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Capítulo 4

conStruir o Partido reVolucionário

C
om exceção do PCB, PCdoB e MR-8, no início de 1980, 
quase todas as outras organizações da esquerda brasileira 
participavam das articulações para a criação do Partido 
dos Trabalhadores. Entre elas, porém, havia diferenças 

quanto ao caráter atribuído ao PT e ao papel que ele poderia desem-
penhar a curto, médio e longo prazo. O posicionamento assumido 
por essas organizações diante do partido variou bastante conforme 
a avaliação de cada uma sobre os rumos do movimento que dera 
origem ao PT e sobre a conjuntura da época, que abria diferentes 
possibilidades de intervenção política. A vinculação teórica desses 
grupos, cujos esquemas interpretativos levavam a posições diver-
gentes, só acentuou as diferenças em torno do perfil da legenda e 
do papel a ser desempenhado por ela. Ao mesmo tempo, a ditadura 
militar colocava na ordem do dia uma profunda discussão sobre 
as tarefas táticas, a curto prazo, e sua eficácia para a derrubada do 
regime instalado em 1964.

O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR),1 por 
exemplo, diante da heterogeneidade da base social petista, que 

1 Dissidência do PCB fundada em janeiro de 1968.
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comportava intelectuais, sindicalistas, militantes ligados à Igreja 
Católica, lideranças de movimentos populares e agrupamentos de 
esquerda, via o PT como um movimento tático de frente ampla 
popular contra a ditadura (Keck, 1991). O MEP, por outro lado, 
acreditava que o peso político dos sindicalistas autênticos dentro da 
legenda dava ao PT um caráter muito mais de frente política operária 
que propriamente popular, mas, de qualquer forma, sem possibili-
dades de transformar-se num partido revolucionário. Apesar das 
diferenças, as duas interpretações convergiam para uma concepção 
do PT como frente tática, de existência momentânea, que poderia 
desempenhar um papel importante na conjuntura da época, espe-
cialmente para o fim da ditadura militar. Outros agrupamentos de 
esquerda, como a AP-ML e o Ala Vermelha, com algumas pequenas 
variações, também defendiam a idéia do PT como uma organização 
estritamente tática que fosse expressão, no plano institucional, dos 
movimentos sociais (Berbel, 1991).

Já entre os trotskistas, a perspectiva revolucionária favoreceu 
uma interpretação muito particular do processo de construção 
do PT. Em linhas gerais, tanto a DS quanto a Convergência Socia-
lista e a OSI defendiam um partido classista, com um programa 
socialista, que fosse um canal de expressão política para todos os 
setores explorados pelo capitalismo. Ao mesmo tempo, pressiona-
vam o partido para que ele adotasse a palavra de ordem em favor 
do governo dos trabalhadores e se posicionasse pela defesa de uma 
Assembléia Constituinte livre, soberana e democrática. As três 
organizações consideravam o PT como um partido, negando seu 
possível caráter frentista, inserido num processo de construção que 
poderia levá-lo a ser um partido revolucionário. Nesse processo, os 
trotskistas se colocavam como pólo revolucionário dentro do PT, 
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cuja função seria a de buscar a hegemonia no interior da legenda, 
alcançando sua direção, para inscrevê-la, ainda que a longo prazo, 
numa perspectiva revolucionária (Leal & Karepovs, 2007).

A transformação do PT – a longo prazo – num partido revolu-
cionário deu margem a interpretações diferentes entre os trotskistas 
sobre os rumos desse processo. Em meados de 1980, por exemplo, a 
Convergência Socialista já considerava ter havido desvios na cons-
trução do PT em relação à sua proposta original, especialmente no 
que dizia respeito à concepção de partido político expressa no Pro-
grama petista, que o definia como sendo de “massa, amplo e aberto, 
baseado nos trabalhadores da cidade e do campo” (Partido dos 
Trabalhadores, 1980a). Na época, acreditando haver uma contra-
dição entre a direção do partido e seu Programa e o movimento que 
dera origem ao PT, a Convergência defendeu uma volta às origens 

“para que o PT seja de fato ‘um partido sem patrões’ e que lute ‘por 
um governo dos trabalhadores’” (Citado por Leal & Karepovs, 
2007, p. 174). A DS, ao contrário, negava a existência de desvios na 
proposta petista e atribuía as mudanças programáticas ao processo 
natural de construção do partido revolucionário, como afirma-
ra num dos documentos discutidos em 1979: “O caminho para a   
construção do PT, para que ele assimile o programa revolucionário, 
será sem dúvida não apenas longo, mas tortuoso” (Democracia 
Socialista, 1981, p. 29), ressaltara, na época. Ao mesmo tempo, 
a Democracia Socialista também criticava as organizações que, 
assim como a Convergência, concluíam “prematuramente que o 
PT se degenerou”, afirmando que “a regra básica a adotar é uma 
extrema prudência nesta caracterização”. Ao longo dos anos 1980, 
essas diferenças pautariam a relação do partido com os trotskistas, 
que assumiriam uma posição radical, como no caso da OSI e da 
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Convergência, ou de aproximação com outros setores do PT, como 
ocorreu com a Democracia Socialista.

Apesar dos pontos de vista em comum com a OSI e a Convergên-
cia quanto ao caráter do PT e ao papel que ele poderia desempenhar 
publicamente, a DS sempre buscou se diferenciar dessas organiza-
ções. “Não consideramos que temos nenhuma proximidade especial 
com estas organizações, apesar de muitas referências programáticas 
formais comuns” (Democracia Socialista, [s.d.]b, p. 28, grifo do 
texto). Internacionalmente, a Democracia Socialista divergia das 
correntes da iv Internacional representadas no Brasil pela OSI e 
pela Convergência, especialmente na caracterização das revoluções 
cubana e nicaragüense. Na opinião da DS, as posições assumidas 
pela Quarta Internacional-Centro Internacional de Reconstrução 
(QI-CIR) e pela Liga Internacional dos Trabalhadores (LIT) – de 
quem a OSI e a Convergência Socialista eram a seção brasileira, res-
pectivamente2 – “se afastaram muito das posições fundamentais da 
iv Internacional”. Internamente, a DS acusava a OSI de combinar 

“traços de oportunismo, como o combate a todas as organizações de 
esquerda que participam do PT, com posições sectárias” e a Conver-
gência de se definir pela construção do Partido dos Trabalhadores 

2 Até 1979, a Convergência Socialista vinculou-se à Fração Bolchevique da iv 
Internacional, liderada por Nahuel Moreno. No ano seguinte, com os antigos 
militantes do Corqui, dirigidos por Pierre Lambert, e a Tendência Leninista-
Trotskista, representada por Cristiam Nemo, a corrente morenista criou a 
Quarta Internacional-Comitê Internacional (QI-CI). Em 1981, diante das diver-
gências quanto à eleição de François Mitterrand para presidente da França, a 
QI-CI dividiu-se. A partir dessa cisão, o grupo liderado por Moreno criou a Liga 
Internacional dos Trabalhadores, representada no Brasil pela Convergência. Os 
seguidores de Lambert, por sua vez, criaram a QI-CIR, representada no país 
pela OSI. Vale destacar que durante o breve período em que conviveram juntas 
sob a QI-CI, a OSI e a Convergência Socialista chegaram a discutir sua unifica-
ção, processo que foi interrompido pelo racha internacional (Silva, [s.d.]).
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priorizando “uma ‘atuação em faixa própria’”. De todo modo, apesar 
das divergências públicas entre a Democracia Socialista, de um lado, 
e a OSI e Convergência, de outro, as diferenças entre os trotskistas 
brasileiros pareceram estar ligadas muito mais à vinculação inter-
nacional de cada grupo e ao modo como se relacionavam com o PT 
que propriamente a uma visão particular sobre o perfil da legenda e 
o papel a ser desempenhado por ela.3

No início de 1980, a Democracia Socialista concebia o PT como 
um partido operário de massas que poderia adotar um programa 
revolucionário e, assim, transformar-se no partido que conduziria 
os trabalhadores na revolução socialista. A interpretação da DS, 
portanto, era a de que o PT ainda era uma legenda em construção, 
cujos rumos seriam disputados pelos vários setores que o apoiavam. 
Nesse processo, o “problema chave”, assinalou, “é o de saber traba-
lhar dentro do PT, saber que política defender no PT, saber como 
contribuir para o seu avanço” (Democracia Socialista, 1981, p. 7). 
Por não acreditar que o país estava numa conjuntura revolucionária 
na época, a DS não defendia a adoção, de imediato, de um progra-
ma revolucionário por parte do PT, como fazia a Convergência, por 
exemplo. Ao mesmo tempo, afirmava que “não é incorreto lutar 
para que [o partido] assuma certos elementos deste programa”, sen-
do que, entre eles, um dos mais importantes eram as reivindicações 
transitórias – proposta de inspiração claramente trotskista.

