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Capítulo 5

democracia SocialiSta, tendência 

do Pt

O 
Brasil chegou aos anos 1980 sob o efeito de uma grave 
crise econômica que se iniciara no governo Figueiredo. 
Juntas, a inflação crescente, a crise mundial do petróleo, 
a subida do preço internacional do produto e a dimi-

nuição dos investimentos estrangeiros no país criaram enormes 
dificuldades para o pagamento dos juros e a amortização da dívida 
externa brasileira (Sallum Júnior, 1996). Em 1981, após quarenta 
anos de crescimento, o Produto Interno Bruto caiu 1,6%, chegando 
ao índice de 5% negativo dois anos depois – “o pior resultado des-
de 1930” (Villa, 2001, p. 17).1 Após a derrota nas eleições de 1982, 
o governo finalmente recorreu à ajuda financeira do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), que depois da moratória mexicana, em 
meados daquele ano, aprofundara os ajustes fiscais exigidos como 
contrapartida para novos empréstimos. Com isso, o quadro nega-
tivo produzido pelo crescimento da dívida externa, pela queda na 
produção industrial, pela suspensão dos investimentos públicos e 
pelo aumento do desemprego aprofundou-se ainda mais. A inflação, 
por exemplo, chegou a 211% em 1983 e a quase 224% no ano seguinte 

– quase cinco vezes mais que em 1978, quando terminara em 41%.

1 Os dados econômicos apresentados neste capítulo foram obtidos nessa obra.
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Gradualmente, a crise econômica foi minando a base social 
do regime militar e canalizando as insatisfações contra o governo 
Figueiredo para o apoio aos partidos de oposição. As greves, que 
haviam diminuído no início da década, foram retomadas a partir 
de 1983 e expandidas para o setor público, também atingido pelos 
efeitos da recessão econômica (Noronha, 1992). Na política, a 
vitória do PMDB na disputa eleitoral de 1982 expressou o desconten-
tamento com o governo e a necessidade de mudanças no processo 
de abertura. Uma delas, certamente, foi a intenção do regime em 
indicar um candidato civil à sucessão presidencial de 1985, na ten-
tativa de contornar o desgaste que vinha sofrendo desde o início do 
governo Figueiredo. As disputas dentro do PDS pela indicação do 
partido, somadas aos problemas econômicos e ao crescente forta-
lecimento da oposição, entretanto, apenas serviram para agravar a 
situação. 

Diante disso, teve início, no final de 1983, uma das principais 
manifestações populares registradas desde o golpe militar: a campa-
nha das Diretas Já. Inicialmente difusas, as mobilizações ganharam 
mais organicidade e apoio na medida em que receberam a adesão 
dos partidos oposicionistas, de intelectuais, artistas e entidades da 
sociedade civil e concentraram a pressão exercida sobre o governo na 
aprovação da emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, 
do PMDB do Mato Grosso. Se aprovada, a emenda, em tramitação 
no Congresso Nacional desde o início do ano, tornaria direta a elei-
ção para o sucessor de Figueiredo, fixando também um mandato 
de cinco anos para o novo Presidente da República (Rodrigues, 
2003).2

2 O texto completo da emenda Dante de Oliveira está disponível na página 41 
desse livro.
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Até janeiro de 1984, dois meses após o início da campanha, os 
comícios pelas Diretas haviam conseguido reunir, no máximo, 30 mil 
pessoas – como acontecera em Curitiba, no começo do ano. Nesse sen-
tido, a manifestação na Praça da Sé, em São Paulo, com um público 
estimado em 250 mil pessoas, representou um marco na campanha, 
superado apenas pelos comícios de Belo Horizonte, em fevereiro, onde 
estiveram presentes cerca de 300 mil pessoas; do Rio Janeiro, no início 
de abril, que reuniu 1 milhão de espectadores; e do Vale do Anhanga-
baú, também em São Paulo, uma semana depois, onde foi registrada a 
presença histórica de 1,5 milhão de pessoas. Após o comício na Praça 
da Sé, classificado pela Democracia Socialista como um “um novo 
impulso” (Em Tempo, 26/1/1984, p. 2) à campanha pelas Diretas, a 
DS afirmou que o maior desafio para o PT, naquela conjuntura, era 
assumir a direção política da mobilização, num momento em que o 
partido estava ao lado de outras forças oposicionistas, como o PMDB 
e o PDT.

