a exploração e a injustiça social. 

Sem o sonho, sem a paixão não se constrói uma vontade coletiva, um 
partido político transformador e revolucionário. Se este resumo servir para 
reavivar a memória, recuperar nossas origens, a trajetória das nossas lutas e a 
utopia que nos levou a construir o PT para ser sujeito desse processo, o traba-
lho já está mais do que recompensado. 

        RAUL PONT  
Dezembro/1992 
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40 anos do PT: 
A história aberta de um partido socialista 

na era do neoliberalismo 

Juarez Guimarães* 

As vitórias e derrotas do PT, o seu impasse e seu futuro só po-
dem ser bem avaliados à luz de toda uma era histórica de ascensão 
do neoliberalismo e da crise ainda não resolvida das tradições socia-
listas democráticas, inspiradas no marxismo.  

Não é uma coincidência menor, o fato de que o PT nasceu exa-
tamente no período em que nos EUA e na Inglaterra, o neoliberalismo 
chegava aos governos e iniciava o seu caminho nas décadas seguintes 
de centralizar a tradição liberal, derrotando o liberalismo social ou
keynesiano, e afirmando-se de modo crescente como a força orgânica 
dirigente do capitalismo mundial. O próprio processo histórico de 
recomposição e superação da crise histórica do socialismo democráti-
co foi profundamente condicionado e limitado por esta ascensão do 
neoliberalismo que organiza toda uma época da história mundial, que 
vai dos anos oitenta até os dias de hoje.  

Esta era de ascensão neoliberal significou, em primeiro lugar, 
uma brutal alteração da correlação de forças à direita, que se expres-
sou não apenas no plano geopolítico – o modo como se processou e se 
capitalizou a dissolução da URSS e do Leste Europeu, firmando inclu-
sive a Alemanha como a principal potência econômica capitalista 
europeia -, mas na economia (um violento processo de concentração 
de riquezas e rendas em detrimento dos trabalhadores e povos), no 
plano das comunicações (com a formação de uma vantagem estrutural 
formidável em favor das classes dominantes), e da cultura política 
(com a massificação das culturas liberais de mercado e antissocia- 

–––––––––––––––
*Juarez Guimarães é professor de Ciência Política da UFMG e coordenador
do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros.
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listas, típicas da Guerra Fria). O processo da revolução centro-
americana, as lutas anti-burocráticas no Leste Europeu como na Polô-
nia e na Tchecoslováquia, os processos de libertação na África e no 
Vietnam, a derrubada do apartheid na África do Sul não tiveram uma 
sequência emancipatória. Mas o contrário disso. 

Em segundo lugar, a ascensão do neoliberalismo significou um 
estreitamento histórico estrutural das possibilidades reformistas do 
capitalismo, que vicejaram no período do pós-guerra até os anos se-
tenta, de construção de novos direitos e estruturas do Estado do Bem-
Estar Social. A ascensão do neoliberalismo foi retirando a direção da 
macroeconomia cada vez mais financeirizada das mãos do controle 
democrático, fomentando um gigantesco processo de evasão para os 
paraísos fiscais, criando desemprego estrutural e, por fim, atacando as 
próprias instituições democráticas de negociação corporativa no inte-
rior do capitalismo. A crise da socialdemocracia europeia, em especial 
da francesa, o emparedamento e isolamento das experiências mais 
avançadas de Estado do Bem-Estar Social no norte europeu, a crise do 
trabalhismo inglês e, em particular, a tragédia do eurocomunismo são 
expressões, em contextos nacionais específicos, destes  impasses his-
tóricos. 

Em terceiro lugar, a ascensão do neoliberalismo agravou di-
mensões de crise capitalista que devem ser sintetizadas em uma diag-
nóstico mais geral de crise de civilização: a crise ecológica, a renova-
ção de padrões colonialistas de domínio e de verdadeiras zonas de 
guerra, o crescimento exponencial da pobreza e da violência, a reno-
vação das culturas racistas e de ataque frontal aos direitos humanos. 
Mais importante, funcionou como uma barreira de contenção do femi-
nismo e de reprodução dos padrões patriarcais e mercantis de reprodu-
ção da vida social.  

As dimensões autocráticas, cada vez mais evidentes, do neoli-
beralismo – em aliança aberta com setores fascistas – não são um pro-
duto marginal mas estão no centro de sua ascensão, da incapacidade 
de sustentar sua legitimidade em contextos democráticos, de promover 
uma retomada do crescimento econômico (devido à sua raiz rentista), 
além de instituir fenômenos de vida social e cultura de barbárie (devi-
do ao seu regime de apartação social). Em um sentido mais largo, o 
neoliberalismo seria a expressão não da força, mas da decadência he- 
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gemônica dos EUA frente à ascensão política da China, um grande 
eixo polarizador dos destinos do século XXI. 

Como esta era histórica de ascensão do neoliberalismo no pla-
no mundial marcou os 40 anos do PT? 

De modo profundo e decisivo. Em primeiro lugar, os dois ciclos 
de interrupção da ascensão do PT na democracia brasileira que resul-
tou da transição conservadora podem e devem ser entendidos como 
expressões, mediadas nacionalmente, de conjunturas internacionais 
neoliberais: a ascensão dos governos FHC que reorganizou um pacto 
de dominação em contato direto com a chamada “Terceira Via” de 
Bill Clinton e Tony Blair, e o golpe parlamentar de 2016, com sua 
sequência no governo Bolsonaro, que tem o seu epicentro político no 
desenvolvimento abertamente antidemocrático do neoliberalismo após 
a grande crise internacional de 2008. A reorganização do liberalismo 
brasileiro pela via do PSDB e, agora, a aliança neoliberal e fascista via 
Bolsonaro certamente têm raízes nacionais mas perdem sentido histó-
rico se desconectados do que estamos chamando de a Era Neoliberal. 

Em segundo lugar, é preciso constatar a temporalidade distinta 
e defasada por uma década da presença politicamente organizada do 
neoliberalismo no Brasil. Aqui, os anos oitenta foram marcados por 
um dos maiores ciclos de ascensão classista do século XX, pela cria-
ção do PT, da CUT, pela expansão do MST, e que se expressaram 
muito bem nas resoluções do V Encontro Nacional do PT. Foi apenas 
nos anos noventa que o movimento político liderado pelo PSDB, após 
a derrocada de Collor, promoveu uma virada à direita na correlação de 
forças em relação à década de oitenta. Agora, havia uma força política 
organizada pelo PSDB, com apoio do estado norte-americano, orgâni-
co às classes dominantes com centro nos setores financeiros nacionais 
e internacionais, organizando uma maioria parlamentar e um poder 
comunicativo novo. O PMDB girou para o sentido fisiológico e à di-
reita. Esta pressão levaria o PT e os movimentos sociais a uma postura 
adaptativa claramente de resistência, predominando a partir de meados 
dos anos 90 uma nova direção, uma nova estratégia e uma nova maio-
ria partidária, mais afinada a um processo institucional de luta política, 
distanciando-se em sua maioria de um referencial e de uma cultura 
anticapitalista.  

