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Capítulo 2

a fundação da democracia SocialiSta

N
a medida em que o Movimento pró-PT foi ganhando 
mais organicidade, particularmente entre os sindica-
listas autênticos, vários jornais da imprensa alternativa 
passaram a apoiar a criação do novo partido. Grande 

parte deles pertencia a grupos políticos de esquerda ou simples-
mente contava com a colaboração de seus militantes, que buscavam 
novas formas de fazer oposição ao regime militar. Para muitas 
dessas organizações, a opção pelos jornais alternativos foi o desdo-
bramento de um processo mais amplo de redefinição política após 
o fracasso da luta armada da qual haviam participado. Em meados 
dos anos 1970 em diante, praticamente todos os grupos da chamada 
esquerda revolucionária se articularam com o Partido Comunista 
Brasileiro e os trotskistas – ambos, críticos das ações armadas desde 
a primeira hora – para formar um campo de luta pelas liberdades 
democráticas (Araújo, 2004).1

1 É importante ressaltar que o Ala Vermelha foi a primeira organização a reco-
nhecer, ainda em 1969 – portanto, alguns anos antes da reorientação política da 
maior parte dos grupos políticos da esquerda revolucionária –, que as ações ar-
madas tinham fracassado ao se isolarem da luta de massas (Gorender, 1987).
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Neste campo, porém, existiam várias interpretações do que 
realmente seria a luta democrática: enquanto para o PCB ela se 
aproximava da estratégia revolucionária comunista em duas etapas 

– uma burguês-democrática e outra, a seguir, proletário-socialista –, 
para grupos como o MR-8 e a AP-ML, por exemplo, a transição para 
a democracia funcionaria apenas sob o ponto de vista tático, como 
forma de derrubar a ditadura e criar as condições necessárias para 
a implantação do socialismo. De todo modo, os jornais alternativos, 
caracterizados pelo seu formato tablóide ou minitablóide, por uma 
tiragem irregular e pela circulação restrita, ocuparam um espaço 
importante nas denúncias contra os governos militares, na mobili-
zação popular e na divulgação das opiniões dos próprios grupos de 
esquerda da época. Além disso, tiveram um papel fundamental na 
rearticulação dos militantes políticos após o fracasso da experiência 
armada, na formação de um público antiditadura cada vez mais fa-
vorável à redemocratização e na difusão de uma espécie de “cultura 
de esquerda” (Araújo, 2004, p. 170).

Entre os que apoiaram o Partido dos Trabalhadores, um dos 
que teve maior receptividade no meio sindical foi o ABCD Jornal, 
criado em 1975 por alguns jornalistas de esquerda. Publicado es-
poradicamente em seus primeiros anos, depois de 1978, o jornal 
contou com o apoio do MEP, Ala Vermelha e Convergência Socia-
lista, passando a circular com regularidade inclusive durante um 
rápido intervalo de tempo em edições semanais. Desde o início 
das articulações, o ABCD Jornal apoiou a criação do novo partido, 
defendendo o PT dos que o acusavam de ser obreirista e de frag-
mentar a oposição ao regime militar (Keck, 1991).2 Além disso, no 

2 Sobre o caráter obreirista da proposta, os críticos se referiam à base social limi-
tada do partido, quase toda composta por sindicalistas.
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final dos anos 1970, com a cobertura que fez dia-a-dia das greves, 
o jornal acabou conquistando a simpatia de muitos líderes sindi-
cais, freqüentemente entrevistados pela sua equipe jornalística. A 
Convergência Socialista, por sua vez, também participou da pu-
blicação de outro jornal alternativo: o Versus, protagonista de um 
dos episódios que expôs com maior clareza as divergências iniciais 
entre os apoiadores da proposta petista. Desde o início da década 
de 1970, quando ainda estavam na Argentina, parte dos militantes 
que deram origem à Convergência participou da publicação do jor-
nal Independência Operária, editado mesmo depois do retorno ao 
Brasil. Já, no país, foram convidados a participar do Versus, que, ao 
passar para o controle do grupo, transformou-se na publicação ofi-
cial da Convergência – no início de 1979, o próprio jornal passou a 
se chamar Convergência Socialista. O PT contou ainda com o apoio 
de outros jornais, como o Companheiro, do qual participava o MEP; 
O Trabalho, editado pela OSI; além de publicações regionais ligadas 
a grupos políticos menores ou a movimentos estudantis (Leal & 
Karepovs, 2007; Berbel, 1991).3

Pelo menos até meados dos anos 1980, as publicações dos gru-
pos de esquerda favoráveis à criação do PT tiveram um papel muito 
importante na divulgação do partido, em sua comunicação interna 
e na discussão de questões nacionais e internacionais. Os jornais 
alternativos, neste caso, apenas preencheram um espaço deixado 
pelo próprio PT, que até 1985 teve uma imprensa bastante irregular  
(Keck, 1991). O primeiro jornal do partido, por exemplo, só foi 

3 De todos os que apoiaram explicitamente a proposta petista, O Trabalho foi 
o último a se decidir pelo novo partido. O restante dos jornais alternativos 
da época, em razão da própria concepção política de seus editores, apoiaram 
o MDB. Este foi o caso, por exemplo, do semanário Novos Rumos, publicado 
pelo PCB.
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publicado dois anos após sua fundação, entre março e novembro 
de 1982 – período correspondente à campanha eleitoral. Em 1983, a 
publicação foi substituída por um boletim que, assim como o jornal, 
ficou restrito aos assuntos internos e às notícias dos movimentos so-
ciais. Somente a partir de 1985, com o início do governo José Sarney 
(1985-1990) e dos debates sobre a Assembléia Nacional Constituinte, 
é que o PT conseguiu manter uma imprensa regular, editando um 
novo jornal, de circulação nacional e com formato tablóide, pareci-
do com os da esquerda organizada petista e reservado à discussão 
de questões externas ao partido.

