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Capítulo 1

um ano agitado

M
il novecentos e setenta e nove foi um ano especial-
mente agitado para a política brasileira, com muitas 
articulações em torno da criação de novos partidos, 
tendo em vista a reforma do sistema partidário 

aguardada para aquele ano. Desde o final de 1965, quando por meio 
do Ato Complementar no 2 o governo Humberto Castello Branco 
(1964-1967) instituíra o bipartidarismo no país, aquela era a pri-
meira vez que se discutia concretamente a possibilidade de serem 
formadas novas legendas. Por cerca de quinze anos, os dois únicos 
partidos que atuaram legalmente no país foram a Aliança Reno-
vadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) – este, como partido de oposição à ditadura. Havia algum 
tempo os governos militares já buscavam alternativas para enfra-
quecer o MDB, que depois de 1974 vinha alcançando sucessivas 
vitórias nas eleições.1 Além das mudanças no sistema político-par-
tidário impostas pela Lei Falcão e pelo Pacote de Abril,2 o governo 

1 Em 1974, quando foi renovado um terço do Senado, o MDB conquistou 16 das 
22 vagas. Em 1978, também para o Senado, o partido recebeu 50% dos votos, 
contra 34,7% da Arena. Dados disponíveis em Kinzo (1988).

2 A Lei no 6.339 de 1o de julho de 1976, popularmente conhecida como Lei Falcão, 
alterou o Código Eleitoral quanto ao uso dos meios de comunicação durante o 
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Ernesto Geisel (1974-1979) – que dera início ao processo de abertura 
política – passou a encorajar, já no início de 1978, os debates sobre 
a reforma partidária, cogitada pelo regime desde a campanha bem-
sucedida da oposição quatro anos antes. Na época, a intenção dos 
militares era tentar dividir o MDB sem fragmentar a Arena, o que 
se tornara quase impossível, pois o partido do governo, tal como 
o dos emedebistas, “estava longe de ser uma organização unida e 
coesa” (Kinzo, 1988, p. 205). 

Embora fosse oficialmente reconhecido como partido, na prá-
tica, o MDB era uma frente ampla que reunia grupos com origens 
políticas bem diversas, mas todos atuando em torno de um objetivo 
comum: o combate à ditadura militar e a luta pela redemocratiza-
ção. Internamente, a maior divergência entre eles era sobre como 
fazer oposição ao governo. De maneira geral, o partido estava 
divido em dois blocos quanto ao assunto. O dos moderados, for-
mado por políticos mais experientes que já tinham exercido algum 
mandato antes do golpe de 1964, defendia a idéia de que os emede-
bistas deveriam aproximar-se dos militares ou agir com moderação, 
fazendo uma oposição responsável, sem ataques diretos ao governo. 
Já o outro bloco era composto, em sua maioria, por parlamentares 
que tinham sido eleitos para sua primeira legislatura, com o apoio 

período eleitoral. Com as mudanças, os candidatos não puderam mais utilizar 
o rádio e a televisão para fazer pronunciamentos. Era permitido apenas “men-
cionar a legenda, o currículo e o número de registro dos candidatos na justiça 
eleitoral, bem como a divulgar, pela televisão, suas fotografias, podendo, ainda, 
anunciar o horário e local dos comícios” (Citado por Duarte, 1980, p. 184). 
Por sua vez, o chamado Pacote de Abril, aprovado no ano seguinte à Lei Fal-
cão, além de estender as novas regras para as eleições estaduais e federais de 
1978, também alterou os critérios de representação dos estados na Câmara dos 
Deputados, manteve as eleições indiretas para governadores e estabeleceu a 
indicação, pelo Presidente da República, de um terço das vagas no Senado.
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de estudantes, sindicalistas e movimentos sociais. Sua postura era 
considerada radical pelos moderados, considerando que defendiam 
uma atuação mais agressiva do partido, inclusive com denúncias 
contra a ditadura. Enquanto vigorou o bipartidarismo, o bloco de 
deputados do MDB com uma retórica radical, de contestação aos 
militares, foi chamado pela imprensa de imaturos, autênticos, neo-
autênticos e tendência popular.3

Com a possibilidade da volta do pluripartidarismo, tanto 
arenistas quanto emedebistas passaram a estabelecer uma série de 
contatos visando à criação de novos partidos. O retorno dos exilados 
políticos ajudou a intensificar os debates sobre as futuras legendas, 
ao mesmo tempo em que a emergência de expressivas lideranças 
nas mobilizações sociais que marcaram os últimos anos daquela 
década – esse foi o caso dos sindicalistas da região do ABC paulis-
ta – levou alguns políticos, principalmente do MDB, a procurarem 
apoio também nesse setor.

Entre os emedebistas, surgiram várias propostas de criação de 
novos partidos, sendo que, em alguns casos, lideranças do bloco 
moderado chegaram até mesmo a manter contato com políticos da 
Arena para definir ações conjuntas a serem tomadas nesse sentido. 
Entre os autênticos, uma das propostas que mais teve apoio na época 
foi a de criação de uma tendência socialista que pudesse viabilizar 
a formação de um partido socialista com base no MDB. A idéia 
era conquistar espaço político dentro da legenda para, no futuro, 
constituir esse novo partido. No Rio Grande do Sul, a ala jovem do 
MDB chegou a formar uma corrente chamada Tendência Socialista, 
que buscava reunir operários, estudantes e intelectuais em torno 

3 A caracterização detalhada de cada um desses grupos pode ser encontrada em 
Kinzo (1988, p. 57-79).
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da proposta. Havia ainda algumas organizações que não estavam 
formalmente ligadas ao partido, mas que também apoiavam a idéia. 
Esse foi o caso, por exemplo, da Convergência Socialista, um dos 
agrupamentos políticos mais ativos da época. Em 1978, poucos 
meses antes das eleições daquele ano, Júlio Tavares, membro da 
 organização, declarou que a Convergência era “uma tendência den-
tro do MDB” que lutava “pela formação de uma corrente socialista 
no partido, que possibilitaria a milhares de jovens a chance de votar 
em candidatos socialistas” (Citado por Kinzo, 1980, p. 235).

Além da Tendência Socialista, outra proposta discutida pelos 
autênticos junto aos setores de fora do MDB foi a de criação do 
Partido Popular Democrático e Socialista (PPDS).4 A idéia já vinha 
sendo debatida desde 1976 e ganhara mais fôlego com as primeiras 
notícias sobre o fim do bipartidarismo. Na campanha eleitoral de 
1974, o MDB havia buscado apoio de alguns intelectuais – como 
Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Francisco de Oliveira, 
Maria Hermínia Tavares de Almeida, José Álvaro Moisés, entre ou-
tros – para elaborar um manual que servisse de plataforma política 
básica para seus candidatos. Depois das eleições, o grupo acabou 
se aproximando dos emedebistas autênticos, proferindo palestras 
e realizando reuniões para discutir a criação de um novo partido 
de massas. Também participaram dos debates sobre o PPDS o ex-
ministro do Trabalho do governo João Goulart, Almino Affonso, e 
o ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio – ambos haviam 
retornado do exílio em 1976, quando começaram as articulações 
para a organização do partido. A eles se juntaram alguns militan-
tes da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo e lideranças 

4 Parte da literatura refere-se ao PPDS apenas como Partido Popular.
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das Pastorais Operárias da capital paulista e da região do ABC. Os 
defensores da proposta buscavam retomar o perfil programático 
do antigo Partido Socialista Brasileiro (PSB),5 construindo uma 
legenda identificada com o socialismo democrático, crítica do sta-
linismo e das experiências socialistas burocráticas e, finalmente, 
distante das definições social-democratas conhecidas no Brasil até 
então. Os articuladores do PPDS enfatizavam, ainda, a necessidade 
de vincular o novo partido aos movimentos sociais e de criar uma 
estrutura partidária democrática que possibilitasse a manifestação 
dos diferentes setores sociais por seu intermédio (Berbel, 1991).