Em terceiro lugar, a pressão neoliberal nos anos 90 – que foi 
capaz inclusive de modificar substantivamente pontos decisivos da 
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Constituição de 1988 – moldou um novo cenário político de disputa 
para as esquerdas brasileiras. A polarização com o PSDB, que atraves-
sou durante vinte anos as eleições presidenciais de 1994 a 2014, nunca 
propiciou ao PT formar uma maioria de primeiro turno ou um avanço 
consistente de uma maioria parlamentar. Entre a polarização esquerda-
direita, o PMDB manteve-se sempre como o partido fiel da balança, 
em um eleitorado que em geral se posicionava 1/3 à esquerda, 1/3 à 
direita e 1/3 flutuando ao sabor da polarização. De um ponto de vista 
social, as classes trabalhadoras não viviam mais uma ascensão organi-
zativa e de lutas, em função de um desemprego estrutural e de novas 
dinâmicas cada vez mais fortes de precarização do mundo do trabalho. 

Se esta perspectiva histórica ampla permite constituir uma nar-
rativa de sentido de como a Era Neoliberal foi contendo e condicio-
nando profundamente a experiência petista, ela certamente se confun-
diria com uma perspectiva determinista de grave esvaziamento das 
alternativas políticas postas historicamente ao PT se não for mediada 
por uma segunda dimensão político-cultural decisiva: a evolução da 
cultura política do PT, de sua identidade, de seu programa e estratégia. 
O espaço de autonomia da conjuntura nacional em relação à Era Neo-
liberal deve ser politicamente pensado, como atualização da condição 
semi-periférica do país e de suas dimensões histórico-estruturais como 
bem estuda, por exemplo, a tradição de Celso Furtado ou de Caio Pra-
do Júnior. Em síntese, a era neoliberal condicionou fortemente o de-
senvolvimento do PT mas não o determinou: a sua evolução dependia 
certamente da evolução de sua cultura política e de seu programa so-
cialista. É o que examinaremos a seguir. 

O PT e a crise não superada do marxismo 

Os 40 anos do PT foram vividos em meio ao longo ciclo histó-
rico da crise do marxismo que teve seu início na dissolução da II In-
ternacional e no impasse e, depois, regressão da revolução russa. Em 
função disso, o PT, apesar de firmar desde o início sua identidade 
socialista, nunca conseguiu estabilizar um campo paradigmático de 
práxis socialista, isto é, que combinasse fundamentos teóricos marxis-
tas com uma coerência prática socialista democrática.  
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No pós-guerra até o final dos anos 70, as identidades políticas 
do socialismo foram politicamente disputadas pelos partidos comunis-
tas e pelas sociais-democracias, não tendo o maoismo, o castrismo 
nem as diferentes vertentes do trotsquismo – em particular aquelas 
sectárias – conseguido formar um campo político estável e influente. 
No plano internacional, não se criou, em escala ampla e duradoura, 
uma corrente enraizada do socialismo democrático inspirada no mar-
xismo revolucionário.  Quando o PT surgiu estas correntes, em parti-
cular o eurocomunismo e a socialdemocracia, já viviam impasses pro-
fundos. 

A ausência de um vetor claro de superação da crise do marxis-
mo no campo teórico expressava-se neste período fundamentalmente 
pela formação de um conjunto de subculturas que mal se comunica-
vam entre si (eurocomunistas, althusserianos, luckasianos, os marxis-
mos inspirados na Escola de Francfurt, o marxismo analítico anglo-
saxão, estalinismos tardios,). No campo político, pela ausência de uma 
convergência política internacional unitária que formasse um campo 
possível de diálogos e fusões. 

Certamente o modo como se deu o fim da URSS e do sistema 
político do Leste Europeu trouxe para os anos noventa uma nova onda 
internacional de pressões, insulamentos, desarticulações e corrosão de 
identidades socialistas inspiradas no marxismo. Para a cultura neolibe-
ral ascendente, o tempo do marxismo teria ficado definitivamente para 
o passado.

Basta um exame panorâmico da vida intelectual do marxismo 
para constatar que este epitáfio neoliberal está sendo profundamente 
desmentido: a cultura do marxismo está mais viva do que nunca (o
livro “Critical companion to contemporary marxism”, editado por 
Jacques Bidet e Stathis Kouvelakis, Brill Publishers de 2008, impres-
siona pela sua imensa bibliografia temática em seus quarenta capítu-
los), a edição completa da obra de Marx e eruditos estudos contextuais 
já permitem construir uma narrativa histórica das origens e dos impas-
ses do marxismo de sentido crítico e alternativo àquela reformista e 
estalinista, há um vasto campo de atualizações  do marxismo em rela-
ção às realidades do capitalismo do século XXI.  

Mas, na linha mesma do instigante ensaio de Perry Anderson 
sobre o marxismo ocidental, a perda de uma relação orgânica entre o 
esforço de teorização do marxismo fora de relações orgânicas com as 
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lutas operárias e sociais anticapitalistas foi decisivamente aprofundada 
a partir dos anos noventa. Este processo de renovação do marxismo, 
em estado promissor e avançado, ainda não alcançou uma relação 
política orgânica, com influência e raiz social, sendo este o seu princi-
pal limite.  

Como esta história da crise ainda não superada do marxismo 
condicionou a evolução do PT? 

De novo, profundamente. O PT certamente ocupou nestes qua-
renta anos o lugar central da esquerda brasileira mas claramente não 
conseguiu construir ao seu redor uma cultura socialista democrática, 
que afirmasse a sua identidade, o seu programa e a sua estraté-
gia.Mais: ao longo do tempo foi se criando um fosso, uma defasagem 
e, em certo sentido uma contradição, entre a sua identidade socialista 
reiterada ao longo tempo e o seu programa e a sua estratégia. Não se 
trata, ao modo Partido Socialdemocrata Alemão em seu período de 
máxima influência, no início do século XX, de uma separação entre 
retórica e realidade, entre programa máximo afirmado doutrinariamen-
te e um reformismo prático cada vez mais acomodado ao status quo. É 
uma problemática mais complexa. 

De sua fundação até o final dos anos oitenta, houve um proces-
so de radicalização classista que foi acompanhado por um esforço bem 
sucedido de fusão entre tradições revolucionárias inspiradas no mar-
xismo e a práxis do PT. Formou-se o embrião de um programa que 
vinculava a luta democrática por um novo governo com um sentido 
anticapitalista. O PT chegou a ser avaliado neste período, por uma 
esquerda marxista que apostava nesta fusão, como um “partido revo-
lucionário em construção”. Mas a nova escalada de crise do marxismo 
nos anos 90 e a articulação política do neoliberalismo nos anos noven-
ta quebraram este ciclo ascensional. 