No conjunto dos jornais alternativos que apoiaram a nova 
legenda, um dos que mais se destacaram – pela sua ampla circula-
ção, vendagem e cobertura dos principais acontecimentos do meio 
político e sindical – foi o Em Tempo. O jornal fora criado a partir 
de um racha, em abril de 1977, na equipe do Movimento, publicação 
que tinha sido controlada pelo PCdoB, de quem seus participan-
tes divergiam politicamente. A divisão dentro do Movimento foi 
motivada pelo fato de seus grupos mais à esquerda discordarem 
da proposta do PCdoB de criar uma frente democrática, vista 
pela maioria dos dissidentes como “hegemonizada por correntes 
liberais-burguesas” (Kucinski, 2003, p. 162).4 No dia seguinte ao 
racha, o grupo histórico que saiu do Movimento – formado por jor-
nalistas, intelectuais de esquerda, ex-militantes da AP-ML que não 
haviam aderido ao PCdoB, dois membros do antigo Comando de 
Libertação Nacional (Colina)5 e militantes de um pequeno agru-

4 Na prática, a proposta de criação dessa frente política implicava, por um lado, 
o apoio ao MDB e, por outro, a aliança entre a classe trabalhadora e outros 
setores descontentes com o regime militar, o que era rejeitado pelos grupos 
que saíram do jornal.

5 Organização de esquerda criada em 1967.
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pamento político denominado Subfrente – reuniu-se para discutir 
a formação de um novo jornal que pudesse, além de se contrapor à 
orientação do Movimento, “subsidiar a organização dos trabalhado-
res” (Kucinski, 2003, p. 167). Nas semanas seguintes, agregaram-se 
em torno dos dissidentes antigos colaboradores do Movimento e de 
outros jornais alternativos, bem como novos agrupamentos políti-
cos que haviam surgido na época – dando início a um processo de 
reaglutinação de parte da esquerda brasileira.

Entre eles, por exemplo, estava o Debate, grupo formado por 
ex-participantes do Movimento que saíra do jornal antes mesmo do 
racha de 1977, também por discordar da linha política defendida pelo 
PCdoB. Ao se aproximar dos articuladores do Em Tempo, atraiu para 
as discussões sobre o novo jornal ex-militantes da ORM-Polop, que 
trouxeram consigo antigos membros do Partido Operário Comunista 
(POC). A Libelu, corrente estudantil da OSI, aderiu marginalmente 
ao jornal, com a participação de apenas dois de seus militantes. O 
MEP, por sua vez, mesmo rejeitando o trotskismo, orientação da 
maioria dos grupos políticos que se aproximou do Em Tempo, tinha 
afinidades com a “cultura trotskista” (Kucinski, 2003, p. 404), como o 
repúdio ao stalinismo, e por isso optou por seguir com os dissidentes 
do Movimento. O MR-8 foi outro grupo que possivelmente participou 
do novo jornal para tentar controlá-lo, o que acabou não ocorrendo, 
apesar de rapidamente ter conquistado espaço nas sucursais do Rio 
de Janeiro e de São Paulo. Com a volta dos exilados políticos ao Brasil, 
no final de 1979, também aderiram ao novo jornal membros do grupo 
dos autonomistas, assim chamados por acreditarem que o movimen-
to operário deveria estar desvinculado de partidos políticos.

No campo trotskista, a então controladora da sucursal do 
Movimento em Belo Horizonte, Centelha, foi o primeiro grupo a 
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participar das articulações do Em Tempo, aderindo “maciçamente 
ao racha” de abril (Kucinski, 2003, p. 404). A Centelha era uma 
corrente estudantil lançada em 1977 por um grupo de Minas Gerais 
chamado apenas de O. (abreviatura de Organização) – ainda pela 
concepção de clandestinidade que cercava a militância de esquerda 
na época (Leal & Karepovs, 2007). A O. mineira – liderada, entre 
outros, por Flávio Andrade, Aluísio Marques, ex-militante da AP, 
e João Machado, que pertencera a antiga Juventude Universitária 
Católica – tinha sido criada na primeira metade dos anos 1970 por 
estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de 
Juiz de Fora (UFJF) e da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG). Seus integrantes eram contrários à atuação do 
PCdoB e da AP-ML no movimento estudantil e críticos da luta ar-
mada, posição que os levou a se engajarem no projeto do Em Tempo. 
De um lado, as divergências com o Partido Comunista do Brasil 
permitiram uma aproximação com as outras organizações que 
participavam do Movimento e que também discordavam da linha 
adotada pelo partido. De outro, a reorientação política de vários 
grupos de esquerda que tinham aderido às ações armadas também 
contribuiu para reforçar essa aproximação. Para aumentar sua in-
fluência no movimento estudantil, a O. lançou a tendência Centelha, 
em abril de 1977 – mesmo mês em que houve o racha no Movimento. 
A criação da Centelha ocorreu logo depois de encerrada a eleição 
para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMG, quando 
a chapa lançada pelo grupo mineiro – também chamada de Cente-
lha – foi derrotada pelos candidatos apoiados pela AP-ML.6

6 Entrevista de Thomaz Matta Machado ao autor, realizada em 9 de novembro 
de 2007.
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Embora tenha participado do lançamento de tendências estudan-
tis em outras universidades nos anos seguintes, como a Estratégia, na 
PUC-MG, e a Nova Perspectiva, na UFJF, foi mesmo com a Centelha 
que a O. conquistou certo peso político em Minas Gerais e aproxi-
mou-se da organização gaúcha com a qual fundaria a Democracia 
Socialista, no final de 1979. Além de representarem o Movimento em 
Belo Horizonte, os militantes da Centelha também controlavam o 
jornal De Fato, numa estratégia semelhante a de outros grupos que se 
contrapunham à hegemonia do PCdoB naquele jornal: participar de 
publicações regionais para divulgar suas posições políticas ao mes-
mo tempo em que atuavam na imprensa alternativa nacional. Com 
as articulações em torno da criação do novo jornal, quase metade 
da liderança mineira transferiu-se para São Paulo para “fazer o Em 
Tempo”,7 enquanto outros militantes do grupo permaneceram em 
Belo Horizonte como representantes da frente jornalística.

