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introdução

S
ão Paulo, 1o de junho de 1980. Passados quatro meses des-
de sua fundação, o Partido dos Trabalhadores encerrava 
naquele dia seu primeiro encontro nacional, que reunira 
inúmeros militantes vindos de todas as regiões do país. 

O encontro havia sido marcado em fevereiro para aprovar o Pro-
grama, discutir o Estatuto e escolher a Comissão Diretora Nacional 
Provisória, que substituiria a liderança eleita no ano anterior – tudo 
conforme a lei partidária exigia para a concessão do registro inicial. 
Já era noite quando foram apresentados ao plenário os candidatos 
da única chapa inscrita para a disputa pela direção do partido. Após 
dois breves pronunciamentos, foi a vez de Raul Pont, da Coordena-
ção do PT no Rio Grande do Sul, ler uma nota de protesto contra os 
métodos utilizados para a composição da chapa. Além de criticar a 
forma com que se chegara aos nomes apresentados, Pont também 
questionou a regra que garantia à chapa vencedora o direito de ocupar 
todos os cargos da direção. “Isto, de fato, exclui qualquer possibilida-
de de que eventuais minorias se representem na Comissão Diretora 
Provisória” (Em Tempo, 3/6/1980, p. 7) – observou, expressando sua 
preocupação com o espaço reservado às organizações de esquerda 
que apoiavam o partido.
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Durante o pronunciamento, Raul Pont insinuou que a regra 
havia sido definida de modo a excluir militantes com uma concep-
ção específica sobre o PT: a de que ele era um partido político sem 
patrões, que representava o movimento pela independência política 
da classe trabalhadora e lutava pela formação de um governo dos 
trabalhadores. Entretanto, apesar das críticas dirigidas ao partido, 
finalizou seu discurso convidando todos os militantes a votarem na 
chapa apresentada, em nome da unidade partidária: “Registrando 
este protesto, conclamamos os companheiros que se identifica-
ram com estas considerações a votarem na chapa indicada. Viva 
o Partido dos Trabalhadores!”, bradou para um plenário lotado, 
encerrando assim a leitura da nota.

Seu discurso expressou com clareza a posição assumida pela 
Democracia Socialista diante do PT ao longo de quase toda a década 
de 1980. Fundada em dezembro de 1979, a DS era uma organização 
política de esquerda formada basicamente a partir da união de gru-
pos regionais que atuavam no movimento estudantil desde meados 
dos anos 1970 – como o de Raul Pont, no Rio Grande do Sul. Esses 
grupos haviam se encontrado no jornal Em Tempo, onde trabalha-
ram com outras organizações de esquerda da época. Dessa forma, 
teve início um rápido processo de discussão política e teórica que 
levaria à fundação da Democracia Socialista apenas três meses an-
tes de ser criado o Partido dos Trabalhadores. As articulações para 
a fundação da DS e do PT, portanto, ocorreram ao mesmo tempo, 
e a concepção daqueles grupos a respeito do novo partido pesou 
decisivamente no processo de unificação nacional. Para eles, o PT 
deveria ser um partido político estratégico, dirigente das lutas dos 
trabalhadores, revolucionário e socialista, e não uma frente popular 
aberta à participação de setores considerados burgueses.
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Essa concepção era produto de uma análise particular, com 
base no trotskismo, feita pelos grupos fundadores da DS sobre a con-
juntura brasileira da época. Trotskismo é o nome dado ao conjunto 
de formulações políticas e teóricas de Leon Trotsky, um dos líderes 
da Revolução Russa de 1917.1 Como legado político, o trotskismo 
surgiu na década de 1920, com a criação da Oposição de Esquerda, 
uma fração do Partido Comunista da União Soviética que defendia 
a retomada da democracia proletária diante da “degenerescência 
burocrática do poder” (Salvadori, 1988, p. 309), como Trotsky 
passara a classificar o regime implantado por Joseph Stálin. Gradu-
almente, o reformismo do grupo liderado por Trotsky foi cedendo 
lugar à visão de que somente pela via revolucionária seria possível 
evitar a total degeneração do regime stalinista. Assim, proibido de 
falar publicamente em nome do partido, expulso de seu Comitê 
Central e banido da União Soviética, de onde partiu para o exílio 
que o levou ao México, país em que foi assassinado, Trotsky criou 
a Oposição Internacional de Esquerda para lutar pela regeneração 
dos partidos comunistas com base num programa revolucionário – 
processo que levaria à fundação da iv Internacional,2 em 1938.