A aprovação do documento “O Socialismo petista”, em 1992, 
reafirmando e aprofundando a identidade socialista democrática do 
PT, foi uma resposta decisiva. Mas não teve sequência no plano pro-
gramático e estratégico em um horizonte fechado pela ascensão políti-
ca do neoliberalismo. O debate estratégico do início dos anos noventa, 
polarizou-se entre três alternativas: a reiteração de um estratégica in-
surrecionalista soviética por um marxismo dogmático, a proposta de 
uma combinação entre luta institucional e luta dos movimentos sociais 
sem uma clara meta de transcender os limites do Estado liberal e a 
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chamada “estratégia da pinça”, que propunha esta combinação mas 
com o centro de gravidade na acumulação de construção de um poder 
popular alternativo ao Estado liberal.  Este debate estratégico não teve 
uma sequência explícita e organizada na cultura petista. 

Cerca de dez anos após, um ciclo de debates sobre o “Socialis-
mo petista”, promovido pela Fundação Perseu Abramo, inspirado por 
Antonio Candido, foi, de fato, o último momento em que o partido 
concentrou-se no tema do socialismo e de sua cultura. A Teologia da 
Libertação passava já, há mais de uma década, por um ciclo regressivo 
e de perseguições no interior da Igreja Católica. A dinâmica classista 
do PT vivia um processo de institucionalização na estrutura sindical 
oficial precariamente transformada. 

No novo século, após ter sofrido na década anterior duas derro-
tas eleitorais frente à coalizão liderada pelo PSDB, o PT caminhou 
decididamente para formar um programa de governo desradicalizado e 
desvinculado de uma perspectiva anticapitalista, embora assentado na 
defesa dos trabalhadores e dos setores mais pauperizados.A “Carta aos 
brasileiros” e o programa apresentado para as eleições de 2002 ex-
pressava bem esta separação, estabelecendo compatibilidade com  a 
estratégia institucional  de governar, a partir de dentro do Estado, a 
partir de suas possibilidades. Certamente, os quatorze anos de governo 
aprofundaram dramaticamente esta separação entre a identidade socia-
lista e a prática política de um reformismo incapaz de alterar os fun-
damentos da estrutura de reprodução de  poder e de riqueza.   

O PT, ainda reivindicando-se do socialismo, disputou as últimas 
três eleições presidenciais financiado por bilhões de reais vindos de 
empresas que mantinham relações com sua inserção no Estado brasi-
leiro. Esta separação entre a prática do PT e uma cultura socialista 
democrática certamente favoreceu todo tipo de subculturas adaptativas 
ao liberalismo ou, ainda, de tipo clientelista ou fisiológica, abrindo 
espaço para relações com interesses corporativos de setores e grupos 
empresariais. 

Este quadro geral de diluição da cultura socialista do PT deveria 
ser parcialmente relativizado pela presença minoritária mas expressiva 
e, muitas vezes, decisiva  em seu interior de correntes e lideranças que 
afirmavam em sua práxis valores anticapitalistas, pelas experiências 
principalmente no âmbito municipal de radicalização da democracia, 
pela construção do Fórum Social Mundial e da relação com as experi-
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ências de esquerda na América Latina, pela  manutenção de um núcleo 
de resistência da Teologia da Libertação, pela cultura criada em torno 
do MST que conseguiu manter e renovar vertentes anticapitalistas,
com o enriquecimento das culturas do feminismo, libertárias e antirra-
cistas, com o trabalho solitário mas memorável de Paul Singer em sua 
práxis da economia solidária. 

Enfim, se o PT não conseguiu construir uma práxis socialista, 
ele não foi absorvido em sua identidade por uma lógica liberal, exceto 
no período da hegemonia de Palocci na condução da economia (curso 
depois modificado em 2005) e no período dramático de 2015 quando 
pôs à frente do principal Ministério de seu governo uma liderança 
secundária do neoliberalismo brasileiro. Não deixa de ser sintomático 
que, mesmo com o apoio de Lula e Dilma, a rejeição desta política 
tenha obtido mais de 40 % dos votos no Congresso do Partido, com a 
oposição classista frontal da CUT e do MST. E, de toda forma, ela 
estava inserida em um ambiente de crise e desagregação da coalizão 
de governo liderada pelo PT. 

Em síntese, se o PT não conseguiu construir uma práxis socia-
lista, ele se manteve como a principal referência no Brasil nestes qua-
renta anos da luta contra o capitalismo realmente existente. Esta gran-
de conquista histórica, magnífica se comparada ao destino trágico 
nestes quarenta anos de tantas experiências promissoras de emancipa-
ção, tem o seu epicentro na liderança histórica de Lula, a maior e mais 
importante já construída em toda a história de lutas do povo brasileiro. 

A dialética entre o PT e o Estado brasileiro 

A partir de uma tradição do socialismo democrático, inspirada 
no marxismo, a identidade de um partido deve ser definida a partir de 
sua relação com o Estado liberal. Um partido do socialismo democrá-
tico é aquele que luta por transformar o Estado a partir de seus valo-
res, formar um Estado de transição histórica ao socialismo e construir 
um Estado cujos valores, instituições, sistemas de direitos e deveres, 
seja alternativo ao Estado liberal. É esta a singularidade da obra de 
Marx, em relação aos outros socialismos de sua época, a defesa do 
sentido da revolução socialista democrática. E é este o princípio fun-
damental de construção de uma hegemonia socialista. Sem este norte 
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programático e estratégico, um partido deve ser caracterizado como 
um partido de tipo reformista, de um reformismo forte ou fraco, sub-
metido à pragmática das correlações de força. 

Deste ponto de vista rigoroso, o PT ao longo de seus quarenta 
anos não conseguiu criar uma dinâmica, mesmo que inicial, de trans-
formação revolucionária do Estado brasileiro. Em geral, se afirma que 
o PT “não conseguiu realizar reformas estruturais no sistema de poder
e de reprodução do capitalismo brasileiro”. O que está correto, mas é
insuficiente: seria preciso pensar a dialética entre o PT e o Estado
brasileiro, ou seja, os vetores cruzados de mudança no PT fruto de sua
adaptação à institucionalidade estatal e o que o PT conseguiu alterar
desta institucionalidade.

O Estado liberal democrático brasileiro, saído da experiência da 
Constituição de 1988, no qual o PT e a esquerda eram fortemente 
minoritários, viu-se logo em seguida em disputa pelas forças neolibe-
rais, que recompuseram um bloco com as forças conservadoras a par-
tir dos governos FHC. É fundamental entender que forças políticas 
neoliberais tiveram um poder constituinte fundamental, através de 
emendas e reformas constitucionais, de 1988 até hoje. Como as es-
querdas ou um bloco esquerda e centro-esquerda nunca tiveram maio-
ria parlamentar, sequer na Câmara quanto mais no Senado, neoliberais 
e conservadores sempre tiveram poder de veto sobre mudanças consti-
tucionais importantes e mesmo sobre a efetivação de alguns princípios 
constitucionais que dependiam decisivamente de uma regulação infra-
constitucional. Em função disso, as conquistas políticas, econômicas e 
sociais obtidas pelos governos nacionais petistas tiveram escassa cons-
titucionalização. Mais do que isso, o governo FHC dispôs de maioria 
parlamentar para impor mudanças constitucionais importantes, em 
particular funcionalizando a macroeconomia do Estado para os fins da 
acumulação rentista. E, agora, após o impeachment de Dilma, os pon-
tos mais avançados da Constituição de 1988 estão sendo rigorosamen-
te destruídos. 