Afora o trabalho desenvolvido nas universidades, a O. também 
chegou a estabelecer contatos com a Oposição Metalúrgica de Belo 
Horizonte, ainda na primeira metade dos anos 1970. Criadas du-
rante o regime militar, as oposições metalúrgicas eram frentes de 
trabalhadores constituídas pela base, geralmente organizadas em 
comissões de fábrica e críticas da estrutura sindical oficial, conside-
rada excessivamente atrelada ao Estado.8 A aproximação da O. com 
a Oposição de Belo Horizonte, porém, não ocorreu de forma direta, 
com a integração de militantes do grupo nas fábricas – estratégia 
adotada por outras organizações de esquerda. Para o contato com 
os metalúrgicos, a O. destacava pessoas que já haviam saído da 

7 Entrevista de Joaquim Soriano ao autor, realizada em 9 de maio de 2006.
8 Essa bandeira aproximaria as oposições metalúrgicas dos sindicalistas autên-

ticos, no final dos anos 1970. Para mais detalhes, ver Rodrigues (1991).
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universidade e integrantes do Dieese, cujo escritório de Minas 
Gerais, na época, era dirigido por um membro do grupo, Virgílio 
Guimarães. Indiretamente, a O. fazia uso do Centro de Estudos do 
Trabalho (CET), órgão de formação e qualificação profissional co-
ordenado também por um militante da organização. Por meio dos 
Cadernos do CET, publicação que tratava de “questões ligadas ao 
mundo da produção, da reprodução da força de trabalho na região 
industrial de Belo Horizonte ao lado de temas mais conceituais 
sobre a exploração da força de trabalho”,9 a O. conseguiu manter 
contatos também com esse segmento do operariado.

Do Rio Grande do Sul veio o outro grupo trotskista que parti-
cipou da criação do Em Tempo. Formado por cerca de 15 militantes, 
o grupo, que também não tinha nome – assim como o de Minas 
Gerais, era chamado apenas de O. –, incluía ex-integrantes do POC 
que haviam sobrevivido à repressão da ditadura, como Raul Pont, 
por exemplo, além de estudantes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). No final dos anos 1960, alguns militantes 
universitários do POC, criado a partir da união de ex-militantes 
da ORM-Polop com dissidentes gaúchos do PCB, animaram uma 
corrente estudantil denominada Movimento Universidade Crítica, 

“que deixara bases na UFRGS”.10 O grupo gaúcho retomou parcial-
mente essa tendência e, em 1973, com alguns universitários, criou 
sua corrente estudantil: a Nova Proposta. Os militantes do POC, já 
fora da universidade, e os estudantes que aderiram à Nova Proposta 
eram críticos da linha política – influenciada pelo PCdoB, pela Li-
belu e pela AP-ML – predominante em alguns centros acadêmicos 

9 Entrevista de Thomaz Matta Machado ao autor, realizada em 12 de novembro 
de 2007.

10 Entrevista de Raul Pont ao autor, realizada em 16 de maio de 2006.
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e no DCE da UFRGS, discordando dessas organizações sobre como 
conduzir as lutas táticas contra o regime militar. Um dos principais 
pontos de divergência era seu discurso de combate à ditadura, cri-
ticado pela Nova Proposta pela ausência de um conteúdo classista. 
As diferenças com o PCdoB e a AP-ML, particularmente, tendo se 
repetido em Minas Gerais, também ajudaram na aproximação dos 
grupos gaúcho e mineiro.

No final de 1974, o MDB, que até aquele ano vinha obtendo 
resultados eleitorais pouco expressivos, conseguiu uma vitória 
importante na disputa no Senado. Com isso, começou a haver 
uma mudança na relação do movimento estudantil e dos grupos 
de esquerda com o partido. Se até meados daquela década a legen-
da era malvista por ambos, a partir de então, com o processo de 
reorientação política dos agrupamentos armados – que passaram 
a buscar novas formas de atuação; a mudança na imagem do pró-
prio MDB, que se tornara uma opção viável para o conjunto da 
oposição à ditadura militar; e o resultado extremamente favorável 
na disputa eleitoral de 1974 –, o partido conseguiu aproximar-se 
tanto das organizações de esquerda, ainda na clandestinidade, 
quanto do movimento estudantil (Motta, 1997). Para os primei-
ros, a legenda era uma garantia de oposição legal à ditadura, o que 
acabou atraindo, pela proximidade com a linha política básica do 
partido, tanto o PCdoB quanto o MR-8.11 Já, para os estudantes, o 
MDB reservou um espaço próprio dentro de sua estrutura parti-
dária, com a criação do Setor Jovem, em 1973.

A entrada desses grupos no partido de oposição fez parte de um 
projeto maior da sua liderança para ampliar a base eleitoral emede-

11 Ver Capítulo 1, nota 9.
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bista. Aberto à filiação de organizações e militantes de esquerda, a 
única exigência do MDB era a de que todos os grupos que aderissem 
ao partido seguissem sua linha política básica, ou seja, a luta pela 
redemocratização – o que atraiu, por conta das afinidades táticas, o 
PCB, PCdoB e MR-8 (Kinzo, 1988). Por outro lado, a formação do 
Setor Jovem, no Rio Grande Sul, representou um marco na aproxi-
mação do partido com o movimento estudantil. Após seu congresso 
de fundação, o interesse do partido pela iniciativa foi tanto que os 
líderes dessa ala emedebista logo se reuniram com a direção parti-
dária para discutir a ampliação da experiência gaúcha para outros 
estados. Aos poucos, foram sendo criados núcleos jovens em vários 
pontos do país, mas apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no 
próprio Rio Grande do Sul, estados onde o partido era mais forte, o 
Setor Jovem do MDB efetivamente existiu (Motta, 1997).