1 Sobre a vida e obra de Trotsky, ver Deutscher (1984a, 1984b e 1984c).
2 As Internacionais são organizações mundiais que reúnem partidos de esquerda 

de vários países. A i Internacional, também conhecida como Associação In-
ternacional dos Trabalhadores (AIT), foi fundada em 1864, com o objetivo de 
articular mundialmente os diversos movimentos da classe trabalhadora. A ii 
Internacional foi criada em 1889, a partir da divisão entre socialistas e anarquis-
tas que participaram juntos da AIT. Em 1919, dois anos após a Revolução Russa, 
sob a liderança de Vladimir Lênin, foi fundada a iii Internacional. Na época, o 
Partido Comunista Soviético, formado pela maioria do antigo Partido Operário 
Social-Democrata Russo, passou a caracterizar os partidos social-democratas – 
que haviam participado da ii Internacional – como reformistas. Por fim, em 1938, 
sob a liderança de Trotsky, setores dissidentes do regime stalinista criaram a iv 
Internacional, que nos anos 1950 se dividiu em várias correntes, todas autopro-
clamadas herdeiras da tradição marxista-revolucionária (Marx-Lênin-Trotsky).
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Já como legado teórico, o trotskismo teve início em 1906, com 
a publicação do livro Balanços e perspectivas, em que Trotsky dis-
cutiu a eficácia da revolução permanente para a implantação do 
socialismo. Partindo do pressuposto de que a burguesia havia se 
tornado essencialmente conservadora, Trotsky afirmava que as ta-
refas democrático-nacionais – como a democratização do Estado e 
a reforma agrária, por exemplo – só poderiam ser levadas adiante 
por uma revolução que estivesse sob a hegemonia dos trabalha-
dores. Porém, de acordo com sua teoria, considerando-se que o 
poder político do proletariado não era equivalente à sua condição 
econômica, um governo dos trabalhadores tenderia, num processo 
ininterrupto, a transformar uma revolução que de início teria um 
caráter estritamente democrático-nacional numa revolução socia-
lista (Löwy, 1994).

Cerca de vinte anos depois, com a publicação do livro A 
revolução permanente, Trotsky buscou apresentar uma teoria 
revolucionária aplicável especificamente a países de economia pe-
riférica. Segundo ele, o desenvolvimento econômico mundial havia 
ocorrido de forma desigual e combinada, de modo que o impe-
rialismo conseguira bloquear – se não por completo, pelo menos 
em grande parte – a modernização e industrialização dos países 
subdesenvolvidos. Esse processo resultara numa “dinâmica econô-
mica contraditória” (Mandel, 1995, p. 22) nos países imperialistas, 
considerando que a consolidação do subdesenvolvimento havia se 
transformado num obstáculo para o crescimento do próprio impe-
rialismo. Para Trotsky, isso criava uma tendência cada vez maior ao 
surgimento de conflitos entre os países imperialistas, em disputa 
por novos mercados, e à estagnação ou ao completo declínio das 
forças produtivas, o que poderia tornar o sistema capitalista, em 
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função de sua própria crise, suscetível a movimentos radicais de 
transformação.

Nesse contexto, o proletariado seria a única força social con-
seqüentemente revolucionária e, por conseguinte, capaz de encerrar 
a crise produzida pelas disputas entre os países imperialistas. Os 
principais obstáculos à tomada do poder pelos trabalhadores, 
nesses locais, seriam o conservadorismo de seus dirigentes – en-
volvidos pelas conquistas alcançadas na democracia burguesa – e 
a fraqueza ideológica da própria classe. Por isso, Trotsky conside-
rava mais provável que a revolução socialista ocorresse primeiro 
nos países subdesenvolvidos, onde os trabalhadores poderiam “al-
cançar um nível muito mais elevado de consciência de classe, de 
unidade e de militância” (Mandel, 1995, p. 23). Entretanto, dada a 
facilidade com que o imperialismo poderia assumir um papel con-
tra-revolucionário, tanto militarmente quanto economicamente, a 
revolução, quando iniciada nos países subdesenvolvidos, só pode-
ria completar-se na medida em que evoluísse internacionalmente 
na luta pelo socialismo. Nas palavras de Trotsky, “a conquista do 
poder pelo proletariado não põe termo à revolução, inicia-a apenas. 
A construção socialista não é concebível senão com base na luta de 
classes, à escalada nacional e internacional” (Citado por Coggiola, 
1990, p. 32).

Os principais fundamentos do trotskismo foram sistema-
tizados na obra A agonia do capitalismo e as tarefas da Quarta 
Internacional, escrita por Trotsky como o programa político da 
iv Internacional. Mais conhecida como Programa de Transição, 
sua principal tese era a de que as forças produtivas do capitalismo 
haviam se estagnado, impedindo o sistema de oferecer melhorias 
no nível de vida dos trabalhadores. O programa, então, definia 
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uma plataforma de lutas com base em reivindicações radicais – as 
chamadas reivindicações transitórias – que o capitalismo não teria 
meios para atender, o que levaria a uma tendência cada vez maior 
de os trabalhadores se oporem ao sistema, já insuficiente para suprir 
suas necessidades. As reivindicações transitórias, portanto, teriam 
um caráter fundamentalmente tático, na medida em que, levando 
os trabalhadores à mobilização, poderiam funcionar como uma 
espécie de ponte entre as demandas das massas e o programa da 
revolução socialista.