De todas as propostas em discussão no final da década 
1970, a que teve maior êxito, tanto pelos seus resultados nos anos 
seguintes quanto pela inovação que representou na política insti-
tucional brasileira naquele momento, foi a de criação do Partido 
dos Trabalhadores (Meneguello, 1989). A proposta foi lançada 
pelo presidente do Sindicado dos Metalúrgicos de São Bernardo 
do Campo e Diadema, Luís Inácio Lula da Silva, em julho de 1978, 
durante um congresso realizado na Bahia, poucas semanas depois 
de encerradas as greves que haviam marcado a região do ABC no 
primeiro semestre daquele ano. A mobilização dos metalúrgicos ti-
vera início no final de 1977 com o Movimento de Reposição Salarial, 
que exigia do governo a devolução das perdas salariais referentes 
a 1973. Segundo as notícias amplamente divulgadas pela imprensa, 
os índices de aumento do custo de vida daquele ano tinham sido 
fraudados pelo governo, resultando em perdas acumuladas para os 
trabalhadores ao longo dos quatro anos seguintes. Alguns sindi-
catos, como o dos Metalúrgicos de Osasco, optaram por incluir o 

5 Sobre o PSB, ver Vieira (2002).
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índice de reposição na campanha salarial de 1978. Outros, como 
os de São Bernardo e Santo André, agindo em parceria, decidiram 
negociar diretamente com os patrões antes de ingressar na Justiça 
do Trabalho para exigir o reajuste (Abramo, 1999).

A mobilização serviu para reunir, pela primeira vez, os 
principais dirigentes sindicais da época. Além de Lula e Benedi-
to Marcílio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André, participaram das discussões em 1977 Jacó Bittar, dos Petro-
leiros de Campinas e Paulínia; Henos Amorina, dos Metalúrgicos 
de Osasco; Hugo Peres, dos Trabalhadores Urbanos de São Paulo; 
e Arnaldo Gonçalves, dos Metalúrgicos de Santos. Embora as 
articulações intersindicais estivessem proibidas desde o ano ante-
rior, esses dirigentes conseguiram se encontrar em cerimônias de 
posses de diretorias sindicais e nas reuniões com o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Diee-
se) durante o segundo semestre de 1977. O grupo, que a partir de 
meados de 1978 passaria a ser conhecido como autênticos,6 era bas-

6 A expressão autênticos foi utilizada, pela primeira vez, em julho de 1978, pela 
imprensa, para se referir a um grupo de jovens sindicalistas cujas propostas se 
afastavam das reivindicações apresentadas pelos dirigentes tradicionais. Entre 
outras coisas, os autênticos defendiam a autonomia, a liberdade e o pluralis-
mo sindicais; a democratização e utilização mais agressiva da estrutura oficial 
dos sindicatos; a aproximação entre os dirigentes e as bases, por meio das 
comissões de fábrica, que deveriam funcionar sob o controle dos sindicatos; 
o direito à greve; e a negociação direta com o patronato, sem intermediação 
do Estado. Os dirigentes simpatizantes do modelo sindical praticado antes 
de 1964 – considerado pelos autênticos como populista, distante das bases 
e pouco interessado nas necessidades mais urgentes dos trabalhadores – ou 
mesmo os que se aliaram ao regime militar depois do golpe eram chamados 
de reformistas ou pelegos. Para levar à frente suas propostas, os sindicalistas 
autênticos optaram pelo enfrentamento com o governo, por meio das greves, 
e pela politização do cotidiano fabril e de vida dos próprios trabalhadores. 
Tudo isso formou um conjunto de propostas e práticas conhecido como novo 
sindicalismo, que buscava, como o próprio nome indica, opor-se ao sindica-
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tante diversificado politicamente, abrigando desde militantes de 
partidos e organizações de esquerda – como o PCB, Convergência 
Socialista e Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8) – até 
dirigentes sindicais independentes, sem vínculos partidários. 

Com o fracasso de todas as tentativas de negociação, o Sindi-
cato de São Bernardo do Campo assumiu uma posição inédita na 
campanha salarial de 1978, que, apesar da “aparente contradição 
com a sua atitude em todos os anos anteriores” (Abramo, 1999), 
acabou fortalecendo a entidade e projetando a imagem de Lula 
como um dos principais sindicalistas da época. Em vez de nego-
ciar com o governo os reajustes salariais, os metalúrgicos de São 
Bernardo decidiram não apresentar nenhuma reivindicação, ale-
gando que, além de nunca terem sido atendidos nessa questão, os 
dissídios que acabavam decidindo quais seriam os reajustes sempre 
ratificavam os índices apresentados pelo governo – como no caso 
da fraude de 1973. Tempos depois, ao relembrar o episódio, Lula 
afirmou que o sindicato queria mostrar “que era tudo mentira aqui-
lo […] a gente convocava assembléia, fazia um monte de discurso, 
pauta de reivindicação, mandava tudo para o patrão e o patrão não 
atendia” (Citado por Abramo, 1999, p. 202). A decisão de não ini-
ciar um processo de dissídio coletivo, considerado desnecessário 
naquela circunstância, teve um impacto muito forte na categoria, 
pois o “pessoal ficou assustado, achando que a gente não ia pegar o 
aumento”, recordou.

lismo praticado até meados da década de 1970. Em alguns trabalhos, pode-se 
encontrar o nome combativos em referência aos sindicalistas autênticos. Para 
mais detalhes sobre o novo sindicalismo e os grupos existentes no interior do 
movimento sindical nos anos 1970-1980, ver Rodrigues (1999), particularmen-
te os Capítulos 2, 4 e 7.
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Animados pelo Movimento de Reposição Salarial e pela ati-
tude do Sindicato de São Bernardo do Campo, os trabalhadores da 
região do ABC paralisaram suas atividades em maio de 1978, dan-
do início ao movimento grevista daquele ano – o primeiro desde 
a repressão da ditadura às mobilizações de Contagem e Osasco, 
em 1968. Apesar de ter assumido o papel de negociador entre os 
grevistas e o patronato, na verdade, as greves começaram sem o 
conhecimento de Lula, tanto que, “desde o primeiro dia de greve, 
o sindicato [de São Bernardo] negou ter orientado trabalhadores 
a paralisarem o trabalho” (Abramo, 1999, p. 218). No dia 12 da-
quele mês, os trabalhadores da Scania paralisaram totalmente suas 
atividades, seguidos pelos empregados da Ford, no dia 15, e pelos 
funcionários da Mercedes e da Volkswagem, no dia 16. Em poucos 
dias, a onda grevista chegou a Santo André, São Paulo, Osasco e 
Campinas, no interior do estado. Ainda que algumas lideranças, 
como Lula, tenham buscado dar ao movimento um caráter estrita-
mente econômico, as paralisações iniciadas em maio tiveram uma 
importância maior em pelo menos três aspectos: desrespeitaram 
a Lei de Greve, trouxeram de volta à cena política os sindicalistas 
e arregimentaram apoios junto a setores da oposição (Noronha, 
1992). De qualquer forma, na medida em que teve uma atuação 
destacada durante as greves no ABC, servindo como intermediário 
entre os trabalhadores e os patrões, Lula acabou atraindo o interes-
se dos grupos políticos que na época discutiam a criação de novos 
partidos.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que até então 
vinha atuando estritamente dentro dos limites da legalidade, sem-
pre buscando evitar qualquer confronto com o governo, chamou 
a atenção de várias lideranças políticas, em razão do destaque que 
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ganhara durante a greve. Ao longo dos anos 1970, outros grupos, 
como o PCB, já haviam se aproximado do sindicato, estabelecendo 
contatos estreitos com seus diretores.7 Em 1978, líderes do PPDS 
mantiveram conversas freqüentes com Lula, buscando, além do seu 
apoio à criação do novo partido, discutir com a direção do sindi-
cato a candidatura de Fernando Henrique Cardoso ao Senado, em 
novembro daquele ano.

