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para a Fundação Wilson Pinheiro, contudo, interpreto o leninismo como um 
precursor do stalinismo. Além disso, Lênin é entendido não como um 
crítico geral da burocracia, mas como ideólogo da tecnocracia. 

O último artigo, “Trabalhadores numa indústria automobilística: 
perfil social e participação sindical” reproduz com uma ou outra 
modificação de estilo, um estudo que foi apresentado na XI Reunião Anual 
da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em 
Ciências Sociais), realizada em Águas de São Pedro em outubro de 1987. 
Esta é a sua primeira publicação. 

Por fim, quero agradecer a Erica Toledo Piza Peluso pelos trabalhos 
de organização, datilografia e cuidadosa revisão dos textos aqui incluídos. 

L. M. R. 
São Paulo, junho de 1989. 
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A COMPOSIÇÃO SOCIAL DAS LIDERANÇAS DO PT 

pesar de a natureza do socialismo petista ser algo nebuloso inclusive 
para seus dirigentes –, algumas ideias relativas ao caráter do novo 

partido são geralmente admitidas por seus simpatizantes e mesmo por seus 
adversários. O PT seria “algo novo”, uma novidade em matéria de partido, 
diferente não só de outros partidos brasileiros, de esquerda ou de direita, 
como também de outros modelos partidários que vigoram ou vigoraram fora 
do Brasil. 

Na constelação dos partidos existentes atualmente no País – ou que 
existiram anteriormente –, o PT se distinguiria por ter sido criado “de baixo 
para cima”, por ter saído das classes trabalhadoras e não dos meios 
parlamentares, das classes proprietárias ou do Estado. Nesse sentido, o PT 
seria a expressão mais pura da sociedade civil na sua luta contra o autoritarismo 
de um Estado dominado pelos militares e de uma sociedade capitalista. 

Por exemplo, o professor Francisco Weffort, membro da Executiva 
Nacional, assim se expressa sobre a natureza de seu partido: 

Que eu saiba, não há nenhuma experiência similar à de um partido 
como o PT, que nasce na segunda metade do século XX em 
condições muito diversas de todas as experiências anteriores dos 
partidos de esquerda, assim como em condições muito diversas da 
sociedade capitalista, seja do século XIX, seja do período entre as 
guerras.1 

Numa entrevista mais recente, Weffort acentua que  

o PT exclui a hipótese do socialismo burocrático do tipo do Leste 
europeu, exclui a possibilidade da socialdemocracia à la Felipe 
Gonzales ou do SPD (Alemanha). [...] Não há, que eu conheça, 
nenhum caso que pudesse designar como modelo.2 

A ideia do PT como “novidade” é também defendida por alguns 
pesquisadores da história do partido. Rachel Meneguello, por exemplo, 
considera que: 

                                                 
1 Francisco Weffort, Em Tempo, 3/12/81.  
2 Francisco Weffort, Jornal da Tarde, 17/11/88. 
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o Partido dos Trabalhadores constitui uma novidade no sistema 
político brasileiro, relacionada, entre outras coisas, pela mudança no 
papel político exercido pelos setores mais modernizados da classe 
trabalhadora e pelo seu esforço de organização autônoma.3 

O caráter de novidade e de singularidade do PT viria, entre outras 
razões, do fato de ter vindo de baixo. Escreve o professor José Álvaro Moisés: 

É bem conhecida a novidade apresentada pelo PT na história política 
brasileira: não só o PT rompeu com a velha tradição elitista de 
partidos organizados de cima para baixo – na verdade o PT foi o 
primeiro partido, nos últimos cinquenta anos, a nascer da iniciativa 
de “baixo” – como também rompeu a tradição de partidos que 
nasciam dentro do Estado ou por iniciativa do Estado.4 

O PT teria surgido de baixo para cima porque seria uma criação do 
movimento sindical e dos movimentos sociais. Assim, “o PT é um partido 
muito peculiar como partido político. É um partido que tem origens nos 
movimentos populares, nos movimentos sociais, no movimento sindical”, 
nota ainda Francisco Weffort.5  

No mesmo sentido, escreve o deputado José Dirceu, líder estudantil 
em fins da década de 60, em São Paulo, e atual secretário-geral do PT: 

O PT aparece no bojo do movimento sindical do ABC e no interior 
das lutas populares. Nasce sustentado por lideranças da Igreja 
progressista, por intelectuais e setores da classe média que se 
opunham à ditadura e lutavam pelo socialismo. Na sua raiz, 
encontravam-se, inclusive, organizações marxistas-leninistas.6 

Margaret Elizabeth Keck, em sua minuciosa pesquisa sobre o PT, 
também aceita a tese da predominância das lideranças sindicais (labor 
leaders) sem fazer distinção entre o sindicalismo de trabalhadores fabris e o 
sindicalismo de classe média.7 

                                                 
3 Rachel Meneguello, PT. A formação de um partido – 1979-1982. São Paulo, Paz e Terra, 1989. 
4 José Álvaro Moisés, Partido de massas: democrático e socialista. In: Vários autores. E 
agora PT?, São Paulo. Brasiliense, 1986. 2. Ed. p. 182. 
5 Francisco Weffort, entrevista à revista Socialismo e Democracia. Ano III, n. 9, 1986, p. 42. 
6 José Dirceu, Os desafios do PT. In: Vários autores. Op. cit., p. 36. 
7 Margaret Elizabeth Keck, From movement to politics. The formation of the workers’ party 
in Brazil. Tese de doutoramento apresentada na Columbia University, 1986, mimeo. 
Especialmente p. 473-4. 
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Não discordamos inteiramente dessas colocações. Não há dúvida de 
que existe, no PT, algo de singular e de inusitado que vem da participação, 
numa mesma organização partidária, de dirigentes sindicais, militantes 
socialistas de diferentes filiações ideológicas e militantes católicos de 
numerosas entidades ligadas à Igreja. No plano organizatório, isso significa a 
presença concomitante – mas não oficial – de sindicatos e associações de 
classe, organizações católicas (como as Comunidades Eclesiais de Base, a 
Pastoral Operária, a Comissão Pastoral da Terra, etc.) e de várias pequenas 
organizações de esquerda (os “grupelhos”, como algumas vezes são 
pejorativamente chamadas, ou as “tendências”, como são oficialmente 
designadas). No plano ideológico, resulta daí a mistura, nem sempre 
harmoniosa, de concepções socialistas democráticas ao lado de outras 
leninistas e trotskistas, às quais cumpriria acrescentar a influência de um 
socialismo católico moderado e de um socialismo já não tão moderado da 
Teologia da Libertação. A tudo isso se deve acrescentar uma dose de 
nacionalismo terceiro-mundista, outra de antisstalinismo e outra de 
pragmatismo sindical. Desse modo, realmente o PT deve ser entendido como 
algo novo na história dos partidos brasileiros e dos partidos de esquerda. 

Porém, outras ideias relacionadas às origens do partido e à sua 
“natureza de classe”, no nosso entender, mereceriam ser discutidas. 
Referimo-nos, em primeiro lugar, à tese de que o PT, por ter surgido do 
movimento sindical e dos movimentos sociais e populares, seria um partido 
que “veio de baixo”. Essa afirmação encerra apenas meia-verdade e faz crer 
que o partido surgiu única e exclusivamente dos pobres, dos dominados, das 
massas de trabalhadores, enfim, de todos os que estão colocados à margem 
das instâncias de poder. Na realidade, não foi bem assim. O PT surgiu dos 
movimentos sociais, mas dos movimentos sociais controlados ou 
influenciados pela Igreja Católica, que está longe de ser, no Brasil, uma 
instituição fraca, marginal ou ilegítima. Por outro lado, o PT de fato foi 
lançado e apoiado por dirigentes sindicais, por lideranças operárias, se 
quisermos, mas por diretores dos sindicatos oficiais, quer dizer, por 
organizações com certo poder de pressão e mobilização de massas. 

A segunda ideia relacionada a natureza desse partido que julgamos 
necessário discutir melhor é de que se trata de um partido formado 
basicamente por trabalhadores (como o próprio nome sugere e a liderança 
do Lula parece comprovar). Sem pretender negar que o PT possui nas suas 
instâncias dirigentes, um número de operários e sindicalistas, maior do que 
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o de outros partidos brasileiros, os dados que levantamos indicam que o PT 
deveria, mais adequadamente, ser entendido do ponto de vista sociológico 
como um partido de classe média ou, mais exatamente, de um setor das 
classes médias. Para uma melhor discussão desses aspectos, conviria 
remontar às origens do PT. 

