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Capítulo 3

ViSão do BraSil

O
s documentos discutidos no segundo semestre de 1979 
pelos fundadores da DS tiveram como base a resolução 
Democracia socialista e ditadura do proletariado, que 
expressava as posições programáticas do Secretariado 

Unificado da iv Internacional. O próprio nome escolhido para a 
nova organização já indicava que os grupos do Em Tempo apoia-
vam as posições da corrente mandelista, consideradas de grande 
importância para interpretar a conjuntura política brasileira do 
final dos anos 1970.1 Na época, o Secretariado Unificado defendia 
a formação de um partido revolucionário que pudesse dirigir os 
movimentos de massas para o socialismo, destacava a importância 
da democracia socialista como forma de opor-se à burocratiza-
ção de experiências como a da União Soviética e acreditava que 
as seções da iv Internacional deveriam trabalhar para que esses 

1 Numa resolução divulgada em 2006, a Democracia Socialista retomou essa 
questão ao afirmar que “a aproximação da DS com a iv Internacional (SU) se 
deu pela combinação de vários fatores. Em primeiro lugar, foi fundamental 
que a iv Internacional tenha aprovado no seu xi Congresso Mundial, em 1979, 
o documento ‘Democracia Socialista e ditadura do proletariado’, recuperando 
uma visão radicalmente democrática da luta pela construção do socialismo” 
(Democracia Socialista, 2006).
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movimentos se orientassem para a construção de uma Internacio-
nal revolucionária de massas que os unificasse mundialmente em 
favor do socialismo.

Numa outra resolução, aprovada em 1985, mas em discus-
são desde 1979, o SU afirmou que “a etapa atual de construção 
da iv Internacional inscreve-se neste processo […] marcado pelo 
surgimento de um largo leque de forças em ruptura, com graus 
diferentes, com o reformismo, o estalinismo ou o populismo na-
cionalista”, observando que “estas correntes que podem adquirir 
uma prática revolucionária a partir de suas experiências próprias 
não se colocam de imediato o problema de um programa para a 
revolução mundial e da reconstrução de uma Internacional re-
volucionária”. Por isso, concluía que “a hora não é nem para uma 
proclamação abstrata de uma Internacional de massas, nem para 
a busca de quaisquer atalhos nesta via. Só estamos no princípio 
das transformações profundas e duráveis no movimento operário” 
(Democracia Socialista, [s.d.]a, grifos meus).

A análise sobre o momento político feita pela corrente mande-
lista aproximava-se bastante da conjuntura brasileira, contribuindo 
para que os grupos fundadores da Democracia Socialista se alinhas-
sem, internacionalmente, ao Secretariado Unificado2 – reforçando 
ainda mais os laços estabelecidos desde o movimento estudantil, 
quando militantes da Peleia e do Centelha se aproximaram das 
formulações de Mandel. As articulações para a criação do PT, por 
exemplo, passaram a ser vistas como um possível embrião do par-
tido revolucionário defendido pelo SU. O apoio à proposta petista, 
por conseguinte, teve exatamente o objetivo de transformá-lo num 

2 Entrevista de Joaquim Soriano ao autor, realizada em 18 de julho de 2006.
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partido que pudesse dirigir os movimentos de massas na implanta-
ção do socialismo. Já a democracia socialista, entendida como uma 
fase transitória entre o capitalismo e o socialismo, era outra questão 
defendida pelo Secretariado Unificado que também se adequava à 
realidade brasileira. Na avaliação daqueles grupos, os marxistas-
revolucionários, como eles mesmos se intitulavam, deveriam lutar 
pela implantação de uma democracia socialista que representasse 
uma alternativa ao regime militar e, ao mesmo tempo, permitisse a 
transição para o socialismo. Por sua vez, o ascenso dos movimentos 
sociais, especialmente o operário, também parecia indicar a validade 
das formulações mandelistas para interpretar a realidade nacional. 
A aproximação entre os grupos do Em Tempo e o SU, portanto, pode 
ser explicada pela avaliação feita pelos fundadores da Democracia 
Socialista de que o posicionamento internacional do Secretariado 
Unificado aplicava-se perfeitamente ao caso brasileiro, fazendo com 
que o programa defendido pela corrente mandelista fosse adotado 
como linha teórica e política da DS.

A resolução na qual os militantes da Democracia Socialista 
pautaram suas discussões, em 1979, iniciava explicando o que era, 
na visão do SU, a ditadura do proletariado.3 O documento partia do 
princípio de que todos os Estados tinham uma natureza de classe, 
ou seja, serviam como instrumento para manter o poder de uma de-
terminada classe, que se tornava ditadora sobre as demais. A partir 
disso, o texto concluía que a democracia burguesa era a ditadura de 

3 A resolução conceituava a ditadura do proletariado como um “mecanismo 
para desarmar e expropriar a classe burguesa e para permitir o exercício do 
poder estatal pela classe operária […] um mecanismo destinado a impedir 
o restabelecimento do poder de Estado burguês ou da propriedade privada 
sobre os meios de produção e a reintrodução da exploração dos trabalhadores 
assalariados pelos capitalistas”.
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uma classe, a burguesa, afirmando ser uma “ilusão” em que se ape-
gavam muitos setores reformistas e centristas da esquerda a idéia de 
que as instituições democrático-burguesas estavam acima da luta 
de classes (Democracia Socialista, 1987). No caso da ditadura 
burguesa, o Estado era utilizado para “manter o poder e a domi-
nação da classe capitalista” e aprofundar a “exploração dos povos 
dos países semi-capitalistas”. Para acabar com a dominação dessa 
minoria sobre a classe operária, o Secretariado Unificado defendia 
a destruição do Estado burguês e de seus instrumentos de repressão, 
responsáveis, em última instância, por manter a ditadura burguesa. 
De acordo com a resolução, era preciso “elevar o nível de consciên-
cia e de organização das massas dos trabalhadores” para destruir o 
Estado burguês e implantar, em seu lugar, a democracia da maioria: 
a ditadura do proletariado. Nesse processo, o partido revolucioná-
rio teria a função de auxiliar os trabalhadores em suas lutas, quando 
eles poderiam alcançar a consciência de classe, e direcioná-los para 
a implantação do socialismo.