A movimentação em torno da candidatura de Fernando 
Henrique ajudou a unificar grande parte da esquerda brasileira e 
aproximar os sindicalistas autênticos do MDB, apesar das críticas 
feitas ao partido com relação ao espaço dado aos trabalhadores em 
seu interior. Várias organizações, como o PCB, MR-8, PCdoB, Ação 
Popular-Marxista Leninista (AP-ML)8 e Movimento pela Emanci-

7 A própria entrada de Lula na chapa que concorreu à direção do sindicato em 
1972 aconteceu por intermédio de um de seus irmãos, Frei Chico, que era mili-
tante do PCB.

8 A AP-ML, dissolvida em 1981, era herdeira da antiga Ação Popular (AP), or-
ganização de base ideológica cristã fundada em 1963. Já nos anos 1960, a AP 
passou a orientar-se teoricamente pelo marxismo-leninismo. Dividida entre a 
influência revolucionária cubana e chinesa, a AP sofreu seu primeiro racha: a 
formação do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), em 1968, cujos 
membros eram contrários à vertente chinesa. Boa parte dos militantes do PRT, 
que encerrou suas atividades em 1971, apoiaria a criação do PT na década de 
1980. Ainda naquele ano, a maioria que permanecera na AP, então decidida 
pelo maoísmo, mudou o nome da organização para Ação Popular-Marxista 
Leninista. Em 1973, com o apoio da China, a AP-ML optou pela sua dissolução 
no interior do PCdoB, alinhado ao regime de Mao Tse-Tung e reconhecido por 
ela como o verdadeiro partido da vanguarda proletária. A minoria contrária à 
dissolução decidiu manter a organização sob o mesmo nome. Porém, com a in-
tensa repressão da ditadura, a AP-ML praticamente desapareceu. Os membros 
de sua direção nacional foram enviados para o exílio, onde, em conjunto com 
o MR-8 e a Organização Revolucionária Marxista-Política Operária (ORM-
Polop), editaram a revista Brasil Socialista. Daí porque, nessa época, ficou 
conhecida também pelo nome de AP-Socialista. Na segunda metade dos anos 
1970, a AP-ML – ou AP-Socialista – passou por uma revisão do maoísmo, defi-
nitivamente abandonado como perspectiva teórica. Com a reforma partidária, 
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pação do Proletariado (MEP), apoiaram os candidatos da tendência 
popular do partido – como era o caso de Fernando Henrique –, 
por considerarem que eles traziam a idéia de renovação do MDB, 
ajudando o partido a se aproximar dos movimentos populares e 
unificando a oposição à ditadura. No meio sindical, Arnaldo Gon-
çalves “parece ter tido considerável peso para esta aproximação” 
(Berbel, 1991, p. 76) com os emedebistas, pois, como militante do 
PCB, apoiava o partido oficial de oposição nas eleições de 1978.9 A 
ligação dos autênticos com o MDB estreitou-se de tal forma naque-
le período que alguns sindicalistas, como Jacó Bittar, chegaram até 
mesmo a participar de um encontro do partido, junto a Fernando 
Henrique e Franco Montoro, que também era candidato a senador 
pela oposição. Porém, como declarou o próprio Bittar na época, 

“não sentia que as questões de interesse dos trabalhadores estives-
sem sendo suficientemente abordadas” dentro do MDB (Berbel, 
1991, p. 77).

Passadas as eleições de 1978, quando Lula declarou ter se 
arrependido do apoio dado a Fernando Henrique Cardoso,10 foi 

parte dos seus militantes filiou-se ao PT, onde se reencontraram com antigos 
companheiros da AP que haviam saído em 1968. Há uma certa confusão de si-
glas feita pela literatura e por militantes de esquerda em relação à Ação Popular, 
já que a AP-ML é, muitas vezes, chamada simplesmente de AP, embora esse 
nome tenha sido utilizado somente até 1971. Sobre a AP, ver Ridenti (2002).

9 O PCB foi a única organização a apoiar o MDB desde 1965, ano de fundação 
do partido. Somente a partir de meados da década de 1970, quando os grupos 
que haviam participado da luta armada passaram por um processo de reorien-
tação política, é que os emedebistas obtiveram o apoio de outras organizações 
de esquerda, como o MR-8 e PCdoB.

10 “Ouvi muitas críticas no sentido de que eu não deveria apoiar ninguém e sim 
ser o candidato ao Senado. Hoje reconheço que minha inexperiência em polí-
tica partidária fez com que cometesse alguns erros fundamentais. […] Em vez 
de termos ajudado um candidato, deveríamos ter pleiteado com mais força 
uma vaga para ser disputada por um trabalhador” (Guizzo et al., 1980, p. 147).
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realizada uma reunião na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo para discutir a proposta de um partido formado 
só por trabalhadores. A convite do próprio Lula, participaram 
da reunião parte dos sindicalistas que haviam trabalhado juntos 
durante o Movimento pela Reposição Salarial de 1977 – entre eles, 
Hugo Perez, Arnaldo Gonçalves, Henos Amorina e Jacó Bittar – 
e alguns dirigentes sindicais também considerados autênticos, 
como Afonso de Souza e Raimundo Santos, ambos do Sindicato 
dos Padeiros de São Paulo; João Carlos, dos Petroleiros de Caxias 
do Sul; Paulo Skromov, dos Coureiros de São Paulo; e José Cico-
te, dos Metalúrgicos de Santo André. De todos os participantes, 
apenas quatro – Lula, Bittar, Skromov e Cicote – apoiaram a pro-
posta: justamente os que não estavam vinculados ao PCB, PCdoB 
e MR-8. Os demais alegaram que os candidatos recém-eleitos do 
MDB precisavam de apoio de todos os setores, como o sindical, ou 
que a idéia de um partido dos trabalhadores já existia no conjun-
to das propostas em debate. Mesmo assim, em janeiro de 1979, a 
discussão sobre o PT ampliou-se dentro do movimento sindical, 
ainda que sob as críticas dos partidos comunistas e do MR-8, que 
acusavam seus articuladores de fragmentarem a oposição. A acu-
sação de divisionismo foi utilizada inúmeras vezes, na época, pelos 
grupos que apoiavam o MDB para qualificar os que defendiam a 
criação de novos partidos de oposição ao governo. Esses grupos 
alegavam que as divisões poderiam comprometer o processo de 
abertura ou mesmo, pelo radicalismo de algumas propostas, levar 
a um retrocesso político, como o temido endurecimento do regi-
me militar.

Durante aquele mês, a realização de várias reuniões intersin-
dicais acabou unificando a proposta do partido com as principais 
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demandas do sindicalismo autêntico, como a liberdade e a autono-
mia sindicais, a garantia de emprego e o salário mínimo unificado 
(Berbel, 1991). No dia 19, lideranças sindicais autênticas de todo o 
país se reuniram em Porto Alegre para discutir os requisitos para 
filiação ao futuro partido. Ficou definido que, aos que desejassem 
participar da legenda, não bastaria apenas ser sindicalista; também 
seria preciso opor-se à estrutura sindical, reivindicando sua autono-
mia – exigência que afastava os dirigentes tradicionais da proposta 
petista. Além disso, não era estabelecido nenhum compromisso 
com os emedebistas, no sentido de declarar apoio ao partido de 
oposição, o que foi muito criticado pelos militantes do PCB, PCdoB 
e MR-8, que defendiam a participação no MDB.