3 Na mesma época, dentro do PT, existia também um pequeno grupo trotskista, 
dissidência da OSI, chamado de Organização Quarta Internacional (OQI), 
que editava o jornal Causa Operária, nome pelo qual o grupo passou a ser 
conhecido. Na avaliação da DS, a OQI “aprofundou todos os traços sectários 
que ‘O Trabalho’ [jornal pertencente à OSI] tinha” (Democracia Socialista, 
[s.d.]b, p. 28). Nos anos 1990, depois de ser expulsa do PT, a OQI fundou o 
Partido da Causa Operária (PCO). Para mais detalhes, ver Silva (2001).
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Segundo a Democracia Socialista, essas reivindicações seriam 
fundamentais para “conduzir as massas na direção do socialismo, para 
ajudá-las a compreender que o socialismo é necessário”. Isso porque, 
com a crise da economia brasileira, que se estenderia por toda aquela 
década, em tese, não havia meios para atender às demandas dos tra-
balhadores. A assimilação do socialismo como único sistema capaz 
de incorporar o conjunto da classe de trabalhadores, portanto, seria 
facilitada pela pressão do partido para que as reivindicações transitó-
rias fossem atendidas. A derrubada da ditadura, nesse caso, deveria 
ser articulada com a implantação do socialismo, num caminho em 
que o partido revolucionário desempenharia um papel fundamental. 
Por isso a determinação da DS em trabalhar no interior do PT para 
que ele efetivamente assumisse como tarefa tática o combate ao regi-
me militar e tivesse como objetivo estratégico a construção de uma 
sociedade socialista.

Na época, a DS acreditava que o partido deveria manter seu 
caráter de massas e classista enquanto o programa revolucionário 
fosse incorporado e desenvolvido por uma organização que deveria 
atuar dentro do PT, a fim de que ele o assumisse posteriormen-
te. “Nossa política atual não é a de transformar abruptamente o 
PT num partido revolucionário; esta seria uma política inviável, 
estreita , e nos levaria a um processo de sectarização”, afirmou. 

“Nosso horizonte hoje é mais modesto: que o PT se mantenha um 
partido claramente classista, e que lute contra a ditadura militar 
e a exploração capitalista” (Democracia Socialista, 1981, p. 26). 
Como já visto, a Democracia Socialista acreditava ser uma das 
únicas forças políticas capaz de desempenhar esse papel, visão que, 
de certo modo, acabaria por ser reafirmada diante das atitudes ra-
dicais da OSI, da Convergência e da Causa Operária com relação 
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ao PT e sua liderança e das interpretações frentistas que as demais 
organizações de esquerda tinham a respeito do partido.

Desde o início, a participação de grupos de esquerda dentro 
do PT sempre suscitou muitas preocupações entre suas principais 
lideranças, especialmente quanto à postura dos trotskistas diante 
do partido. Em janeiro de 1980, Lula já evidenciara esse problema 
ao declarar que “alguns grupelhos tentaram fechar as portas do 
partido e atrapalhar sua formação” (Citado por Keck, 1991, p. 114). 
Nesse ponto, a DS parece ter sido uma das raras, se não a única, 
 exceções, considerando que, longe de assumir uma prática parale-
lista, sempre defendeu a construção do PT como partido político, 
trabalhando para que suas propostas fossem incorporadas pelo 
conjunto da legenda ao mesmo tempo em que buscava uma aproxi-
mação com suas principais lideranças.

Nos meses seguintes à declaração de Lula, os atritos entre o 
PT e a esquerda organizada petista se agravariam ainda mais pela 
adesão de novos parlamentares vindos do PMDB e pelas disputas 
em torno do manifesto que deveria ser aprovado na reunião na-
cional, marcada para fevereiro. Até o início daquele ano, os únicos 
parlamentares filiados ao partido eram os deputados federais Edson 
Khair e José Eudes, do Rio de Janeiro; Antonio Carlos de Oliveira, 
do Mato Grosso do Sul; Ademar Santillo, de Goiás; e o senador Hen-
rique Santillo, também de Goiás. Em janeiro de 1980, porém, o PT 
engrossou sua base parlamentar em mais seis deputados, todos de 
São Paulo: Geraldo Siqueira, ligado ao movimento estudantil; Irma 
Passoni, fundadora do Movimento pelo Custo de Vida e próxima 
às organizações católicas paulistanas; Sérgio Santos, apoiado por 
movimentos sociais urbanos da capital; Marco Aurélio Ribeiro, que 
prestara serviços de assessoria jurídica à população carente; João 
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Batista Breda, homossexual declarado e com apoio de movimentos 
sociais de classe média; e Airton Soares, que participara ativamente 
da Campanha pela Anistia. A disputa pela direção do PMDB paulis-
ta motivara o desligamento desses parlamentares do partido – onde 
se sentiram “marginalizados da liderança” (Keck, 1991, p. 100) – e a 
adesão ao PT, naquele mês.4

Salvo algumas poucas exceções, como o deputado Geraldo 
Siqueira, ligado à AP-ML, boa parte dos parlamentares egressos do 
PMDB criticavam a postura adotada pelos grupos de esquerda no 
processo de construção do PT. Airton Soares, por exemplo, acusava-
os de “dificultarem a organização do partido por fazerem caso de 
pequenos detalhes em questões de menor importância” (Keck, 1991, 
p. 115). Ao longo de todo o mês de fevereiro, foram realizadas várias 
reuniões envolvendo sindicalistas e parlamentares para discutir a 
questão da dupla militância, como era tratada, na época, a partici-
pação em organizações de esquerda e no PT. No dia 22, após uma 
reunião da Comissão Nacional Provisória para debater o assunto, 
Lula voltou à questão mais uma vez ao declarar que “todos os que 
entrarem no PT precisam deixar de ser ‘partidinhos’ para ajudar na 
formação de uma partido de massa, esquecendo propostas inviáveis” 
(Citado por Keck, 1991, p. 115-116). Nas semanas seguintes, novos en-
contros realizados no escritório de Airton Soares, reunindo líderes 
sindicais, parlamentares e intelectuais, discutiram formas de evitar 
que na Reunião Nacional da legenda, marcada para abril, fossem de-
batidos os problemas envolvendo a atuação da esquerda organizada 
no interior do PT.

4 No caso de Geraldo Siqueira, sua adesão ao partido foi motivada também pelo 
racha na seção paulista da AP-ML, que se dividiu entre a permanência no 
PMDB e o apoio ao PT.
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Naquele mês, quando o partido realizou seu congresso de 
fundação, as divergências entre os sindicalistas, parlamentares e 
os grupos de esquerda apareceram de maneira evidente. De modo 
geral, os sindicalistas estavam preocupados com a formação de 
um partido que pudesse expressar seus interesses mais imediatos, 
como a reposição das perdas salariais e o fim da Lei de Greve, por 
exemplo. Já os parlamentares defendiam a integração do PT no 
sistema político-partidário, enfatizando muito mais sua atividade 
parlamentar, natural para eles, que propriamente sua função de 
mobilizar a sociedade. Os agrupamentos de esquerda, pelo contrá-
rio, ressaltavam o papel que o PT poderia desempenhar, a curto 
prazo, na organização dos trabalhadores e no combate à ditadura.

Realizado em São Paulo, no dia 10 de fevereiro, o congresso de 
fundação do partido contou com a presença de aproximadamente 
750 lideranças de todo o país (Meneguello, 1989). No encontro, 
além da decisão de manter os membros da Comissão Nacional Pro-
visória – eleita em outubro de 1979 – como titulares da Comissão 
Diretora Nacional Provisória até a Reunião Nacional, o partido tam-
bém discutiu e aprovou seu Manifesto. O anteprojeto do documento 
já havia sido apresentado pela direção do PT na primeira semana de 
janeiro para ser analisado pelos militantes do partido.5 Na época, 
além do Manifesto, também estavam em discussão o Estatuto, o 
Regimento Interno e o Programa, que viriam a ser aprovados em 
junho. A DS, particularmente, temia que o PT se burocratizasse 
ao longo de seu processo de legalização, especialmente pelas exi-
gências formais da nova Lopp, que conservava “as mesmas bases 
da lei anterior” (Em Tempo, 24/1/1980, p. 4), na avaliação do grupo. 