O documento afirmava ainda que, sob a ditadura do proleta-
riado, o poder estatal deveria ser exercido por meio de conselhos 
de trabalhadores, e não por meio de instituições da democracia 
burguesa. A proposta era a de que todos os funcionários, juízes, 
dirigentes das milícias operárias e delegados que representassem os 
trabalhadores nas instituições estatais – de onde não seria  excluída 
a classe burguesa – fossem eleitos e tivessem seus mandatos con-
trolados pelos próprios trabalhadores, que exerceriam o poder 
por meio dos conselhos. Portanto, a implantação da ditadura do 
proletariado implicaria uma constante combinação das formas de 
democracia representativa, mas oposta ao modelo parlamentar, e 
direta, exercida pelos conselhos. A resolução também argumentava 
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que o Estado operário, por ser controlado pelos trabalhadores, seria 
o primeiro da “história da humanidade” a defender a maioria da 
população, inaugurando um novo modelo de democracia, voltado 
não para o atendimento das necessidades de uma minoria, como 
no Estado burguês, mas sim para o conjunto da classe trabalhadora . 
A esse novo modelo o documento dava o nome de democracia so-
cialista, justamente porque sua implantação seria possível apenas 
sob a ditadura do proletariado, que, ao destruir o poder burguês, 
implantaria em seu lugar o socialismo. Na ditadura do proletariado, 
para manter o controle sobre o Estado, os trabalhadores precisa-
riam “reprimir violentamente a resistência da classe que perdeu o 
poder político”. Numa crítica direta à União Soviética, nesse ponto, 
o documento destacava a possibilidade de a repressão à burguesia 
evoluir para uma crescente burocratização do Estado operário, e 
não para seu fim – objetivo final da revolução socialista. Por isso, a 
resolução tentava diferenciar a proposta do Secretariado Unificado 
da experiência do socialismo real, afirmando que “nesse caso não se 
trata de um fortalecimento da ditadura do proletariado, mas de sua 
degeneração em direção a formas de Estado burocrático”.

Com relação ao sistema partidário, o texto observava que o 
modelo de democracia socialista proposto pelo SU pressupunha 

“plena liberdade de organizar grupos, tendências e partidos polí-
ticos”. Na resolução, o Secretariado Unificado declarava que essa 
liberdade era precondição para que os trabalhadores pudessem, 
efetivamente, exercer o poder político. Apenas com o direito de a 
classe operária organizar-se livremente é que ela poderia chegar, 

“enquanto classe”, a definir sua posição diante dos “inumeráveis 
problemas táticos, estratégicos e inclusive teóricos […] que implica 
a gigantesca tarefa de construir uma sociedade sem classes”. Ao 
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mesmo tempo, o SU se declarava contrário à “ilusão espontaneísta”, 
segundo a qual todo o processo de organização da classe operária; 
discussão dos problemas táticos, estratégicos e teóricos; destruição 
do Estado burguês; tomada do poder estatal pelos trabalhadores 
e implantação da democracia socialista aconteceria espontanea-
mente, na medida em que os trabalhadores agissem dentro dessa 
perspectiva. A idéia expressa no documento era a de que somente 
com um partido de vanguarda que superasse os desvios do socia-
lismo real, que tivesse como base um programa revolucionário e 
onde atuassem quadros com larga experiência na luta de classes 
formados nesse programa, os movimentos de massas poderiam 
direcionar seus esforços para promover a revolução socialista. Para 
o SU, os partidos políticos refletiam o conflito de classes, podendo, 
inclusive, representar as divergências dentro de uma mesma classe, 
o que exigia a formação de tendências em seu interior. De acordo 
com o documento, até mesmo sob a democracia socialista os par-
tidos políticos – incluindo os burgueses – continuariam a existir, 
desaparecendo apenas quando cessasse a luta de classes, ou seja, 
tão somente quando houvesse uma sociedade sem classes.

O Secretariado Unificado acreditava que “a falta de homo-
geneidade da classe operária, o desenvolvimento desigual da 
consciência de classe em suas distintas camadas, o caráter descon-
tínuo da atividade política e social de muitos de seus componentes” 
tornavam indispensável a organização de uma vanguarda progra-
maticamente mais qualificada que o restante dos trabalhadores 
em um partido revolucionário. A função principal do partido de 
vanguarda seria “dirigir os trabalhadores em seus esforços por 
exercer o poder estatal e construir uma sociedade nova”. Por outro 
lado, a resolução destacava que esse papel perduraria não somente 
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até a destituição da burguesia do poder estatal, mas por todo o 
período da democracia socialista até a definitiva instauração de 
uma sociedade sem classes. Durante o período de transição entre o 
capitalismo e o socialismo – a ditadura do proletariado –, o partido 
revolucionário deveria criar as condições mais favoráveis possíveis 
para o pleno exercício do poder pelos trabalhadores. Neste sentido 
é que o Secretariado Unificado defendia alguns princípios nor-
teadores para o partido de vanguarda: democracia interna, com 
direito à organização de tendências em seu interior; estabelecimen-
to de vínculos profundos com a classe trabalhadora; supressão dos 
privilégios materiais dos dirigentes partidários; nenhum tipo de 
monopólio sobre as atividades político-culturais; separação entre 
o partido e o Estado e integração à Internacional Comunista.