Acreditando que o PT deveria desempenhar o papel de diri-
gente das lutas sociais, num claro descompasso com a postura que o 
partido vinha assumindo até então e com o insuficiente apoio social 
que ele mostrara ter nas últimas eleições, a DS ressaltou que o con-
trole político sobre a campanha era vital para a própria mobilização, 
que fracassaria caso terminasse sob a hegemonia de outros setores 
da oposição. Ao mesmo tempo, a Democracia Socialista voltou a 
defender algumas de suas propostas mais antigas, como a Assem-
bléia Constituinte e o governo dos trabalhadores, observando a 

“necessidade de identificar esta campanha pelas eleições diretas com 
a negação de tudo o que a ditadura significa, de sua política econô-
mica à restrição de liberdades de organização no plano partidário 
e sindical”. 
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Enquanto lutava pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, 
que seria submetida à votação na Câmara dos Deputados no final 
de abril, o grupo moderado do PMDB iniciou um processo de ne-
gociação política com o regime em busca de alternativas para o caso 
de derrota no Congresso. A DS, ao contrário, apostava na radica-
lização da campanha, condenando qualquer tipo de diálogo com o 
governo e rechaçando o que chamou de “mobilização controlada”, 
como faziam alguns setores da oposição que buscavam acumular 
certo capital político para a disputa no Colégio Eleitoral (Em Tem-
po, 9/2/1984, p. 3). Segundo a DS, o PT deveria trabalhar para que 
no esteio da campanha pelas Diretas fossem concretizadas todas 
as demais “reivindicações que interessam aos trabalhadores”, como 
a reforma agrária e o combate ao FMI, ao arrocho salarial e ao de-
semprego. Na época, a Democracia Socialista também defendeu o 
lançamento da candidatura de Lula à Presidência como forma de 
estimular as bases partidárias a se envolverem na mobilização e 
demarcar o campo de atuação do PT na campanha, mantendo uma 
aliança tática com as demais forças de oposição e, ao mesmo tempo, 
contrapondo-se às outras possíveis candidaturas, como as de Leonel 
Brizola, Franco Montoro, Tancredo Neves e Ulysses Guimarães. 

Desde setembro do ano anterior, quando o PT iniciara um 
debate interno sobre a questão da luta pelo poder,3 a DS vinha de-
fendendo a tese de que os “setores comprometidos com as lutas dos 
trabalhadores e com o socialismo” (Em Tempo, 1o/12/1983, p. 7) de-
veriam disputar a direção das mobilizações populares para intervir 
politicamente na conjuntura, marcada pela crise econômica, pela 
divisão no interior do regime em torno da sucessão presidencial e 

3 Sobre o debate partidário a respeito da disputa pelo poder, ver Em Tempo, edi-
ções 178 a 183.
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pela queda da popularidade do governo Figueiredo, que em março 
de 1984 chegou a 67% de desaprovação (Veja, 14/3/1984). Na época, 
a Democracia Socialista propôs a criação de uma Frente Única Po-
pular reunindo os diversos movimentos sociais “contra a ditadura e 
seu modelo econômico”, além do próprio Partido dos Trabalhadores, 
que ficaria responsável por dirigi-los politicamente. Apresentada na 
pré-convenção do PT gaúcho, onde a DS tinha bastante influência 
política, a proposta excluía do bloco os setores de oposição conside-
rados liberais, como o PMDB e PDT, de forma que os trabalhadores 
pudessem assumir o controle do processo de abertura e disputar o 
poder sem nenhuma espécie de transição pactuada com o regime 
militar.