5 Para o anteprojeto do Manifesto, ver Em Tempo (10/1/1980, p. 6).
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Na época, a Democracia Socialista ressaltou que o partido deveria 
“atentar para que seus Estatutos – subordinados à legislação parti-
dária – não venham obstaculizar suas pretensões programáticas de 
um partido voltado para o fortalecimento e o respeito das decisões 
da base e de independência ao parlamento burguês”, bandeiras que 
a DS defendia desde sua fundação (Democracia Socialista, 1981, 
p. 29).

As críticas de alguns grupos de esquerda ao texto original do 
Manifesto, acusado de ser um “projeto pequeno-burguês” (Veja, 
27/2/1980, p. 12), e as modificações no anteprojeto deixaram setores 
do partido bastante insatisfeitos, em particular os parlamentares. 
Ao final do congresso, Airton Soares chegou a declarar que o evento  
ficara marcado por seu “caráter antidemocrático, imposto por gru-
pelhos organizados”. Mesmo negando a existência de qualquer 
problema entre o partido e a esquerda organizada e acusando a 
grande imprensa de fazer “uma ofensiva classista contra o PT” (Em 
Tempo, 21/2/1980, p. 1-2), a DS reconheceu que, apesar do debate 
“por vezes acalorado e exaltado, mas sempre fraternal”, ocorreram 
“algumas manifestações isoladas de sectarismo político”. De toda 
forma, a Democracia Socialista considerou que as alterações no 
texto original tinham sido importantes para corrigir “algumas 
imprecisões de conteúdo e estilo do documento” e evidenciar “de 
modo mais nítido o caráter classista do partido”.6

6 O termo classista, neste caso, foi usado pela DS de maneira bem ampla para 
designar os “setores explorados pelo capitalismo”, como dizia o próprio Mani-
festo. Esses setores incluíam os “operários industriais, assalariados do comércio 
e dos serviços, funcionários públicos, moradores da periferia, trabalhadores 
autônomos, camponeses, trabalhadores rurais, mulheres, negros, estudantes, 
índios e outros setores explorados”. Uma parte da esquerda organizada do PT, 
entretanto, avaliou negativamente o documento final, por entender que um 
partido classista deveria ser composto fundamentalmente por operários.
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Comparado ao anteprojeto apresentado em janeiro, o Manifesto 
realmente sofrera poucas mas profundas alterações em seu conte-
údo, reconhecendo o PT como um partido de massas e fechado à 
participação de setores burgueses. A palavra povo, por exemplo, foi 
substituída no texto final pelos termos explorados pelo capitalismo, 
massas trabalhadoras e povo trabalhador. Já as palavras ricos e pobres 
foram trocadas, respectivamente, por exploradores e explorados. Da 
mesma forma, as defesas de um “Judiciário independente” e de um 

“Parlamento livre”, presentes na proposta lançada em janeiro, foram 
suprimidas do texto final. Em seu lugar, o partido manteve apenas 
o “compromisso com a democracia plena e exercida diretamente 
pelas massas” (Partido dos Trabalhadores, 1980b). “Neste sen-
tido”, dizia o Manifesto, o PT “proclama que sua participação em 
eleições e suas atividades parlamentares se subordinarão ao objetivo 
de organizar as massas exploradas e suas lutas”. Este trecho, parti-
cularmente, foi saudado pelos grupos de esquerda como uma vitória 
que indiscutivelmente expressava o papel que o partido se propunha 
a desempenhar.

De fevereiro a junho, os trabalhos de organização do PT foram 
parcialmente interrompidos por causa das greves daquele ano, que 
afastou importantes dirigentes sindicais das atividades partidárias.7 
Ao longo desse período, as articulações para a formação do PT se 
resumiram basicamente ao processo de filiação e formação de nú-
cleos e à realização de encontros regionais, que, além de discutirem 
o anteprojeto do Programa petista,8 apresentado no congresso de 
fevereiro, também deveriam eleger seus delegados para a Reunião 
Nacional, adiada para junho em função das greves. Do Rio Grande 

7 Sobre a greve de 1980, ver Antunes (1992).
8 Para o anteprojeto do Programa, ver Em Tempo (10/1/1980, p. 7).



120

do Sul, reduto político dos militantes da Democracia Socialista, veio 
a proposta que mais claramente expressou a visão da DS a respeito 
da conjuntura da época, do caráter que o PT deveria assumir e do 
papel que ele poderia exercer junto aos trabalhadores.

Realizado na primeira semana de abril, o encontro gaúcho 
aprovou, por 33 votos a 5, a proposta encaminhada pelo Núcleo dos 
Professores de Porto Alegre, ligado a Raul Pont, membro do Comi-
tê Central da Democracia Socialista. O texto, que derrotou o projeto 
apresentado pelo MEP, dizia que 

se o regime autoritário for substituído por uma demo-

cracia formal e parlamentar, fruto de um acordo entre 

as elites dominantes […] tal regime nascerá débil e des-

comprometido com a solução dos problemas que afligem 

o nosso povo, e pronto será derrubado e substituído por 

novas formas autoritárias de dominação (Em Tempo, 

17/4/1980, p. 4-5).

A partir dessa avaliação, os gaúchos defendiam o apoio ex-
plícito do PT a “um governo dos trabalhadores verdadeiramente 
democrático […] que assegurará a maior liberdade entre todos os 
que já existiram em nosso país”. Ao mesmo tempo, propunham 
que o partido tivesse como objetivo estratégico a luta por uma 

“sociedade socialista e democrática”, o que exigia, por sua vez, a de-
mocratização da própria estrutura partidária. Neste sentido é que 
os militantes do Rio Grande do Sul defendiam o “direito das mino-
rias expressarem seu ponto de vista” e a regulamentação do “direito 
da formação de tendências e frações”. Por último, o texto afirmava 
que o PT deveria estar aberto a “todas as camadas assalariadas do 
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país”, definindo-se como um “partido das massas populares” que 
abrigaria, junto aos operários, outras categorias profissionais, como 
bancários, professores, funcionários públicos, comerciários e pe-
quenos agricultores.

Pouco antes da Reunião Nacional, a Democracia Socialista 
destacou algumas divergências que, na avaliação dos seus militantes, 
precisavam ser debatidas a fundo no evento. Entre elas, estavam a 
inclusão da proposta de um governo dos trabalhadores no Programa 
do partido; a definição do caráter do PT; a relação entre os núcleos 
e as comissões municipais, estaduais e nacional; o papel dos parla-
mentares na legenda; os caminhos para a legalização da legenda; e 
a melhor maneira de expressar a posição do PT contra a ditadura. 
Em linhas gerais, a posição da DS foi de apoio à construção de um 
partido de massas e classista que defendesse a formação de um go-
verno dos trabalhadores e cuja estrutura interna fosse pautada pela 
democracia, de modo que a base, constituída pelos núcleos, tives-
se controle sobre as demais instâncias partidárias. A Democracia 
Socialista ressaltava que o PT deveria ser fundamentalmente extra-
parlamentar e enfatizar muito mais o trabalho de organização dos 
trabalhadores que as atividades político-institucionais, que por sua 
vez deveriam ser utilizadas para fins revolucionários, de denúncias 
contra o regime. Além disso, a DS acreditava que o processo de lega-
lização do partido deveria estar associado ao próprio trabalho junto 
a suas bases.

Realizada em São Paulo, com a participação de pouco mais 
de 300 delegados, a Reunião Nacional do PT elegeu a nova direção 
do partido, com mandato até agosto de 1981, e aprovou seu Progra-
ma, em discussão desde o congresso de fevereiro. A disputa pelo 
comando do partido aconteceu em chapa única, com uma compo-
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sição resultante da aliança entre sindicalistas que apoiavam Lula e 
militantes de esquerda ligados a José Ibrahim, líder do movimento 
grevista de 1968 em Osasco (Keck, 1991).9 Mesmo manifestando 
apoio à nova liderança petista, a DS criticou com veemência os 
métodos utilizados para a formação da chapa, cuja composição foi 
atribuída pela Democracia Socialista a “exaustivos conchavos” que 
excluíram “da instância máxima de direção do PT companheiros 
que desde o primeiro momento vêm lutando pela construção do 
nosso partido” (Em Tempo, 3/6/1980, p. 7). Mostrando não estar 
aberto ao diálogo com a esquerda organizada, Lula imediatamente  
respondeu às críticas feitas pela DS, afirmando não aceitar “de 
jeito algum que pessoas que não são trabalhadores venham aqui 
me dizer que esta chapa seja casuística”. “Pois não será com falsos 
trabalhadores, confortavelmente instalados em suas casas, sob a luz 
de cabeceira lendo livros de Marx e Lênin; não é assim que iremos 
construir o partido que os trabalhadores necessitam”, completou 
(Em Tempo, 3/6/1980, p. 7).