Os grupos fundadores da Democracia Socialista se identifica-
ram com muitas das propostas do Secretariado Unificado expressas 
nessa resolução. Questões como a valorização da experiência de luta 
dos trabalhadores, a necessidade de uma democracia operária que 
ampliasse as liberdades democráticas para a maioria da população 
e a defesa de um partido revolucionário de vanguarda que pudesse 
coordenar os movimentos de massas, para eles, eram totalmente 
aplicáveis à realidade brasileira. A própria conjuntura política do 
final dos anos 1970 – marcada pelo processo de abertura, pelo as-
censo dos movimentos sociais e pelas articulações para formação 
de novos partidos – parecia indicar que a interpretação do SU a res-
peito da revolução socialista era mesmo a mais correta para analisar 
os principais acontecimentos da época. Por isso, os documentos 
discutidos ao longo do segundo semestre de 1979 pelos grupos do 
Em Tempo – três deles serão apresentados a seguir – tiveram como 
referência as concepções programáticas do Secretariado Unificado, 
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o que foi reforçado pelos vínculos anteriores entre seus militantes e 
a corrente mandelista da iv Internacional.

O primeiro e um dos mais importantes documentos debatidos 
na época foi o Ousadia na estruturação de uma organização política 
de caráter nacional, na formação de uma frente da esquerda revo-
lucionária, em impulsionar o PT (Democracia Socialista, 1979a). 
Nele, foram discutidos os principais pontos de convergência entre 
os grupos que articulavam sua unificação nacional e definidas as 
diretrizes políticas que balizariam o programa da futura organiza-
ção. Os fundadores da DS defendiam a idéia de que não havia uma 
liderança revolucionária capaz de direcionar para o socialismo os 
movimentos de massas que haviam reaparecido na cena política na-
cional na segunda metade daquela década, o que trazia a necessidade 
urgente de uma direção revolucionária para atuar como vanguarda 
política desses movimentos. De um lado, afirmavam que, naquela 
conjuntura, a carência dessa direção seria extrema, ainda mais pela 

“fraqueza da esquerda marxista-revolucionária” (Democracia So-
cialista, 1979a). De outro, ressaltavam que o momento político 
abria enormes possibilidades: a participação nos debates sobre a 
criação do PT, por exemplo. Assim, mesmo reconhecendo a impor-
tância das mobilizações na região do ABC paulista, dos avanços no 
processo de abertura, da indefinição dos vários projetos políticos 
em jogo e da formação da frente operária, como caracterizavam o 
Partido dos Trabalhadores, os grupos do Em Tempo acreditavam 
que uma das tarefas mais urgentes dos marxistas-revolucionários 
era “constituir uma direção […] capaz de impedir que se perca o 
potencial da conjuntura”. A direção revolucionária das massas, por 
sua vez, deveria atuar em três níveis, segundo eles: na frente política 
dos trabalhadores, que seria o PT; na frente classista de esquerda, 
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que deveria formar, dentro do partido, uma corrente revolucioná-
ria; e na própria organização política nacional que pretendiam criar 
a partir de sua unificação.4 

No documento, o PT, a corrente revolucionária e a nova organi-
zação eram tratados como projetos indissociáveis e necessários para 
o sucesso um do outro. Para os fundadores da Democracia Socialista, 
a ausência dessa corrente no interior do partido, cujo papel seria o de 

“fazer avançar a luta de classes”, poderia limitar as potencialidades 
da legenda e até mesmo dificultar sua criação. Isso porque, na épo-
ca, algumas lideranças políticas e organizações de esquerda, como 
o PCB, tentavam atrair os principais dirigentes petistas para seu 
próprio projeto político. Contudo, as divisões no movimento sindi-
cal e o apoio recebido pelo PT de setores da esquerda, intelectuais, 
políticos da oposição e até mesmo da Igreja Católica terminariam 
por viabilizar sua fundação, a despeito da inexistência da corrente 
revolucionária. O sucesso da corrente, segundo o documento, estaria 
vinculado à participação, em seu interior, da organização trotskista 
que pretendiam criar, sob risco de ela ser “inevitavelmente capenga” 
e com “possibilidades de atuação do ponto de vista revolucionário 
muito reduzidas”. Já a organização deveria, necessariamente, atuar 
dentro do PT, onde se encontravam “as lideranças mais expressivas 
do movimento operário atual”, de acordo com o texto. Muito embo-
ra a DS contasse com quadros bastante qualificados sob o ponto de 
vista intelectual e também político, todas essas considerações eram 
incompatíveis com seu reduzido número de integrantes e limitada 
base social de seus grupos fundadores, restritos ao movimento es-
tudantil e a alguns contatos com as oposições metalúrgicas de São 

4 O documento afirmava, expressamente, que a nova organização deveria ser 
trotskista.
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Paulo e Belo Horizonte, com as quais os militantes vindos do POC e 
da O. mineira mantinham boas relações.5

Na avaliação daqueles grupos, o caráter trotskista da nova 
organização era uma necessidade frente à crise da esquerda mun-
dial e a seus reflexos no Brasil. Segundo eles, internacionalmente, 
a crise se caracterizava pelo fracasso do stalinismo, do maoísmo e 
das experiências guerrilheiras, fazendo com que setores da esquer-
da revolucionária questionassem a própria história do movimento 
comunista. A nova organização, portanto, precisaria distanciar-se 
das experiências anteriores, adotando o trotskismo como sua orien-
tação teórica e política. No caso brasileiro, as especificidades da 
conjuntura política faziam com que a crise da esquerda mundial se 
manifestasse de modo particular. Conforme o documento, a parti-
cipação dos grupos políticos de esquerda nas frentes de oposição à 
ditadura e a ênfase dada por eles ao processo de redemocratização 
levaram a uma situação em que nem mesmo a emergência do mo-
vimento operário poderia “reforçar a esquerda rapidamente”, o que 
exigia a intervenção política dos marxistas-revolucionários. 