Na nova conjuntura política inaugurada em 1974, quando os 
grupos de esquerda e o movimento estudantil passaram a reavaliar 
sua participação no MDB, parte da Nova Proposta, que havia sido 
criada no mesmo ano que o Setor Jovem emedebista, decidiu par-
ticipar dessa ala do partido, com o objetivo de ter uma expressão 
pública legal para sua atuação. Ao mesmo tempo, o Instituto de 
Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais (Iepes) do MDB – cujo 
coordenador, André Forster, tinha vínculos com o movimento 
estudantil, do qual fora dirigente no período pós-1964 – também 
atraiu os militantes da Nova Proposta, já que a atuação no Iepes, 
ao lado da participação no Setor Jovem do MDB, “mantinha e per-
mitia uma perspectiva de trabalho político para quem ia saindo da 
universidade”.12 Em 1978, poucos meses antes das eleições daquele 

12 Entrevista de Raul Pont ao autor, realizada em 16 de maio de 2006.
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ano, o grupo gaúcho – que além do engajamento no MDB ainda 
mantinha vínculos com o movimento estudantil através da Nova 
Proposta – decidiu criar, por intermédio do Setor Jovem do MDB e 
com apoio de outros setores, uma corrente no interior do partido: a 
Tendência Socialista.13

Com o início da abertura política que culminou na apro-
vação da nova Lopp, em 1979, vários grupos de esquerda, como 
foi o caso da organização gaúcha que participou do Em Tem-
po, passaram a discutir as possibilidades de atuação política 
naquela conjuntura e as alternativas partidárias que poderiam 
surgir com o retorno do pluripartidarismo. Os militantes que 
formaram a Tendência Socialista acreditavam que as lutas legais 
e parlamentares deveriam ser combinadas, enquanto vigorasse 
o bipartidarismo, com a formação de correntes dentro do MDB, 
que na época ainda era o único partido legal de oposição à di-
tadura. Ao mesmo tempo, o engajamento no MDB indicava a 
preocupação desses militantes tanto em criar as bases para uma 
futura alternativa política quanto em não enfraquecer o partido 
nas eleições seguintes, considerando que, depois dos resultados 
de 1974, as disputas eleitorais haviam se transformado em verda-
deiros plebiscitos para aferir o apoio ao regime militar.

Desde sua criação, a Tendência Socialista se propusera a 
“aglutinar os socialistas dentro e fora do MDB” e “ocupar um es-
paço da defesa aberta e pública do socialismo através da luta e da 
propaganda ideológica e da intervenção política no movimento de 

13 “Nós juntamos toda essa força que a gente já tinha acumulado na universida-
de, no movimento popular, no movimento sindical” para criar a Tendência 
Socialista do MDB (Entrevista de Joaquim Soriano ao autor, realizada em 18 
de julho de 2006). Sobre a proposta de intervenção da Tendência Socialista no 
debate partidário da época, ver Em Tempo (28/12/1978, p. 11).
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massas” (Pont, [s.d.], p. 67). Essa proposta fez parte de um objetivo 
maior dos próprios militantes que lançaram a Tendência, que era 
o de viabilizar, a partir do MDB, a construção de um “movimento 
ou corrente socialista” de caráter nacional que pudesse contribuir 
para a criação de um partido socialista. A opção em continuar no 
MDB, portanto, teve um caráter estritamente tático de combate ao 
regime militar e em favor da redemocratização. Mesmo conside-
rando indissociáveis a luta democrática e o socialismo, os militantes 
da Tendência rejeitavam a participação numa futura frente de opo-
sições ou mesmo a aproximação com o PTB, caso ele viesse a ser 
reorganizado – o que ocorreu de fato, ainda que alguns anos mais 
tarde. Ao mesmo tempo, a continuação no MDB, a longo prazo, era 
descartada pela Tendência Socialista, que acusava os defensores da 
frente ampla de oposições de terem uma “visão extremamente in-
gênua e equivocada, pela confiança no espontaneísmo das massas 
na construção partidária” ou de acreditarem “numa perspectiva 
de aliança de classes com possibilidade de saída viável para o país” 
(Pont, [s.d.], p. 61), o que se aproximava da linha política adota-
da por alguns setores da esquerda, como o PCB, PCdoB e AP-ML. 
Quanto à aliança com o PTB, essa opção também era descartada 
pelos integrantes da Tendência Socialista, porque consideravam a 
alternativa trabalhista muito próxima da perspectiva anterior, sob 
o ponto de vista político.

Enquanto mantinha o trabalho na UFRGS e, de forma pú-
blica e legal, no MDB, o grupo gaúcho conservou um núcleo de 
militantes mais comprometidos politicamente e preocupados com 
a formação de uma organização revolucionária, apesar das alianças 
estabelecidas no movimento estudantil e no partido de oposição. 
Como base teórica para fundamentar sua atuação política, o grupo 
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adotou o trotskismo, conhecido por boa parte de seus integrantes 
desde os tempos de militância no POC, e as posições da corrente 
mandelista da iv Internacional, em particular. Na segunda metade 
dos anos 1970, os militantes do POC-Combate,14 exilados na França 
desde o início daquela década, aproximaram-se organicamente da 
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), a então seção francesa 
do Secretariado Unificado da iv Internacional, estabelecendo um 
vínculo ainda mais estreito com o trotskismo e, por extensão, com 
o grupo gaúcho, com quem os militantes que estavam na Europa 
tinham contato desde o final dos anos 1960, quando haviam atuado 
juntos no antigo POC.15

A Nova Proposta foi organizada na mesma época em que, no 
movimento estudantil mineiro, era criada a O. Em 1977, quando o 
grupo de Minas Gerais lançou a Centelha, naturalmente, os mili-
tantes gaúchos e mineiros acabaram se conhecendo nos congressos 
estudantis. Naquele ano, por conta de divergências quanto às for-
mas de enfrentamento do regime militar e ao conteúdo ideológico 
a ser dado à luta pela redemocratização, a Nova Proposta dividiu-se 
em dois outros agrupamentos. Do racha, surgiram o Manifesto, que 
defendia a permanência no MDB mesmo depois da reforma parti-
dária, e a Peleia, favorável à utilização da estrutura emedebista para 
construir um partido socialista. Além dos contatos estabelecidos 
pelos estudantes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul por meio 
do movimento estudantil, os grupos mineiro e gaúcho – que se en-
gajou na Peleia após a divisão da Nova Proposta – aproximaram-se 

14 Em 1971, com a repressão do regime militar, o POC praticamente desapareceu. 
Parte de seus militantes, já no exílio, reorganizou o partido sob a sigla POC-
Combate.