Sem poder constitucional, tendo que disputar em um sistemas 
político de fortes vetores antirrepublicanos, não deixa de impressionar 
as conquistas historicamente inéditas conquistadas pelas lutas sociais e 
pelos governos de coalizão liderados pelo PT. Elas traduzem o máxi-
mo civilizatório alcançado pelo povo brasileiro em toda a existência 
do país, este que está agora sendo dolorosamente destruído. 
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Esta dialética PT versus Estado brasileiro pode ser sintetizada 
em quinze dimensões: a construção de uma política externa indepen-
dente e a diminuição drástica da vulnerabilidade financeira do país 
(mas não a alteração da matriz histórica estrutural da dependência 
econômica), superação do quadro endêmico da fome e da pobreza 
extrema (mas não a integração deste contingente de dezenas de mi-
lhões a uma condição estável de cidadania), a ampliação importante 
dos gastos em políticas sociais, principalmente na educação (mas não 
uma reforma tributária progressiva), maiores investimentos  no SUS e 
início da estruturação de um programa de atenção básica (mas não a 
inversão do crescimento e polarização da medicina empresarial priva-
tista),  a elevação do emprego, da formalização do mercado de traba-
lho  com destaque para as trabalhadoras domésticas e do valor do salá-
rio-mínimo (mas não a superação de um quadro  histórico de baixo 
patamar dos direitos do trabalho), um investimento inédito na agricul-
tura familiar e em assentamentos (mas não uma política global de 
reforma agrária), início de uma dinâmica de planificação econômica 
(mas não a alteração de uma estrutura macroeconômica funcionalizada 
pelo rentismo), maior ciclo de construção de habitações populares 
(mas não a reforma urbana e das cidades), construção de marcos de 
controle e regulação do desmatamento, em particular na Amazônia 
(mas não a mudança para um paradigma de desenvolvimentismo sus-
tentável), início de um ciclo participativo na esfera federal (mas não a 
sua constitucionalização ou aprofundamento institucional), adoção de 
políticas de cotas com grande impacto na incorporação da população 
negra (mas não alteração dos padrões históricos de racialismo, em 
particular na área dos direitos civis e da segurança pública), constru-
ção de marcos inéditos legais e institucionais de combate á corrupção 
(mas não a superação do caráter sistêmico da corrupção, reproduzida 
principalmente através do financiamento empresarial das campanhas 
eleitorais), visibilidade e adoção de políticas em defesa dos direitos da 
mulher, em particular a lei Maria da Penha (mas não alteração dos 
fundamentos do caráter patriarcal do estado brasileiro), início da cons-
trução de um sistema público de comunicação através da EBC (mas 
não alteração dos padrões oligopólicos empresariais de domínio, sem 
regulação democrática, da comunicação). 

Este painel inédito e impressionante de conquistas históricas (e 
seus limites histórico estruturais), obtido com lutas sociais, ação par-
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lamentar e ações de governo, não foi capaz de formar uma consciência 
socialista ou anticapitalista no povo brasileiro, mas formou uma cons-
ciência alta da dignidade e do direito a ter direitos. A sua síntese se 
traduz na força da liderança de Lula, na força de raiz do PT. Elas não 
foram destruídas pela violência neoliberal e neofascista. Em um con-
texto de disputa democrática, ela seria hoje provavelmente majoritária. 

Por isso, um balanço dos 40 anos do PT não pode ser enunciado 
sob o signo de um fracasso já que uma consciência ufanista está fora 
de questão. É um balanço fundamentalmente positivo, mas dramático, 
que deve captar o risco fatal de sua destruição, mas também a supera-
ção potencial de seus limites históricos. Em um Estado neoliberal, 
construído em meio à violência de um governo de orientação neofas-
cista, não há lugar histórico para a existência de um PT ou de qualquer 
esquerda, mesmo reformista. A dialética entre o PT e o Estado brasi-
leiro precisa agora ganhar uma dinâmica socialista democrática. 

Um futuro socialista democrático para o PT? 

Nos quarenta nos do PT, houve assim três fases de sua relação 
com o Estado brasileiro: do nascimento até 1989, marcada por uma 
dinâmica de ascensão classista e popular e por um  programa de en-
frentamento e mudança frontal do Estado brasileiro; de 1990 até 2016, 
caracterizada  por um programa e estratégia que buscava defender e 
construir direitos no interior da institucionalidade democrática do 
Estado brasileiro, já modificada  desde o início dos anos noventa pela 
pressão reformista neoliberal; de 2016 em diante, centrada em um 
enfrentamento frontal com a destruição neoliberal da Constituição de 
1988 e a reorganização do Estado a partir de princípios neoliberais e 
antidemocráticos. 

É historicamente possível não um retorno do PT à práxis dos 
anos oitenta, mas uma atualização de sua práxis em um sentido socia-
lista democrático? 

Pode-se afirmar que isto é possível: este caminho socialista de-
mocrático estaria fechado como impossibilidade histórica apenas se o 
PT houvesse aprofundado as suas relações com as classes dominantes 
nacionais e internacionais e perdido as suas relações com as classes 
trabalhadoras e populares. Mas a conjuntura de época, marcada pela 
radicalização liberal no sentido de um neoliberalismo autocrático, 
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aponta o inverso disso. O PT e a liderança histórica de Lula ainda são, 
por mérito histórico, a principal referência pública da defesa dos direi-
tos do povo brasileiro à liberdade e a uma vida digna.  

Se um futuro socialista democrático do PT é um caminho pos-
sível, é ele provável? A previsão deveria ser condicionada. 

A primeira condição é um novo período de fusão da cultura do 
PT com a cultura do socialismo democrático renovada pela compreen-
são do caráter anticapitalista, radicalmente democrático e republicano 
da tradição fundada por Marx. A segunda fase da relação do PT com o 
estado brasileiro, em particular nos anos em que esteve no governo 
central, foi marcada pela ascensão da cultura do pragmatismo político 
e pelo enfraquecimento dos valores e tradições socialistas. Se não 
houver esta fusão, esta renovação da cultura do socialismo petista, o 
caminho de renovação do PT certamente se frustrará. 

A esquerda marxista do PT foi, sem dúvida, a que mais sofreu e 
foi provada neste processo. Ela teve forças para incidir em vários 
momentos decisivos, mas não para ser uma alternativa de direção. A 
institucionalização do PT no Estado liberal expressou-se na vida in-
terna do partido através do uso pelas correntes majoritárias do acesso 
privilegiado a cargos e dinheiro para manter posições. Nos dois últi-
mos congressos partidários, feitos em regime de voto em urna com 
deturpações profundas, a democracia partidária foi fortemente afetada. 

A esquerda petista, referenciada no marxismo, é hoje minoritá-
ria no PT. Mas ainda há, com identidade, articulação nacional e repre-
sentação pública no PT e nos movimentos sociais que nele se referen-
ciam, uma esquerda que se orienta a partir de valores socialistas de-
mocráticos e marxistas. Ela tem forças para compor e fazer parte de 
uma nova composição hegemônica do PT? 