Em meio ao debate partidário sobre a criação do bloco 
operário-popular defendido pela DS, a Articulação afirmou que 
a discussão sobre a disputa do poder não estava na ordem do dia, 
como afirmava o documento apresentado no ano anterior pela 
Direção Nacional – com o apoio da Democracia Socialista – para 
debate na pré-convenção do partido, em 1984. No texto, propunha-
se o abandono da estratégia de resistência à ditadura com base na 
acumulação de forças políticas pela disputa imediata do poder, ten-
do como eixo tático a defesa de uma Assembléia Constituinte, a luta 
por eleições diretas e a formação de um bloco de alianças em torno 
dessas propostas – exatamente o que a Democracia Socialista vinha 
defendendo. O documento produzido pelo Diretório Nacional afir-
mava que

O partido, em suas posições e propostas até agora, tem 

quase que se limitado a apoiar e, às vezes, conduzir a 

linha de resistência ativa nascida dos próprios movimen-
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tos populares. Isso é necessário mas não é suficiente. O 

PT tem que se colocar claramente a questão do poder 

(Citado em Em Tempo, 20/10/1983, p. 6). 

Na época, a Articulação qualificou o texto como

superficial, moralista e anti-marxista na avaliação da 

conjuntura […] uma visão vanguardista da luta política 

que termina por levar o partido a alianças diluidoras no 

afã ilusório da conquista do poder para os trabalhadores 

a curto prazo.

Para a corrente majoritária do PT, o regime não estava no está-
gio de crise defendido no documento, os setores liberais da oposição 
não se encontravam excluídos do processo de disputa pelo poder e, 
o que era mais importante, o PT ainda tinha graves insuficiências 
organizativas para, de imediato, tratar da questão do poder como 
algo real, e não como mera propaganda, como a Articulação defen-
dia.

Às vésperas do grande comício no Vale do Anhangabaú, a DS 
destacou alguns temas que, na sua opinião, deveriam ser debatidos 
no iii Encontro Nacional do PT, marcado para o início de abril. De 
acordo com a Democracia Socialista, o partido precisava definir 
qual tática política iria adotar, quais alianças deveria estabelecer, 
se assumiria a bandeira em favor da Constituinte e se lançaria ime-
diatamente seu candidato à Presidência da República (Em Tempo, 
15/3/1984). A DS, como foi visto, defendia a formação de um bloco 
operário-popular sob a direção do PT e com a participação de 
setores oposicionistas que efetivamente representassem os traba-
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lhadores, a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte 
e o lançamento do nome de Lula como candidato do partido à su-
cessão de Figueiredo.

Realizado em São Bernardo do Campo, com a presença de qua-
se 290 delegados, o iii Encontro Nacional do partido ficou marcado, 
mais uma vez, pela polêmica em torno da atuação da esquerda orga-
nizada petista. Em seu discurso, Lula fez duras críticas à esquerda do 
partido, afirmando que ela era formada por “intelectuais que andam 
com livros de Marx e Lênin debaixo do suvaco […] fazem planos 
e projetos políticos”, mas sem nenhuma prática, pois “até o surgi-
mento do PT, a esquerda nunca passou de grupelhos” (Em Tempo, 
3/5/1984, p. 10). A polarização entre a corrente majoritária do partido 
e as organizações de esquerda estava ligada às diferentes concepções 
sobre o perfil do PT e seu papel na conjuntura da época: de um lado, 
se ele deveria apenas expressar politicamente as demandas dos mo-
vimentos sociais; de outro, se deveria “desempenhar um papel de 
organizador e de dirigente na sociedade” (Pont, 1992, p. 34), lutando 
pela tomada do poder – perspectiva em que a DS se colocava.