15 Entrevista de Raul Pont ao autor, realizada em 16 de maio de 2006.
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também por intermédio de alguns de seus militantes que se conhe-
ciam desde meados dos anos 1970, quando tinham estudado juntos 
na Universidade Estadual de Campinas. Os laços pessoais entre 
membros do grupo de Minas e do Rio Grande do Sul, somados à 
base teórica comum entre as duas organizações,16 levaram a Cente-
lha, que aderira aos dissidentes do jornal Movimento, a convidar os 
integrantes da Peleia para participarem da construção do Em Tempo. 
Uma parte dos militantes gaúchos permaneceu no Rio Grande do 
Sul, atuando como representantes do novo jornal, enquanto outros 
se deslocaram para São Paulo, onde começaram a trabalhar no Em 
Tempo com alguns dirigentes do grupo mineiro que já haviam se 
transferido de Minas Gerais para a capital paulista.

Logo de início, a discussão entre os grupos que formaram o 
jornal esteve centrada na elaboração de um programa e na definição 
de regras para representação de cada um deles na frente jornalística . 
Ficou decidido que a representatividade dos grupos seria dada por 
sua participação no Em Tempo, e não em partidos ou organizações 
políticas – até mesmo pela sua variedade dentro do jornal. O pro-
grama aprovado limitou-se às questões táticas, de curto prazo, não 
tratando propriamente da “estratégia socialista ou qualquer outra” 
(Kucinski, 2003, p. 411). Uma vez que este programa básico foi 
resultado do acordo entre os grupos que, naquele momento, parti-

16 Analisando a trajetória dos grupos fundadores da DS, Leal & Karepovs (2007, 
p. 163) afirmaram o seguinte, a respeito da Centelha: “a simpatia pelas for-
mulações de Trótski começou com leituras dos livros de Isaac Deutscher, do 
próprio Trótski, como a História da Revolução Russa, e de Ernest Mandel”. 
No mesmo trecho, em nota, os autores complementam a observação inicial: 

“muitos militantes se aproximaram do trotskismo primeiramente através de 
leituras do próprio Trótski e apenas depois se resolveram pela participação em 
alguma organização. Foi o caso, por exemplo, […] do grupo mineiro que veio 
a fundar a Democracia Socialista” (p. 229).
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cipavam do jornal, foram definidas também algumas regras para, a 
longo prazo e de forma democrática, realizar mudanças programá-
ticas – “necessárias com o desenrolar da conjuntura”.

De acordo com o estatuto aprovado, existiriam duas formas de 
acionistas: A e B. O grupo dos acionistas tipo A seria formado pelos 
trabalhadores, colaboradores e administradores do jornal, caben-
do a eles a indicação de 80% dos membros do Conselho Editorial 
e Administrativo (CEA) do Em Tempo – formado por cerca de 15 
pessoas com mandato de um ano. Os membros do Conselho, por 
sua vez, deveriam nomear a diretoria do jornal e zelar pelo cumpri-
mento da linha editorial definida pelo conjunto dos acionistas, em 
que o grupo A teria ampla maioria. Já o grupo dos acionistas tipo B 
poderia indicar o restante dos membros do CEA e definir, com os 
acionistas tipo A, a linha editorial do Em Tempo. Pelas regras, ha-
veria ainda a possibilidade de um acionista A se converter ao tipo 
B e vice-versa: um colaborador que passasse a trabalhar no jornal, 
por exemplo, poderia tornar-se um acionista A; ao contrário, um 
administrador do Em Tempo que deixasse de cumprir com suas 
obrigações poderia migrar para o grupo dos acionistas B. Nessa 
divisão interna, os militantes trotskistas ficaram com a maioria 
dos votos no grupo dos acionistas A, que tinham o controle sobre 
a frente jornalística, além da participação de alguns de seus mili-
tantes no grupo dos acionistas B.17 A hegemonia dentro do jornal 
permitiu-lhes, então, definir a linha editorial do Em Tempo e sal-
vaguardar-se, democraticamente, das tentativas de aparelhamento 
do jornal por parte das outras organizações políticas.

17 “Os trotskistas controlavam a máquina do jornal e, pelos critérios de acionis-
tas A e B, tinham a maioria” (Entrevista de João Machado citada por Kucinski, 
2003, p. 424, grifo do texto).
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Assim, as divisões internas e a saída de grupos que apoiavam 
o projeto do novo jornal não demoraram a acontecer. Como frente 
jornalística, o Em Tempo abrigou organizações de esquerda com 
concepções teóricas, estratégicas e táticas diferentes. No final da 
década de 1970, em meio às várias possibilidades de avaliação da 
conjuntura, as divergências se acentuaram ainda mais, sobretudo 
em torno da participação no MDB e das formas de combate à dita-
dura militar. A disputa pelo controle do jornal serviu apenas para 
acentuar as divisões que já eram naturais num projeto tão amplo 
como o Em Tempo. Inicialmente, o grupo mineiro, o MEP e os 
antigos militantes da ORM-Polop trazidos pelo Debate tentaram 
aparelhar o jornal, o que acabou afastando, já nos primeiros me-
ses, um dos participantes do grupo histórico do Movimento, que 

“pressentiu a partidarização das discussões” (Kucinski, 2003, p. 406, 
grifo do texto). Ao mesmo tempo, com a chegada do grupo gaúcho 
e o predomínio trotskista sobre o Em Tempo, algumas organizações 
que desde o início participavam das discussões sobre o novo jornal 
sentiram-se marginalizadas, como o MR-8 e o próprio Debate. A 
partir de 1978, com o lançamento da proposta de criação da Frente 
Nacional de Redemocratização (FNR),18 as articulações para a cria-
ção do PT e a vitória do MDB nas eleições, as divisões no Em Tempo 
se polarizaram ainda mais, por conta da avaliação dos grupos que 
continuavam no jornal sobre o impacto desses acontecimentos na 
conjuntura política da época.