Com relação ao Programa, o documento aprovado foi 
bastante  genérico e superficial, sem nenhum termo que pudesse 
excluir qualquer um dos grupos que apoiavam a construção do 
partido. Palavras como socialismo e governo dos trabalhadores não 
foram citadas sequer uma vez ao longo do texto. Nele, o PT não se 
definia como “um partido marxista, cristão, revolucionário, social-
democrata, reformista, marcadamente sindical ou continuador da 
atividade parlamentarista de oposição” (Berbel, 1991, p. 128), o 

9 A chapa teve como membros efetivos Antonio Carlos de Oliveira, Apolônio 
de Carvalho, Freitas Diniz, Jacó Bittar, Joaquim Arnaldo, José Ibrahim, Lula, 
Luiz Soares Dulci, Manoel da Conceição, Olívio Dutra e Wanderly Farias de 
Souza.
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que permitiu, de certa forma, acomodar politicamente quase todos 
seus grupos internos, na medida em que cada um deles sentiu-se 
contemplado com o conteúdo do Programa. Para os que defendiam 
o PT como um partido revolucionário, como no caso da DS, a 
confusão programática era perfeitamente compreensível.10 Os que 
queriam construir o PT como uma frente de esquerda fechada à 
burguesia também foram atendidos pelo documento, que vetava 
sua participação. Já os setores que defendiam a estruturação da 
legenda como uma frente tática de combate à ditadura militar “en-
contravam no programa definido pelo encontro a expressão de sua 
proposta” (Berbel, 1991, p. 128).

Para a Democracia Socialista, a Reunião Nacional refletiu a di-
visão existente dentro do partido. De um lado, os que defendiam a 
aprovação de um programa que retomasse as questões apresentadas 
nos documentos anteriores e expressasse o caráter independente do 
PT, sua luta por um governo dos trabalhadores e contra a explora-
ção capitalista. De outro, os setores que apoiavam a elaboração de 
um documento mais amplo e menos preciso, por acreditarem que 
o PT era uma frente tática ou por temerem a legalização do partido. 
Porém, mesmo afirmando que o Programa era “consideravelmente 
mais diluído, menos preciso quanto ao seu conteúdo de classe, que 
a Carta de Princípios do 1o de maio, ou mesmo que o Manifesto 
aprovado em fevereiro” (Em Tempo, 3/6/1980, p. 6), segundo a DS, o 
documento não definia o PT como um partido policlassista. Dessa 
forma, apesar das críticas ao texto, de modo geral, a Democracia 
Socialista avaliou positivamente os encaminhamentos da Reunião 
Nacional, por acreditar que

10 Na época, a DS declarou que o documento era “bastante razoável frente ao 
estágio de construção do partido” (Em Tempo, 11/6/1981, p. 4).
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o PT continua sendo caracterizado como um partido, e 

um partido dos trabalhadores, construído a partir de suas 

lutas, e que além de se enfrentar hoje contra a ditadura luta 

por “uma alternativa de governo para os trabalhadores e 

oprimidos”, que “avança nos rumos de uma sociedade 

sem exploradores e explorados” (Em Tempo, 3/6/1980, p. 6, 

grifo do texto).

Aprovado o Programa, os meses seguintes foram dedicados 
exclusivamente à discussão do Estatuto e do Regimento Interno 
do partido e à formação de seus diretórios estaduais e munici-
pais, como exigia a lei. Por meio do Em Tempo, a DS participou 
ativamente de todo esse processo, defendendo algumas posições 
que o PT deveria adotar, na opinião da Democracia Socialista, e 
divulgando notícias sobre as articulações regionais e locais. Em 
julho, por exemplo, a DS chegou a publicar o modelo de ata para 
as reuniões municipais exigidas pelo TSE, indicando também to-
dos os procedimentos que deveriam ser adotados nos encontros, 
como a convocação, inscrição e eleição de chapas e a homologação 
dos resultados (Em Tempo, 19/6/1980, p. 4). No final de outubro, 
a Comissão Diretora Nacional Provisória apresentou todos os 
documentos especificados na Lopp para a concessão do registro 
provisório, aprovado pelo TSE no início de dezembro. Na época, 
o PT já contava com seis deputados federais, dez deputados esta-
duais, cerca de 50 vereadores e praticamente 70 mil filiados em 
todo o país (Veja, 29/10/1980).

Da Reunião Nacional, em junho, até meados de 1981, além de 
defender insistentemente a construção do PT como um partido po-
lítico fundamentado em seus núcleos de base, por diversas vezes a 
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DS manifestou sua opinião favorável à convocação de uma Assem-
bléia Nacional Constituinte. Partindo da avaliação de que o regime 
estava enfraquecido diante do ascenso dos movimentos sociais, dos 
resultados da reforma partidária e da crise econômica, a Democra-
cia Socialista acreditava que a Constituinte seria uma alternativa à 
ditadura militar, ao mesmo tempo em que poderia servir de espa-
ço para defesa dos interesses dos trabalhadores, particularmente 
quanto à melhoria de sua qualidade de vida. Segundo a DS, a luta 
pelo fim do regime e a favor da Constituinte “são questões que não 
estão separadas e que precisam de uma resposta firme e unitária do 
conjunto das oposições” (Em Tempo, 19/6/1980, p. 6). O PT, nesse 
caso, além de ser um canal de expressão política, teria um papel 
fundamental na mobilização dos trabalhadores. Ao lado dessa vi-
são estratégica do partido, a proposta da DS reforçava também seu 
caráter tático de combate à ditadura.

Assim como na teoria trotskista, pela qual as reivindicações 
transitórias funcionariam como uma ponte entre as necessidades 
imediatas dos trabalhadores e a revolução socialista, a DS acreditava 
que o apoio à convocação de uma Assembléia Constituinte também 
teria esse caráter de ligação entre “os problemas atuais vividos pelos 
trabalhadores e o povo e a construção da sociedade socialista” (Em 
Tempo, 1/10/1981, p. 17). A Constituinte, no caso, era uma das propos-
tas do programa de reivindicações transitórias defendido pela DS, 
cujo papel seria o de “fazer avançar uma situação de crise como a 
que o Brasil se encontra atualmente em direção a uma outra onde os 
conflitos se coloquem de modo mais aberto e claro e onde os traba-
lhadores tenham então condições de disputar o poder propriamente” 
(Em Tempo, 15/10/1981, p. 3). Para a Democracia Socialista, a convo-
cação da Constituinte seria a melhor maneira de derrotar o regime 
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no estágio de consciência em que estavam os trabalhadores e iniciar 
um “processo de luta que abra espaço para uma nova situação”, isto 
é, para uma sociedade socialista.

A visão da DS, porém, não era compartilhada pela maioria do 
partido, que temia uma Constituinte conciliadora se convocada 
ainda sob o governo Figueiredo. No Plano de Ação aprovado na 
Reunião Nacional, por exemplo, não constava nenhum item relati-
vo à convocação de uma Assembléia Constituinte. Na época, a DS 
atribuíra o fato à “insuficiente preparação do debate” e à atuação, 
durante o encontro, de grupos de esquerda que, “sob o manto do 
doutrinarismo”, consideravam a defesa da Constituinte “uma ban-
deira da burguesia” (Em Tempo, 19/6/1980, p. 7). De modo geral, no 
interior do PT, os críticos à proposta da DS afirmavam que a con-
vocação da Assembléia seria viável somente com a participação de 
setores ligados à ditadura; que a burguesia capitalizaria a luta pela 
Constituinte; que sem a total liberdade partidária sua realização 
não seria efetivamente democrática; que a proposta não mobilizaria 
os trabalhadores, ao contrário de suas lutas específicas e imediatas; 
ou que os trabalhadores só poderiam lutar com proveito por uma 
Assembléia Constituinte quando estivessem organizados.

De qualquer forma, até o início de 1985, quando o partido 
finalmente se posicionaria a favor de sua proposta, a Democra-
cia Socialista inúmeras vezes suscitou o debate interno a respeito 
dessa questão, ressaltando que o PT poderia “se confinar ao cír-
culo basista da pequena política” (Em Tempo, 6/11/1980, p. 3) caso 
permanecesse limitado apenas à mobilização popular, como defen-
diam alguns setores da legenda. Segundo a DS, era fundamental 
que o PT se juntasse às demais forças de oposição, aproveitando-se 
de suas “ambigüidades e contradições”, para empreender uma po-
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lítica comum contra a ditadura militar, o que não significava, por 
outro lado, questionar a independência de classe do partido, “Pelo 
contrário, é uma atitude indispensável para que a luta democrática 
não fique concretamente nas mãos dos liberais, o PT simplesmente 
figurando como o portador dos princípios puros da classe trabalha-
dora”, afirmou (Em Tempo, 12/3/1981, p. 5, grifos do texto).