Para se fortalecerem na disputa pela Direção Nacional do 
partido, que seria renovada no encontro, as três chapas que repre-
sentavam a esquerda organizada se uniram contra a chapa formada 
pelos militantes da Articulação. Por um PT de massas, da corren-
te majoritária, recebeu 179 votos, contra 93 de O PT se constrói na 
luta, apoiada pela DS. No Rio Grande do Sul, berço político da 
Democracia Socialista, a chapa formada pelos militantes da organi-
zação recebeu a maioria dos votos, vencendo a da Articulação. Em 
Minas Gerais, o apoio chegou à metade dos votos, bem acima da 
média nacional alcançada pela chapa O PT se constrói na luta. Pelo 
Regimento Interno aprovado na convenção, a chapa que alcançasse 
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10% dos votos na disputa teria direito a ocupar o número de cargos 
proporcional a sua votação – uma antiga proposta da DS que passou 
a valer a partir daquela eleição. Com o resultado, Por um PT de mas-
sas conquistou 32 cargos na Direção Nacional e O PT se constrói na 
luta, 17. Desse total, quatro – o dobro da composição anterior – foram 
ocupados por membros da Democracia Socialista: Flávio Andrade e 
Virgílio Guimarães, do grupo mineiro; Raul Pont, do grupo gaúcho; e 
Joaquim Soriano, que representava a DS no Rio de Janeiro (Partido 
dos Trabalhadores, 1984). A Executiva Nacional, porém, conti-
nuou a ser ocupada exclusivamente pela chapa vencedora, situação 
que se manteria inalterada até 1989, quando também seria adotado o 
princípio da proporcionalidade para os cargos executivos. 

Depois do encontro, a campanha pelas Diretas ainda realizou 
mais seis comícios até a votação da emenda Dante de Oliveira, no dia 
25 de abril – incluindo os grandes comícios do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. Os dias que antecederam à votação foram marcados pela 
intensa articulação política: enquanto alguns setores da oposição 
buscavam uma saída conciliadora, outros, como o PT, apostavam 
na ruptura com o regime mesmo em caso de derrota. Entidades da 
sociedade civil, como a recém-criada Central Única dos Trabalha-
dores, a União Nacional dos Estudantes e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, passaram a defender uma paralisação nacional em apoio 
à mudança na Constituição. Do outro lado, na tentativa de atrair 
políticos do PDS sensíveis à campanha e de estabelecer o diálogo 
com parte da oposição, o governo encaminhou uma proposta alter-
nativa – a chamada Emenda Figueiredo – prevendo eleições diretas 
em 1988, isto é, para o sucessor do novo presidente. Após três longas 
sessões que terminaram apenas no dia seguinte, a emenda Dante 
de Oliveira, que precisaria de dois terços dos votos na Câmara dos 
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 Deputados para ser aprovada, foi rejeitada pelo placar de 298 a favor, 
65 contra, três abstenções e decisivas 113 ausências.

Após a derrota, a Democracia Socialista manifestou-se a fa-
vor da ruptura com o regime e contra qualquer tipo de negociação 
com o governo, como defendiam setores moderados da oposi-
ção – inclusive dentro do PT. Segundo a DS, era preciso “manter 
a unidade ampla das forças como se verificou na primeira fase 
da campanha” (Em Tempo, 3/5/1984, p. 3), combinando a pressão 
sobre a oposição conciliadora com o incremento das mobilizações 
populares, no que o PT, em sua opinião, teria um papel funda-
mental. De fato, após a rejeição da emenda Dante de Oliveira, o 
partido foi o único a defender a retomada da campanha pelas 
Diretas, comprometendo-se até mesmo com a realização de mo-
bilizações e greves, no intuito de forçar a mudança constitucional 

– “uma decisão absolutamente isolada e que jamais logrou repercu-
tir e concretizar-se” (Rodrigues, 2003, p. 96). Somente em junho, 
quando a emenda Figueiredo foi votada, é que as lideranças opo-
sicionistas se uniram novamente em favor das Diretas. A idéia 
era apresentar um substitutivo à proposta do governo, alterando 
a data prevista na emenda – 1988 – para 1985. Contudo, prevendo 
que a oposição conseguiria modificar sua proposta, o presidente 
retirou o texto de votação, alegando que “os apologistas da eleição 
direta, ignorando os propósitos da Emenda, dela se querem apro-
veitar para a implantação imediata desse tipo de eleição […]. Não 
posso permitir esse desvio clamoroso dos objetivos do projeto” 
(Citado por Rodrigues, 2003, p. 97).