Os grupos que discutiram o documento criticavam a atua-
ção das organizações de esquerda da época e não acreditavam em 
sua capacidade de constituir uma liderança política que pudesse 
direcionar os movimentos de massas para o socialismo. Sobre o 
PCB e PCdoB, por exemplo, consideravam faltar-lhes “perspecti-
vas revolucionárias”. Quanto à AP-ML, que segundo o documento 
teve “uma evolução das mais lastimáveis”, não havia “esperança 
em que desempenhasse um papel na constituição do partido re-
volucionário”, sobretudo pela “sua fluidez organizativa, pela sua 

5 A unificação com a ORT e o CLTB, no início dos anos 1980, ampliaria um 
pouco a base da DS no movimento operariado.
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heterogeneidade”. Já com relação ao MR-8, apesar de reconhece-
rem que “chegou a desempenhar um papel positivo na crítica às 
tendências doutrinaristas que ganharam força na esquerda por 
volta de 1974 e 1975”, os fundadores da DS afirmavam que a partir 
de meados daquela década a organização se “degringolou”, evo-
luindo para alianças com setores da direita, especialmente depois 
das eleições de 1978.6 Por fim, o documento também criticava o 
Partido Comunista Revolucionário (PCR),7 destacando que ele 
havia se “aproximado da linha oportunista” que caracterizava as 
outras organizações. Até mesmo a atuação de agrupamentos pró-
ximos ao trotskismo era censurada: o MEP, por exemplo, era visto 

“com reservas”; a Convergência Socialista era caracterizada por 
seus “métodos oportunistas”, que exigiam “tomar certa distância”; 
a Libelu, por sua vez, tinha uma seriedade “discutível”.

Em síntese, tudo isso trazia para o primeiro plano, na avalia-
ção daqueles grupos, a necessidade de se unificarem nacionalmente 
em torno de uma nova organização que, atuando na corrente revo-
lucionária do PT, pudesse desempenhar o papel de vanguarda dos 
movimentos de massas, num momento político importante que 
contrastava com a fraqueza da esquerda marxista-revolucionária 
brasileira. “O quadro da esquerda é muito pobre, e somos por isso 
mesmo obrigados a assumir um papel central na constituição de 
uma organização política de caráter nacional, marxista-revolu-
cionária” – avaliavam, superestimando sua real força política. De 

6 No caso da AP-ML e do MR-8, as críticas se dirigiam “ao apelo para uma 
política de unidade da classe operária e de seus aliados”, pelo primeiro, e ao 

“combate à atuação das oposições sindicais, a defesa de uma unidade acrítica 
com os pelegos, o privilegiamento da atuação dentro da estrutura sindical 
oficial”, pelo segundo.

7 Dissidência do PCdoB fundada na segunda metade dos anos 1960.
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acordo com o documento, para construir a organização política e 
a corrente revolucionária dentro do PT, seria preciso identificar as 

“forças da esquerda proletária” que poderiam fortalecer esses proje-
tos e com os quais os grupos do Em Tempo poderiam desenvolver 
algum trabalho em conjunto.

Por isso, foram definidos quatro princípios para ajudá-los 
a identificar essas forças. Em primeiro lugar, elas deveriam pre-
zar pela independência política e ideológica da classe operária e 
pela autonomia do movimento popular em relação ao Estado, à 
ideologia burguesa e aos “aparelhos burocratizados”.8 Ao mesmo 
tempo, precisavam apoiar a democracia no movimento de massas 

– especialmente a sua auto-organização – e defender a perspectiva 
antiburocrática desses movimentos. Em terceiro lugar, as forças da 
esquerda proletária deveriam buscar a unidade da classe e de seus 
aliados, assim como apoiar uma atuação classista que não fosse 
sectária. Por fim, deveriam defender a implantação do socialismo 
clássico – não-burocrático – e serem críticas das experiências de 

“construção do socialismo que se degeneraram”, como no caso 
da União Soviética e da China. Esse último princípio excluiu do 
conjunto das forças proletárias os grupos identificados com o sta-
linismo e o maoísmo, como o PCB, AP-ML, MR-8, PCR e PCdoB, 
restando apenas as organizações próximas ao trotskismo, como o 
MEP, Convergência e OSI, que apesar de também serem critica-
das por sua atuação tinham afinidades teóricas e políticas com os 

8 Um desses aparelhos burocratizados era a estrutura oficial dos sindicatos. A 
crítica contida no documento revelava a proximidade das propostas dos fun-
dadores da DS com as posições dos sindicalistas autênticos e das oposições 
sindicais. Da mesma forma, o segundo princípio também expressava essa 
proximidade da futura organização trotskista com o novo sindicalismo e as 
oposições.
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grupos fundadores da DS.9 Outras organizações, como o CLTB e 
a ORT, ao contrário, aparentemente preenchiam todos esses prin-
cípios, de modo que o processo de unificação com a Democracia 
Socialista ocorreu sem maiores divergências.

A questão do trotskismo ganhou bastante espaço no debate 
que culminou na criação da DS. Ainda que em sua origem, como 
visto anteriormente, seus fundadores tivessem se aproximado das 
formulações de Trotsky, havia entre eles militantes envolvidos no 
processo de unificação nacional “que conheceram algumas experiên-
cias da iv [Internacional] e não tiveram uma boa impressão”.10 Na 
avaliação desses militantes, “era melhor fazer uma discussão mais 
ampla” sobre o trotskismo antes de adotá-lo como linha teórica e 
política oficial da nova organização. O debate sobre a “definição 
da natureza” da organização que pretendiam criar foi expresso, no 
documento, da seguinte maneira: ou se optava pelo trotskismo – e 
conseqüentemente pela iv Internacional – ou por qualquer outra 
definição política de esquerda, ainda que “menos precisa”.11 O prin-
cipal argumento utilizado em favor do trotskismo foi a inversão, 
mundial e também no Brasil, do desgaste e do isolamento dos gru-
pos trotskistas. Até meados da década de 1960, o trotskismo fora 
malvisto pelo conjunto da esquerda brasileira, tanto pela estreiteza 

9 O próprio documento já ressaltava esse ponto: “mesmo se definirmos prin-
cípios para identificar os [grupos] que seriam forças da esquerda proletária, 
temos de concluir que podemos contar com muito pouco”.