A formação do Partido dos Trabalhadores 

Os primeiros passos para a criação de um novo partido, controlado 
pelas lideranças sindicais e ligado organicamente às classes trabalhadoras, 
foram dados por um grupo de sindicalistas que formavam a corrente dos 
“autênticos” ou dos “combativos”, algumas vezes, denominada também de 
“novo sindicalismo”.8 

A proposta de formação do PT foi lançada, de modo formal, no XI 
Congresso dos Metalúrgicos realizado em Lins (SP), em janeiro de 1979. 
Os planos iniciais demoraram um pouco para deslanchar em razão de 
divergências existentes tanto no interior das próprias lideranças sindicais 
“combativas”, como em razão da atuação de outras organizações mais de 
esquerda que atuavam no meio operário. De um lado, havia as lideranças 
sindicais ligadas ao PCB, ao PC do B e ao MDB, que não viam com bons 
olhos a constituição de um partido rival; de outro lado, havia a pressão dos 
pequenos grupos que pretendiam dar ao novo partido uma feição mais 
revolucionária do que gostariam Lula e outros sindicalistas. Não se 
chegando a um acordo, a facção liderada por Lula seguiu em frente, 
separando-se dos sindicalistas que mais tarde viriam a dominar a tendência 
chamada “Unidade Sindical”, influenciada pelos comunistas. A tendência 
que tinha Lula como o principal líder aproximou-se então dos setores mais 
radicais, entre os quais as “oposições sindicais”, que tinham muitas 
vinculações com a Igreja através da Pastoral Operária e eram muito críticas 

                                                 
8 Os contornos do que se denominou de “sindicalismo autêntico” ou de “novo sindicalismo” 
não são muitos precisos. O termo “autêntico” era utilizado por um grupo de dirigentes 
sindicais que começou a se manifestar mais aberta e firmemente em fins do governo Geisel, 
em defesa da reposição salarial dos 34,1% e outras reivindicações. Por sua vez, os 
sociólogos e analistas do movimento operário algumas vezes chamaram de “novo 
sindicalismo” as orientações sindicais expressas mais particularmente por Lula. Para uma 
análise das tendências sindicais na origem do PT, cf. Isabel Ribeiro de Oliveira, Trabalho e 
política; as origens do Partido dos Trabalhadores. Petrópolis, Vozes, 1988. 

5 

com relação à estrutura sindical corporativa.9 Na verdade, embora houvesse 
consenso com relação à criação do novo partido, as divergências eram 
muitas porque Lula e outros dirigentes sindicais não estavam de acordo com 
relação à criação de um partido de tipo marxista e/ou leninista: 

O partido dos trabalhadores que nós acreditamos e um partido neutro, 
com ampla liberdade, com amplo pluralismo ideológico, um 
programa aberto, um partido de massas que tenha como fim primeiro 
abrir um espaço político ao trabalhador (Lula, 1981).10 

Apesar da inexistência de um acordo quanto à natureza do novo 
partido, prosseguiram os preparativos para a sua formação. Em outubro de 
1979, numa reunião de dirigentes sindicais de todo o País, foi criada uma 
Comissão Nacional Provisória e emitida uma Declaração Política que 
afirmava o PT como canal de expressão partidária e política de todos os 
explorados pelo capitalismo. 

Após esses passos, em fevereiro de 1980, o PT foi lançando 
oficialmente num congresso que, segundo os observadores, reuniu de 
setecentas a mil pessoas. Essa reunião pode ser considerada o congresso de 
fundação do partido. Ao contrário de outras organizações de esquerda, o PT 
não surgia de pequenos grupos (clandestinos ou semiclandestinos) de 
intelectuais, estudantes e, às vezes, alguns operários. Ao contrário. O 
congresso de fundação realizou se publicamente no Colégio Sion, uma 
tradicional escola católica para moças, num elegante bairro de São Paulo. O 
evento teve ampla cobertura da imprensa. Entre os presentes estavam 
dirigentes sindicais, militantes de antigas organizações guerrilheiras, ex-
comunistas, ativistas do movimento estudantil dos anos heroicos de fins da 
década de 60, militantes de organizações católicas, de movimentos 
                                                 
*Ver, mais adiante, o capítulo “O sindicalismo corporativo no Brasil”. 
9 A Pastoral Operária surgiu em São Paulo nos primeiros anos da década de 70, como uma 
iniciativa da Igreja. A Pastoral dava cobertura a militantes do movimento operário durante o 
período mais duro da repressão e procurava organizar grupos de trabalhadores fazendo a 
ligação entre os movimentos de bairros e o movimento operário. A Pastoral Operária teve 
papel decisivo na reorganização da Oposição Metalúrgica, desarticulada entre 1974 e 1977 
pela prisão de seus principais militantes. Uma excelente reconstituição das relações entre a 
Pastoral Operária e a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, na qual nos baseamos, é 
feita por Hamilton José Barreto de Faria. A experiência operária nos anos de resistência; a 
oposição sindical metalúrgica de São Paulo e a dinâmica do movimento operário (1964-78). 
Dissertação de mestrado apresentada na PUC de São Paulo, 1986, mimeo. 2 v. 
10 Entrevista citada por Isabel Ribeiro de Oliveira, Op. cit., p. 130. 
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populares, de pequenos grupos de orientação leninista ou trotskista, 
intelectuais e estudantes. Nesse público heterogêneo, os dirigentes sindicais, 
especialmente os do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, atraíam as 
atenções e ocupavam uma posição de destaque. Não só eram o que se poderia 
chamar de “autênticos membros da classe operária” como haviam ganhado 
notoriedade e respeito pela condução de magníficas greves no setor metal-
mecânico, desafiando o regime militar e enfrentando as poderosas 
multinacionais do setor automobilístico. Porém, embora as luzes dos 
refletores se dirigissem mais para Lula, e os sindicalistas atraíssem mais a 
atenção, na penumbra, mais discreta, estava a Igreja Católica representada por 
numerosas organizações, como as Comunidades Eclesiais de Base, a Pastoral 
Operária, as “oposições sindicais”, etc. Assim, o PT, embora tivesse nascido 
longe do Estado e das classes empresariais, surgiu a partir de duas instituições 
sólidas da sociedade brasileira: a Igreja e a estrutura sindical oficial. 

A ação da Igreja 

Geralmente, na análise do PT, é o seu lado sindical que aparece em 
primeiro plano. Pouca atenção é dada às organizações católicas que tiveram 
um papel decisivo na viabilização do partido em todo o País, ajudando na 
formação dos diretórios e, posteriormente, atuando ativamente nas eleições 
em favor dos candidatos petistas. O apoio da Igreja e de suas organizações 
(embora não de modo oficial) manifestou-se desde os primeiros momentos 
de formação do partido. Ela teria sido estimulada, observa Rachel 
Meneguello, “pela ideia anteriormente existente da própria Igreja de 
viabilizar a construção de um partido de trabalhadores – um PT cristão”.11 
Embora o grande apoio da Igreja tenha vindo dos setores progressistas e das 
tendências ligadas à Teologia da Libertação, Rachel Meneguello chama a 
atenção para o fato de que personalidades ligadas às tendências católicas 
mais tradicionais, vindas do antigo Partido Democrata Cristão, também 
aderiram ao PT. Alguns dados ajudarão a visualizar melhor as características 
e a extensão da ação da Igreja e dos setores católicos “progressistas”. Ricardo 
Galletta, em sua pesquisa sobre a pastoral popular – definida como “todas as 
ações da Igreja no âmbito das classes populares” – indica que no Encontro das 
CEBs em Itaici (1981), dentre os que estavam ligados a algum partido, 66% 
atuavam no PT. Já no Encontro Nacional da Pastoral Operária (dezembro 

                                                 
11 Rachel Meneguello, Op. cit. p. 64. 
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de 1983), 97% dos presentes manifestaram-se politicamente a favor do 
Partido dos Trabalhadores. Entre os 902 candidatos apoiados pela pastoral 
popular em todo o Brasil nas eleições de 1982,67% eram candidatos do 
PT.12 Esses referem às Comunidades Eclesiais de Base, à Pastoral Operária, 
à Comissão Pastoral da Terra e a outras pastorais. Essas entidades estão 
mais ligadas ao clero “progressista” e envolvem, além dos padres, uma 
população leiga. Outra pesquisa, de Antônio Flávio Pierucci, tratando 
especificamente do envolvimento dos padres de paróquias nas eleições de 
1982 em São Paulo, mostra que eles tomaram parte ativa no processo 
eleitoral. As preferências partidárias estavam assim distribuídas: 49% para 
o PT, 39% para o PMDB e o restante se dividiam entre os demais partidos. 
Deve-se notar que, entre os padres com 35 anos ou menos, 83% eram 
favoráveis ao PT e somente 13% preferiam o PMDB. “Quanto mais jovem, 
mais petista”, conclui o autor da pesquisa.13 