Uma segunda condição para calçar uma previsão, é a postura 
do PT frente ao governo Bolsonaro e ao programa neoliberal.Como 
partido não doutrinário e com uma âncora socialista leve, a flutuar ao 
sabor das conjunturas em meio à toda uma  época da crise de uma 
cultura, a consciência média  do PT reflete de forma muito orgânica a 
dinâmica da luta de classes. A radicalização da luta de classes pode e 
deve abrir espaços para a renovação de uma cultura socialista demo-
crática. Uma nova ascensão das lutas políticas e sociais poderia incen-
tivar a formação de um novo programa histórico do PT voltado para 
uma democratização mais profunda do Estado brasileiro e um enfren-
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tamento mais decidido aos seus modos de reprodução das desigualda-
des do capitalismo. Em síntese, a renovação da cultura do socialismo 
democrático depende fundamentalmente de uma radicalização da luta 
democrática contra o neoliberalismo e a dinâmica fascistizante do 
governo Bolsonaro. 

Faz parte deste desafio o reencontro do PT com as bases sociais 
dos trabalhadores brasileiros, profundamente atingidos pelo desem-
prego, pela precarização, pela entrada de novas tecnologias. Na histó-
ria do PT, esta base social classista foi fundamental. Continua sendo: 
sem este reencontro, uma cultura socialista democrática não encontra-
rá plenamente suas bases de desenvolvimento. 

O risco maior do PT neste campo é enfrentar os desafios do fu-
turo com os olhos voltados para o passado, isto é, enfrentar a desesta-
bilização da democracia brasileira a partir de um viés estritamente 
institucional, pautado por seus ritos e calendários, suas expectativas e 
ilusões. Como se o tempo político do neoliberalismo, com o golpe e 
seu Termidor constitucional, estivesse ainda amarrado à dinâmica 
pura e simples de uma democracia liberal. Ora, a disputa de hegemo-
nia exige fundar um novo tempo, abrir novos horizontes, ir além do 
enquadramento da disputa posto pelas classes dominantes. 

Uma terceira condição é o PT adotar, como estratégia, a unida-
de das forças de esquerda do país, ou seja, criar uma dinâmica de um 
diálogo histórico rico e necessário com as forças políticas e as novas 
gerações, que têm valores anticapitalistas mas não têm o PT como 
referência. A política de alianças políticas e eleitorais prioritárias com 
forças liberais e conservadoras provou ser um caminho de desastres. E 
uma parte importante das novas vanguardas da esquerda brasileira não 
tem o PT como referência, embora esteja aberta a convergências em 
regime de pluralismo e não hegemonismo.  

A comemoração dos 40 anos do PT tem, assim, um triplo signi-
ficado. Ela é um escândalo, subversivo e altissonante, para todos a-
queles que colocaram como centro de sua vontade política o extermí-
nio do PT e das forças de esquerda. Ela é um motivo de festa e júbilo 
– ainda mais com a recém libertação de Lula - para toda uma geração
que dedicou a vida à defesa dos direitos do povo brasileiro e à cons-
trução de um socialismo democrático. E ela é principalmente um desa-
fio posto na história de construção de uma esperança socialista nova.

BH/2020. 
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Em defesa de uma frente de esquerda

Raul Pont*

A ação conjunta em uma Frente poderá se transformar em rica
experiência de diálogo, de superação de sectarismos acumulados ao
longo de décadas de divergências pouco justificadas diante das enor-
mes tarefas e desafios que nos afligem.

As eleições de 2020, mais uma vez, demonstraram as dificulda-
des e a ausência de tradição para compor um bloco de esquerda per-
manente nas disputas eleitorais e mesmo na ação política em frentes 
sociais. Na história política do país essas experiências são inexistentes 
ou muito frágeis. Os longos períodos ditatoriais e/ou autoritários no 
século 20 e a exclusão da esquerda das disputas eleitorais, com brevís-
sima exceção entre 1945/7, sempre dificultaram ou impediram essas 
experiências.

Mesmo em anos de alguma abertura política, década dos 50, por 
exemplo, o espaço consentido nunca alcançou a legalização partidária 
eleitoral da esquerda. Podemos afirmar que a plena pluralidade parti-
dária legal e de fato só é reconhecida no Brasil após os anos 80, quase 
dois séculos depois do país ter saído da condição de colônia portugue-
sa.

Experiências efêmeras como a Aliança Nacional Libertadora 
(ANL) nos anos 1934/35, a Frente de Redemocratização dos anos 40 e 
o caráter frentista por democracia do Movimento Democrático Brasi-
leiro (MDB) não se constituíram como alternativas orgânicas viáveis
no longo prazo.

Nas eleições de 1982, além dos sucedâneos do bipartidarismo 
consentido, Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e 
Partido Democrático Social (PDS), registraram-se para a disputa elei-
toral o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido dos Traba-
lhadores (PT) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
–––––––––––––––––––
*Raul Pont, ex-prefeito de Porto Alegre, é membro da Direção Nacional do
PT.
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O Trabalhismo dividiu-se por manobra burocrática do regime, 
em acordo com trabalhistas históricos, para impedir que seu verdadei-
ro herdeiro, Leonel Brizola, assumisse a sigla histórica de Getúlio 
Vargas e João Goulart. Todos, com exceção do PT, nasceram no inte-
rior do Congresso usufruindo a regra que permitia o registro com um 
mínimo de adesão de parlamentares.

O PT foi o único a cumprir a alternativa de registro: em nove 
meses organizar direções provisórias em um mínimo de 11 Estados e 
nestes, comissões diretivas organizadas em 20% dos municípios des-
sas unidades federadas.

Os principais partidos ainda clandestinos – o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – mantive-
ram-se fora da disputa eleitoral. Cautelosos, pois o regime militar 
perdurava, defendiam o apoio e a manutenção do caráter frentista do 
PMDB. Inclusive, para lançar e apoiar candidaturas através dessa 
legenda.

Ainda em 1982, a ditadura tentou mais uma manobra, o voto 
vinculado. Além das eleições gerais para o Congresso e as Assemblei-
as estaduais, os municípios que não fossem capitais e áreas considera-
das de Segurança Nacional, teriam eleições simultâneas às eleições 
gerais.

O golpe arquitetado pelo voto vinculado era pressionar o eleitor 
ao “voto útil” nos partidos que vinham do regime, PDS e PMDB, já 
domesticados pela atividade parlamentar. O eleitor, caso não votasse 
no mesmo partido nas eleições municipais e gerais, teria seu voto anu-
lado.

A reorganização partidária dos anos 1980-1990

Mesmo com as manobras da ditadura, os novos partidos sobre-
viveram. As eleições nas capitais em 1985 e a luta pela Assembleia 
Constituinte acabaram suplantando o bipartidarismo imposto e novos 
partidos surgiram ampliando o espectro político-partidário.