Em meio à divisão das lideranças sindicais por conta da ques-
tão partidária, foi realizado, no final de janeiro, na cidade de Lins 
(SP), o ix Congresso dos Metalúrgicos, Mecânicos e Eletricistas do 
Estado de São Paulo. Popularmente conhecido como Congresso 
de Lins, o evento tornou-se um marco no processo que levaria à 
fundação do Partido dos Trabalhadores, pois foi exatamente nesse 
encontro que os sindicalistas lançaram formalmente a proposta 
de criação do PT. Na época, o sindicato presidido por Benedito 
Marcílio apresentou um documento elaborado por um grupo de 
trabalhadores, em que eram definidas as principais idéias do novo 
partido. Marcílio era ligado à Convergência Socialista, organização 
política que coordenara sua campanha a deputado estadual nas 
eleições do ano anterior.

Inicialmente, Convergência Socialista foi o nome de um mo-
vimento lançado em março de 1978 pelo Partido Socialista dos 
Trabalhadores (PST), com o objetivo de “aglutinar setores e mi-
litantes ‘socialistas’ para a formação de um partido socialista no 
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Brasil” (Silva, [s.d.], p. 187). A Liga Operária, organização que 
dera origem ao PST, fora criada em 1974 a partir da união de um 
grupo de exilados brasileiros no Chile com ex-militantes da Fra-
ção Bolchevique-Trotskista (FBT)11 que haviam se aproximado da 
corrente morenista da iv Internacional. Do Chile, alguns desses 
exilados seguiram primeiro para a Argentina, onde trabalharam 
com o Partido Socialista de los Trabajadores (PST) argentino na 
edição do jornal Independência Operária, e depois para o Brasil, 
quando passaram a atuar com os antigos militantes da FBT (Leal 
& Karepovs, 2007).

Cinco meses após a criação do movimento, a Convergência 
Socialista realizou sua i Conferência Nacional, com a participação 
de 150 delegados, representando sete estados – entre eles, Bene-
dito Marcílio e Geraldo Siqueira, militante da AP-ML e um dos 
primeiros parlamentares a aderir ao PT. Nessa reunião, foi apro-
vado o Programa da Convergência Socialista, de forte inspiração 
no Programa de Transição formulado por Trotsky. No documento, 
a Convergência declarava que pretendia “traçar uma ponte entre 
os problemas mínimos e democráticos pelos quais as massas se 
mobilizam”, apontando a formação de um “governo dos trabalha-
dores que inicie a construção do Brasil Socialista” como “única 
saída para a crise do país” (Citado por Leal & Karepovs, 2007, 
p. 169). Apresentando o Partido Socialista como uma alternativa 
às propostas discutidas na época, a Convergência afirmava, ain-

11 A FBT era uma dissidência do antigo Partido Operário Revolucionário-
Trotskista (POR-T), surgida no final dos anos 1960 em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. Enquanto os militantes paulistas apoiaram a criação da Liga 
Operária, em 1974, os gaúchos ajudaram a formar, junto a outros grupos, a 
Organização Marxista Brasileira (OMB), no ano seguinte. Sobre o POR-T, ver 
Pereira Neto (1997).
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da, que a nova legenda deveria defender os pontos aprovados no 
documento, podendo até mesmo formar frentes políticas com 
outros partidos, organizações ou personalidades que tivessem os 
mesmos objetivos. Para levar sua proposta adiante, inicialmente, a 
Convergência apoiou os setores considerados socialistas do MDB, 
chegando, inclusive, a se declarar como corrente interna do partido, 
como vimos antes. Porém, com as articulações em torno da cria-
ção do Partido dos Trabalhadores e avaliando que o “objetivo de 
convergir o ‘pólo operário e socialista’ para um único movimento 
pró-partido socialista não se realizou” (Silva, [s.d.], p. 186), o apoio 
ao MDB foi transferido para o PT, cuja proposta a Convergência 
Socialista acreditava ser totalmente compatível com o tipo de par-
tido que ela defendia até poucos meses antes do Congresso de Lins 

– particularmente o caráter revolucionário atribuído ao operariado 
(Berbel, 1991).

Antes de enumerar as propostas dos sindicalistas, a Tese de 
Santo André-Lins – nome do documento apresentado em Lins 
pelo sindicato dirigido por Marcílio – fez uma breve análise da 
conjuntura política da época e da história do movimento operá-
rio, destacando a importância de os trabalhadores criarem seu 
próprio partido. O documento afirmava que, enquanto existisse 
um “governo de patrões”, os trabalhadores teriam que se engajar 
na “luta por melhores salários, por condições dignas de vida e de 
trabalho, justas a quem constrói todas as riquezas que existe neste 
País” (Tese de Santo André-Lins, 1979). Essas reivindicações, 
por sua vez, só poderiam ser alcançadas caso os trabalhadores 
organizassem “os seus partidos que, englobando todo o proleta-
riado, lutem por efetiva libertação da exploração”, uma vez que 

“a história nos mostra que o melhor instrumento com o qual o 
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trabalhador pode travar esta luta é o seu partido político”, desta-
cava o texto.

Sobre o momento político, o documento afirmava que o proces-
so de abertura promovido pelo regime militar não levaria ao “fim da 
exploração a que os trabalhadores estão submetidos; ao contrário, os 
ditadores tentarão utilizar novas formas de acaudilhar os trabalha-
dores para seus projetos”. Para os sindicalistas, o MDB não poderia 
cumprir o papel de legítimo representante dos trabalhadores, dada 
sua própria “composição heterogênea”. Como vimos no início, inter-
namente, a legenda estava dividida em vários grupos que haviam se 
juntado na luta pela democratização e pelo fim da ditadura. Porém, 
enquanto alguns deles efetivamente se aproximavam das reivindica-
ções dos trabalhadores – esse foi o caso, por exemplo, da tendência 
popular do MDB, formada pelos parlamentares eleitos em 1978 –, 
outros tinham uma postura conservadora que os afastava das prin-
cipais bandeiras dos dirigentes autênticos.

Ao final, os sindicalistas enumeraram cinco propostas sobre 
a criação do Partido dos Trabalhadores. Os dois primeiros itens 
tratavam de temas relacionados especificamente ao meio sindical, 
mas que pela estreiteza de suas definições acabaram afastando os 
grupos mais tradicionais do projeto partidário. No documento, era 
defendida a “total desvinculação dos órgãos sindicais do aparelho 
estatal”, questão considerada “fundamental para o desenvolvimen-
to da vida sindical” e “democratização dos sindicatos”. Já os itens 
seguintes tratavam de temas propriamente políticos, definindo 
quais seriam os próximos passos para a criação do PT e como de-
veria ser o novo partido. Além de defenderem o lançamento de um 
manifesto elaborado pelos congressistas, “chamando todos os tra-
balhadores brasileiros a se unificarem na construção de seu partido”, 
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os signatários do documento sugeriram, ainda, a formação de uma 
comissão responsável por ampliar os contatos com outros grupos 
que quisessem participar do PT, por encaminhar nacionalmente 
a discussão com as bases a respeito do partido e por redigir um 
manifesto dirigido aos trabalhadores de todo o país, convidando-
os para construir a nova legenda.

As propostas contidas na Tese de Santo André-Lins foram 
aprovadas por quase todos os congressistas, havendo apenas uma 
abstenção e um voto contra, justamente de militantes ligados ao 
PCB. O maior problema, contudo, foi o fato de que, mesmo com 
a estreiteza das propostas, os dirigentes tradicionais, que desde o 
ano anterior vinham articulando a organização de um partido nos 
moldes do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sentiram-se 
contemplados e também decidiram votar a favor da criação do PT. 
Poucos dias depois, esses dirigentes se encontraram com alguns 
sindicalistas autênticos, em Osasco, numa reunião que ratificou 
a decisão tomada no evento intersindical realizado em Porto Ale-
gre no mês de janeiro. A partir de então, as discussões sobre o PT 
passaram a contar exclusivamente com os setores que defendiam 
as propostas dos dirigentes autênticos, abandonando a perspectiva 
de aproximação com o conjunto do movimento sindical, em que 
se incluíam os sindicalistas tradicionais, ou mesmo dos autênticos, 
que abrigava dirigentes favoráveis ao apoio ao MDB.