10 Entrevista de Joaquim Soriano ao autor, realizada em 9 de maio de 2006. Ape-
sar dessa divergência, a perspectiva de que apenas uma organização trotskista 
poderia constituir a direção revolucionária e o apoio do Secretariado Unifi-
cado à criação do PT – cuja proposta era defendida pelos grupos fundadores 
da DS – foi fundamental para a adoção do trotskismo como linha teórica e 
política da Democracia Socialista.

11 O documento concluía que “o correto é a primeira opção”.
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de sua atuação quanto pelas críticas à linha política do PCB, então 
o maior partido de esquerda do país. Isso ajuda a explicar, em parte, 
por que alguns grupos próximos às formulações de Trotsky – como 
a ORM-Polop – não se reconheciam como trotskistas. Entretanto, 
as transformações no interior do próprio trotskismo, as inúmeras 
divisões no PCB e o fracasso da experiência armada – da qual os 
trotskistas não participaram, com exceção de uma parte do POC12 

– mudaram sua relação com o restante da esquerda brasileira, 
dando-lhe um lugar de relativo destaque no processo de abertura 
política, especialmente pelo apoio ao Partido dos Trabalhadores 
(Leal & Karepovs, 2007). Por isso a declaração dos grupos do Em 
Tempo de que já passara “a época em que grande parte das forças 
revolucionárias eram-lhe hostis, e que uma definição pelo trotskis-
mo poderia estreitar demais o campo”.

Sobre a questão da unidade entre os fundadores da DS, o texto 
afirmava que havia “princípios comuns” entre esses grupos, sobretu-
do em relação às idéias de Trotsky. Por outro lado, existiam também 
argumentos contrários à unificação nacional, ambos minimizados 
pelo documento: o primeiro deles era o de que a criação da Demo-
cracia Socialista poderia ser uma “precipitação que deixe gente de 
fora desnecessariamente”; o outro argumento se fundamentava na 
avaliação de alguns militantes de que a “força [dos grupos do Em 
Tempo] é muito pouca” para uma unificação nacional e a formação 
de uma direção revolucionária. Com relação ao primeiro ponto, o 
texto afirmava que “nossa unidade facilitará uma futura fusão ou 
integração, e não o contrário”; quanto ao segundo, ressaltava que 
o importante “não é saber se após a unificação seremos grandes 

12 Sobre a relação entre o trotskismo e a luta armada, ver Ridenti (1997).
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ou pequenos, mas saber se esta unificação nos permitirá avançar, 
elevar a qualidade do nosso trabalho ou não”. Ainda com relação a 
esse argumento, o documento lembrava que o único impedimento 
à unificação “pelo lado da fraqueza” seria a inexistência de con-
dições materiais e políticas para formar uma direção nacional da 
organização e mantê-la em pleno funcionamento, o que não se apli-
cava aos grupos fundadores da DS. De um lado, porque o controle 
sobre o Em Tempo preenchia o requisito material; de outro, porque 
a experiência acumulada nos anos anteriores – seja no movimento  
estudantil, por meio da Peleia e da Centelha, seja nos trabalhos 
clandestinos desenvolvidos ainda na década de 1960 no POC e no 
Colina – garantia a condição política necessária à unificação.

Outro documento discutido no segundo semestre de 1979 foi 
o Elementos de análise da conjuntura e tática (Democracia Socia-
lista, 1979b), em que os grupos do Em Tempo se detiveram mais 
especificamente na análise do movimento operário, retomando 
alguns pontos do primeiro texto. Partindo da avaliação de que o 
movimento operário estava “no centro da vida política brasileira”, 
o início do documento trazia um balanço negativo de sua história. 
Segundo o texto, entre 1964 e 1978, período marcado pela forte repres-
são da ditadura a qualquer forma de mobilização, a classe operária 

“esteve quase silenciosa” e sua luta “não ia além da chamada ‘resistên-
cia’”, o que trazia a impressão de que a vida política nacional girava 
em torno da relação governos militares/oposições liberal-burguesas 
ou – “quando muito” – da radicalidade do movimento estudantil. 
Até mesmo em 1978, ano em que foram iniciadas as mobilizações 
operárias que marcaram a cena política brasileira no final daquela 
década, a maior parte das características do período inaugurado com 
o golpe de 1964 permaneceram sem maiores alterações. Na avaliação 
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dos fundadores da DS, 1978 “ainda foi marcado por uma enorme 
presença dos temas institucionais”, especialmente por conta das elei-
ções parlamentares de novembro, que, de acordo com o documento, 

“deram o tom mesmo para uma grande parte da até pouco [tempo] 
auto-denominada ‘esquerda revolucionária’”. A ruptura definitiva 
com o quadro político da época aconteceria apenas no ano seguinte, 
em função da ameaça trazida pelo movimento operário ao projeto 
de abertura do regime militar.

Assim, o documento concluía, por um lado, que a luta contra a 
ditadura só poderia ser levada adiante por esse setor, tendo em vista 
sua combatividade, e, por outro, que era impossível, naquela con-
juntura, separar as tarefas democráticas da perspectiva socialista. A 
afirmação de que a luta pela democracia deveria ser combinada com 
a implantação do socialismo expressava com clareza os princípios 
da teoria da revolução permanente. A avaliação de que o prognós-
tico feito por Trotsky nos anos 1930 estava tendo uma “confirmação 
brilhante” no Brasil da década de 1970 fundamentava-se na utili-
zação mecânica da teoria apresentada em A revolução permanente. 
Ao aplicar as idéias de Trotsky no caso brasileiro, o documento 
afirmava que as reivindicações das massas, por não terem como ser 

“absorvidas no sistema atual”, forçariam a ruptura em direção ao 
socialismo. A ausência de uma direção revolucionária que pudesse 
auxiliar os movimentos sociais nesse processo era um dos princi-
pais entraves à implantação do socialismo, de acordo com o texto, 
reiterando a posição expressa no documento anterior.