Depois de solicitar seu registro provisório, de acordo com a 
legislação, o partido teria, no máximo, um ano para continuar o 
processo de filiação, realizar as convenções municipais, estaduais e 
nacional e escolher suas novas lideranças. Em abril de 1981, o PT já 
havia alcançado o número mínimo de filiados em 20% dos municí-
pios de nove estados, como exigia a lei. Além do Acre, Amazonas, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Rio 
de Janeiro e Santa Catarina, estados onde o partido atendera às 
exigências legais, havia ainda a expectativa de que até o dia 5 de 
junho, prazo final do processo de filiação, o PT alcançasse também 
o número exigido na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, o que não ocorreu em sua totalidade (Em 
Tempo, 26/3/1981, p. 4). A decisão de legalizar o partido obrigou o PT 
a mudar seu projeto original e buscar novos apoios para cumprir 
as exigências formais. Ao longo desse processo, a conscientização 
gradual dos trabalhadores acabou cedendo espaço para a pressa 
organizativa. Em função do pouco tempo disponível para sua 
organização, o PT buscou apoio em grupos já estruturados que pu-
dessem ajudá-lo nesse sentido, o que terminou afetando a qualidade 
dos novos militantes (Keck, 1991).

Cumprida mais essa etapa, o partido realizou seu i Encontro 
Nacional, no início de agosto, quando foram eleitos os membros da 
Direção Nacional e da Comissão Executiva Nacional do PT. Desde 
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o Congresso de Lins, aquela era a primeira vez que militantes da 
Democracia Socialista chegavam à direção nacional do partido. 
Para o Diretório, formado por 92 membros, a DS elegeu Raul 
Pont, do grupo gaúcho que dera origem à organização, e Virgílio 
Guimarães, do grupo mineiro (Partido dos Trabalhadores, 
1981a). No caso da Comissão Executiva, entre seus membros, ini-
cialmente, não havia nenhum militante da Democracia Socialista. 
Somente em 1983, quando sua composição seria parcialmente alte-
rada, é que a DS conquistou os cargos de 2o suplente e Secretário 
de Movimentos Sociais, acumulados por Virgílio Guimarães. A 
avaliação da Democracia Socialista a respeito da nova liderança 
petista, evidentemente, não poderia ter sido outra senão a de que 
o partido evoluíra em comparação ao encontro de 1980. “O resul-
tado foi claro: uma composição bem mais classista e à esquerda” 
(Em Tempo, 12/8/1981, p. 7), destacou.

Poucas semanas depois, o PT realizou sua i Convenção Na-
cional, em Brasília, encerrando a última etapa do processo de 
legalização do partido. A sensação de vitória era geral entre os 
militantes presentes no encontro, uma vez que “haviam superado 
obstáculos aparentemente intransponíveis e a legalização parecia 
estar assegurada” (Keck, 1991, p. 112). Àquela altura, o partido já 
contava com cinco deputados federais, oito estaduais, um prefeito 
e 35 vereadores (Em Tempo, 1/10/1981, p. 9). Na Convenção, além 
de aprovar o Regimento Interno do partido, que regulamentava a 
criação e o funcionamento de seus núcleos de base, o PT também 
se posicionou oficialmente diante das eleições do ano seguinte. Se-
gundo a resolução aprovada no encontro, o partido se comprometia 
a lançar candidatos próprios para todos os cargos, após um amplo 
debate interno, e ampliar a “nucleação em massa”, de modo que 
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a campanha servisse para uma “efetiva organização dos trabalha-
dores” (Partido dos Trabalhadores, 1981b). A DS, que avaliara 
positivamente o encontro, afirmando que a Convenção fora “mais 
uma vitória na marcha dos trabalhadores pela construção de sua 
organização política independente”, declarou que os documentos 
aprovados – especialmente o que tratava das eleições de 1982 – 
 haviam confirmado que o PT era, de fato, um “partido que prioriza 
a intervenção concreta na luta de classe e que no plano político mais 
geral resguarda claramente sua independência política de classe” 
(Em Tempo, 1o/10/1981, p. 7).

Para a Democracia Socialista, entretanto, o que mais eviden-
ciara “o avanço político e o amadurecimento ideológico da direção 
petista” (Em Tempo, 1o/10/1981, p. 3) fora o discurso proferido por 
Lula, presidente do partido. Na época, segundo a avaliação feita 
pela DS, “a representatividade inquestionável de Lula e o rigor de 
seu discurso fazem deste texto uma peça política fundamental 
para o partido, para a sociedade e para a história do movimento 
operário no país” (Em Tempo, 1o/10/1981, p. 10).11 Em sua fala, o 
presidente do PT fez um balanço da história do partido até aquele 
momento, rebateu as críticas dirigidas à legenda, tratou da relação 
entre o partido e os sindicatos, defendeu a criação de uma central 
única dos trabalhadores, criticou o processo de abertura política e 
pronunciou-se a respeito da participação do PT nas eleições de 1982. 
De todo o discurso, o que mais animou a DS foi a declaração de 
que o partido se colocava na perspectiva do socialismo, por saber 
que “o mundo caminha para o socialismo” (Em Tempo, 1o/10/1981, 
p. 11). A edição do Em Tempo publicada logo depois da Convenção, 

11 O discurso foi publicado na íntegra na edição n. 137 do Em Tempo (p. 10-11).
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por exemplo, trouxe o seguinte título em sua primeira página: “da 
tribuna do Senado da República, Lula proclama: PT é socialista!”.

Essa conclusão, contudo, pareceu bastante precipitada, até 
mesmo porque não houvera nenhuma mudança programática 
substancial desde o i Encontro Nacional – realizado apenas dois 
meses antes, praticamente – que justificasse a opinião da Demo-
cracia Socialista. O PT, que em seu Programa sequer mencionara 
a palavra socialismo, não poderia, em tão pouco tempo, ter ado-
tado sua implantação como objetivo principal do partido. Logo, 
a opinião da DS parece ter resultado muito mais de uma análise 
esquemática do discurso de Lula, à luz da teoria trotskista e de 
sua própria visão a respeito do PT, do que propriamente da prática 
recente do partido e dos pronunciamentos de suas principais lide-
ranças, que desmentiam a afirmação da DS.

Da Convenção Nacional até o final do ano, um dos temas 
mais discutidos pela DS foi a participação do PT nas eleições de 
1982. Lançado oficialmente pela direção do partido em meados 
de 1981, o debate sobre a eleição para deputados estaduais, fede-
rais, governadores, senadores e prefeitos,12 em novembro do ano 
seguinte, suscitou opiniões divergentes dentro do PT. De modo 
geral, formaram-se dois blocos bastante definidos quanto à 
questão: o que defendia a participação nas eleições como forma 
de consolidar nacionalmente o partido e o que, ao contrário, en-
fatizava o papel que o PT poderia desempenhar na organização 
dos trabalhadores. Nesse último caso, a participação nas eleições 
de 1982, considerada meramente circunstancial, era colocada em 
segundo plano ou até mesmo menosprezada. 

12 Ver Capítulo 1, nota 19.
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Na opinião da Democracia Socialista, o PT deveria preocu-
par-se mais com a conscientização dos trabalhadores que com a 
disputa eleitoral em si. Para a DS, os setores que defendiam a par-
ticipação nas eleições como meio de fortalecer o partido adotaram 
essa posição por considerarem o PT como uma frente política – 
tentando, assim, utilizar a legenda como um “trampolim eleitoral” 
(Em Tempo, 11/6/1981, p. 4) – ou por acreditarem que o campo de 
luta a ser privilegiado pelo partido era mesmo o Congresso Na-
cional. 

Estas posições – assinalou a DS – contêm equívocos impor-

tantes. A primeira, por insistir na concepção frentista do 

PT, onde o debate político e a intervenção organizada no 

movimento de massas ficaria a cargo dos grupos políticos; 

a segunda, por rebaixar substantivamente o papel históri-

co a ser cumprido por um partido dos trabalhadores.