                                                 
12 Ricardo Galletta, Pastoral popular e política partidária no Brasil. São Paulo, Paulinas, 
1986, p. 29. 
Não conhecemos informações mais precisas sobre a força das CEBs. Scott Mainwaring 
refere-se às estimativas de oitenta mil CEBs, com dois milhões de participantes. (Cf. Igreja 
Católica e política no Brasil – 1916-1985). São Paulo; Brasiliense, 1989. p. 127.) Antônio 
Flávio de Oliveira Pierucci estima que, em 1974, as CEBs seriam aproximadamente quarenta 
mil. Em 1979, estariam na casa dos oitenta mil. Em agosto de 1981, como informa o mesmo 
pesquisador, o senador Jarbas Passarinho, do PDS, declarava alarmado que elas já seriam 
duzentas mil. As preocupações do senador, ex- ministro dos governos militares, vinham do 
fato de que as comunidades estariam ligadas ao PT. Cf. Antônio Flávio Pierucci. De l’Eglise 
Traditionnelle aux Communautés Ecclesiales de Base. Problèmes d’Amérique Latine, nº 65, 
3º trimestre, julho de 1982. p. 71-2. O autor estima que é difícil calcular o número exato de 
CEBs porque seu grau de organização e atuação efetiva varia muito. Por volta de 1980, ano 
em que foi criado o PT, Pierucci, em artigo publicado conjuntamente com outros 
pesquisadores, considera que, seguramente, haveria mais de 50 mil CEBs em todo o País. Cf. 
Candido Procópio Ferreira de Camargo, Beatriz Muniz de Souza e Antônio Flávio de 
Oliveira Pierucci. Comunidades Eclesiais de Base. In: Paul Singer e Vinícius Caldeira Brant, 
São Paulo: o povo em movimento, Petrópolis, Vozes – Cebrap, 1980. p. 62. Cada CEB 
reúne, nos bairros pobres, um grupo de pessoas – raramente mais de cinquenta –, que é 
organizado pelas paróquias a fim de desenvolver atividades comunitárias e de auxílio mútuo. 
As CEBs procuram incentivar a solidariedade grupal e a “tomada de consciência política”, 
assim como as lutas reivindicatórias. Como ressalta Paul Singer, as CEBs retomaram 
reivindicações de melhorias urbanas anteriormente levantadas pelas Sociedades de Amigos 
do Bairro. Cf. Movimentos de Bairro. Op. cit. 
13 Antônio Flavio Pierucci, Democracia. Igreja e voto; o envolvimento dos padres de 
paróquia de São Paulo nas eleições de 1982. Tese de doutoramento apresentada no 
Departamento de Ciências Sociais da USP, São Paulo, 1984, mimeo., p. 227 e 237. 
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Ana Maria Doimo, por sua vez, chama a atenção para o 
relacionamento das lideranças dos movimentos populares e operários ligados 
à Igreja com lideranças laicas dos sindicatos. Alerta-nos para o fato de que o 
PT não era um projeto da Igreja como um todo, mas de setores identificados 
com as lutas populares. O PT representaria o “esteio político desses setores”, 
preservando “a unidade e os limites institucionais da Igreja”.14 

Todos os dados indicam, assim, que a Igreja Católica foi um fator 
decisivo tanto na formação como no crescimento posterior do PT. Como 
veremos adiante, ela está presente nos principais escalões do partido, 
através de várias organizações católicas e dos movimentos populares. 

Os dirigentes sindicais 

A estrutura sindical brasileira, em virtude de sua vinculação ao Estado 
e subordinação legal ao Ministério do Trabalho, tende a ser vista, amiúde, 
como uma instituição de importância secundária na política nacional. 

Porém, do ponto de vista institucional, conviria lembrar que o modelo 
corporativo de relações profissionais (do qual os sindicatos oficiais de 
empregados e patrões fazem parte) passou incólume por três constituições 
brasileiras (talvez quatro, dependendo da interpretação). Consolidada durante 
o Estado Novo, quando vigorava a Carta outorgada de 37, a estrutura sindical 
corporativa não foi alterada nem pela Constituição de 46 nem pela de 67. A 
Constituição de 88 introduziu algumas alterações substanciais no que diz 
respeito à autonomia dos sindicatos ante os poderes públicos. Contudo, não 
afetou as bases do modelo corporativo ao manter a unicidade sindical, as 
modalidades de arrecadação compulsória (a contribuição sindical e a 
contribuição assistencial), o monopólio da representação profissional, o 
enquadramento sindical, a organização verticalista, etc. Sob muitos aspectos, 
a nova Constituição nada mais fez do que reforçar o sindicalismo corporativo, 
embora o tornasse mais independente dos poderes públicos. Uma instituição 
capaz de resistir não apenas às mudanças no arcabouço jurídico e político do 
País, mas também a transformações profundas no sistema econômico, na 

                                                 
14 Ana Maria Doimo, Os rumos dos movimentos sociais nos caminhos da religiosidade. In: 
Paulo Krischke e Scott Mainwaring, orgs. A Igreja nas bases em tempo de transição. São 
Paulo, LPM/Cedec, 1986, p. 113. O mesmo volume traz outros importantes artigos sobre as 
relações da Igreja com os chamados movimentos sociais. 

9 

estrutura social, na relação cidade-campo, não pode ser considerada uma 
instituição frágil e marginal.* Um indicador do peso do sindicalismo oficial 
na sociedade e na política brasileiras, e também nas lutas trabalhistas, é o fato 
de todas as lideranças sindicais, inclusive as que participaram ativamente na 
formação do PT e que enfrentaram os governos militares, terem saído de 
dentro do sindicalismo oficial. Foi daí que lideraram grandes movimentos 
grevistas. Quem quer que acompanhe minimamente o desenvolvimento do 
sindicalismo brasileiro pode notar as ‘acirradas disputas que envolvem as 
diferentes facções, das mais moderadas às mais radicais, para o controle das 
organizações sindicais oficiais. Nenhuma tentativa mais consistente de 
criação de sindicatos ou de associações “paralelas” ou independentes do 
sistema corporativo foi empreendida pelas correntes mais “autênticas” ou 
“combativas”: todo seu esforço foi no sentido de atenuar, ou, se possível, 
eliminar a subordinação dos sindicatos ao Estado, mas não de destruir o 
modelo.15 Essas observações não devem ser tomadas como um juízo de valor. 
Elas não têm nenhum sentido crítico. Destinam-se apenas a acentuar a 
importância dos sindicatos oficiais nas lutas dos trabalhadores e na vida 
política brasileira. O processo de abertura e o desgaste eleitoral – que, cada 
vez mais, uma intervenção governamental nos sindicatos produzia – agiam no 
sentido de fortalecer os sindicatos oficiais e de aumentar a sua importância 
como instrumento de luta reivindicatória. Consequentemente, à medida que a 
transição democrática avançava, o espaço de atuação dos sindicatos e de suas 
lideranças se tornava maior. Desse modo, embora certamente a existência de 

                                                 
15 Para sermos justos, convém dizer que setores do movimento das oposições sindicais 
metalúrgicas de São Paulo foram fortemente críticos com relação à estrutura sindical 
corporativa. No seu esforço de combate às direções consideradas moderadas e subservientes 
aos governos militares, procuraram levar os sindicatos para dentro das empresas através da 
criação de comissões de fábrica. O esforço, apesar de alguns êxitos, não frutificou. Além 
disso, não é possível deixar de notar que as oposições sindicais, hoje organizadas em São 
Paulo no MOSMSP (Movimento das Oposições Sindicais Metalúrgicas de São Paulo), vêm 
tentando sistematicamente conquistar as diretorias dos sindicatos oficiais, fato revelador da 
importância que atribuem a essa instituição. O PT, por sua vez, quando da votação sobre a 
estrutura sindical, em princípio, defendia a ampla liberdade de associação, o que poderia 
inegavelmente levar à pluralidade sindical e, assim, à destruição do modelo existente. 
Observe-se, no entanto, que não houve de parte da CUT ou de sindicatos ligados a ela 
nenhum esforço de mobilização dos trabalhadores e de pressão sobre os parlamentares 
diferentemente do que ocorreu com os sindicalistas ligados aos dois partidos comunistas, ao 
PDT, ao PMDB, e à burocracia das federações e confederações que se empenharam 
vivamente no sentido de manter o modelo corporativo. 
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um líder político de âmbito nacional possa ser interpretada como a expressão 
de uma “nova classe operária”, cumpre não esquecer que a ascensão de Lula 
(assim como a de outros dirigentes sindicais) se efetuou a partir da estrutura 
sindical corporativa. Se as lideranças sindicais puderam ter a iniciativa da 
formação de um novo partido e, dentro dele, ocupar posições de relevo, sua 
influência esteve indissoluvelmente ligada às posições que detinham como 
diretores dos sindicatos oficiais. Foi a partir daí, utilizando a estrutura sindical 
de um modo não desejado pelo governo e pelo empresariado, que puderam se 
projetar como lideranças políticas. Nesse sentido, a influência dos dirigentes 
sindicais dentro do PT pode ser tomada como um indicador da importância 
que os sindicatos (corporativos) adquiriram (ou conquistaram) na sociedade e 
na política do País. 