Em fevereiro, teve início a discussão sobre a Carta de Princípios 
do PT, que deveria ser formulada nos meses seguintes. A maior par-
te dos envolvidos na elaboração do documento era ligada ao meio 
sindical, o que aumentou ainda mais as críticas do PCB e MR-8 que 
acusavam os dirigentes sindicais que defendiam a proposta petista 
de enfraquecer a luta pelo restabelecimento da democracia e dividir 
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o movimento por conta de questões político-partidárias.12 Fora do 
meio sindical, as duas únicas organizações políticas que partici-
param do processo de discussão da Carta foram a Convergência 
Socialista e um pequeno grupo denominado Comitê de Ligação 
dos Trotskistas Brasileiros (CLTB),13 ligado a Paulo Skromov, que 
tinha militado na Organização Socialista Internacionalista (OSI) 
até maio de 1978.

A OSI fora criada cerca de dois anos antes numa conferência 
realizada em Praia Grande, no litoral paulista, a partir da unifica-
ção da Organização Marxista Brasileira com o Grupo Comunista 
1o de maio. A OMB havia sido fundada em 1975, com a fusão de três 
agrupamentos políticos: a Fração Bolchevique-Trotskista; o Grupo 
Outubro, organizado em 1970, em Paris, por militantes da FBT exi-
lados na França; e a Organização pela Mobilização Operária (OMO), 
formada por dissidentes paulistas do Grupo Comunista 1o de maio 

– na época, liderados por Skromov. A unificação dos dois grupos 
que formaram a OSI foi decidida no final de 1975, numa reunião 
do bureau Internacional do Corqui, corrente da iv Internacional 
a que a Organização Socialista Internacionalista se vincularia. No 

12 Sobre o PCB, vale notar que a crítica dirigida ao PT também se fundamen-
tava na perspectiva de que os comunistas eram os legítimos representantes 
da classe trabalhadora. A divisão, portanto, não era causada pelo PCB, com 
uma história que remontava à década de 1920, mas sim pelo PT. Cerca de um 
ano depois, Lula daria a seguinte declaração sobre o assunto: “Não é novidade 
o pessoal do PC ser contra o PT. Porque eles entendem que o partidos dos 
trabalhadores já existe desde 1922 e que eles são os legítimos representantes da 
classe trabalhadora” (Guizzo, 1980, p. 252).

13 Em 1982, o CLTB foi incorporado à Democracia Socialista. No ano anterior, 
a DS já havia se unificado com outro agrupamento trotskista, racha da Con-
vergência: a Organização Revolucionária dos Trabalhadores (ORT), liderada 
por Júlio Tavares. Após a unificação, a DS passou a se chamar Organização 
Revolucionária Marxista-Democracia Socialista (ORM-DS).
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final da década de 1970, a OSI ficou mais conhecida pelo seu bra-
ço no movimento estudantil, a Liberdade e Luta, popularmente 
chamada de Libelu, nome que foi incorporado ao “vocabulário da 
época como um adjetivo, qualificando o jovem radical, quase típico 
do momento” (Leal & Karepovs, 2007, p. 160). Apesar de serem 
organizações políticas, tanto a Convergência Socialista quanto o 
CLTB, ambos trotskistas, participaram das discussões sobre a Car-
ta de Princípios por influência dos sindicalistas aos quais estavam 
ligadas: Benedito Marcílio à Convergência e Skromov ao CLTB.

Durante todo o mês de fevereiro até abril, quando o documen-
to foi aprovado, os dois grupos trotskistas divergiram bastante com 
relação ao conteúdo da Carta. Enquanto a Convergência defendia a 
vinculação direta entre a sindicalização do trabalhador e sua filiação 
ao novo partido, o texto apresentado por Skromov, que serviu de base 
para o documento, repetia algumas das posições expostas no início 
do ano durante o ix Congresso dos Metalúrgicos – como a crítica 
ao MDB – e detalhava alguns pontos que haviam ficado muito am-
plos na Tese de Santo André-Lins, como as características do novo 
partido. Tempos depois, ao comentar a proposta da Convergência 
Socialista, Wagner Benevides – na época, presidente do Sindicato 
dos Petroleiros de Minas Gerais e membro da comissão responsável 
pela redação da Carta de Princípios – afirmou o seguinte: “o nosso 
maior questionamento foi esse: se a estrutura sindical nossa é pelega, 
burguesa, ligada ao Estado, se nós ligarmos o partido a essa estru-
tura o nosso partido teria também essa característica. Essas coisas 
contaminarão o partido” (Citado por Harnecker, 1994, p. 66).

Enquanto isso, alguns dirigentes sindicais se afastaram dos 
trabalhos de organização do PT para se dedicarem à campanha sa-
larial de 1979. Além das discussões em torno da proposta petista, os 



43

sindicalistas também definiram a pauta de reivindicações daquele 
ano durante o Congresso de Lins. As divergências no meio sindical, 
aprofundadas pelo debate partidário, ficaram explícitas na cam-
panha de 1979, quando alguns sindicatos adotaram uma postura 
diferente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, controlada 
por dirigentes tradicionais, intensificando o trabalho junto aos ope-
rários, realizando assembléias e preparando-se para uma possível 
paralisação, como no ano anterior.

No dia 13 de março, após uma longa negociação com o pa-
tronato, alguns sindicatos decidiram deflagrar greve geral dos 
metalúrgicos, iniciada nas fábricas da Ford e da Volkswagem, na 
região do ABC. No mesmo dia, foi realizada no Estádio de Vila 
Euclides, em São Bernardo, uma gigantesca assembléia, reunindo 
aproximadamente 60 mil operários para definir os rumos da mo-
bilização. A greve, logo considerada ilegal pelo Tribunal Regional 
do Trabalho, teve a participação dos sindicatos do ABC e de outras 
cidades do interior paulista, de modo que já no dia 17, com apenas 
quatro dias de mobilização, cerca de 170 mil operários estavam 
com suas atividades paralisadas. Os líderes do movimento, então, 
passaram a discutir a criação de um fundo de greve para suprir as 
necessidades dos trabalhadores durante os dias parados, pois, em 
muitos casos, os pontos tinham sido cortados pelas empresas.

Com o crescimento da mobilização e a participação cada vez 
maior dos operários nas assembléias realizadas em São Bernardo, 
o governo interveio em três sindicatos do ABC, na tentativa de 
 desarticular a direção grevista: além da entidade presidida por Lula, 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e de São Caetano tam-
bém tiveram suas diretorias substituídas por interventores na noite 
do dia 23 de março. Aconselhado por Almir Pazzianoto, advogado 
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que prestava serviços aos sindicatos locais; Tito Costa, prefeito 
emedebista de São Bernardo; e alguns dirigentes sindicais, Lula, 
que era um dos principais líderes do movimento, imediatamente 
se afastou da coordenação da greve. Na época, seu afastamento 
foi justificado por medida de segurança, em meio à impressão ge-
neralizada de que ele pudesse ser preso a qualquer momento – o 
que trazia incertezas quanto às conseqüências disso para a própria 
mobilização (Berbel, 1991).