Mesmo com uma posição diferente do primeiro bloco, a Demo-
cracia Socialista não desconsiderava totalmente a importância de o 
partido participar da disputa eleitoral, como outros grupos faziam. 
A DS acreditava que as eleições de 1982 seriam importantes para 
derrotar a ditadura, divulgar a proposta do partido e formar uma 
bancada parlamentar classista. Por outro lado, o PT, “com uma base 
de massas ainda fluida, com uma estrutura organizativa ainda pobre, 
além de um programa pouco definido”, estaria despreparado para o 
jogo eleitoral, acreditava. A DS também avaliava que as divergências 
internas poderiam ser nocivas para o desempenho eleitoral petista. 
Mesmo afirmando que “o partido terá resultados eleitorais expres-
sivos”, as divisões dentro do PT poderiam levar à formação de uma 
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bancada parlamentar extremamente heterogênea, cujos resultados 
“poderão ser muito diferentes dos esperados”, completou.

Assim, considerando também que as eleições de 1982 se-
riam particularmente difíceis para o PT, a Democracia Socialista 
defendeu a ênfase na “construção política do partido”, em detri-
mento do excessivo dispêndio de esforços para a conquista de 
votos. Na opinião da DS, a disputa por cargos em todas as esferas 
da administração pública e a exigência legal para que as legendas 
obtivessem, no mínimo, 5% dos votos em pelo menos nove esta-
dos – sendo, em cada um deles, 3% para a Câmara dos Deputados 

– criavam dificuldades ainda maiores para partidos novos, como 
o PT. Isso explica, em parte, a posição da Democracia Socialista 
em relação ao pleito de 1982 e sua opinião sobre como o partido 
deveria atuar naquela conjuntura específica.

Entre as propostas da DS para essa “construção” do PT estavam 
a definição programática do partido, a consolidação de sua demo-
cracia interna e uma maior intervenção no movimento de massas. 
No caso da definição programática, a própria posição da Democra-
cia Socialista já denunciava, por um lado, que o PT estava longe de 
assumir-se como um partido socialista, como queriam os militantes 
da DS, e, por outro, o descompasso entre o conteúdo do Programa e 
a interpretação do discurso de Lula feito pela Democracia Socialista. 
Quanto à democracia interna, a proposta da DS dividia-se em duas 
frentes: na primeira, a garantia do direito de tendências no interior do 
partido, e, na segunda, a regulamentação dos núcleos de base. Para a 
Democracia Socialista, a questão da dupla militância – ou das duas 
camisas, como era falado na época – poderia ser resolvida “com a ins-
tauração de uma ampla democracia no PT que garanta o direito de 
tendência e de fração para todas as correntes, com cobrança de todos 
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os militantes do PT de lealdade na sua construção” (Democracia 
Socialista, 1981, p. 28). No caso dos núcleos, mesmo destacando o 
avanço do partido em reconhecer “o poder real das bases nos rumos 
da vida partidária”, a DS acreditava que era “hora de precisar o que 
são os núcleos, sua forma de vinculação à estrutura legal dos diretó-
rios, a articulação entre si através das inter-núcleos, etc” (Em Tempo, 
11/6/1981, p. 5).

Por fim, sobre a intervenção no movimento de massas, a De-
mocracia Socialista defendia o apoio oficial do PT à deflagração de 
uma greve geral, apostando que o impasse com o regime provocaria 
a derrota da ditadura e deixaria o caminho livre para a aprovação 
de outras propostas da DS, como a convocação da Constituinte. Na 
opinião da Democracia Socialista, o PT precisava de um “rumo cer-
to” para sua intervenção política, cujo “caminho não pode ser outro 
senão uma oposição intransigente em todos os aspectos à ditadura 
militar, tendo como pano de fundo sua derrubada e a convocação 
de uma Assembléia Nacional Constituinte, soberana e democráti-
ca”, o que, na verdade, estava longe de ser um consenso dentro do 
partido, como foi visto anteriormente.

Ainda com relação ao pleito de 1982, a DS apresentou algumas 
propostas para evitar o que a organização chamava de “perigos 
da corrupção eleitoral” (Em Tempo, 3/12/1981, p. 11). Segundo a 
Democracia Socialista, as chapas deveriam ser compostas majo-
ritariamente por trabalhadores e líderes populares; os candidatos 
deveriam respeitar os órgãos e as decisões do partido; a escolha dos 
candidatos deveria ser feita democraticamente, a fim de manter a 
unidade em torno das candidaturas; o carreirismo e o personalismo 
deveriam ser impedidos por meio de restrições salariais e da insti-
tuição de mandatos sob orientação do partido; e o financiamento 
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das campanhas deveria ser feito por meio de caixa único, para evi-
tar discrepâncias entre as candidaturas. Além disso, a DS defendia 
a centralização política da campanha, com a proibição de comitês 
eleitorais particulares; a fundamentação da campanha nos núcleos 
de base, para evitar a diluição da estrutura partidária; o lançamen-
to de chapas completas de militantes para cargos proporcionais; o 
incentivo à discussão da plataforma eleitoral do PT com entidades 
e associações do movimento popular; e a criação de instâncias de 
controle e fiscalização das candidaturas do partido.

Em tese, praticamente todas as propostas da DS foram aceitas 
pelo partido, o que mostra bem a ressonância que as idéias da De-
mocracia Socialista haviam alcançado dentro do PT. Na escolha dos 
candidatos, por exemplo, o partido estabeleceu “parâmetros rígidos” 
para a composição das chapas (Meneguello, 1989, p. 85). Os can-
didatos deveriam ser politicamente fortes e eleitoralmente viáveis, 
além de estarem vinculados a movimentos populares e efetivamen-
te representarem a base partidária. Em maio de 1982, o PT também 
criou um Comitê Eleitoral Nacional Unificado para monitorar os 
comitês estaduais. Formado por Francisco Weffort, Hélio Doyle e 
Apolônio de Carvalho, o Comitê Nacional ficou responsável por 
implementar a Carta Eleitoral, a Plataforma e as resoluções petistas, 
além de organizar o material de campanha, as finanças do partido 
e as filiações ao longo do processo eleitoral (Keck, 1991).

Na prática, porém, com exceção do Estado de São Paulo, onde 
o PT estava melhor organizado, o partido teve dificuldades para 
executar boa parte das propostas da Democracia Socialista – seja 
pela dinâmica da própria campanha, seja pela insuficiência orga-
nizativa anterior a ela. No caso dos núcleos, por exemplo, muitos 
deles nem mesmo chegaram a participar do processo eleitoral. O fi-
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nanciamento das campanhas por meio de caixa único e a proibição 
de comitês particulares também não foram realizados plenamente. 
Além disso, muitos diretórios regionais eram politicamente fracos, 
sem fundos para a campanha nem acesso aos meios de comuni-
cação de massas ou auxílio jurídico para interpretar a legislação 
eleitoral. O próprio Comitê Eleitoral Nacional, criado para centra-
lizar politicamente a campanha petista, não dispunha de recursos 
suficientes para serem divididos entre os diretórios estaduais.

Apesar desse cenário negativo, a DS manteve-se otimista quan-
to ao resultado das eleições. A avaliação do grupo era a de que o 
PT sairia fortalecido do processo eleitoral, com a “eleição de inú-
meros parlamentares em todos os níveis” (Em Tempo, 26/8/1982, p. 
6). A vitória do PT no pleito de 1982, segundo a DS, traria novos 
desafios para o partido, como a relação a ser estabelecida com a 
bancada petista. Nesse caso, o PT deveria garantir que os mandatos 
funcionassem como instrumentos de construção do partido, estan-
do subordinados a sua direção nacional e regional – incluindo os 
recursos materiais disponíveis aos parlamentares eleitos. Na época, 
a DS acreditava que o resultado das eleições teria três marcas prin-
cipais: o regime militar seria derrotado nos estados mais populosos 
e industrializados do país, perdendo também a maioria na Câmara 
dos Deputados; o PMDB seria o maior vitorioso entre os partidos 
de oposição; e o PT teria um “um notável avanço de sua influência 
política, com a eleição de muitos parlamentares, uma sensível me-
lhora das condições materiais em que vem operando” (Em Tempo, 
28/11/1982, p. 7).

Dos três prognósticos da DS, apenas o último não se confir-
mou. De fato, o partido apoiado pelo governo perdeu nas regiões 
mais industrializadas e populosas e não conseguiu a maioria na 
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Câmara dos Deputados. Dos 22 estados onde houve disputa, a 
oposição venceu em dez, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Para a Câmara, o PDS obteve menos da metade dos 
votos válidos, conquistando 234 das 479 vagas em disputa (Veja, 
1o/12/1982). Já o PMDB, além da vitória em Minas, com Tancredo 
Neves, e em São Paulo, com Franco Montoro, também obteve a 
maioria nas Assembléias de seis estados e cresceu em quase todos 
os outros onde não conseguiu mais de 50% dos votos. Na disputa 
municipal, o partido também saiu vitorioso, conquistando a maior 
parte das prefeituras de quatro estados – incluindo Minas Gerais 
e Paraná, onde passou a governar metade dos municípios – e cres-
cendo em praticamente todos os demais (Veja, 24/11/1982).