Em agosto de 1978, antes mesmo de o jornal completar um ano, 
as organizações políticas que participavam do Em Tempo aprova-

18 Criada em 1978, a Frente Nacional de Redemocratização reuniu forças políti-
cas de oposição que apoiavam a candidatura do general Euler Bentes Monteiro 
à sucessão do presidente Ernesto Geisel.



73

ram um novo programa para o jornal, que substituiu o primeiro, 
em vigor desde outubro de 1977. Nas discussões sobre o documento, 
os grupos que defendiam a FNR quiseram oficializar, na linha edi-
torial do Em Tempo, o apoio do jornal à frente política de combate 
ao regime militar. De outro lado, os grupos trotskistas de Minas 
Gerais e do Rio Grande Sul, que participavam das articulações 
para a formação de um partido à esquerda do MDB, disputaram 
com o restante do jornal o apoio do Em Tempo à formação de 
um partido socialista, que àquela altura ainda não se vinculava 
à proposta petista. Somente com a ampliação dos debates sobre a 
criação do PT e o domínio cada vez maior dos trotskistas sobre o 
jornal é que o Em Tempo passou a defender explicitamente a orga-
nização do Partido dos Trabalhadores. Com essa divisão, o novo 
programa acabou tendo um caráter ambíguo, já que contemplava 
as propostas dos dois blocos. Entretanto, considerando a hegemo-
nia trotskista, a ênfase foi dada à formação do novo partido e o Em 
Tempo passou a se posicionar “claramente a favor do que chama 
‘movimento socialista’” (Kucinski, 2003, p. 423).

Poucas semanas depois, um fato novo aumentaria as divergências 
dentro do jornal: a vitória do MDB nas eleições de novembro, quan-
do o partido conquistou metade das vagas em disputa para o Senado. 
Como foi visto anteriormente, o PCB e PCdoB apoiavam o fortale-
cimento do MDB como frente das oposições e viam no partido uma 
possibilidade real de atuação política na luta pela redemocratização. 
Por sua vez, o próprio partido buscava conquistar o apoio desses gru-
pos para ampliar sua base política, especialmente nos grandes centros 
urbanos, onde até meados daquela década era visto com desconfiança 
por setores que o consideravam pouco combativo (Kinzo, 1988). A 
entrada das organizações de esquerda no MDB, portanto, serviria 
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para mudar a imagem do partido e, conseqüentemente, fortalecê-lo 
nas disputas eleitorais. Já no final de 1978, após as eleições, passou a 
existir dentro da legenda a necessidade de novos quadros que pudes-
sem ampliar sua base social. Ao mesmo tempo, o MDB, em franco 
crescimento desde 1974, oferecia oportunidades de carreira política na 
hierarquia partidária para essas novas lideranças. A necessidade que o 
partido tinha por novos dirigentes e as oportunidades que ele oferecia, 
somadas às próprias mudanças nos grupos de esquerda, que busca-
vam novas formas de atuação política, atraíram para o MDB algumas 
das organizações que participavam do Em Tempo, como o MR-8 e 
a AP-ML. Dentro do jornal, o apoio ao MDB acabou por afastá-las 
ainda mais da maioria trotskista, que defendia a criação de um novo 
partido.

No início de 1979, tanto o MR-8 quanto a AP-ML já conside-
ravam difícil a “co-existência com os trotskistas de Minas Gerais 
e do Rio Grande do Sul” (Kucinski, 2003, p. 424) na frente jor-
nalística. Discordando da linha política adotada pelo Em Tempo e 
com críticas à posição dos grupos mineiro e gaúcho quanto à FNR 
e ao Partido dos Trabalhadores, os militantes do MR-8 e da AP-
ML desligaram-se do jornal em março daquele mesmo ano. Assim, 
o restante do Em Tempo passou a ser formado basicamente por 
aqueles dois grupos – excetuando-se os autonomistas, que tam-
bém apoiavam o PT – e alguns militantes próximos ao trotskismo, 
como os ex-integrantes do POC e do Colina – as duas organiza-
ções surgiram a partir da ORM-Polop, que ainda nos anos 1960 se 
aproximara das formulações de Trotsky em razão das críticas ao 
stalinismo.

Mesmo defendendo a criação do PT, os autonomistas tinham 
uma interpretação oposta a dos trotskistas sobre a relação entre os 
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movimentos sociais e o novo partido.19 Gradualmente marginali-
zados dentro do Em Tempo, os autonomistas decidiram afastar-se 
do jornal em dezembro de 1980, depois que um artigo de Marco 
Aurélio Garcia, membro do grupo, foi vetado por Flávio Andrade, 
editor-chefe e um dos líderes da organização mineira que partici-
para da criação do Em Tempo. Na época, os autonomistas enviaram 
uma carta-renúncia, assinada por Éder Sader, então presidente do 
CEA do jornal, Roberto Rodrigues, Elisabeth Souza Lobo, José Reis, 
Silvio Caccia-Bava e pelo próprio Marco Aurélio Garcia, em que 
apontavam as divergências com os trotskistas em relação ao pro-
grama aprovado em agosto de 1978, criticavam o funcionamento 
interno do Em Tempo e afirmavam haver um processo de “estrei-
tamento e sectarização política de sua linha editorial” (Em Tempo, 
12/1980, p. 31).