Assim, duplamente derrotada, a oposição decidiu aproveitar-se 
do capital político herdado da campanha pelas Diretas para tentar 
vencer o governo na disputa no Colégio Eleitoral. Em meados de 1984, 
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com exceção do PT, todos os setores oposicionistas apoiavam a can-
didatura de Tancredo Neves à Presidência. Por sua vez, a crise no PDS 
em torno da escolha do candidato do partido à sucessão presidencial 
terminou por beneficiar decisivamente a campanha de Tancredo. 
No segundo semestre daquele ano, em meio a uma profunda divi-
são interna da legenda, o ex-governador de São Paulo Paulo Maluf 
foi indicado como candidato do PDS à disputa pela Presidência da 
República. A escolha do nome de Maluf, ponto alto de um processo 
de divisão entre os pedessistas que se arrastava desde o início do ano, 
motivou a saída de uma dissidência do partido – a chamada Frente 
Liberal – que não apoiava a candidatura do ex-governador. Esse gru-
po, que no início de 1985 fundaria o Partido da Frente Liberal (PFL), 
uniu-se ao PMDB, em apoio à campanha de Tancredo Neves, dando 
origem à Aliança Democrática, como ficou conhecida a aliança par-
tidária entre os dissidentes do PDS e os peemedebistas.4

Na época, a DS manifestou-se terminantemente contra o lança-
mento de uma candidatura de unificação nacional das oposições. A 
Democracia Socialista defendia uma saída à esquerda da candidatura 
de Tancredo Neves, ressaltando que, apesar da aliança estabelecida 
com o PMDB e PDT ao longo da campanha pelas Diretas, naquela 
nova conjuntura, o PT não poderia mais ficar subordinado àqueles 
partidos, pois, embora fossem legendas de oposição, eram considera-
das burguesas. “Se o PT quer mobilizar as massas e derrotar a ditadura 
ele tem que se descolar da posição de subordinação a estes partidos, 
deve criar uma alternativa para a direção da campanha” (Em Tempo, 

4 Sobre a Aliança Democrática, ver Skidmore (1988, p. 481-487). A Frente Liberal 
indicou José Sarney, ex-presidente do PDS e membro da dissidência, como 
vice na chapa de Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo, em abril de 1985, 
Sarney assumiu a Presidência da República.
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14/6/1984, p. 3). Contudo, avaliando que sozinho o PT não possuía 
tanta força política, a DS acreditava que o partido deveria liderar a 
formação de um bloco operário-popular “que garanta a continuidade 
da luta sem vacilações e traições” – proposta que a Democracia Socia-
lista vinha defendendo desde o ano anterior.

Até chegar a uma posição oficial, porém, o PT seguiu dividido 
com relação ao apoio à candidatura de Tancredo Neves. Airton 
Soares, que na época era líder da bancada petista na Câmara dos 
Deputados, chegou a colocar o cargo à disposição do partido por 
conta das divergências com setores do PT que criticavam a candi-
datura única das oposições e a participação no Colégio Eleitoral, 
em janeiro de 1985. Em São Paulo, o partido expulsou o deputado 
estadual Sérgio Santos, que assumira publicamente seu apoio à 
candidatura peemedebista (Em Tempo, 11/10/1984). No debate in-
terno, a DS afirmou que a candidatura única “visa antes de mais 
nada realizar uma transição negociada com o regime militar rumo 
a alguma forma de dominação civil burguesa conservadora” (Em 
Tempo, 14/6/1984, p. 5). Apoiar um candidato do PMDB ou do PDT, 
nesse caso, seria o mesmo que considerar como necessária uma 
aliança com a burguesia para chegar ao socialismo, numa concep-
ção etapista de revolução que a DS, como organização trotskista, 
sempre negou. Quanto ao PMDB, especificamente, a Democracia 
Socialista acreditava que apoiar a candidatura de Tancredo à Pre-
sidência seria o mesmo que endossar a campanha do voto útil de 
1982, a partir da perspectiva de que somente um candidato pee-
medebista teria condições de reunir apoio político suficiente para 
vencer a disputa no Colégio Eleitoral.