O PT, por sua vez, frustrou a expectativa de boa parte de seus 
militantes, elegendo apenas oito deputados federais, 12 deputados 
estaduais, dois prefeitos e pouco mais de 100 vereadores em todo 
o país, sendo que, entre os eleitos, uma parte significativa era de 
candidatos paulistas (Pont, 1992).13 Com exceção dos Estados do 
Acre e de São Paulo, onde o partido obteve, respectivamente, 5,4% 
e 9,9% dos votos, o PT não alcançou as porcentagens mínimas exi-
gidas por lei (Keck, 1991).14 Os petistas foram derrotados inclusive 
na disputa pelo governo de São Paulo, berço político do partido 
e onde Lula, principal liderança do PT, acreditava na vitória: “Eu 
estou convencido, mais do que nunca, que o PT ganha as eleições 

13 O PT de São Paulo elegeu seis dos oito deputados federais, nove dos 12 de-
putados estaduais, 78 vereadores e o prefeito de Diadema, na região do ABC 
paulista.

14 As exigências da Lopp foram transferidas para o pleito de 1986, talvez como 
mais uma tentativa de dividir a oposição. Sobre o Acre, é importante lembrar 
que, ao lado de São Paulo, foi um dos únicos estados onde o PT conseguiu 
organizar uma estrutura partidária suficientemente ampla, com a criação de 
diretórios em todos os seus municípios.
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aqui no estado de São Paulo” (Citado em Em Tempo, 11/11/1982, p. 4). 
Nos três últimos debates que antecederam à votação, por exemplo, 
seu desempenho foi avaliado como o melhor entre todos os candi-
datos (Veja, 22/9/1982). No resultado final, porém, o petista ficou em 
quarto lugar, com apenas 10% dos votos, atrás de Franco Montoro, 
do PMDB, Reynaldo de Barros, do PDS, e Jânio Quadros, do PTB.

A campanha do PT foi marcada por um discurso de conteúdo 
classista e pela ofensiva contra o PDS e o PMDB. Dividindo a socie-
dade entre explorados e exploradores, o partido colocou-se como 
legítimo representante da classe trabalhadora, o que ficou claro nos 
slogans utilizados ao longo da campanha: “trabalhador vota em tra-
balhador”, “sabemos trabalhar, sabemos governar” e “vote no 3, o 
resto é burguês”. Para a Democracia Socialista, as palavras de ordem 
tinham um “alcance profundo”, pois reforçavam a autoconfiança 
dos trabalhadores e proporcionavam um “ganho em consciência, 
em organização, que altera a correlação de forças entre as classes, 
fortalece o proletariado, debilita a burguesia” (Em Tempo, 11/11/1982, 
p. 3). Ao mesmo tempo, o PT atuou como “ferrenho justiceiro” (Me-
neguello, 1989, p. 114), exigindo explicações dos militares sobre 
os atos praticados durante o regime e associando os candidatos do 
PDS à ditadura. Quanto ao PMDB, a ofensiva foi estimulada pela 
campanha do voto útil iniciada pelos peemedebistas, com o apoio 
do PCB, PCdoB e MR-8. A campanha consistiu na desqualificação 
política do PT – acusado de ser despreparado para governar e de 
dividir a oposição – e no apelo aos eleitores para que votassem nos 
candidatos que tivessem chances reais de vitória, ou seja, nos nomes 
apresentados pelo PMDB.

Com a divulgação dos resultados oficiais e a constatação de 
que fracassara eleitoralmente, o partido logo buscou identificar as 
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causas da derrota. Em meio às diferentes opiniões, a maior parte 
do PT concordou em pelo menos dois pontos: que o uso indiscri-
minado de palavras de ordem havia substituído o debate a respeito 
dos objetivos do partido e que o PT ainda sofria de graves proble-
mas organizacionais (Keck, 1991). De outro lado, alguns militantes 
também creditaram a derrota eleitoral à influência dos grupos 
trotskistas, acusados de terem sido os responsáveis pela radicali-
zação da campanha petista, especialmente com relação ao PMDB 
(Veja, 15/12/1982). Mesmo concordando em parte com essas opiniões, 
a DS acreditava que a principal causa para o baixo desempenho do 
partido havia sido as mudanças casuísticas da legislação eleitoral, 
como o Pacote de Novembro.

Somadas às restrições da Lei Falcão, que ainda estava em vi-
gência, as alterações promovidas pelo governo Figueiredo buscaram 
controlar a abertura política do regime e, em particular, o processo 
eleitoral daquele ano. Aprovado em janeiro de 1982, o chamado 
Pacote de Novembro estabeleceu algumas mudanças importantes 
na legislação eleitoral, como a instituição do voto vinculado – pelo 
qual o eleitor seria obrigado a votar em candidatos do mesmo 
partido para todos os cargos em disputa, sob pena de anulação do 
voto – e a proibição das coligações eleitorais. No mês de junho, o 
governo conseguiu aprovar mais seis alterações, como a permissão 
para que ocorressem novas filiações, facilitando a troca de partido 
pouco antes do pleito eleitoral; o adiamento, para 1986, dos por-
centuais mínimos de votos exigidos pela Lopp, o que garantiu a 
sobrevivência de partidos como o PT, por exemplo; a ampliação 
do número de vagas na Câmara dos Deputados e o fortalecimento 
das prerrogativas parlamentares, no intuito de favorecer o PDS; a 
ampliação do mandato dos novos prefeitos para seis anos, com o 
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objetivo de defasar as eleições municipais das estaduais e federais; 
e a mudança na composição do Colégio Eleitoral,15 que elegeria o 
novo Presidente da República, em 1985 (Fleischer, 1988).

Dois meses depois, o Congresso Nacional também aprovou 
outra proposta do regime; dessa vez, para alterar o modelo oficial 
da cédula de votação. Além de proibir o voto na legenda, a nova lei 
também obrigava o eleitor a escrever o nome completo ou o núme-
ro de seus candidatos, o que provocaria, em tese, dificuldades entre 
a população menos escolarizada e a anulação da cédula por inteiro. 
Numa outra tentativa de controlar o resultado do processo eleito-
ral, o governo também proibiu o uso de apelidos para o registro de 
candidaturas. No caso do PT, essa medida teria prejudicado enor-
memente Lula, não fosse a brecha deixada pela nova lei para que 
fossem feitas alterações no próprio nome, de modo que o candidato 
petista ao governo de São Paulo passou a se chamar Luis Inácio 
Lula da Silva (Meneguello, 1989).16

Diante disso, a DS afirmou que eram a própria existência da di-
tadura e sua “política de institucionalização” as maiores responsáveis 
pela derrota, e não os eventuais erros que setores do partido passaram a 
apontar após as eleições, como a radicalização do discurso petista, por 
exemplo. “É uma balela creditar a estes erros tal força. As críticas de 
‘radicalismo’ e coisa do estilo fazem parte das pressões burguesas para 
desgastar e destruir a proposta petista. São críticas burguesas ou críticas 
direitistas” (Em Tempo, 2/12/1982, p. 4). Para a Democracia Socialista, o 

15 De 1969 a 1985, os presidentes da República foram eleitos indiretamente por 
um colegiado de eleitores – o Colégio Eleitoral – formado pelo conjunto do 
Congresso Nacional e por representantes das Assembléias Legislativas estadu-
ais. Para mais detalhes, ver Soares (1984).

16 O apelido Lula foi recebido ainda na infância por sua mãe, Eurídice Ferreira de 
Mello, a dona Lindu.
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que faltara ao PT tinha sido uma linha política que articulasse a luta 
pelo fim da ditadura militar com a defesa de uma Assembléia Consti-
tuinte, numa campanha que combinasse as atividades do partido com 
as lutas cotidianas dos trabalhadores. O partido falhara exatamente 
em não ter incorporado a principal proposta da DS, que vinha sendo 
discutida desde o ano anterior, o que “evitou – na opinião do grupo – 
que se tornasse mais claro para as amplas massas de trabalhadores que 
existe uma ligação entre suas lutas dentro das fábricas, nos bairros e no 
sindicato, e a política partidária” (Em Tempo, 2/12/1982, p. 4).