De todo modo, a partir de março de 1979, quando o MR-8 e a 
AP-ML saíram do jornal, o Em Tempo esteve engajado oficialmente 
na organização do PT, tal como os trotskistas queriam. Apesar de 
publicar algumas matérias sobre o Partido dos Trabalhadores desde 
1978, quando a proposta fora lançada, somente depois daquele ano, 
com a permanência no jornal dos grupos que apoiavam a criação do 
novo partido e com o crescimento das articulações para a formação 
do PT, é que o Em Tempo passou a acompanhar, passo a passo, o 
processo que levaria a sua fundação, no início de 1980. Além de pu-
blicar entrevistas com os principais líderes sindicais envolvidos na 
criação do partido, em que eram discutidos temas como a definição 

19 O grupo dos autonomistas “entendia a construção de uma relação com os 
movimentos sociais que mantivesse essa autonomia dos movimentos e sua 
capacidade […] de pressão política não atrelada nem instrumentalizada por 
partido, como normalmente acontece” (Entrevista de Silvio Caccia-Bava ao 
autor, realizada em 19 de maio de 2006).
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ideológica e o conteúdo programático da nova legenda e a relação 
com o MDB e as outras propostas partidárias em jogo, o jornal 
também acompanhava as principais reuniões para a discussão da 
proposta, como o Congresso de Lins, em fevereiro daquele ano, e os 
encontros realizados a partir de meados de 1979 entre sindicalistas, 
intelectuais, políticos e líderes de movimentos sociais. Ao mesmo 
tempo, os documentos aprovados também eram reproduzidos pelo 
jornal, como a Tese de Santo André-Lins e a Carta de Princípios do 
partido, ajudando a divulgar ainda mais a proposta petista. 

Ao longo de todo aquele ano, o Em Tempo também publicou 
vários artigos e opiniões de intelectuais, sindicalistas e políticos 

– quase todos emedebistas – que buscavam contribuir para o de-
bate sobre a formação do PT. O apoio do jornal à criação do novo 
partido tornou-se tão explícita, especialmente depois da saída do 
MR-8 e da AP-ML, que os grupos que continuaram no Em Tempo 
chegaram a publicar uma nota, em outubro de 1979, pedindo “a 
todos os núcleos do país que façam chegar até nossa redação o má-
ximo de informações possíveis sobre o andamento das articulações 
do movimento [pró-PT]”, pois o jornal teria “o maior interesse 
em dar divulgação sobre tudo que diga respeito ao andamento do 
movimento” (Em Tempo, 25/10/1979, p. 5). A partir daquele mesmo 
número, o Em Tempo criou uma seção especial, denominada No-
tícias do PT, em que eram divulgadas as principais informações 
sobre o movimento pela criação do Partido dos Trabalhadores. Por 
tudo isso, o Em Tempo consolidou-se entre os jornais alternativos 
da época como uma das principais publicações a apoiar o PT. Pelo 
fato de ter uma circulação bem mais ampla que os demais, sendo 
vendido até mesmo em bancas, ao contrário de outras publicações 
alternativas, que circulavam no âmbito restrito de suas organi-
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zações, o Em Tempo ajudou a divulgar nacionalmente a proposta 
petista e as articulações para a criação do partido.20

Ainda no primeiro semestre de 1979, a Tendência Socialista, 
sobre a qual o grupo gaúcho que participava do Em Tempo tinha 
um controle considerável,21 decidiu sair em bloco do MDB e enga-
jar-se no movimento pela formação da nova legenda. A avaliação 
era a de que, naquela conjuntura, cabia aos socialistas “apostar e 
assumir concretamente a organização do PT”, caracterizado, na 
época, como “um projeto em construção” (Pont, [s.d.], p. 69-70) 
marcado pela heterogeneidade ideológica, pelo espontaneísmo de 
seu lançamento e pela origem estritamente sindical. A decisão de 
abandonar o MDB para trabalhar na construção do Partido dos 
Trabalhadores fundamentou-se na expectativa que os militantes da 
Tendência Socialista tinham sobre o próprio partido: a de que ele 
pudesse desempenhar um papel fundamental na organização inde-
pendente dos trabalhadores. Em primeiro lugar, “o projeto frentista 
de massas”, como a Tendência Socialista classificava o PT, daria 
ao “proletariado brasileiro […] uma oportunidade ímpar para sua 
experiência política autônoma e independente” (Pont, [s.d.], p. 70). 
Além disso, com seu caráter frentista, o PT também poderia abrigar 
em seu interior os diversos agrupamentos de esquerda que existiam 
na época, isolados individualmente em seus trabalhados políticos. 

20 Numa das propagandas feitas pelo jornal, em que os leitores eram convidados 
a se tornarem assinantes, o Em Tempo informava o seguinte: “constate pessoal-
mente: a melhor cobertura do PT e do movimento sindical e operário” (Ver Em 
Tempo, 1o/11/1979, p. 8, grifos meus).