Com a deposição da diretoria do Sindicato de São Bernardo 
do Campo, o fundo de greve, cujos recursos vinham sendo guar-
dados na entidade desde o início da paralisação, foi transferido 
para a Igreja Matriz da cidade, que passou a abrigar as reuniões dos 
dirigentes sindicais e membros do comando de greve. Depois de 
quase dois dias afastado da direção do movimento, Lula reassumiu 
a coordenação da greve, com Benedito Marcílio, numa assembléia 
realizada em frente à Igreja Matriz, no Paço Municipal de São Ber-
nardo, com a presença de aproximadamente 20 mil trabalhadores. 
Todos esses reveses acabaram influenciando a própria mobiliza-
ção dos operários: em muitos locais, os trabalhadores retornaram 
a suas atividades, fazendo com que os membros do comando de 
greve “reavaliassem o movimento e visualizassem a inviabilidade 
do seu prosseguimento” (Antunes, 1992, p. 50). Por isso, já no 
dia 27, quatro dias após a intervenção nos sindicatos, as principais 
lideranças grevistas firmaram um acordo com o patronato garan-
tindo uma trégua de 45 dias, período em que seriam feitas novas 
negociações com as empresas. Durante todo o mês de abril, porém, 
longe de existir uma trégua, foram registradas em várias empresas 
demissões em massa de trabalhadores que haviam aderido à greve 
e cortes nos salários dos dias parados.



45

Para 1o de maio, estava programado um grande evento em São 
Bernardo do Campo para comemorar o feriado do Dia dos Traba-
lhadores, data que os articuladores do PT haviam escolhido para 
divulgar a Carta de Princípios do novo partido. Um episódio curio-
so marcou os trabalhos da comissão no mês de abril. Para imprimir 
o documento, a Convergência Socialista emprestou a gráfica onde 
era produzido o jornal Versus, uma publicação do grupo. A poucos 
dias do evento, membros da comissão eleita no Congresso de Lins 
foram até a gráfica para procurar o material, quando, em vez de 
encontrarem cópias do documento, viram cerca de 10 mil cadernos 
editados com o mesmo layout e expediente do jornal, como se a 
Convergência, e não os sindicalistas, fosse a principal força nas ar-
ticulações para a criação do PT. Temendo que a vinculação com a 
Convergência pudesse afastar novos apoios ao partido, a comissão 
decidiu suspender a distribuição dos cadernos já impressos.

No Dia do Trabalhador, aproximadamente 130 mil pessoas 
compareceram ao evento comemorativo, organizado em conjunto 
por setores que apoiavam a proposta petista e militantes do MDB. 
Por isso, houve um acordo para que não fossem discutidas questões 
partidárias nos discursos programados para aquele dia. “Dissemos 
o seguinte: não vamos falar nada do PT, vamos apenas nos limitar 
a distribuir para a imprensa algumas cópias da Carta de Princípios. 
Se vocês não levarem Ulisses Guimarães e também não se referirem 
a outros partidos, fechamos o acordo”.14 Porém, quando foi lida uma 
carta dirigida aos trabalhadores, enviada especialmente por Ulysses 
Guimarães – na época, deputado federal e presidente do MDB –, vá-
rios dirigentes que participavam dos debates sobre a criação do PT 

14 Entrevista de Paulo Skromov citada por Harnecker (1994, p. 76).
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sentiram-se liberados para defender a nova legenda. O Partido dos 
Trabalhadores, que até então era apenas uma proposta, “tornou-se 
um fato”, pois no dia seguinte ao 1o de maio a imprensa de todo o 
país divulgou trechos do documento distribuído durante o evento 
em São Bernardo (Berbel, 1991, p. 89).15

A Carta de Princípios retomava alguns pontos da Tese de Santo 
André-Lins, como a crítica ao MDB, considerado um “aglomerado 
de composição altamente heterogênea e sob controle e direção de 
elites liberais conservadoras” que, “pela sua origem, pela sua ine-
ficácia histórica, pelo caráter de sua direção, por seu programa 
pró-capitalista, mas sobretudo pela sua composição social essen-
cialmente contraditória, onde […] prevalecem em toda a linha os 
interesses dos patrões, jamais poderá ser reformado” (Comissão, 
1979a). Por outro lado, o documento detalhava a proposta do Par-
tido dos Trabalhadores, cujo perfil definido no Congresso de Lins 
ainda era muito geral. Na Carta, o PT se declarava um partido de 
massas que unia

ao lado dos operários, [a] vanguarda de toda a população 

explorada, todos os outros trabalhadores – bancários, 

professores, funcionários públicos, comerciários, bóia-

frias, profissionais liberais, estudantes, etc. – que lutam 

por melhores condições de vida, por efetivas liberdades 

democráticas e por participação política.

15 Cópias da Carta também foram distribuídas em outras cidades, mas em nú-
mero bem menor que em São Bernardo do Campo. Nesse sentido, o episódio 
envolvendo o jornal Versus prejudicou a circulação mais ampla do documento.
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A característica principal da proposta, portanto, era a de 
construir um “partido sem patrões” que pudesse garantir aos tra-
balhadores o direito de participar politicamente de um partido que 
fosse verdadeiramente seu, ao contrário do MDB. Além da própria 
definição do perfil da nova legenda, um ponto que resultou em 
muitas críticas de lideranças políticas da época foi o que vinculava 
a criação do PT aos dirigentes sindicais que estavam à frente da 
proposta. No documento, os sindicalistas afirmavam ter consciên-
cia de que não eram os “donos do PT”, mas que naquele momento 
eram “insubstituíveis” para assumir o papel de organizadores do 
partido, usando “nossa autoridade moral e política para tentar abrir 
um caminho próprio para o conjunto dos trabalhadores”, comple-
taram.

A Carta de Princípios destacava, ainda, algumas propostas 
importantes que o novo partido defendia, como a mudança do mo-
delo econômico, o fim do regime militar, o incentivo à organização 
popular, a subordinação das atividades parlamentares aos trabalhos 
de organização das massas, o respeito ao direito de fração e de ten-
dências em seu interior, além da intenção de implantar núcleos de 
militantes em locais de trabalho, sindicatos e bairros. Quanto à de-
mocracia e ao socialismo, assunto que sempre gerou interpretações 
divergentes, o novo partido confirmava “seu compromisso com a 
democracia plena, exercida diretamente pelas massas”, consideran-
do que “não há socialismo sem democracia e nem democracia sem 
socialismo”. O próprio conceito de socialismo do PT era peculiar, 
podendo ser entendido como simples sinônimo de radicalização 
da democracia, que, por sua vez, significava a forma de acesso da 
sociedade civil a seus direitos. Essa definição mais fluida dos con-
ceitos de democracia e socialismo permitiu aos grupos tão diversos 
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que apoiaram a proposta petista, como os sindicalistas e as orga-
nizações de esquerda, conviverem juntas durante bastante tempo, 
cada um interpretando esses conceitos a seu modo (Keck, 1991).

O lançamento da Carta gerou muita polêmica no movimento 
sindical e também entre os políticos que discordavam de seu con-
teúdo. Na época, muitas lideranças políticas criticaram a proposta, 
classificando-a como extremamente classista – portanto, restri-
ta – e estritamente sindical – o que diminuía consideravelmente a 
base social de apoio ao novo partido. Fernando Henrique Cardoso, 
que àquela altura já havia abandonado a idéia de criação do PPDS, 
afirmou que o PT tomara um “curso restritivo” com as propostas 
contidas na Carta de Princípios. Almino Affonso, que desde março 
optara por fortalecer a tendência popular do MDB, também censu-
rou o lançamento do documento. No próprio partido de oposição, 
vários parlamentares criticaram a proposta petista, que acusava o 
MDB de estar ligado aos interesses patronais. Entre as esquerdas, 
PCB, PCdoB e MR-8 prosseguiram nas críticas que vinham fazen-
do ao PT desde 1978 de que o partido representava uma divisão 
no meio sindical e nas oposições. Essas organizações defendiam 
saídas alternativas, como a criação de uma Frente Patriótica An-
tifascista de oposição ao regime militar e sem distinção de classe 
quanto a sua composição ou de uma Frente Democrática Popular 
que afastasse do MDB os que fossem comprometidos com o gover-
no.16 Nem a Igreja Católica, que desde os anos 1960 vinha apoiando 

16 No MDB, esse grupo de parlamentares ficou conhecido como adesista ou fisio-
logista, por causa das práticas clientelísticas de que dependiam seus mandatos 
e também pela extrema cautela com que se relacionavam com o governo. Até a 
extinção do AI-5, em dezembro de 1978, muitos deles temiam ter seus manda-
tos cassados pelo regime, o que ajuda a explicar, em parte, o comportamento 
do grupo.
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os movimentos sociais e que durante a greve daquele ano ajudara 
na mobilização, aderiu ao PT. 