Em meio às divergências internas, a única certeza entre os pe-
tistas era a de que o partido deveria fazer um movimento de retorno 
às origens, a fim de mobilizar a população, definir quais seriam as 
soluções para os problemas nacionais e fortalecer-se politicamente. 
A participação nas eleições de 1982, nesse caso, passou a ser vis-
ta como uma espécie de desvio dos objetivos iniciais do partido 
(Keck, 1991). Essa volta às bases havia sido defendida pela DS antes 
mesmo da divulgação dos resultados oficiais e do debate interno 
sobre os motivos do fraco desempenho do partido. Na opinião da 
Democracia Socialista, o envolvimento do PT na campanha eleito-
ral afastara o partido de sua base, sobretudo a sindical, com qual 
passou a ter ligações “extremamente débeis”.

O PT deverá dar um giro após as eleições, e se voltar 

para organizar a sua intervenção sindical e nos movi-

mentos populares, ativando os núcleos por categoria, 

realizando encontros de sindicalistas do partido e de-

finindo uma orientação nacional unificada (Em Tempo, 

28/10/1982, p. 9).
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De fato, essa volta às origens acabou ocorrendo, em parte como 
resposta ao resultado eleitoral e em parte porque alguns dirigentes 
petistas passaram a acreditar que nos anos seguintes o movimento 
sindical seria “uma arena de ação mais dinâmica e importante do 
que o partido” (Meneguello, 1989). Lideranças importantes, como 
Lula e Olívio Dutra, decidiram disputar as eleições em seus respec-
tivos sindicatos depois de ficarem, durante bastante tempo, quase 
exclusivamente envolvidos com as atividades partidárias. A derrota 
eleitoral, portanto, inaugurou uma nova fase na história petista – 
que se estenderia até 1985 –, em que o partido se isolou das demais 
forças de oposição, reavaliou sua estratégia política e buscou reatar 
os vínculos com os movimentos sociais, especialmente o sindical, 
de onde surgira.

Internamente, a maior expressão dessa fase pós-eleitoral foi 
o lançamento do Manifesto dos 113, em junho de 1983. Ao longo de 
todo o primeiro semestre daquele ano, o partido esteve praticamente 
paralisado em torno da discussão sobre os motivos do desempenho 
eleitoral aquém do esperado. Freqüentemente, a grande imprensa 
publicava declarações de militantes petistas apontando os possí-
veis erros cometidos pela direção do partido ou responsabilizando 
setores do PT pelo resultado. Dentro desse contexto, um grupo de 
113 militantes paulistas uniu-se para formar uma corrente majori-
tária no diretório de São Paulo, a Articulação, que rapidamente foi 
reproduzida em outros estados e também na direção nacional do 
partido (Keck, 1991). Assinado por sindicalistas, militantes ligados 
à Igreja Católica, intelectuais e membros do grupo dos autonomis-
tas, o documento reconhecia que o PT passava por um “momento 
muito difícil” e explicava que a Articulação havia sido formada 
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para “uma intervenção coletiva na vida do nosso partido” (Citado 
em Em Tempo, 23/6/1983, p. 5).17

De maneira geral, os membros da nova tendência declara-
vam-se contrários à transformação do partido numa frente ampla 
e à qualquer tipo de aliança com o PMDB nesse sentido; à adesão a 
um socialismo nos moldes do praticado pelo Partido Democráti-
co Trabalhista (PDT); à visão fundamentalmente parlamentarista 
de alguns militantes; e à transformação do PT num partido de 
vanguarda, descolado das lutas dos trabalhadores. 

Por outras palavras, somos contra tanto o compor-

tamento individualista daqueles que acreditam não 

ser necessário ouvir o Partido e que por conta própria 

avançam propostas conciliadoras, como aqueles que, 

também não se submetendo à democracia interna do 

PT, subordinam-se a comandos paralelos e priorizam 

a divulgação das suas posições políticas em detrimento 

daquelas do próprio Partido.

Especificamente, o grupo defendia a luta contra qualquer tipo 
de pacto social com a oposição ou trégua política com o regime; a 
mobilização dos trabalhadores, como resposta à proposta de con-
ciliação nacional; e a construção do PT como partido de massas, 
por meio da militância nos movimentos sociais, de uma intensa 
campanha de filiação e nucleação e da formação político-cultural 
de seus militantes. A Articulação acreditava que para concretizar 
as propostas divulgadas no Manifesto seriam necessários “alguns 

17 A lista com os nomes dos signatários do documento e a transcrição completa 
do Manifesto dos 113 podem ser encontradas nesta edição do jornal.
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passos relacionados com a estrutura e a democracia interna do 
Partido”. Entre eles, estavam a revalorização dos núcleos como 
espaço de discussão e deliberação, o estabelecimento de critérios 
claros para escolha e controle das direções partidárias e dos parla-
mentares e para a participação das bases nas decisões do partido, a 
descentralização da estrutura organizacional e financeira do PT e a 
criação de uma imprensa que alcançasse o conjunto dos militantes.

A Democracia Socialista avaliou de modo ambivalente o do-
cumento, destacando sua importância num momento em que o 
partido vinha sofrendo, na sua opinião, “investidas liquidacionistas” 
de alguns militantes, mas também apontando os limites e as impre-
cisões do Manifesto (Em Tempo, 23/6/1983, p. 6). Em primeiro lugar, 
a DS considerou o documento uma resposta insuficiente para os 
problemas internos enfrentados pelo PT na época. Para a Democra-
cia Socialista, os que vinham contribuindo para a desestabilização 
política do partido, após a derrota de 1982,

não são pessoas quaisquer; trata-se de parlamentares, 

líderes de bancada, membros da Executivas […]. Suas 

investidas não são teses de um fraterno debate partidário 

mas sim verdadeiros ataques taxando pré-convenções de 

“golpes”, a Executiva Nacional de “stalinista”, o PT de par-

tido “falido” que deveria se voltar para a “conciliação”.

Por isso, a DS acreditava que o documento pouco avançava 
nessa questão, pois apenas apontava a existência de um problema já 
amplamente conhecido, mas sem discutir a possibilidade de aplica-
ção de penas disciplinares a alguns militantes, como a Democracia 
Socialista defendia.
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A DS também criticou a origem e o método de construção do 
Manifesto, afirmando que o texto expressava muito mais o fracio-
nismo interno que propriamente a união do partido. A Democracia 
Socialista acusou seus signatários de terem optado, após o fracasso 
eleitoral de 1982, pelo “caminho das articulações particularistas, 
grupistas, com pessoas selecionadas e convidadas por critérios não 
partidários”, em vez de promoverem um amplo debate interno so-
bre os motivos da derrota e as perspectivas futuras. Por último, a 
DS também rechaçou o tratamento dispensado aos grupos de es-
querda do PT, afirmando que o documento introduzia “no jargão 
petista a infeliz expressão ‘comandos paralelos’, típicas de verda-
deiras cruzadas de caça às bruxas, sinal de um anti-comunismo até 
então estranho ao partido e inadmissível para todo o militante que 
luta pelo socialismo”. Com essas considerações, a DS concluiu que 
o problema do PT era fundamentalmente político, e não grupista, 
como afirmava a Articulação. Da forma como tinha sido elaborado, 
pelo seu conteúdo e pelos militantes que o assinaram, o Manifesto 
sugeria “um PT domesticado, para a reflexão e formação socialista, 
algo como um partido à esquerda porém integrado no processo de 
transição”, o que levou a DS a considerar a proposta dos 113 como 

“frustrante” para solucionar a crise em que se encontrava o partido.
De todo modo, mesmo não tendo conseguido realizar boa parte 

das propostas contidas em seu Manifesto de lançamento, a Articu-
lação trouxe mudanças importantes para o PT, como a aprovação 
de novas regras para as eleições partidárias, que regulamentaram 
a proporcionalidade,18 o acirramento dos debates internos e a ins

18 A partir de 1984, as eleições internas para o Diretório Nacional, que até então 
garantiam à chapa vencedora a ocupação de todos os cargos, passaram a ser pro-
porcionais, como a DS vinha defendendo desde o encontro de fevereiro de 1980.
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titucionalização das tendências petistas – uma das reivindicações 
históricas da DS. Por ser a corrente majoritária dentro do partido, 
a Articulação não teve maiores dificuldades para ocupar boa parte 
dos cargos da legenda. Por outro lado, a disputa interna e a conso-
lidação dos diversos grupos, a começar pelo dos 113, tornaram mais 
visíveis os alinhamentos políticos e as correntes do PT, contribuindo 
para o debate entre os diversos setores do partido e o reconheci-
mento definitivo de suas tendências políticas (Keck, 1991). Ao longo 
desse processo, a DS soube caminhar por uma faixa intermediária, 
aproximando-se da Articulação, ainda que com críticas à corrente 
majoritária, ao mesmo tempo em que buscava hegemonizar seu 
projeto político dentro do PT para inscrevê-lo numa perspectiva 
revolucionária.