O Congresso Constituinte de 1988, frustrando a ideia de uma 
Constituinte exclusiva e soberana, manteve o sistema eleitoral com 
suas mazelas e vícios. O voto nominal, o financiamento privado, a 
permissividade das coligações, além de se constituírem em crescentes 
instrumentos de corrupção, são destruidores da própria vida partidária.
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A licenciosidade na criação de partidos através de registros pro-
visórios, no entanto, acabou consolidando a tendência de explosão das 
siglas partidárias. Em torno de 30 partidos passaram a existir no país 
estimulados pelo Fundo Partidário e os tempos de Rádio e TV nos 
períodos eleitorais.

No campo da esquerda, o crescimento vertiginoso nos primeiros 
anos do PT baseado numa sólida representação sindical e sua singular 
organização interna, garantindo o direito de correntes internas, de 
tendências de opinião, fizeram com que o Partido atraísse um grande 
número de grupos, movimentos organizados, pequenos partidos clan-
destinos regionais ou locais visando beneficiarem-se desse rápido 
crescimento e a atratividade do projeto de democracia interna.

Em pouco tempo, colocou-se o dilema Partido ou Frente Políti-
ca causado pela heterogeneidade dos grupos e movimentos formado-
res. Estes iam dos sindicalistas de todo o país a intelectuais e setores 
egressos da Universidade, dos movimentos comunitários e eclesiais de 
base aos grupos e organizações que sobreviveram à ditadura e se reor-
ganizavam através de periódicos e jornais alternativos.

Prevaleceu a tese de que o PT seria um Partido, mas com direito 
de tendências de opinião em seu interior e com respeito a representa-
ção proporcional dessas correntes em suas instâncias de direção. Nos 
primeiros anos, representação proporcional nos Diretórios. No Con-
gresso de 1991, aprovou-se sua extensão para as Direções Executivas 
e, também, a representação mínima de gênero de 30%.

Em 1983, a organização da Central Única dos Trabalhadores, 
uma central sindical nacional, distinta da estrutura de Federações e 
Confederações da velha Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
formava-se com critérios semelhantes de composição de unidade atra-
vés da proporcionalidade das correntes e forças sindicais nos congres-
sos.

A nova Central e sua construção davam a ideia de um caráter 
novo e diferente das experiências sindicais europeias onde prevaleci-
am centrais sindicais alinhadas ideológica e programaticamente com 
Partidos do campo progressista: democratas-cristãos, socialistas e 
comunistas.

A partir de 1986 o crescimento exponencial do PT, dobrando 
sua representação na Câmara Federal a cada eleição (1982- 8 deputa-
dos/1986- 16 deputados /1990-35 deputados/1994 – 50 deputados) / 
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1998- 59 deputados /2002 – 91 deputados)¹ contrastava com a crise de 
referências da esquerda mundial com a derrocada do “socialismo re-
almente existente” no leste europeu. Principalmente os Partidos Co-
munistas, historicamente identificados com a União Soviética.

Desde seu nascimento, o PT assumiu uma postura independente 
em relação à experiência soviética e aos partidos socialistas europeus. 
Isso era fruto da visão crítica da vertente de esquerda fundadora do 
Partido e da desconfiança das lideranças sindicais em relação às expe-
riências europeias e, também, pela existência dessas posições políticas 
como concorrentes no Brasil.

Esses elementos facilitaram o crescimento do PT como a maior 
organização partidária na esquerda brasileira e com capacidade de 
construir unidade pelo democrático debate interno de forma singular. 
Mas, é óbvio, não ajudavam a pensar a unidade com as forças de es-
querda de outros partidos como uma necessidade histórica.

O PDT e o PSB, apesar da pouca tradição de organização de ba-
ses sindicais e de debate interno teórico-programático, aproximaram-
se da Internacional Socialista assumindo uma identidade ideológica 
programática com baixa repercussão disso na vida desses partidos na 
luta política concreta no país.

A necessidade de afirmação partidária e consolidação progra-
mática desse amplo leque nos primeiros anos da democratização no 
país, não ajudou no sentido de estimular a luta unitária. Ao contrário, 
prevalecia a disputa na representação dos setores populares e das clas-
ses trabalhadoras.

Essa tendência, inclusive, vai estender-se ao movimento sindi-
cal. O caráter “único” pretendido pela CUT com a garantia da propor-
cionalidade nas instâncias da central foi insuficiente para manter a 
unidade. A ambiguidade nas relações com a CLT e sua estrutura sin-
dical, com o Estado e a fonte de financiamento representada pela arre-
cadação compulsória do Imposto Sindical prevaleceram. Mais, os 
interesses particulares dos partidos e as disputas de representação, 
levaram a multiplicação das Centrais Sindicais.

––––––––––––––––––––
¹ “Do Colégio Sion ao Planalto”. In: Argumento n°. 102. Janeiro de 2015 –
Publicação do Gabinete do Deputado Estadual Raul Pont – ALERGS – Porto
Alegre.
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Nos anos 90 a necessidade de unidade na esquerda tornou-se
mais urgente. Com a proliferação das siglas partidárias, apesar de sua 
identidade ideológica e programática com o capitalismo, os partidos 
burgueses no Congresso buscaram uma forma de diminuir riscos.

Assustados com as vitórias do PT em Fortaleza, Porto Alegre 
e São Paulo e a campanha de Lula em 1989, aprovaram a lei de dois 
turnos eleitorais. O argumento “democrático” era garantir mais legiti-
midade ao eleito mas sem enfrentar a permissividade da avalanche de 
partidos. A regra aprovada é draconiana. Ou o candidato supera os 
50% no primeiro turno ou tem que enfrentar um segundo turno com a 
possibilidade de união de minorias com razoáveis conflitos e até con-
tradições, mas que diante do “inimigo” comum aliam-se de qualquer 
forma. Regra duríssima diante das experiências em outros países onde 
se garante a vitória com 45% dos votos ou até menos, desde que o 
segundo esteja a uma diferença de dez pontos percentuais.

O sistema eleitoral herdado da Constituição de 1988 é todo 
montado para distorcer o processo democrático. O voto nominal e seu 
financiamento privado, a brutal distorção na representação da cidada-
nia com o piso de 8 deputados e o teto de 70 deputados nos Estados e 
a duplicidade de competências entre Câmara e Senado.

Todas são regras que favorecem o conservadorismo e dificul-
tam o avanço de partidos de esquerda transformadores.

A vitória eleitoral com Lula em 2002

A chegada de Lula à Presidência da República em 2002 foi al-
cançada apesar dos obstáculos do sistema eleitoral, mas, enquanto o 
presidente alcança 46,4 milhões de votos, a bancada do PT na Câmara 
Federal recebe apenas 15 milhões de votos e que lhe permitiu eleger 
91 deputados federais. Menos de 20% das cadeiras da Câmara.

A frente política composta pelo PT, PCdoB e PR teve caráter 
apenas eleitoral e não avançamos numa proposta de consolidar uma 
aliança com setores mais próximos como o PSB e o PDT, de Leonel 
Brizola.