Além dessas duas instituições fortes, o PT contou, desde o início, 
com o apoio de outro segmento importante e legítimo da sociedade 
brasileira: a alta intelectualidade. É possível, aqui, que apenas uma parcela 
minoritária da intelligentsia nacional tenha apoiado o PT e que o grosso de 
seus efetivos tenha ficado com o MDB e depois com o PMDB (antes da 
formação do PSDB). Porém, as facções da intelectualidade nacional que 
aderiram ao Partido dos Trabalhadores não eram compostas de intelectuais 
marginais às instituições dominantes do campo cultural. Não se tratava de 
uma intelectualidade “maldita” ou marginal, de emprego instável e futuro 
incerto, isto é, dos intelectuais revolucionários típicos das primeiras fases 
do movimento operário. Pelo contrário. O PT contou, desde seu 
nascimento, com o apoio não apenas da “baixa intelectualidade”, mas 
também com o de grandes nomes da intelligentsia brasileira, com posições 
dominantes nas principais universidades, nos meios de comunicações de 
massa mais importantes, no meio artístico, etc. 

Os membros da alta intelectualidade pouco representavam 
numericamente na massa de aderentes do PT. Por si mesmos, não teriam 
condições de viabilizar qualquer partido. Qualitativamente, no entanto, 
tiveram um papel de relevo. Alguns deles chegaram a ocupar posições 
estratégicas nos principais organismos dirigentes do partido. No conjunto, sua 
adesão foi importante para dar respeitabilidade política ao PT, como indicam 
os manifestos de apoio ao partido, divulgados habitualmente nas ocasiões 
eleitorais, contendo a assinatura de nomes ilustres da intelectualidade nacional. 
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Além da Igreja, dos sindicatos oficiais e da intelectualidade, o PT 
recebeu o apoio de um grupo de parlamentares da chamada “tendência 
popular”, que, eleitos pela legenda do MDB, trocaram esse partido pelo PT. 
O grupo era relativamente pequeno. Em São Paulo, principal base do PT, 
ele se compunha de seis deputados estaduais e um federal. A proporção de 
deputados de outros Estados foi ainda menor. Apesar disso, a adesão dos 
deputados foi importante para a legalização do partido junto à Justiça 
Eleitoral e para lhe possibilitar uma ação política de nível mais elevado. 

Assim, o PT, ainda que tivesse surgido de fora do Estado, dos 
círculos políticos e parlamentares dominantes, e dos meios empresariais, 
pôde projetar-se rapidamente na política nacional, ocupando um amplo 
espaço nos meios de comunicação de massa, mesmo quando sua 
performance eleitoral foi bem inferior à alcançada nas eleições de 1988. 
Desse ângulo, não há nada em comum com a formação do PCB, o único 
partido de esquerda antes do PT a ter alguma expressão na grande política. 
Na reunião que marcou oficialmente a criação do PCB (chamada 
pomposamente de I Congresso) estavam presentes apenas nove delegados 
representando 73 membros de grupos comunistas. Entre os delegados, 
estavam dois intelectuais e sete trabalhadores, a maioria de formação 
artesanal. Nenhum deles ocupava posição de destaque na vida política ou 
cultural do País. Até aproximadamente 1934, quando militares e intelectuais 
aderiram em maior número ao partido, o PCB continuou como uma seita 
sem maior expressão na política brasileira. 

A chegada dos intelectuais e das classes médias 

“Entre 1979 e 1981” informa Rachel Meneguello em seu estudo sobre 
o PT – “não menos de 50% dos membros das comissões nacionais provisórias 
pertenciam ao grupo sindicalista”.16 Tratava-se de algo inédito na história 
partidária brasileira. Nem mesmo no PCB, que se proclamava “o partido da 
classe operária”, os trabalhadores tinham conseguido uma participação tão 
relevante nos órgãos dirigentes da organização. Convém lembrar, a propósito, 
que enquanto o líder máximo do PT é um operário metalúrgico e ex-dirigente 
sindical, no PCB os dois militantes que por mais tempo ocuparam a secretaria 
geral (Astrogildo Pereira e Luiz Carlos Prestes) vinham de famílias 

                                                 
16 Rachel Meneguello, Op. cit., p. 69. 



12 

tradicionais empobrecidas. O primeiro era jornalista e escritor; o segundo, 
capitão do Exército.17 Porém, como nota ainda Rachel Meneguello,  

a partir de 1981 observa-se, a nível nacional, certa diminuição do 
espaço político ocupado pelos sindicalistas. A composição da 
Comissão Executiva Nacional, eleita em setembro de 1981, indica 
que, mesmo mantendo seus principais expoentes, o novo 
sindicalismo passou a dividir em maior grau a direção do partido com 
militantes dos demais grupos internos, inclusive ligados aos grupos 
de esquerda.18 

Com efeito, a primeira Comissão Nacional Provisória, de 1979, tinha 
doze dirigentes sindicais num total de dezesseis membros. Apenas um 
parlamentar dela fazia parte. Entre os diretores de sindicatos, havia dois 
professores e um bancário. Os demais eram de sindicatos de trabalhadores 
manuais. Na Comissão Nacional Provisória de 1980, os sindicalistas 
continuavam majoritários, mas três parlamentares (num total de doze) 
haviam passado a integrá-la. 

Já na atual Executiva Nacional, a proporção de dirigentes de classe 
média e alta supera a de trabalhadores manuais, embora a proporção de 
sindicalistas continue elevada. Assim, a Executiva eleita em janeiro de 1988 
está formada por ampla maioria de profissionais liberais e professores (do 
ensino secundário e universitário). De um total de vinte membros (catorze 
efetivos e seis suplentes), somente cinco haviam sido trabalhadores manuais, 
três deles metalúrgicos. No conjunto, apesar da amplitude do conceito, pode-
se dizer que a Executiva Nacional está composta majoritariamente por 

                                                 
17 A alta liderança comunista, até aproximadamente 1930, continha vários trabalhadores, 
muitos deles artesãos vindos do movimento anarquista. Na década de 30, sobretudo após 
1934, com a formação da Aliança Nacional Libertadora, aumentou fortemente a proporção 
de intelectuais e militares (na sua maioria, tenentes e capitães, mas também alguns cabos e 
sargentos do Exército) nas principais instâncias do partido. Desde então, os grupos de classe 
média continuaram dominantes, embora nenhum intelectual importante tenha feito parte do 
núcleo dirigente. Para uma avaliação mais ampla da composição social do PCB, cf. Leôncio 
Martins Rodrigues. O PCB: os dirigentes e a organização. In: Boris Fausto, org. O Brasil 
republicano, v. 10 da História geral da civilização brasileira. São Paulo, Difel, 1981. 
18 Rachel Meneguello, Op. cit. 
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elementos de classe média. Em termos de escolaridade, com exceção de três 
metalúrgicos, todos têm nível universitário.19 

Profissões dos membros da Comissão Executiva Nacional  
(Eleita no V Encontro Nacional, em dezembro de 1987). 