A grande debilidade desses movimentos, na opinião dos 
fundadores da DS, não era propriamente a presença, ou não, da 
esquerda nas mobilizações, mas o fato de que ela “não dirige o 
movimento”. Essa debilidade se manifestava mais claramente, se-
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gundo o documento, na falta de um programa revolucionário que 
pudesse guiar os militantes das várias organizações que existiam 
na época. A avaliação a respeito da esquerda – indicada já no 
primeiro texto – era a de que ela passava por uma “crise profun-
da” que a incapacitava de adotar uma posição revolucionária na 
conjuntura política do final dos anos 1970, considerada extrema-
mente favorável. Tudo isso criava uma “grande contradição” que 
os grupos do Em Tempo buscavam resolver: de um lado, havia um 
movimento operário em plena ascensão, com um nível de cons-
ciência de classe cada vez maior, mas que contrastava com o fato 
de não existir, de outro, uma direção revolucionária que pudesse 
canalizar o potencial das mobilizações em favor do socialismo. 

Apesar da debilidade da esquerda brasileira, acreditava-se 
que a tendência da luta de classes era a de uma “radicalização 
progressiva”, o que tornaria ainda mais necessária a intervenção 
dos marxistas-revolucionários. Considerando que a crise eco-
nômica13 não seria superada sem uma “grande derrota da classe 
operária” e que não havia nenhuma força política capaz de “con-
trolar o movimento operário a curto prazo”, os fundadores da DS 
acreditavam que o desfecho da conjuntura política seria o enfren-
tamento entre o regime e os operários. O embate poderia levar à 
derrota militar e ao surgimento de uma situação revolucionária 
que possibilitasse a implantação do socialismo ou à derrota do 
movimento operário e consolidação do processo conservador, 
autoritário e repressivo de redemocratização. Com base nessa in-
terpretação da conjuntura, o texto concluía que a “questão-chave” 
era formar uma direção para o movimento operário: “se constrói 

13 Ver Capítulo 5.
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uma direção revolucionária, será capaz de enfrentar a burguesia e 
vencer. Em caso contrário, a derrota é certa”, afirmava.

A formação do PT era vista como uma alternativa importante 
que poderia contribuir para criar essa direção revolucionária. As 
possibilidades oferecidas pela conjuntura apenas reforçavam a ava-
liação de que os marxistas-revolucionários deveriam engajar-se no 
movimento pela criação do novo partido para constituir essa lide-
rança da classe operária, aproveitando as oportunidades de atuação 
oferecidas pelo momento político. Por isso, o documento afirma-
va não existir qualquer “possibilidade de construir uma direção 
revolucionária para a classe operária brasileira a tempo de ter um 
papel nos próximos embates fora desse movimento [pró-PT]”. Ao 
mesmo tempo, os fundadores da DS tinham críticas com relação 
ao movimento pró-PT, considerado “fortemente cupulista”, pelo 
fato de sua liderança ser quase totalmente formada por sindicalistas, 
e “ambíguo quanto ao seu caráter”, por conta da participação de 
alguns dirigentes considerados pelegos nos debates sobre a criação 
da legenda. Nem mesmo Lula era poupado das críticas do docu-
mento, que qualificava sua postura como “vacilante”. Ainda assim, 
reconheciam a viabilidade de o PT transformar-se no partido revo-
lucionário que dirigiria os movimentos de massas na implantação 
do socialismo.

O documento também definia os eixos principais de intervenção 
da Democracia Socialista, cuja “tarefa central” seria a de lutar “pela 
organização independente da classe operária, pela independência de 
classe”. O primeiro deles era a defesa de um sindicalismo revolucioná-
rio que viabilizasse a realização das propostas das oposições sindicais, 
como a organização dos trabalhadores pela base, a democratização da 
estrutura sindical e a independência com relação ao Estado – questões 
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que se aproximavam da resolução do SU apresentada no início. Ao 
valorizar a própria experiência dos operários como forma de a classe 
assimilar o programa das oposições, o documento afirmava que as 
greves deveriam ser utilizadas como a principal tática de mobiliza-
ção operária. Por outro lado, destacava também a importância de os 
marxistas-revolucionários não abandonarem os trabalhos no interior 
dos sindicatos oficiais, uma vez que muitos deles, mesmo sendo dirigi-
dos por sindicalistas tidos como pelegos, ainda eram “uma referência 
básica para o conjunto da classe”. Com relação ao combate à estrutura 
oficial, o documento se posicionava contra o “abandono da luta den-
tro dos sindicatos oficiais” e a “defesa de um sindicalismo ‘paralelo’”. 
Esse posicionamento aproximou os fundadores da DS de alguns diri-
gentes autênticos – como Lula –, críticos dos setores mais radicais das 
oposições, que defendiam, junto ao combate à estrutura dos sindica-
tos, algumas práticas consideradas paralelistas, como a formação de 
comissões de fábrica não-subordinadas à direção sindical.14

O segundo eixo de atuação indicado pelo texto era o apoio à 
criação do PT, considerado um instrumento importante para a orga-
nização dos trabalhadores. Na avaliação dos grupos que formariam 
a Democracia Socialista, essa era a única maneira, naquela conjun-
tura, de trabalhar pela unidade da classe operária, desenvolver sua 
consciência política, acelerar a construção do partido revolucionário 
e garantir aos marxistas-revolucionários certa influência nos movi-

14 Em 1978, o documento final aprovado pelo iii Congresso do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, dirigido por Lula, 
reconhecia que, no processo de democratização da estrutura sindical, as co-
missões de fábrica tinham “um papel de grande relevância como organização 
de vanguarda do verdadeiro sindicalismo”. Por outro lado, afirmava que “não 
podemos correr o risco de que as comissões de empresa representem qualquer 
tipo de sindicalismo paralelo que comprometa nosso ideal de unidade” (Cita-
do por Rodrigues, 1991, p. 151).
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mentos de massas. Para que o PT pudesse cumprir o papel esperado, 
o partido deveria reunir três características básicas: em primeiro 
lugar, ter um programa e uma composição classistas, adotar a pers-
pectiva socialista e defender um governo dos trabalhadores; além 
disso, adotar métodos de atuação classistas para ser um instrumento 
de mobilização, e não um partido voltado prioritariamente para o 
trabalho parlamentar; e, por último, ter uma estrutura democrática, 
com o controle da base sobre a direção partidária e direito à formação 
de tendências em seu interior. 