O governo abriu-se para uma ampla coalizão que garantisse go-
vernabilidade via Congresso e essa política predominou ao longo dos 
quatro mandatos. Não avançamos na constituição de um bloco mais 
coeso, programaticamente, e as consequências da política de alianças 
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amplas no Congresso, inclusive com setores da direita como o PP e 
partidos ligados aos cultos evangélicos, foram muito danosas.

Essa orientação generalizou-se nos Estados e Municípios assu-
mindo um caráter eleitoreiro e imediatista, bem como decorrência 
disso uma descaracterização das origens e do programa partidário. 
Inclusive, o abandono de políticas que identificavam o “modo petis-
ta de governar”. Em especial, as políticas de democracia participativa 
e incentivo a organização e participação popular independente.

Vimos no momento do golpe contra o governo Dilma e paga-
mos alto preço pelo comportamento dos aliados do centro e centro 
direita e a ausência de uma política mais consistente na construção de 
um bloco mais sólido e comprometido com um projeto político.

Razões para uma Frente de Esquerda no Brasil

A derrota político-eleitoral de 2018 talvez ocorresse mesmo 
com a construção de uma maior unidade no campo democrático popu-
lar. O golpe que destituiu Dilma e o impedimento da candidatura de 
Lula foi fruto de uma sólida aliança da burguesia neoliberal, da mídia 
monopolista que se encarregou de criminalizar a política e, em especi-
al o PT, da cumplicidade do judiciário e da ação direta dos Partidos do 
centro e da direita no Congresso Nacional.

Mas, certamente, o quadro eleitoral seria outro se tivéssemos 
construído uma unidade além do PT e PCdoB. A potencialidade de 
atração nos movimentos sociais e a capacidade de criar gran-
des mobilizações teria sido outra com uma chapa unitária envolvendo 
partidos como o Psol, o PDT e o PSB já no primeiro turno.

Agora, é inegável que a eleição de 2018, mesmo com profunda 
ilegitimidade, reformulou o quadro partidário brasileiro e suas princi-
pais referências, que vinham se constituindo desde 1980. O fenôme-
no Bolsonaro e o discurso anti-sistema e de crítica profunda aos parti-
dos e a política em geral, o apelo ao moralismo no combate a corrup-
ção, a identificação do senso comum com a unidade em torno dos 
símbolos pátrios, atraíram amplos setores dos partidos que ao longo 
dos 80 e 90 buscavam arregimentar eleitores e filiados em torno de 
programas com maior coerência e com identificação com setores da 
sociedade brasileira.
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Os partidos mais consolidados, nacionalmente, como o PMDB, 
o PSDB, o PP sofreram derrotas contundentes. Mesmo com a ida de
Haddad ao segundo turno, o PT também teve redução sensível de ban-
cada ainda que se tenha mantido como a maior representação na Câ-
mara, com 54 deputados (as).

Soma-se a isso a manutenção do sistema eleitoral montado para 
favorecer o individualismo, o personalismo, o clientelismo eleitoral e 
o poder corruptor do financiamento privado. Não é de estranhar que
permissividade na criação de partidos e a ausência de identidade pro-
gramática e ideológica da grande maioria dos partidos sejam respon-
sáveis pela crise de representação atual.

A burocratização do sistema parlamentar e dos partidos – fenô-
meno clássico no liberalismo capitalista – agrega-se ao quadro anteri-
or para dificultar e confundir o reconhecimento dos partidos como 
necessários para uma construção democrática saudável.

Ao nosso ver, esses elementos reforçam ainda mais a necessi-
dade de formação de um bloco de esquerda. O preconceito que foi 
criado de rejeição aos partidos, o senso comum de que “todos são 
iguais”, de que “toda a política é corrupta” são obstáculos difíceis de 
serem superados, individualmente, pelos partidos.

Por fim, o maior desafio, a crise de referências teóricas e práti-
cas do socialismo pós derrocada do leste europeu e a pouca atrativida-
de pelas experiências isoladas que existem não ajudam na escolha 
inequívoca de um partido ou movimento político.

Mesmo com o crescimento acelerado que a elevou a condição 
de potência mundial, a experiência chinesa com seu modelo burocráti-
co-autoritário de Partido único e enormes ambiguidades e crescentes 
desigualdades na transição socialista não é um atrativo para o conjunto 
da esquerda mundial como alternativa.

Na Europa, onde florescem lutas e teorização das experiências 
socialistas, a crise de alternativas no campo da esquerda ainda preva-
lece. Os antigos Partidos Comunistas e Socialistas, em quase todos os 
países, viveram crises enormes de representação política e de gover-
nabilidade alternativa ao modelo neoliberal de austeridade fiscal e de 
ataque às conquistas históricas do “bem estar social ”.

Mais recentemente, algumas experiências vêm sendo positivas e 
apontando novas possibilidade. A Frente de Esquerda que apoiou Je-
an-Luc Mélenchon nas últimas eleições presidenciais na Fran-
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ça alcançou 20% dos votos no primeiro turno. Na Espanha, a constru-
ção da unidade entre o Podemos e a Esquerda Unida, também sinali-
zou a possibilidade de sucesso nas principais cidades.

Em Portugal, o acordo entre o Bloco de Esquerda e Partido 
Comunista Português (PCP) de garantir sustentação parlamentar, 
mesmo sem participarem no governo, ao Partido Socialista vem garan-
tindo resistências e avanços concretos contra as políticas de austerida-
de e corte de gastos sociais da União Europeia.

Na América Latina, a mais rica experiência de frente político-
partidária com unidade em torno de um programa comum, sem dúvi-
da, é a Frente Ampla uruguaia. Nascida em 1971, sobreviveu 
à ditadura militar (1973/1985) e caminha para completar 50 anos, 
como principal força política do país.

Num Uruguai marcado ao longo do século 20 por um bipartida-
rismo hegemônico entre “blancos” e “colorados”, conservadores e 
liberais, mas defensores da ordem capitalista, o surgimento da Frente 
Ampla permitiu que o conjunto dos partidos e das forças socialistas, 
comunistas, nacionalistas de esquerda, democratas radicais, artiguis-
tas, etc… assumisse um protagonismo crescente que levou a Frente 
Ampla vencer as eleições na Capital e chegar à presidência da Repú-
blica, várias vezes.

A Frente Ampla aglutina em torno de um programa comum 
(democrático, anti-imperialista e de reformas e conquistas sociais) 
mais de 25 organizações, partidos e movimentos políticos, sem perda 
de identidade de cada um de seus membros.²

Seu enraizamento em todo o país e organismo de base permitem
a qualquer cidadão a adesão individual a Frente Ampla sem exigir 
a filiação prévia a uma das suas organizações. Sua longa trajetória 
possibilitou uma identidade com os setores sociais que representa que 
vai além do resultado positivo da unidade e força, mas também exerce 
um papel pedagógico de identidade de lutas e eleitoral inegáveis.