Professores 5 
Advogados 4 
Bancários 3 
Metalúrgicos 3 
Jornalistas 2 
Economista 1 
Poeta 1 
Operador 1 
Total 20 

                                                 
19 A nossa classificação das profissões dos dirigentes petistas certamente contém os habituais 
problemas encontrados nas tentativas de localização das profissões. Alguns dos membros da 
Executiva Nacional (como acontece habitualmente com a trajetória profissional das pessoas) 
exerceram mais de uma profissão, ao mesmo tempo ou no transcorrer de suas vidas. É o caso, 
por exemplo, de Perseu Abramo, jornalista e professor universitário. Em nossa classificação, 
foi incluído entre os jornalistas, embora desde 1979, ao deixar de trabalhar na Folha de S. 
Paulo, venha lecionando jornalismo na PUC de São Paulo. O deputado federal José Genoíno, 
por sua vez, foi catalogado como professor por ter lecionado durante certo período no ensino 
secundário. Ocorre que Genoino começou suas atividades políticas no movimento estudantil, 
tendo sido presidente do diretório central dos estudantes da Universidade Federal do Ceará e 
vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Do movimento estudantil passou à luta 
armada, tendo participado da guerrilha do Araguaia. Preso em 1972, passou cinco anos na 
prisão. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1982. Por outro lado, há dirigentes da 
Executiva que, mais propriamente, deveriam ser classificados com “militantes”. Trata-se dos 
que se iniciaram na atividade política muito cedo e nunca exerceram outro tipo de atividade. É 
o caso de José Dirceu, deputado estadual de São Paulo c secretário-geral do PT, ex-estudante 
de Direito da Universidade de São Paulo e dirigente da União Estadual dos Estudantes. Preso 
durante a ditadura militar foi trocado pelo embaixador norte-americano sequestrado por uma 
organização de luta armada. Desde então, passou a viver em Cuba. Retornou ao Brasil com a 
anistia, por volta de 1980. Por ter completado seu curso de Direito, foi incluído entre os 
advogados, embora pudesse ser rotulado de “militante” ou “político”. Os membros da 
Executiva de origem operária foram catalogados como “metalúrgicos” e não como dirigentes 
sindicais, embora estivessem afastados do trabalho fabril há muito tempo. É o caso de Lula, 
eleito para a diretoria do sindicato de São Bernardo em 1969. Jacó Bittar, segundo vice-
presidente da Executiva, que trabalhava na refinaria de Paulínia como operador de máquina, 
quer dizer, numa função técnica de nível médio, aparece como “operador” e não como 
advogado por ter se formado tarde e não ter exercido essa última profissão. 
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Conviria agregar, embora este ponto escape de nossa problemática 
central, que onze dos vinte dirigentes nacionais, são de São Paulo (ainda 
que não necessariamente tenham nascido nesse Estado). Seguem-se Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, com dois representantes cada. Vêm a seguir, 
com apenas um representante, o Distrito Federal, Sergipe, Tocantins, 
Paraná e Santa Catarina. Note-se que há somente um dirigente dos Estados 
do Nordeste e um do Centro-Oeste, dado indicativo da implantação, 
significativamente bem maior, do PT em São Paulo, Minas Gerais e Estados 
do Sul. Apesar da importância do Rio de Janeiro como segundo maior 
centro urbano e industrial do país, nenhum carioca ou fluminense faz parte 
da Executiva. A participação dos petistas do Rio de Janeiro no Diretório 
Nacional (62 membros) é também muito baixa: apenas três, o que significa 
uma participação inferior à do Rio Grande do Sul, com cinco; à do Pará, 
Minas Gerais e Goiás, com quatro cada um. São Paulo, por sua vez, tem 
nada menos do que 22 membros. 

A composição da Executiva reflete a força das tendências e setores 
atuantes no interior do partido. Dos seus vinte integrantes, dez vieram do 
movimento sindical: quatro do sindicalismo operário (três foram diretores 
de sindicato) e seis do sindicalismo white collar (quatro foram diretores de 
sindicatos ou de associações de classe e os demais, embora militantes 
sindicais, não chegaram a se eleger para a diretoria). Outros quatro dirigentes 
da Executiva iniciaram-se na política através do movimento estudantil. Os 
demais adquiriram prestígio e notoriedade em outras atividades antes de 
aderirem ao partido e nele ascenderem, como “petistas puros” ou como 
representantes das tendências que operam no interior da organização. 

Apesar de o PT ter ganho a prefeitura da maior cidade do País (e 
também a da cidade de Santos) com uma candidata do sexo feminino, 
nenhuma mulher integra a Executiva do partido. Entre os 62 membros 
efetivos do Diretório Nacional há somente duas mulheres e, entre os 21 
suplentes, apenas uma. 

A Igreja Católica, por sua vez, está presente através de cinco 
dirigentes: dois ligados à Comissão Santo Dias dos Direitos Humanos, dois 
da Pastoral Operária e um da Pastoral da Terra. 

Deve-se notar ainda o aumento da proporção de parlamentares, fato 
que revela ao mesmo tempo os êxitos eleitorais do partido e o reforçamento 
de seu lado parlamentar, eleitoral, em detrimento de seu lado “basista”, de 
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partido de vanguarda, de militantes. Na primeira Executiva Provisória havia 
apenas um deputado; na Executiva eleita em janeiro de 1988, há cinco 
deputados federais e dois estaduais, ou melhor, havia, porque a Executiva 
sofreu alterações após as eleições de alguns de seus membros.20 

A análise da composição profissional da Executiva, órgão máximo do 
partido, é certamente relevante para o exame do que se poderia chamar de 
“natureza de classe” do Partido dos Trabalhadores. Conviria, contudo, 
verificar também a composição de outras instâncias partidárias importantes. 
Comecemos pela bancada de deputados federais. 

Em 1986, nas eleições concomitantes para a Câmara Federal e 
Assembleia Nacional Constituinte, o Partido dos Trabalhadores elegeu 
dezesseis deputados (oito por São Paulo). Classificados pela profissão 
principal que exerciam antes de serem eleitos em 1986 ou de se dedicarem 
fui/time à política, quer dizer, antes de se tornarem políticos profissionais, 
tem-se a seguinte distribuição: 

Profissões dos deputados do PT na Câmara Federal 
(Eleições de novembro de 1986) 

Professores 5 
Metalúrgicos 2 
Bancários 2 
Economistas 2 
Médicos 2 
Advogado 1 
Assistente social 1 
Topógrafo 1 
Total 16 

                                                 
20 Depois das eleições de novembro do ano passado, houve alterações na composição da 
Executiva em razão de alguns de seus membros terem sido eleitos ou chamados a trabalhar 
nas prefeituras administradas pelo partido. Saíram três dirigentes de sindicatos de 
trabalhadores, um do setor white collar e dois advogados. Foram substituídos por um 
trabalhador rural, um jornalista, um advogado, um médico e dois professores (um do 
magistério superior e outro do secundário). Com isso, aumentou o peso das camadas médias 
e altas na Executiva do PT. A relação completa dos nomes e dos Estados está publicada no 
Boletim Nacional, órgão da Comissão Executiva do partido, nº 33 (nov., dez. de 1987, jan. de 
1988). Os dados relativos aos componentes da Executiva se baseiam em nossos conhecimentos 
pessoais, em informações extraídas de jornais e em informações que nos foram fornecidas, por 
telefone, por alguns dos próprios dirigentes da Executiva ou por seus familiares. 
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Como se vê, a bancada do partido na Câmara Federal é composta 
majoritariamente por profissionais liberais e professores (três do ensino 
secundário e dois do ensino superior). Nota- se, contudo, a presença de 
profissões que não exigem nível universitário, como a dos bancários 
(embora, no caso, os dois bancários tenham formação universitária obtida 
em duas escolas de prestígio). No conjunto dos deputados federais petistas, 
a proporção de ex-dirigentes sindicais é forte: dos dezesseis deputados, sete 
eram sindicalistas (três do setor fabril e quatro do setor white collar). De 
modo geral, a exemplo da Executiva Nacional, a maior parte dos deputados 
federais petistas pode ser considerada de classe média. Também o número 
de mulheres é baixo: duas deputadas contra catorze deputados. Observe- se, 
porém, que a proporção do total de mulheres eleitas em 1986 para a Câmara 
Federal é de apenas 5%. Por outro lado, há dois negros na bancada do PT, 
proporção bastante baixa, mas mesmo assim maior do que a existente no 
conjunto da Câmara, que, praticamente, é formada apenas por brancos.21 

Chama a atenção o grande número de professores, bem maior, 
proporcionalmente, ao encontrado nas bancadas de outros partidos. Alguns 
deles conseguiram se eleger com base num prestígio acadêmico e intelectual 
mais difuso; outros o conseguiram através da militância em associações de 
classe. Porém, qualquer que seja o caso, a elevada proporção de deputados 
federais petistas que exerceram o magistério secundário ou superior não 
constitui uma especificidade da bancada do partido na Câmara Federal. Se 
examinarmos as profissões dos candidatos do PT à mesma Câmara e também 
à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Estado que constitui a 
verdadeira praça forte do partido) encontraremos os professores (de todos os 
níveis) como o segmento profissional mais numeroso. 