Em linhas gerais, os críticos do novo partido consideraram 
irresponsáveis e aventureiras as propostas divulgadas no dia 1o de 
maio, num momento de união das forças oposicionistas em favor 
da democracia – somando-se a isso as divergências entre os sin-
dicalistas que participavam do Movimento pró-PT de prosseguir 
com a greve após os 45 dias de trégua estabelecidos no final de 
março (Berbel, 1991). No meio sindical, a comissão responsável 
pela elaboração do documento também foi duramente critica-
da, principalmente porque a Carta de Princípios fora distribuída 
sem que houvesse qualquer discussão sobre seu conteúdo junto às 
lideranças sindicais. Muitos desses dirigentes, inclusive Lula, afir-
maram que o ato tinha sido precipitado e fruto do “vanguardismo” 
da comissão, cujos “membros pertenciam ou eram simpáticos a 
organizações de esquerda de tendência trotskista” (Meneguello, 
1989, p. 67) – Skromov, por exemplo.

Pouco mais de uma semana depois, as divergências entre os 
sindicalistas aumentariam por causa da decisão do comando de 
greve de encerrar as mobilizações no ABC. Como foi visto, o episó-
dio envolvendo a divulgação da Carta de Princípios e a repercussão 
que ela teve no meio político e sindical tinham ocorrido durante a 
trégua firmada entre os líderes da greve e o patronato. No dia 12 de 
maio, o comando de greve assinou um acordo com a Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) pondo fim à mobilização 
daquele ano. O acordo, que além de “bastante insatisfatório” (Antu-
nes, 1992, p. 53), se comparado à proposta inicial dos trabalhadores, 
ainda previa descontos dos dias parados, motivou discussões entre 
os líderes da mobilização. De um lado, alguns sindicalistas eram 
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favoráveis à aceitação da proposta da Fiesp, prevendo que isso faci-
litaria a retomada dos sindicatos sob intervenção federal. De outro, 
um grupo de dirigentes mais radicais defendia a continuação da 
greve como forma de pressionar o governo a reconduzir os direto-
res afastados a seus cargos. No dia seguinte, foi realizada uma nova 
assembléia em São Bernardo do Campo para apresentar a proposta 
aos trabalhadores, que aprovaram o acordo, em meio “à dificuldade 
de obtenção de algo mais favorável e […] à priorização que passou 
a ser dada no sentido da recuperação do Sindicato pelos operários”. 
Já no dia 15, a intervenção foi suspensa pelo governo e os sindicatos 
foram entregues às suas diretorias, sem que houvesse necessidade 
de uma tentativa de ocupação à força, como fora cogitado na as-
sembléia da antevéspera.

O fim da greve, porém, apenas acentuou as divergências entre 
os sindicalistas envolvidos nas articulações do PT. Alguns, como 
Paulo Skromov e Jacó Bittar, que já haviam sido surpreendidos pelo 
afastamento de Lula no início da greve e se desentendido com ele 
por conta da divulgação da Carta de Princípios, acreditavam na 
estratégia do enfrentamento, e por isso não concordaram com a 
suspensão das mobilizações e a volta ao trabalho. O fato de o acor-
do com os patrões ter sido firmado no dia 12 – portanto, antes de a 
proposta ser discutida na assembléia – também ajudou a reforçar as 
diferenças entre esse grupo e os sindicalistas ligados a Lula.

Encerrado o movimento grevista daquele primeiro semestre, 
Lula passou a manifestar a intenção de aproximar-se do MDB, que 
apoiara os metalúrgicos durante a greve de 1979, para viabilizar 
a construção do PT.17 Essa nova posição expressava, por um lado, 

17 “Não podemos perder de vista que nós temos um grupo de políticos hoje 
dentro do MDB, elementos sérios, que sem dúvida poderiam participar dessa 
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a reavaliação feita sobre o papel que os emedebistas poderiam 
desempenhar naquele momento e, por outro, a completa dis-
cordância com o conteúdo do documento divulgado no Dia dos 
Trabalhadores, de cuja elaboração Lula sequer participara e em que 
o MDB, como foi visto anteriormente, era duramente atacado. As 
propostas de um partido mais amplo, de massas – tendo, inclusive, 
o apoio de parte da oposição oficial – e de uma legenda classista, 
fechada, conviveriam até o início de 1980, quando o PT optou por 
um caminho aberto à participação de amplos setores.

Entre os meses de junho e outubro, quando o Movimento 
pró-PT seria lançado nacionalmente, foram realizadas várias reu-
niões entre sindicalistas, intelectuais, políticos e líderes de diversos 
movimentos sociais na tentativa de chegar a um consenso com 
relação às três propostas em jogo: a criação do Partido dos Traba-
lhadores; a formação de um partido popular, mais amplo do que o 
PT; e a continuação no MDB. Apesar das comissões criadas para 
discutir o assunto e das inúmeras articulações, as “diferenças de 
avaliação tanto da estrutura, que dava lugar às oportunidades polí-
ticas, quanto da identidade e dos interesses dos grupos envolvidos” 
(Keck, 1991, p. 86) terminaram levando à divisão desses grupos.

Por isso, cada um deles adotou estratégias diferentes para seguir 
adiante com seu projeto político. Alguns, como Fernando Henrique 
Cardoso e Almino Affonso, buscaram colocar-se como pólo de 
atração para a formação de um partido popular, tendo em vista a 

discussão [sobre o PT]” (Guizzo, 1980, p. 193). A aproximação de Lula com 
o MDB durante a greve de 1979 foi conseqüência, em parte, das atividades 
desenvolvidas em conjunto com Almir Pazzianoto e Tito Costa, que não co-
gitavam o rompimento com o partido, e também com o sindicalista Enílson 
Simões de Souza, o Alemão, presente nos preparativos grevista daquele ano e 
crítico da formação do PT (Berbel, 1991).
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expectativa de que, com a reforma partidária, as novas legendas só 
pudessem ser criadas com o apoio de 10% do Congresso Nacional, o 
que favoreceria aqueles que tivessem bom trânsito entre os políticos 

– o que não era o caso dos sindicalistas. Esses dirigentes, que àquela 
altura já tinham conquistado o apoio de parte dos intelectuais envol-
vidos nas discussões e de dois parlamentares emedebistas – Edson 
Khair, do Rio de Janeiro, e Antônio Carlos de Oliveira, do Mato 
Grosso do Sul –, preferiram arriscar com a proposta petista, que po-
deria ser inviabilizada caso a reforma partidária tivesse realmente 
o conteúdo esperado, a não conseguir encaminhar suas reivindi-
cações no MDB. Por fim, um terceiro grupo optou por continuar 
no partido oficial de oposição, até mesmo pelo êxito alcançado nas 
eleições do ano anterior. Apesar do interesse real em se aproxima-
rem do PT, para os parlamentares da ala popular emedebista era 
arriscado filiar-se ao novo partido naquele momento, pois, caso a 
experiência petista fracassasse, acabariam isolados com o PT. Por 
outro lado, se a proposta tivesse sucesso mas permanecesse restrita, 
tal como definia a Carta de Princípios, poderiam ser prejudicados 
num futuro projeto de reeleição, em 1982. Durante aqueles meses, 
ao mesmo tempo em que se tentava chegar a um consenso sobre os 
rumos da oposição, os sindicalistas envolvidos na proposta petista 
se reuniram com lideranças de outros estados para organizar co-
missões provisórias do novo partido.