No Brasil, as teses de Trotsky chegaram no final dos anos 1910, 
juntamente às primeiras notícias da Revolução Russa. A origem e 
o desenvolvimento do trotskismo no país acompanharam tanto a 
evolução dos debates dentro da União Soviética e da Internacional 
Comunista quanto as discussões travadas no interior do próprio 
Partido Comunista do Brasil (PCB) (Karepovs et al., 1995).3 Até 
meados da década de 1960, o trotskismo brasileiro desenvolveu-
se de modo relativamente linear, por meio da criação, ampliação, 
fusão e dissolução de organizações políticas que reivindicavam as 
idéias de Trotsky. A partir de então, as divisões na iv Internacional, 
iniciadas em 1952, repercutiram de tal forma sobre os grupos que 
existiam no país que a dinâmica do trotskismo brasileiro acabou 
seguindo os movimentos de cisões e unificações mundiais. Assim, 
a iv Internacional chegou à metade dos anos 1970 completamente 
dividida. Além da corrente criada por Juan Posadas, havia ainda 
a Fração Bolchevique, dirigida por Nahuel Moreno; a Tendência 
Leninista-Trotskista, representada por Cristiam Nemo; o Comitê 

3  Em 1961, o PCB mudou seu nome para Partido Comunista Brasileiro, manten-
do apenas a sigla original. Um grupo dissidente que sairia do partido no ano 
seguinte adotou o antigo nome; porém, sob a legenda de PCdoB.
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de Organização pela Reconstrução da Quarta Internacional (Cor-
qui), liderado por Pierre Lambert; e o Secretariado Unificado (SU), 
dirigido pelo economista belga Ernest Mandel.4

Vinculada à corrente mandelista da iv Internacional, a DS foi 
criada numa conjuntura muito particular, marcada pela ascensão 
do movimento operário e pelo início do processo de abertura po-
lítica, do qual a reforma partidária que levaria ao surgimento do 
PT foi um dos primeiros passos. Apoiando-se no programa do 
Secretariado Unificado, a DS interpretou a realidade brasileira do 
final dos anos 1970 e início dos 1980 à luz das posições assumidas 
pela corrente mandelista. As articulações para a criação do PT, por 
exemplo, foram vistas como o início de um processo que poderia 
levar à organização do partido revolucionário. A democracia so-
cialista, por sua vez, era considerada uma fase transitória entre o 
regime militar e a implantação definitiva do socialismo. Já a ascen-
são do movimento operário corroborava com a tese do SU de que a 
etapa de construção da iv Internacional, na época, inscrevia-se num 
processo marcado pelo aparecimento de forças de ruptura ao lado 
das quais as correntes marxista-revolucionárias – como a própria 
DS se intitulava – deveriam trabalhar.

Ao longo dos anos 1980, a Democracia Socialista foi uma das or-
ganizações de esquerda que mais se fortaleceu no PT, conquistando 
cargos na direção partidária e tendo boa parte de suas teses incor-
poradas pelo partido. Entre os trotskistas, indiscutivelmente, a DS 
foi a que mais cresceu durante esse período, gozando de boa relação 
com os principais dirigentes do partido e conquistando uma credi-
bilidade cada vez maior dentro do PT. Face à heterogeneidade da 

4  Para uma análise detalhada das correntes da iv Internacional, ver Coggiola 
(1990).
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base social petista, que comportava intelectuais, militantes católicos, 
sindicalistas, lideranças de movimentos sociais e agrupamentos de 
esquerda, como é possível explicar o espaço político alcançado pela 
Democracia Socialista? No caso dos trotskistas, em particular, o que 
diferenciou a DS dos outros grupos que atuavam no partido? A meu 
ver, a chave para interpretar essas questões está no posicionamento 
assumido pela organização diante do PT. Tal como no discurso de 
Raul Pont no encontro nacional, por quase toda a década de 1980, a 
relação entre a DS e o partido sempre esteve marcada por críticas à 
liderança e à política partidária e também pelo apoio aos seus diri-
gentes e respeito às decisões tomadas pelo PT.