                                                 
21 Todos os dados relativos aos deputados federais foram retirados da pesquisa que 
realizamos sobre a composição da Assembleia Nacional Constituinte. Cf. Leôncio Martins 
Rodrigues, Quem é quem na Constituinte. São Paulo, OESP - Maltese, 1987. 
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Profissões dos candidatos do PT à Câmara Federal 
(Eleições de novembro de 1986) 

 Porcentagens 
Professores 19,6 
Metalúrgicos 11,4 
Médicos 9,8 
Advogados 9,8 
Jornalistas 8,1 
Bancários 4,9 
Comerciários 3,2 
Comerciantes 3,2 
Outras profissões * 33,6 
Base 61 
Sem informação 8 
Total de candidatos 69 
* Outras profissões (um caso): funcionário público, engenheiro, sociólogo, arquiteto, 
radialista, geólogo, psicólogo, ajudante geral, mestre de obra, metroviário, procurador da 
Justiça, trabalhador rural, dentista, ferroviário, promotor de vendas, ambientalista, militante 
(sic), trabalhador industrial (sem identificação da profissão), geógrafo, teatrólogo, assessor 
(por “assessor” deve-se entender, mais provavelmente, assessor de organização sindical). 
Observação: A soma das porcentagens é superior a 100% porque alguns candidatos 
declararam mais de uma profissão. 

Também entre os candidatos a deputado estadual, os professores e 
metalúrgicos continuam a ocupar os primeiros lugares. Comparando a 
distribuição dos candidatos à Assembleia Legislativa com a dos candidatos 
à Câmara Federal, nota-se que aumenta tanto a proporção de professores 
como a de metalúrgicos entre os que concorreram a deputado estadual. No 
caso, os professores isoladamente representam 25% do total. Junto com os 
metalúrgicos somam 43%. 
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Candidatos do PT à Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Eleições de novembro de 1986) 

 Porcentagens 
Professores 25,2 
Metalúrgicos 18,0 
Médicos 9,0 
Jornalistas 6,3 
Advogados 6,3 
Bancários 5,4 
Funcionários públicos 3,6 
Outras profissões * 30,6 
Base 111 
Sem informação 10 
Total de candidatos 121 
*Outras profissões (em porcentagem): assessor (2,7), vendedor (2,7), químico (1,8), arquiteto 
(1,8), assistente social (1,8), comerciante (1,8), sociólogo (1,8), escrevente (1,8), operário 
químico (0,9), secretário do movimento dos sem-terra (0,9), comerciário (0,9), gráfico (0,9), 
inspetor de alunos (0,9), publicitário (0,9), técnico eletrônico (0,9), aeroviário (0,9), engenheiro 
(0,9), biólogo (0,9), escriturário (0,9), economista (0,9), trabalhador rural (0,9). 
Observação: A soma das porcentagens é superior a 100% porque alguns candidatos 
declararam mais de uma profissão. 

Comparando-se a soma das profissões dos candidatos a deputado 
estadual com a dos que se candidataram a deputado federal, nota-se, entre 
esses últimos, a predominância relativa das profissões de nível mais elevado, 
fato indicativo de que os candidatos à Câmara Federal tendem a ter um status 
social mais elevado do que os que se candidataram à Assembleia Legislativa. 

Essa distribuição das profissões se refere a 1986.22 Dados mais 
recentes, sobre a composição profissional dos vereadores do partido eleitos 
em novembro de 1988, em São Paulo, indicam aproximadamente a mesma 
predominância de elementos de classe média intelectualizada. Nessa 
eleição, o PT elegeu dezesseis vereadores (a maior bancada da Câmara). 
Desses, nove eram profissionais liberais, com formação universitária; cinco 
eram trabalhadores fabris ou manuais, e dois de profissão de nível 
intermediário. Por outro lado, no secretariado da prefeita Luíza Erundina, 

                                                 
22 As informações sobre as profissões dos candidatos do PT foram obtidas de várias fontes, 
entre as quais uma publicação do partido: Os candidatos do PT à Assembleia Legislativa e 
Congresso Constituinte. Utilizamos também os boletins de propaganda eleitoral divulgados 
pelos próprios candidatos, as informações obtidas através de jornais, além de nossos próprios 
conhecimentos sobre os militantes e dirigentes do PT. 
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quer dizer, na ocupação dos postos de comando, predominam de modo 
absoluto os intelectuais, especialmente professores, todos brancos. A 
mesma coisa ocorre em Campinas, apesar de o prefeito eleito ser um 
sindicalista. Assim, pelo perfil do secretariado de Jacó Bittar publicado pelo 
jornal Expressão (nº 0, ano I, fevereiro de 1989, órgão do Centro de 
Formação e Estudos Sindicais), a administração petista de Campinas está 
formada por dois arquitetos, dois economistas, dois professores 
universitários, uma advogada, um médico, um engenheiro e uma assistente 
social. É interessante notar que dois têm mestrado e doutorado; um tem 
mestrado e prepara o doutorado; outro está fazendo o doutorado; outro tem 
apenas o mestrado, e um tem pós-graduação na França e prepara seu 
doutorado na UNICAMP. Citamos esses últimos dados para enfatizar que 
não se trata apenas de profissionais liberais e/ou políticos, mas de pessoas 
com forte vinculação com a atividade intelectual e universitária, alguns 
deles com várias obras publicadas. 

Não tivemos condições para coletar informações sobre a formação 
dos secretariados petistas de outras cidades e sobre os deputados e 
vereadores de outros Estados. Dados esparsos sugerem que, nas cidades 
menores do interior do País, a composição do partido tende a ser mais 
popular. Assim, segundo informações divulgadas pela Secretaria Rural 
Nacional do PT, reproduzidas pela Folha de S. Paulo (7/12/88), 40% dos 
vereadores eleitos pelo partido seriam trabalhadores rurais ou militantes da 
Pastoral da Terra. Em São Paulo, sempre segundo a mesma fonte, dos 241 
vereadores petistas eleitos em novembro de 1988 em aproximadamente cem 
municípios, quinze seriam lavradores. Esses dados, veiculados logos após a 
apuração dos resultados eleitorais, estão ainda incompletos. Por eles, não 
fica claro quantos são trabalhadores rurais (“camponeses”) e quantos são 
ativistas católicos da Pastoral da Terra que não são necessariamente 
lavradores. Na ausência de informações mais completas, resta a hipótese de 
que o status dos membros do PT (como provavelmente o dos membros de 
todos os partidos numa sociedade relativamente massificada) tende a baixar 
à medida que se vai das cúpulas para as bases, dos organismos centrais para 
a periferia, dos órgãos de decisão para os de execução, das grandes para as 
pequenas cidades. Em outras palavras: as instâncias partidárias superiores 
tendem a ser ocupadas, em maior proporção, por pessoas de classe social 
relativamente mais elevada em comparação com a massa de aderentes. 
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Um partido de assalariados 

A caracterização anterior das cúpulas do PT como sendo 
majoritariamente de classe média vale como um primeiro esforço no 
sentido de determinar o que o marxismo denominaria de “caráter de classe” 
do partido. Não seria o caso, aqui, de iniciar qualquer discussão sobre o 
conceito de classe social. Todos nós sabemos das armadilhas que cercam, 
mais especificamente, o conceito de “classe média” ou de “classes médias”. 
Todos nós sabemos também que no interior desse “estrato intermediário” 
cabe muita coisa, do pequeno proprietário (urbano ou rural) aos intelectuais, 
passando pelos militares. Seria proveitoso, pois, tentar uma conceituação 
mais precisa dos setores de classe média representados nas instâncias 
superiores do PT. Porém, antes conviria dizer algo sobre a categoria 
“classes trabalhadoras”. O termo “trabalhador”, embora sugira mais 
correntemente o assalariado manual, é bastante ambíguo para, em certas 
circunstâncias, abranger também os assalariados não manuais de 
escolaridade e renda elevadas. Tomado ao pé da letra, no sentido de indicar 
todos os que trabalham, pode incluir até mesmo os empresários. A tradição, 
no entanto, continua a associar a palavra, trabalhador, aos manuais de baixa 
renda, situados na hierarquia social abaixo dos estratos intermediários, ou 
das classes médias. Mas esse não é exatamente o caso dos operários 
qualificados das empresas mais modernas. Entre as grandes empresas do 
ramo metal-mecânico, notadamente da indústria automobilística, as 
camadas superiores da classe operárias aí empregadas podem 
tranquilamente ser incluídas entre as camadas intermediárias da sociedade, 
superando, em termos salariais, muitas profissões habitualmente 
consideradas de classe média.23 Essas considerações se encaminham no 
sentido de sugerir que, tomando-se como ponto de referência a renda e a 
escolaridade, o peso dos segmentos de classe média (e alta) no interior dos 
organismos dirigentes do partido é maior do que a presença de 
“sindicalistas” e “trabalhadores” deixa supor. Conviria, no entanto, 
introduzir outra variável, ou seja, a fonte ou as origens dos rendimentos. 