Em outubro de 1979, pouco depois de terem elaborado esse do-
cumento, os fundadores da DS participaram do primeiro encontro 
nacional do Movimento pró-PT, quando foi aprovada sua Plata-
forma Política. Naquela reunião, questões como a adoção de uma 
perspectiva socialista e o apoio a um governo dos trabalhadores 
foram amplamente debatidas pelos intelectuais, sindicalistas e orga-
nizações de esquerda que apoiavam a criação do PT e discutiam os 
termos do documento que seria aprovado. O texto final aceito pela 
maior parte das lideranças presentes ao encontro divergiu bastante 
das características que, segundo os grupos do Em Tempo, o partido 
deveria ter para cumprir o papel que esperavam dele. A perspectiva 
socialista, por exemplo, não foi incluída no documento pelo fato 
de alguns participantes do encontro terem considerado a proposta 
precipitada. Já a questão do governo dos trabalhadores, defendida  
no texto aprovado, foi aceita apenas por expressar o conteúdo clas-
sista do novo partido. Longe de reconhecer que o PT adotaria essa 
tática para a implantação do socialismo, em cuja perspectiva ele 
nem mesmo se colocava, a inclusão da proposta de um governo dos 
trabalhadores no documento final foi um elemento de consenso 
entre os diversos grupos que participaram do encontro. 
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A respeito do segundo eixo, o documento também analisava a 
relação entre as propostas de criação do PT e de uma Frente Única 
Operária com a construção do partido revolucionário. O Partido 
dos Trabalhadores era classificado como frentista, por causa da 
participação, em seu interior, de diversas organizações de esquerda, 
intelectuais e sindicalistas, o que lhe dava um “papel muito mais 
estratégico” na construção do partido revolucionário.15 Aberto à 
participação dos marxistas-revolucionários e de outros setores, o 
PT tornava possível “um rápido crescimento” da futura organiza-
ção trotskista, uma vez que, em contato com outros agrupamentos 
e militantes do partido, os grupos do Em Tempo poderiam con-
quistar apoios para suas teses. Na avaliação deles, os “métodos 
oportunistas ou golpistas” deveriam ser evitados para ganhar a 
confiança dos “militantes mais avançados politicamente do PT”. Os 
marxistas-revolucionários deveriam ser os melhores militantes do 
partido e seus mais decididos construtores, sem sobrepor os inte-
resses particulares aos do PT, mas travando a “luta política interna” 
a fim de direcioná-lo para posições revolucionárias.

O terceiro eixo de intervenção era o combate ao regime mili-
tar e a luta pelo restabelecimento das liberdades democráticas, por 
meio da convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte livre , 
soberana e democrática. Além de contribuir para a “destruição radi-
cal” da ditadura, essa medida também serviria como oportunidade 

15 A Democracia Socialista logo abandonaria essa posição, passando a carac-
terizar o PT como um partido, e não uma frente. Ainda assim, a política de 
aproximação junto a outros grupos que também apoiavam a proposta petis-
ta permaneceu inalterada, tendo em vista que ela era parte da estratégia da 
DS para formar uma corrente revolucionária no interior do partido. Mesmo 
durante o período em que caracterizou o PT como uma frente política, a De-
mocracia Socialista manteve-se distante das concepções frentistas do PCB e 
PCdoB, ambas abertas à participação de setores considerados burgueses.
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para evidenciar as limitações da democracia burguesa, propagan-
dear a alternativa socialista, defender uma constituição socialista, 
propor um programa de reivindicações transitórias –  seguindo o 
modelo clássico do trotskismo – e lutar por um governo dos tra-
balhadores.16 Quanto à participação na Assembléia Constituinte, o 
documento afirmava que o Congresso Nacional deveria ser utiliza-
do para fins revolucionários, isto é, para “desmascarar o seu caráter 
de farsa, expor a natureza do domínio burguês, ajudar as massas 
a romperem com as instituições burguesas e abandonarem suas 
ilusões”, cumprindo seu papel de combate ao regime militar e de 
viabilização do socialismo. Nesse ponto, algumas organizações de 
esquerda eram mais uma vez criticadas por apoiarem setores do 
MDB e políticos envolvidos nas discussões sobre o partido popular, 
em vez de defenderem a utilização do Congresso Nacional para 
ações revolucionárias.

Em sua última parte, o documento definia a luta pela democra-
cia como o princípio básico de atuação da DS. Retomando alguns 
pontos discutidos na resolução Democracia socialista e ditadura do 
proletariado (Democracia Socialista, 1987), o texto afirmava que 
era fundamental “incentivar a experiência pela classe operária das 
formas de democracia direta, de exercício do poder”. No meio sindi-
cal, as comissões de fábrica tinham o apoio dos grupos do Em Tempo 

16 Com relação ao governo dos trabalhadores, o documento esclarecia que “seu 
caráter ainda é basicamente propagandístico, ainda não tem uma viabilidade 
imediata. Mas já não é uma propaganda que atinja apenas a vanguarda mais 
esclarecida da classe; depois do repetido choque dos trabalhadores com o 
poder do Estado, depois de tantas demonstrações do vínculo profundo do 
Estado com os patrões, a consigna de Governo dos Trabalhadores tem condi-
ções de atingir a amplas massas”. A partir de meados de 1983, a DS passaria a 
defender o governo dos trabalhadores como uma proposta realizável a curto 
prazo, e não apenas como propaganda política.
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justamente por proporcionarem aos trabalhadores essa experiência. 
No meio político, a defesa de uma Assembléia Constituinte com a 
participação dos marxistas-revolucionários também se aproximava 
da proposta de exercício do poder pela classe operária. De todo modo, 
o documento ressaltava que o importante era “desfazer as ilusões 
diante do parlamento burguês” e “resgatar o entendimento da dita-
dura do proletariado e do socialismo como uma extensão dos direitos 
democráticos da massa”.