Finalmente, no dia 13 de outubro, pouco mais de um ano de-
pois de lançada a proposta de criação do Partido dos Trabalhadores, 
foi realizado, em São Bernardo do Campo, o primeiro encontro na-
cional do Movimento pró-PT. Além dos intelectuais que apoiavam 
a formação do partido, também participaram do evento alguns 
parlamentares do MDB, como Edson Khair e José Eudes, do Rio 
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de Janeiro, e os paulistas Marco Aurélio Ribeiro e Geraldo Siqueira. 
Outros grupos também foram representados na reunião por meio 
da cobertura e do apoio de alguns jornais alternativos da época: o 
Companheiro, do MEP; o ABCD Jornal, da Convergência Socialista, 
do Ala Vermelha18 e do Movimento pela Emancipação do Proleta-
riado; e o Em Tempo, editado pelos grupos que formariam a DS no 
final daquele ano.

O encontro esteve voltado basicamente para a discussão da 
Plataforma Política que seria aprovada naquele dia. O ponto mais 
polêmico nos debates a respeito do documento foi a inclusão, ex-
pressa ou não, da perspectiva socialista como um dos objetivos 
do PT. A proposta, que acabou não sendo incluída no texto final 
(Comissão, 1979b), foi avaliada por alguns participantes como 
precipitada, especialmente porque o país estava em meio a um 
processo de transição política. Já os sindicalistas consideravam 
que a questão do socialismo ainda não era compreendida pela 
maioria dos trabalhadores, de modo que sua inclusão no docu-
mento poderia ter o efeito contrário ao esperado, afastando-os do 
PT. Tal como na Carta de Princípios, a concepção de socialismo 
continuou sem muita precisão, o que foi importante, pelo menos 
naquele momento, para abrigar sob a proposta petista grupos tão 
variados como os que apoiavam a criação do partido. 

Outro ponto que gerou muita polêmica foi inclusão no texto fi-
nal da perspectiva de um governo dos trabalhadores, expressão que, 
no Brasil, fora lançada originalmente pela ORM-Polop, em 1966, 
como uma concepção tática em direção ao socialismo. No encontro, 
a idéia serviu como proposta de consenso entre os grupos que ade-

18 Dissidência do PCdoB fundada em 1966.
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riram ao PT, uma vez que expressava o conteúdo classista do novo 
partido, como defendiam os redatores da Carta de Princípios, mas 
sem reconhecer o PT como um partido socialista, como queriam 
alguns sindicalistas e intelectuais. Ao final do encontro, foi eleita 
a Comissão Nacional Provisória do partido, da qual não fizeram 
parte os intelectuais. O grupo – formado pelos membros do comitê 
eleito em janeiro, em Lins, e por outros 13 militantes – ficou res-
ponsável por coordenar os trabalhos relativos à criação dos núcleos 
partidários, como exigia a legislação. 

Menos de uma semana após o encontro, o governo João Bap-
tista Figueiredo (1979-1985) enviou ao Congresso Nacional o tão 
esperado projeto de reforma partidária. A nova legislação, que seria 
promulgada pouco antes do final do ano, introduziu modificações 
importantes na Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lopp) de 1971. 
Antes de mais nada, foram dissolvidos os dois únicos partidos da 
época, Arena e MDB, pondo fim ao bipartidarismo instaurado 
nos primeiros anos do regime militar. Muito embora essa medida 
tenha sido mais uma tentativa de dividir a oposição, os emedebis-
tas, por sua vez, já reivindicavam havia bastante tempo o direito 
de formar novos partidos. Além do mais, o interesse do governo 
em enfraquecer o MDB ganhara um motivo especial em 1979: as 
eleições municipais, no ano seguinte, quando os militares temiam 
uma vitória fragorosa da oposição.19

Foram definidos também vários requisitos para que um 
partido pudesse obter seu registro provisório. Cada agremiação 
deveria publicar um manifesto, programa e estatuto, cujas cópias 

19 A eleição de 1980, que não incluía as capitais de estado nem os municípios 
considerados áreas de segurança nacional, seria adiada para 1982, coincidindo 
com a disputa para deputados estaduais, federais, governadores e senadores.
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precisariam ser enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela 
Comissão Diretora Nacional Provisória. Essa Comissão, por sua 
vez, deveria ter entre 7 e 11 membros eleitos obrigatoriamente pelos 
fundadores do partido, cujo mínimo exigido era de 101 pessoas. A 
Comissão Nacional também era obrigada a designar Comissões Es-
taduais; essas, por seu turno, Comissões Municipais; e, nas capitais 
de estado, comissões para cada zona eleitoral. Cópias autenticadas 
das atas das reuniões de formação de cada uma dessas comissões 
deveriam ser enviadas ao TSE. Cumprido todos esses requisitos, 
o novo partido teria até um ano para se organizar, isto é, realizar 
convenções em pelo menos 20% dos municípios de, no mínimo, 
nove estados, além da própria Convenção Nacional para eleger sua 
direção. Mesmo assim, o partido só poderia funcionar legalmente 
caso tivesse 10% de parlamentares do Congresso ou se na eleição 
mais próxima obtivesse 5% do total de votos de pelo menos nove 
estados, sendo, em cada um deles, no mínimo, 3% para a Câmara 
dos Deputados. 

A nova legislação estabelecia ainda como deveria ser a estrutura 
partidária: órgãos deliberativos e suas funções; filiação, indicando 
quem deveria cuidar dessa atividade e como ela seria realizada; 
disciplina interna, especificando as condições para suspensão, ex-
pulsão ou perda do mandato; finanças, detalhando quais seriam as 
obrigações contábeis do partido, de quem receber e como e quando 
declarar as receitas e os gastos; além dos recursos do Fundo Parti-
dário, regulamentando como os valores deveriam ser distribuídos 
entre as legendas e dentro de cada um dos partidos.

Para o PT, todas essas modificações trouxeram enormes di-
ficuldades, porque, ao contrário do Partido Democrático Social 
(PDS) e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
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que sucederam a Arena e o MDB, respectivamente, o Partido dos 
Trabalhadores não herdara nenhuma estrutura partidária anterior 
à lei ou mesmo parlamentares que o ajudassem a cumprir as novas 
exigências para obtenção de seu registro oficial. Contudo, o que mais 
preocupou a direção petista foi um artigo da nova lei que proibia a 
legalização de partidos classistas, como ficara expresso na Carta de 
Princípios lançada em maio. Em 21 de novembro, apenas dois dias 
depois de o projeto ser enviado ao Congresso Nacional, alguns líde-
res do PT se encontraram em São Bernardo para discutir a questão.

Apesar de na maioria de suas declarações os dirigentes petistas 
terem afirmado que o partido seria legalizado, já existiam, diante 
das incertezas causadas pela nova legislação, algumas posições al-
ternativas. Lula, por exemplo, declarou mais de uma vez que, mesmo 
o PT não sendo legalizado, isso “importava menos que o processo 
educativo de discussão do partido pelos operários e a organização 
dos núcleos de base” (Citado por Keck, 1991, p. 110). Por outro lado, 
o coordenador da Comissão Nacional Provisória, Jacó Bittar, che-
gou a dizer que, se o PT não fosse oficialmente registrado até 1982, 
apoiaria o partido que abrigasse os membros da ala popular do 
MDB. Essa restrição, somada a outros fatores, como a proibição aos 
sindicatos de fazerem doações a partidos políticos e a participação 
no Movimento pró-PT de grupos com origens políticas bastante 
diversas, acabou consolidando a perspectiva de construção de um 
partido de massas, mais amplo, que abrigasse os diferentes projetos 
em pauta e, ao mesmo tempo, cumprisse os requisitos legais. Por 
isso, apesar da preocupação inicial das lideranças petistas com a 
nova lei, o ano de 1979, tão agitado no meio político e sindical, ter-
minaria com um saldo extremamente positivo para os que haviam 
se engajado na proposta de criação do novo partido.