                                                 
23 Em pesquisa que realizamos com operários das unidades de São Bernardo do Campo e de 
São Paulo de uma empresa automobilística, em 1984, 51% em São Bernardo e 68% em São 
Paulo (onde os salários, na época, eram um pouco mais altos) possuíam automóveis. Os mais 
qualificados possuíam praticamente todos os objetos domésticos de consumo durável 
encontrados habitualmente nas residências de classe média. Ver, mais adiante, o capítulo 
“Trabalhadores de uma indústria automobilística: perfil social e participação sindical”. 

21 

Mesmo os dirigentes petistas que os institutos de pesquisa de mercado 
incluiriam sem hesitação no que denominam “classe A” diferenciam-se dos 
membros de outros segmentos das classes altas pelo fato de serem 
assalariados de renda elevada. Apesar de alguns deles terem aparecido nas 
listas dos mais altos salários da burocracia pública de São Paulo, não são 
proprietários, nem rentistas, nem empresários, nem capitalistas, nem 
possuem patrimônios que possam se equiparar às grandes fortunas da 
“burguesia proprietária”, dos grandes industriais, banqueiros, empresários 
rurais, etc. A classe alta representada no PT, como os dados relativos às 
suas profissões indicam, é formada por profissionais liberais cujos 
rendimentos e altos salários advêm da posse de um saber, de conhecimentos 
que não estão ao alcance de “qualquer um”, mas somente dos que 
estudaram, dos que dispõem de um diploma universitário e que, por 
diferentes razões (capacidade individual, relações familiares e políticas, 
etc.), conseguiram êxito nas suas carreiras profissionais. 

A partir da análise da composição das instâncias superiores do PT, 
julgamos mais correto caracterizar o Partido dos Trabalhadores como sendo 
basicamente um partido de classe média assalariada, notadamente de 
profissionais liberais e outras profissões intelectuais, sendo minoritária 
tanto a proporção de trabalhadores manuais como a de membros das 
classes altas, e praticamente inexistente a de proprietários (pequenos, 
médios, ou grandes). 

Professores e metalúrgicos 

Como vimos, entre os parlamentares petistas da Câmara Federal e 
candidatos a deputado federal e estadual de São Paulo, os professores 
constituem a categoria profissional mais numerosa. Trata-se também da 
categoria de maior peso no interior da Executiva Nacional, que, em 
princípio, dirige o partido. A influência dos professores nem sempre é 
muito visível porque, frequentemente, alguns deles aparecem como 
dirigentes sindicais (que, de fato, são). Ocorre que, a partir mais 
especificamente de 1978, quando ressurgiu o movimento sindical, ganhou 
surpreendente força o sindicalismo white collar, em particular o dos 
professores (de todos os níveis de ensino), dos servidores públicos, dos 
médicos, para não falarmos dos bancários, que já tinham uma tradição de 
atuação sindical. Sindicatos e associações de professores, de médicos, de 
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sociólogos, de arquitetos e de outras profissões anteriormente refratárias às 
atividades sindicais foram criados. Seus dirigentes juntaram-se às lideranças 
de trabalhadores manuais nos congressos e reuniões sindicais. Tal como 
aconteceu com alguns dirigentes de sindicatos operários, muitas lideranças 
de associações de professores e outros setores white collar passaram a 
participar da política, através do PT principalmente, mas também através de 
outros partidos de esquerda. Alguns deles se candidataram com êxito a 
postos legislativos ou executivos.24 

Ultrapassaria de longe os limites desse estudo, discutir o papel 
desempenhado pelos professores (e outros intelectuais) no PT e nos demais 
partidos de esquerda (que geralmente atraem mais os intelectuais do que os 
partidos de direita). Queremos apenas observar que os professores que 
ocupam posições de destaque no partido, em especial os professores 
universitários, deveriam, talvez mais adequadamente, ser denominados de 
intelectuais. Suas atividades profissionais não se limitam ao ensino e à 
pesquisa nos campi universitários. Muito pelo contrário. A alta 
intelectualidade petista (como, aliás, a de outros partidos) tem uma atuação 
ampla e intensa no campo político e cultural que ultrapassa de longe as 
fronteiras da academia. Além de publicarem livros, artigos, de participarem 
em congressos acadêmicos, esses intelectuais estão sempre presentes nos 
principais meios de comunicação de massas do País e, algumas vezes, nos 
palanques dos comícios e outras manifestações partidárias. No interior do 

                                                 
24 Conviria citar alguns casos a título de ilustração. Por exemplo, em Minas o deputado Paulo 
Gabriel Godinho Delgado, professor e sociólogo, de família tradicional de seu Estado, foi um 
dos fundadores da União dos Trabalhadores do Ensino de seu Estado. Para sua eleição, em 
1986, foi importante o apoio que recebeu dos professores de Juiz de Fora, onde residia. Ainda 
em Minas Gerais, o deputado Virgílio Guimarães foi presidente do Sindicato dos Economistas 
entre 1983 e 1986. O deputado Vitor Buaiz, que se elegeu prefeito de Vitória, no Espírito 
Santo, apoiado pela Igreja Católica, foi presidente da Associação Nacional dos Médicos. Em 
São Paulo, Luiz Gushiken, atual presidente do PT, foi presidente do Sindicato dos Bancários, 
onde se destacou pela hábil liderança da greve nacional de 1985. Ainda entre os bancários, 
Olívio Dutra, eleito prefeito de Porto Alegre em 1988, foi presidente do Sindicato dos 
Bancários. Tanto Luiz Gushiken como Olívio Dutra tem formação universitária: Gushiken é 
diplomado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e Dutra é formado em Letras pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Foi também a partir da presidência do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, depois da condução de três grandes movimentos 
grevistas, que Lula se tornou nacionalmente conhecido, a ponto de ter sido o deputado federal 
eleito com o maior número de votos em todo o País: mais de meio milhão. 
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PT, ao lado da tendência majoritária da “Articulação” ou nos “grupelhos”, 
têm importante papel na discussão da linha política, nas discussões 
ideológicas e na assessoria dos principais dirigentes do partido 25. Assim, 
tanto pelas funções que exercem pessoalmente nos escalões superiores do 
partido quanto pelo espaço que ocupam nos escalões intermediários e entre 
a massa de militantes, os professores devem ser considerados o setor 
profissional mais importante do PT. 

A influência dos professores no interior do aparelho partidário, assim 
como a elevada proporção de deputados que vieram do magistério, não deve 
ser explicada unicamente por certas características da profissão que os 
favorecem (ao lado dos advogados e padres) nas atividades políticas: 
facilidade da palavra, algum domínio da complicada gramática portuguesa, 
predisposição para o exercício de uma ação pedagógica (especialmente na 
relação com os trabalhadores), conhecimentos (reais ou aparentes) 
necessários para as polêmicas e a persuasão, etc. Essas qualificações são 
certamente importantes para a atuação política, em especial para as funções 
de assessoria e comando da máquina partidária. Mas a presença de um 
número elevado de professores entre os deputados e candidatos a deputados 
do PT, a nosso ver, deve- se mais especialmente às atividades de tipo sindical 
ou associativo. A agitação e a participação sindical e política do pessoal 
docente ampliou-se consideravelmente nos últimos anos, a um ponto tal que a 
categoria dos professores talvez esteja, hoje, entre as que registram os 
maiores índices de greve, qualquer que seja o indicador utilizado para medi-
la. A atividade sindical ajuda a projetar politicamente as lideranças, a 
popularizar os dirigentes, aumentando suas chances de eleição para uma 
câmara de vereadores, para uma assembleia legislativa e, até mesmo, para a 
Câmara de Deputados. Tal como acontece com outros sindicatos, as 
associações e sindicatos de professores já constituem, no Brasil, um 
importante trampolim para iniciar, com êxito, uma carreira política. Deve-se 
salientar, no caso específico dos professores, que se trata de uma categoria 
profissional bastante numerosa, capaz de fornecer uma base eleitoral ampla 
para as lideranças de suas associações. No magistério primário existe 
atualmente cerca de um milhão de professores; no magistério secundário, 