Com propostas que considerava revolucionárias, à esquerda 
do partido, a Democracia Socialista teve uma trajetória caracte-
rizada pela crítica e pela conciliação, numa atuação intermediária 
que a diferenciou no interior da esquerda organizada do PT, parti-
cularmente, dos outros grupos trotskistas. A DS soube se adequar 
às normas do partido, posicionando-se como uma corrente5 que 
apoiava sua construção e que dentro dele buscava hegemonizar 
seu projeto político. Enquanto algumas organizações, seja por 
sua inexpressiva força política ou por sua radicalidade, acabaram 
diluindo-se no interior do PT ou adotando práticas tidas como 
sectárias, a DS sempre trabalhou pela construção do partido, com-

5 Ao longo do livro, utilizarei os termos corrente e tendência para referir-me 
à subunidade partidária, entendida como a unidade imediatamente abaixo 
do partido tomado também como uma unidade. Minha opção deve-se sim-
plesmente ao fato de que esses termos são utilizados com bastante freqüência 
tanto nas entrevistas quanto nos documentos. Por outro lado, seu emprego 
não significa reconhecer – pelo menos no caso da DS – uma fluidez programá-
tica ou mesmo organizativa, como defende Sartori. Para mais detalhes sobre 
a questão terminológica em torno das subunidades partidárias, ver Sartori 
(1982, p. 93-97).
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pondo com seus setores majoritários ao mesmo tempo em que 
construía a si mesma, numa estratégia adotada do programa man-
delista da iv Internacional. As constantes mudanças na conjuntura 
política dos anos 1980 também jogaram a favor da Democracia 
Socialista, fazendo com que suas propostas fossem, uma a uma, 
aceitas pelo PT. Se tudo isso, por um lado, rendeu-lhe prestígio 
junto às lideranças petistas, espaço político dentro da legenda e 
cargos na direção partidária, por outro, colocou em cheque sua ca-
pacidade de hegemonizar o partido a ponto de fazê-lo seguir pelo 
caminho da revolução. A incorporação de propostas ditas revolu-
cionárias pelo PT, como veremos adiante, de modo algum alterou 
a concepção política dos seus setores majoritários nem tampouco 
inscreveu o partido numa perspectiva revolucionária.

Nos capítulos a seguir, analisei a trajetória da Democracia So-
cialista entre 1979, ano da sua fundação, e 1987, quando o partido 
aprovou a resolução sobre as tendências internas – abrindo o ca-
minho que levaria ao reconhecimento oficial da DS como corrente 
do PT, em 1990. Sua trajetória foi estudada pari passo ao desenvol-
vimento do próprio partido e ao desenrolar da política nacional. 
Busquei articular os principais fatos desse período com a história 
do PT e da DS, destacando a interpretação do grupo diante do 
partido e da conjuntura. Optei também por uma escrita narrativa, 
dividindo os capítulos cronologicamente, de modo a tornar a leitu-
ra mais agradável, encadear os fatos que se sucederam no tempo e 
evitar repetições. 

O primeiro deles trata da conjuntura política do final dos anos 
1970, marcada pela ascensão do movimento operário e pelas articu-
lações em torno da criação de novos partidos. No segundo capítulo, 
reconstruí a trajetória dos grupos que deram origem à DS desde o 
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movimento estudantil até o congresso de fundação da Democra-
cia Socialista, no final de 1979, passando pelo trabalho no jornal 
Em Tempo – onde tiveram um rápido convívio com outras orga-
nizações da esquerda brasileira – e pela relação estabelecida com o 
Movimento pró-PT. O terceiro capítulo foi reservado à apresentação 
dos principais documentos debatidos por esses grupos ao longo do 
segundo semestre daquele ano, quando articulavam sua unificação 
nacional em torno de uma nova organização política. No capítulo 
seguinte, abordei o período que vai de 1980 a 1983, desenhando os 
principais acontecimentos da época, como as eleições de 1982, por 
exemplo – as primeiras pelo voto direto desde o golpe de 1964. O 
quinto e último capítulo cobriu os anos restantes, passando pela 
campanha das Diretas Já, pelas disputas eleitorais de 1984 e 1985, 
pela eleição de Tancredo Neves e pelo início do governo José Sarney 
até chegar ao v Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
quando foi aprovada a resolução sobre as tendências internas.

*
Este livro é uma versão modificada da minha dissertação de 

mestrado em Ciências Sociais, apresentada à Universidade Federal 
de São Carlos em março de 2007. Além do professor Marco Antonio 
Villa, a quem agradeço pela orientação sempre atenta, gostaria de 
destacar outras pessoas que contribuíram para o desenvolvimen-
to do trabalho, sugerindo modificações, apontando insuficiências, 
disponibilizando documentos importantes, esclarecendo algumas 
dúvidas e fornecendo informações valiosas. São elas: Dainis Ka-
repovs, João Roberto Martins Filho, Joaquim Soriano, Marcelo 
Ridenti, Maria do Socorro Sousa Braga, Marly de Almeida Gomes 
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Vianna, Murilo Leal Pereira Neto, Raul Pont, Silvio Caccia-Bava e 
Thomaz Matta Machado. Agradeço também à Capes pelo finan-
ciamento da pesquisa que deu origem a este livro e à Fapesp pelo 
auxílio à sua publicação.