Mais recentemente, o Chile vive também uma rica experiência 
frentista (Frente Amplio) que nasceu em 2017 e hoje é formada por 13 
organizações  políticas. Sua origem  está ligada aos movimentos  estu-

–––––––––––––––––––
² Estatutos 2011 – Frente Amplio. Publicação da F. A. Plenário Nacional,
Dezembro de 2011, Montevideo.
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dantis e sociais de 2011 na luta por educação pública, laica e gratuita 
em oposição a herança privatista da ditadura de Pinochet e mantida 
pela “concertación” pós regime militar, na transição “lenta e segura” 
da ditadura. A Frente expressa também a luta contra o sistema eleito-
ral mantido pela “concertación” que via distritos eleitorais, impede a 
representação proporcional das minorias. Nas eleições de 2017 seu 
desempenho foi surpreendente, alcançando 20% dos votos no primeiro 
turno.

Essas experiências são positivas pela unidade, por permitir 
crescimento quantitativo na representação, mas, valem, principalmen-
te, pela necessidade de produzir um programa comum. Aprender a 
construir a unidade na diversidade de posições distintas, que na es-
querda remontam a conflitos históricos e debates teóricos que atraves-
sam décadas, é tarefa difícil, mas necessária e inadiável.

O desafio da reconstrução programática da esquerda socialista é 
mundial. Essa crise é anterior, inclusive ao desmonte do “socialismo 
realmente existente”. As experiências na União Soviética e nos demais 
países do “bloco socialista” após a Segunda Guerra Mundial e 
na China, com a vitória da Revolução em 1949, não foram capazes de 
construir sociedades socialistas que superassem plenamente as nações 
capitalistas em todas dimensões da vida social.

O crescimento econômico e a superioridade do planejamento 
sobre o mercado permitiram que esses países em poucas décadas se 
transformassem em potências mundiais, superando séculos de atraso 
de dominação oligárquica e/ou dominação colonial.

No entanto, a não extensão da revolução para outros países, o 
cerco permanente e a corrida armamentista, o processo de burocratiza-
ção do Estado e o predomínio da tese do Partido único impediram a 
construção de uma democracia socialista. Tanto no modo de produ-
ção, mesmo com a estatização dos meios de produção, não se produzi-
ram novas formas duradouras de gestão com o protagonismo dos tra-
balhadores nem uma nova institucionalidade superior em democracia 
do que a praticada pelo parlamentarismo liberal nos países capitalistas 
desenvolvidos.

Esse déficit ideológico e programático prolonga-se até hoje e é 
tarefa dos militantes socialistas recuperá-lo.

O atraso histórico é evidente e se expressa quando partidos de 
esquerda chegam aos governos e são incapazes de apresentar alterna-
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tivas no enfrentamento à lógica do capital e de suas instituições par-
lamentares e judiciais.

A ação conjunta em uma Frente poderá se transformar em rica 
experiência de diálogo, de superação de sectarismos acumulados ao 
longo de décadas de divergências pouco justificadas diante das enor-
mes tarefas e desafios que nos afligem.

Qual o Estado que queremos? Como superar o sistema eleitoral 
(corruptor, anacrônico e antidemocrático) e o atual bicameralismo 
(caríssimo, burocratizado, com duplicidade de competências e com 
proporcionalidade fraudada) que sofremos? Qual o limite da proprie-
dade pelo qual lutamos? Como ser um país soberano num mundo glo-
balizado e subordinado ao Império norte americano pelo poder militar 
e por instituições internacionais não eleitas que decidem a economia e
o nosso futuro? Como controlar e dominar as novas tecnologias da
informação que decidem nossas vidas?

Muitas são as perguntas que ainda não respondemos nem con-
vencemos a população para transformá-las em força política. Confia-
mos que discuti-las em conjunto, socializarmos nossas experiências e 
aprofundarmos o conhecimento histórico sobre os erros e acertos da 
luta dos socialistas no mundo, mais rápidas e exitosas serão nossas 
conquistas.

Vamos construir a Frente de Esquerda

Neste momento, é evidente a existência de vários partidos e or-
ganizações políticas que se colocam em oposição ao governo Bolsona-
ro e ao modelo ultraneoliberal que ele e o Ministro Guedes aplicam no 
país. No Congresso, partidos que votaram contra o impedimento da 
presidenta Dilma e atuaram juntos na defesa das leis trabalhistas e
da Previdência pública vem assumindo uma oposição permanente 
contra o Governo. Esses partidos: PDT, PT, PSB, PCdoB e Psol assi-
naram, também, manifesto de trabalho conjunto de oposição no país. 
Além desses, há vários movimentos de (re)organização de partidos no 
campo da esquerda anticapitalista que ainda não possuem representa-
ção parlamentar mas estão nas lutas sociais como PCB, PCO, PRC, 
PSTU, UP e outros.

Recentemente, em torno de duzentos homens e mulheres, inte-
lectuais, professores universitários, dirigentes partidários, sindicalis-
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tas, jornalistas firmaram um manifesto público por uma Frente de 
Esquerda. Originário do Fórum 21, o manifesto traduz o sentimento 
dessa heterogeneidade de cidadãos(ãs) que o assinam e, também, o 
anseio e o apelo dos participantes das grandes mobilizações dos últi-
mos anos por democracia, pela Universidade pública, pelos direitos 
trabalhistas agredidos, pela Previdência pública, enfim, contra o go-
verno neoliberal e entreguista de Bolsonaro e Guedes.

Nas eleições em curso, em um número significativo de municí-
pios construímos frentes eleitorais entre partidos desse campo, inde-
pendente da posição partidária sobre Frentes além do período eleitoral 
ainda que, em casos de vitória, governaremos juntos.

Se não foi possível construir uma frente mais orgânica, mais 
permanente, os processos eleitorais nos alertam para essa necessidade. 
Mais do que alertar, nos apontam o grave erro político cometido em 
várias grandes cidades. Desejamos que as dezenas de municípios onde 
alcançamos construir essa unidade seja mais um forte argumento para 
a construção de uma unidade superior.

Para potencializar o trabalho de todos, para unificar nossas lutas 
comuns, urge que construamos uma unidade permanente para fazer 
frente ao inimigo comum, com as seguintes características:

1 – Uma Frente política de Partidos e organizações que se reivindi-
quem de representação, aberta a participação e adesão diretas de cida-
dãos(ãs) que concordem com o Programa e as formas de organização 
da Frente.

2 – Um Programa Comum, aprovado consensualmente na fundação da 
Frente onde se estabelecem os pontos de unidade do conjunto basea-
dos na defesa da Democracia Participativa, da Soberania Nacional e 
do anti-imperialismo.

3 – Um caráter permanente e de extensão nacional, estadual e munici-
pal, com organismos de coordenação correspondentes.

4 – Uma busca permanente de ação parlamentar e governamental con-
junta bem como nas frentes sociais-sindicais já constituídas como a 
Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo.
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5 – Proporcionalidade consensual nas coordenações, de acordo com 
critérios pré-estabelecidos, assim como critérios de paridade de gênero 
e proporcionalidade de idade e de raça.

6 – Seu caráter permanente e de ação comum nas lutas cotidianas do 
povo brasileiro facilitará, também, condições favoráveis de coesão, 
confiança mútua e identidade de programa para disputas eleitorais.

PoA/2020.
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ESTATÍSTICAS ELEITORAIS 
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