                                                 
25 Em março de 1989, Lula empreendeu uma longa viagem pelos principais países da Europa, 
onde manteve contatos com círculos políticos importantes. Sua comitiva compunha-se de um 
dirigente metalúrgico (secretário do Sindicato de São Bernardo) e quatro intelectuais: um 
jornalista e três professores das mais importantes universidades de São Paulo. 
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duzentos mil e, no superior, 120 mil.26 As mesmas observações poderiam ser 
estendidas a outras categorias de assalariados de classe média, notadamente 
dos servidores públicos, que, a partir dos anos 80, vêm desenvolvendo intensa 
atividade sindical.27 

Os metalúrgicos são o único setor da classe operária a ocupar um 
espaço verdadeiramente importante dentro do Partido dos Trabalhadores. 
Embora não se possa excluir que uma parte (difícil de dimensionar) dos que 
se apresentam como “metalúrgicos” são, ou foram, empregados de 
escritórios de empresas metalúrgicas,28 não há dúvida de que muitos deles 
são, ou foram, de fato, trabalhadores manuais, entre os quais se sobressaem 
os ferramenteiros, os controladores de qualidade, etc. O tamanho da 
categoria nos principais centros industriais, a importância das empresas do 
setor metal-mecânico, a elevada concentração de trabalhadores em alguns 
grandes estabelecimentos, além dos níveis salariais e educacionais mais 
elevados, criam as condições favoráveis para dar aos metalúrgicos um lugar 
de relevo não somente no movimento sindical, na política brasileira como 
no interior do PT. Além desses fatores, conviria citar outro ponto não 
desprovido de importância: a força e o ativismo dos sindicatos de 
metalúrgicos aumentam a influência de seus líderes no interior do partido, 
tanto mais que todos eles possuem fortes vínculos com o movimento sindical 
e com a Central Única dos Trabalhadores. Assim, depois dos professores, é 
possível situar os metalúrgicos como a segunda categoria de maior peso 
dentro do PT. Mas sua importância não deve ser medida apenas por esse lado 
quantitativo. São eles e suas lideranças que dão ao PT um charme diferente, 
novo e, em muitos sentidos, fascinante para a intelectualidade de esquerda. 
São eles que contrabalançam o ar “radical chique” que o partido adquire em 

                                                 
26 Anuário Estatístico do Brasil, 1986. O Anuário traz o número das funções existentes no 
magistério. Como o mesmo professor pode exercer mais de uma função docente, o número 
efetivo de professores é inferior ao indicado. 
27 Estudo de Maria Hermínia Tavares de Almeida mostrou que os trabalhadores de classe 
média foram responsáveis por aproximadamente 25% de todas as greves ocorridas entre 
1978 e 1986. Como salienta a autora, 72% das greves consideradas de classe média 
ocorreram no setor público, empreendidas por funcionários e professores da rede pública de 
ensino. Cf. Difícil caminho: sindicatos e política na construção da democracia. In: Fábio 
Wanderley Reis e Guillermo O’Donnell, orgs. A democracia no Brasil; dilemas e 
perspectivas. São Paulo, Vértice, 1988. 
28 Pela legislação sindical brasileira, empregados de escritório, técnicos e até gerentes 
podem, eventualmente, filiar-se ao mesmo sindicato de trabalhadores manuais. 
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certos meios. Sem os metalúrgicos e a liderança carismática de Lula, o PT 
provavelmente não seria mais do que um dos múltiplos pequenos grupos 
marxistas existentes no País ou um partido católico, democrata cristão ou, 
talvez mais provavelmente, social-cristão. 

Conclusão 

Achamos que o Partido dos Trabalhadores efetivamente apresenta 
aspectos inusitados na imensa constelação dos partidos políticos que já 
surgiram no Brasil. Também em comparação com outros partidos de 
esquerda formados em outros países, se o PT não é o único exemplo, 
certamente apresenta algo de diferente. Seu traço peculiar, segundo 
entendemos, vem, no plano social, da junção de setores de trabalhadores 
industriais, das classes médias e altas assalariadas, professores notadamente, 
e trabalhadores rurais. Com exceção dos pequenos proprietários rurais, as 
classes proprietárias são praticamente inexistentes no interior do PT. A 
presença de intelectuais e trabalhadores numa mesma organização partidária 
não é algo inusitado na História. Pelo contrário. Intelectuais e trabalhadores 
constituíram sempre um par constante nos partidos de esquerda. Por outro 
lado, a partir de fins do século passado, começaram as tentativas de 
aproximação da Igreja Católica com as classes trabalhadoras. O resultado 
dessa orientação da Igreja em direção ao proletariado foi o surgimento de um 
sindicalismo católico e de partidos social-cristãos. O lado singular do PT é a 
união, numa mesma organização, de católicos e marxistas de diferentes 
tendências. Institucionalmente, há algo também pouco comum: a presença 
concomitante de associações católicas ao lado dos sindicatos que integram o 
sistema corporativo de relações de trabalho. No plano ideológico, o resultado 
é a existência de concepções socialistas muito vagas e difíceis de definir e 
que terão muita dificuldade de adquirir contornos mais precisos porque a 
opção, numa ou noutra direção, arrisca a aumentar o coeficiente de conflito 
interno e, no limite, põe em risco a unidade do partido. 

Em termos sociais, o PT, como partido de assalariados, com forte 
peso de um setor de trabalhadores industriais e com uma liderança de 
sindicalistas e de intelectuais de classe média não é algo inusitado na 
história europeia. Porém, para o Brasil, um partido dirigido por setores das 
classes médias e dos trabalhadores fabris certamente é uma novidade. Desse 
ângulo, o fato de o PT não pretender ser um “partido da classe operária”, 
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mas um partido de assalariados sem uma ideologia socialista rígida amplia 
as suas bases de recrutamento e lhe possibilita uma maior integração na 
sociedade brasileira, ao contrário do que acontecia com outros partidos de 
esquerda que adotavam o marxismo como ideologia oficial. 
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PARADOXOS DO SINDICALISMO 

 expansão e consolidação do sindicalismo, tal como existe atualmente 
nos países capitalistas desenvolvidos da América do Norte e da 

Europa Ocidental, requereram algumas condições econômicas, sociais, 
políticas e ideológicas que só se deram plenamente nessas partes do globo: 
uma industrialização sob economia de mercado, conduzida por uma classe de 
empresários privados, no interior de um sistema político democrático, 
fundado ideologicamente no liberalismo. Desse modo, a industrialização 
criou as bases sociais sobre as quais se assenta o sindicalismo, isto é, uma 
classe de trabalhadores fabris; a economia de mercado equiparou a força de 
trabalho a uma mercadoria cujo preço de venda e modo de utilização (salários 
e condições de trabalho) poderiam ser negociados pelos trabalhadores; a 
propriedade privada dos meios de produção criou o adversário ante o qual as 
associações de trabalhadores procuraram afirmar-se; a democracia política, ao 
se ampliar, possibilitou a organização da classe operária em partidos e 
sindicatos, quer dizer, permitiu sua expressão autônoma; as doutrinas liberais, 
por fim, ainda que inicialmente utilizadas pelos empregadores para obter a 
proibição das associações trabalhistas, criaram um quadro ideológico e 
valorativo que deslegitimava as formas de intervencionismo do governo 
visando ao controle dos sindicatos operários e legitimando os esforços dos 
trabalhadores para maximizar suas vantagens. Assim, paradoxalmente, o 
credo liberal das classes proprietárias acabou por favorecer a livre associação 
dos trabalhadores, permitindo certo grau de conflito social. 

Mas a consolidação do sindicalismo foi facilitada pela introdução de 
princípios e práticas de tipo socialista (intervencionismo estatal, leis sociais, 
limitações ao direito de propriedade, etc.) no interior de economias 
fundadas na competição e na propriedade privada. Foi nessa moldura, 
originalmente dominada pelas concepções do liberalismo, e posteriormente 
marcada por elementos socializantes, que as associações operárias 
encontraram o terreno mais propício para seu crescimento. 

O sindicalismo surge, assim, com o capitalismo privado, como todo 
mundo sabe. Questão mais complexa é saber se poderia existir sem ele. Em 
outras palavras: o desaparecimento do capitalismo implica necessariamente 
a morte do sindicalismo? Estariam os dirigentes sindicais – no seu esforço 
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