21 Entrevista de Joaquim Soriano ao autor, realizada em 18 de julho de 2006. Além 
do grupo gaúcho, também participavam da Tendência Socialista, ainda que 
em número bastante reduzido, militantes do MEP, que atuava no Rio Grande 
do Sul. Em 1979, quando a Tendência decidiu apoiar a criação do Partido dos 
Trabalhadores, alguns de seus integrantes optaram por permanecer no MDB.
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Nesse contexto é que a Tendência Socialista se comprometia, 
por um lado, a contribuir para a organização do PT junto às ba-
ses dos movimentos sociais e, por outro, evitar que o partido se 
tornasse uma frente de esquerdas onde estivessem presentes as 
organizações de quem os militantes da Tendência eram críticos, 
como o PCB, PCdoB, MR-8 e AP-ML. Em alguns casos, como o 
do PCdoB, as divergências vinham desde a criação na Nova Pro-
posta; em outros, as diferenças haviam sido construídas dentro do 
Em Tempo. Além desses dois compromissos, a Tendência Socia-
lista também se propunha a contactar organizações regionais que 
tivessem o “mesmo tipo de interpretação do Movimento pró-PT” 
para articular, nacionalmente, uma atuação conjunta que pudesse 
contribuir para o próprio desenvolvimento da proposta petista. A 
saída do MDB e o engajamento nas articulações para a criação do 
PT não significaram, por sua vez, o fim da Tendência Socialista sob 
o ponto de vista orgânico. Na época em que optaram por apoiar 
o novo partido, seus militantes avaliaram também que havia, no 
Movimento pró-PT, a necessidade de aprofundar algumas questões, 
o que os levou a concluir que a Tendência precisava ser mantida 
como “um instrumento de ampliação e aglutinação maior de seus 
membros em torno de [um] projeto político estrategicamente mais 
definido que precisará responder às insuficientes definições que, a 
longo prazo, certamente, o PT apresentará” (Pont, [s.d.], p. 72).

Nesse processo de articulação nacional entre os grupos re-
gionais que tinham a mesma interpretação sobre o novo partido, 
o Em Tempo desempenhou um papel fundamental.22 Como visto 
anteriormente, depois de março de 1979, permaneceram no jornal, 

22 “O jornal permitia uma relação com outros grupos semelhantes que sobrevive-
ram à ditadura e buscavam articulação nacional. O projeto do ET [Em Tempo] 
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além dos grupos gaúcho e mineiro, apenas os autonomistas e al-
guns ex-militantes do Colina e do POC. A saída, naquele mês, das 
organizações que discordavam da linha política adotada pelo jornal 

– de apoio à criação do PT – não diminuiu as divergências dentro do 
Em Tempo a respeito do desenvolvimento da proposta petista e da 
relação que o futuro partido deveria ter com os movimentos sociais, 
o que acabou motivando a renúncia dos autonomistas, no final de 
1980. Portanto, naturalmente, os grupos que formavam o jornal pas-
saram a discutir uma possível unificação entre eles através de uma 
organização que pudesse articulá-los nacionalmente. Nessa discus-
são, intensificada no segundo semestre de 1979, pesaram bastante as 
afinidades teóricas com o trotskismo, a avaliação que esses grupos 
faziam da conjuntura política e a proximidade que o Em Tempo lhes 
havia proporcionado – sem considerar os laços pessoais entre seus 
membros e os contatos anteriores estabelecidos ainda movimento 
estudantil.

Os documentos elaborados a partir de meados daquele ano, com 
o objetivo de aprofundar o processo de unificação, foram debatidos 

“no âmbito restrito”23 dos grupos de Minas Gerais e do Rio Grande 
do Sul e também entre os militantes que estavam em São Paulo. No 
caso do POC, apenas uma parte da organização – a que defendera, 
em 1978, o apoio ao MDB – participou das discussões com os de-
mais grupos do Em Tempo. Durante os meses que antecederam as 
eleições daquele ano, os militantes do POC se dividiram quanto ao 
apoio ao partido oficial de oposição: enquanto alguns deles defende-
ram o voto nulo, como forma de protesto contra a ditadura, outros 

era ideal para essa troca de experiências e unificação de lutas” (Entrevista de 
Raul Pont ao autor, realizada em 16 de maio de 2006).

23 Entrevista de Joaquim Soriano ao autor, realizada em 18 de julho de 2006.
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propuseram o voto nos candidatos do MDB. Esses documentos – 
quase sempre redigidos por Carlos Henrique Árabe e João Machado, 
do grupo mineiro, e José Luís Nadai, militante do POC – avaliavam 
a conjuntura política da época, traçavam a perspectiva dos grupos 
envolvidos nos debates e definiam um plano de ação para intervir 
no meio sindical e no Movimento pró-PT, particularmente. As reu-
niões para a discussão dos documentos eram sempre realizadas em 
São Paulo, onde estava, além dos militantes do POC e do Colina, 
grande parte do grupo mineiro que se transferira de Minas Gerais 
para trabalhar no Em Tempo. Nesses encontros, geralmente, era 
Raul Pont quem representava o grupo gaúcho e o próprio Carlos 
Árabe quem respondia pelos militantes mineiros que não haviam 
se mudado para São Paulo, em 1977. Após os debates, eles levavam 
para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais as notícias do processo 
de unificação, repassando aos militantes as decisões definidas nos 
encontros nacionais.

Depois de alguns meses debatendo esses documentos, os 
grupos do Em Tempo realizaram, em dezembro de 1979, num sítio 
próximo à cidade de São Paulo, o congresso que definiu o processo 
de unificação iniciado em meados daquele ano. Utilizando nomes 
frios, ainda pela concepção de trabalho clandestino, pouco mais 
de cem pessoas – a maioria do grupo mineiro – discutiram os 
últimos detalhes sobre a nova organização. O encontro também 
contou com a presença de dois representantes, um português e 
outro colombiano, enviados pelo Secretariado Unificado da iv In-
ternacional, corrente a que a DS se vinculou desde o início, ainda 
que formalmente isso viesse a ocorrer alguns anos mais tarde (Leal 
& Karepovs, 2007). Ao final do congresso, foi eleito um Comitê 
Central da nova organização, batizada de Democracia Socialista, 
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formado pelos principais líderes dos grupos gaúcho e mineiro e por 
um representante do POC. Entre os membros do Comitê, respon-
sável por coordenar as atividades da organização, estavam Aloísio 
Marques, Flávio Andrade, João Machado, José Luiz Nadai, Juarez 
Guimarães, Raul Pont e Virgílio Guimarães. A criação da DS en-
cerrou a fase de militância regional dos grupos que a formaram e 
trouxe para o Brasil as posições da corrente mandelista da iv In-
ternacional, que fundamentariam a visão da Democracia Socialista 
sobre o país e sua relação com o PT ao longo dos anos seguintes.