Por último, no documento Herança do marxismo revolucioná-
rio (Democracia Socialista, 1979c), bem menor que os anteriores 
e onde fizeram mais uma reflexão política do que propriamente 
uma análise da conjuntura da época, os grupos fundadores da 
Democracia Socialista ressaltaram a atualidade da teoria marxista, 
destacando sua importância no processo de formação do partido re-
volucionário. No início do documento afirmavam que o marxismo 

“vem se desenvolvendo contínua e progressivamente”, credenciando-
se como ponto de partida teórico e político para dirigir o movimento 
operário. Apesar de a maior parte das questões fundamentais da 
teoria ter sido trabalhada por Marx ainda no século XIX, o texto 
ressaltava que fora com Lênin, Trotsky e outros marxistas – que 

“deram contribuições importantes, embora de menor envergadura 
e sistematicidade” – que o marxismo se desenvolveu não apenas 
como um modelo explicativo, mas também como uma espécie de 
manual para a ação revolucionária. 

Lênin era elogiado por ter conseguido levar a teoria marxista 
“a uma outra etapa”, com suas análises inovadoras e o aprofunda-
mento de alguns conceitos lançados por Marx. De acordo com o 
documento, sua percepção sobre a atualidade da revolução, o desen-
volvimento da teoria da organização revolucionária, a elaboração 
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de um conceito mais preciso de ditadura do proletariado, a impor-
tância dada ao internacionalismo revolucionário na implantação 
do socialismo e a idéia de revolução como um processo mundial 
tinham sido suas principais contribuições nesse sentido. 

Ao lado dele, Trotsky também era elogiado por ter desenvolvi-
do melhor alguns pontos do leninismo, contribuindo especialmente 
para a formulação das teorias da revolução permanente – considerada 
pelo documento como “mais precisa que a teoria de Lênin a respeito 
da revolução russa de 1917” – e da degeneração dos Estados operários. 
Por isso, o texto concluía que “do mesmo modo que o marxismo pas-
sa necessariamente por Lênin, o leninismo passa por Trotski”. Ao se 
colocarem na perspectiva do trotskismo, os grupos do Em Tempo, na 
prática, reivindicavam a herança do marxismo-revolucionário, que, 
segundo eles, fora abandonada por expressivos setores da esquerda 
mundial e brasileira, em particular.

Logo, a Internacional trotskista era considerada a organização 
mundial que mais havia recuperado a herança marxista-revolucio-
nária. Com sua teoria sobre o papel e o funcionamento do partido 
revolucionário, a caracterização que fazia sobre o Estado operá-
rio e o processo de transição e o desenvolvimento do conceito de 
democracia socialista, a existência da iv Internacional tornava 

“impossível desenvolver qualquer tática sem partir do Programa 
de Transição” formulado por Trotsky, avaliavam. Por outro lado, 
mesmo afirmando que o marxismo passava pelo leninismo e este 
pelas formulações de Trotsky, o documento lembrava que não se 
podia ter uma “concepção ingênua” a respeito da união das cor-
rentes trotskistas da iv Internacional. O Corqui, representado no 
Brasil pela OSI, e a Fração Bolchevique, corrente morenista à qual se 
vinculava o PST, eram criticados no texto por terem rompido com 
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algumas questões fundamentais para o trotskismo, como a defesa 
do centralismo democrático e da democracia socialista.

Os fundadores da DS encerravam o documento afirmando 
existirem duas razões principais para reivindicarem a herança da 
teoria marxista na construção do partido revolucionário. Tendo em 
vista que o objetivo maior do partido – “tomar o poder e continuar 
a cumprir seu papel na construção do socialismo” – inscrevia-se 
num processo a longo prazo, os grupos do Em Tempo considera-
vam que a unidade na ação era um dos pontos fundamentais a ser 
perseguido. Assim, mesmo reconhecendo que “pode (e deve) haver 
divergências” na construção do partido revolucionário, segundo 
eles, a teoria marxista proporcionaria a unidade interna tida como 

“básica se não se pretende construir uma organização para rachar 
logo em seguida”. Por outro lado, assumir o marxismo-revolucio-
nário era reconhecer que seus princípios “são básicos para uma 
atuação política, todos são atuais”. Seria impossível, sob esse ponto 
de vista, trabalhar em conjunto com outras organizações políticas 
que tivessem interpretações divergentes com relação ao que era 
centralismo democrático e à importância da democracia socialista, 
por exemplo.

Em resumo, todos esses documentos indicaram a visão dos 
grupos que formariam a Democracia Socialista sobre a conjuntura 
da época e as possibilidades de atuação que ela oferecia. Fundamen-
tados na teoria trotskista e no programa do Secretariado Unificado, 
esses grupos trouxeram para o Brasil os esquemas analíticos da 
corrente mandelista da iv Internacional, interpretando a realida-
de brasileira à luz das posições do SU. Com o desenvolvimento do 
Movimento pró-PT, a DS logo mudaria algumas teses apresenta-
das em 1979, como a caracterização do Partido dos Trabalhadores 
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como frente política, reformulando e aprofundando, em função 
do desenrolar da própria conjuntura, parte das questões discuti-
das nesses três documentos. De qualquer forma, a maioria das 
propostas formuladas pelos grupos do Em Tempo, como o apoio 
à convocação da Assembléia Constituinte e à regulamentação do 
direito de tendências, continuaria a ser defendida pela Democracia 
Socialista no decorrer da década de 1980, pautando sua atuação 
dentro do partido naquele período.