Diante da formação da Aliança Democrática, a DS reafirmou 
a atualidade da luta pelo socialismo, observando que as limitações 
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da plataforma elaborada pelo PMDB e pela Frente Liberal não eram 
fruto das dificuldades conjunturais, mas, sim, inerentes a sua pró-
pria composição, que abrigava políticos confiáveis da ditadura que 
pouco tempo antes faziam parte do PDS. A candidatura de Tancredo, 
nesse sentido, expressava as limitações da burguesia nacional e sua 
incapacidade, segundo a DS, de transformar o sistema econômico 
e a política econômica do país. A Democracia Socialista, portanto, 
repudiava qualquer tipo de aliança com o PMDB e a Frente Liberal 
e defendia a implementação de uma política de “enfrentamento 
do imperialismo, de reforma agrária radical, de atendimento às 
reivindicações básicas dos trabalhadores, de participação democrá-
tica das massas”. Todas essas propostas, de acordo com a DS, só 
poderiam ocorrer sob um governo dos trabalhadores, motivo pelo 
qual a organização buscava, dentro do PT, conquistar apoio para 
sua proposta de criação de um bloco operário-popular e tomada do 
poder, como foi visto anteriormente. “Nosso esforço estratégico vai 
no sentido de criar condições para que os trabalhadores assumam 
a liderança das lutas sociais, cheguem ao governo, e dirijam o pro-
cesso de transformações sociais, de ruptura com o capitalismo e de 
construção do socialismo” (Em Tempo, 8/11/1984, p. 10).

Antes da disputa no Colégio Eleitoral, a DS e o PT estiveram 
envolvidos na realização de mais um Encontro Nacional do partido,5 
dessa vez na cidade de Diadema. Na reunião, o PT aprovou o do-
cumento Contra o continuísmo e o pacto social, em que analisava 
a campanha pelas Diretas, o regime militar, o chamado malufis-
mo, a situação econômica do país e a Aliança Democrática. Com 
o documento, o partido também lançou um plano de ação para a 

5 Esse encontro foi considerado uma reunião nacional extraordinária, não 
seguindo a numeração dos demais.
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conjuntura e uma plataforma de lutas que colocavam a legenda “cla-
ramente como oposição ao governo que, no Colégio Eleitoral, sucede 
o presidente Figueiredo” (Partido dos Trabalhadores, 1985).6 A 
Democracia Socialista avaliou positivamente o Encontro Nacional, 
afirmando que “apesar de suas debilidades de organização, jogou 
um papel importante por consagrar a posição do PT de manter a 
sua independência política frente à transição burguesa” (Em Tempo, 
fevereiro de 1985, p. 4). Isso porque, na reunião, o partido decidiu 
não participar do Colégio Eleitoral que indicaria o novo presidente, 
o que acabou afastando da legenda três deputados federais – Airton 
Soares e Beth Mendes, de São Paulo, e José Eudes, do Rio de Janeiro 

– que desrespeitaram a orientação oficial.
Por outro lado, o encontro também incorporou à plataforma 

do partido propostas que a DS vinha defendendo já havia algum 
tempo, como o apoio à convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte e a criação de um bloco operário-popular sob direção 
do PT. No documento final, o partido afirmou que não iria aguardar 
a instalação da Constituinte para exigir as mudanças econômicas 
que reivindicava, mas que lutaria “para conquistá-las desde já”, 
participando ativamente “dos movimentos pela Assembléia Cons-
tituinte, defendendo a necessidade dos pressupostos democráticos 
para a sua eleição e o conteúdo de suas transformações”. Quanto 
ao bloco operário-popular, o PT se comprometia a “resgatar as 
experiências de mobilização e de organização da campanha das 
Diretas” para criar uma frente que lutasse por transformações 

“com base nos interesses e reivindicações dos trabalhadores”. Essa 

6 A proposta do pacto social tinha sido lançada por Tancredo Neves durante a 
campanha à Presidência, visando a garantir o apoio popular nos primeiros 
meses de um eventual governo.
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frente defendida pelo PT, contudo, não deveria abrigar os setores 
que apoiavam a Aliança Democrática e a participação no Colégio 
Eleitoral, nem tampouco confundir-se com a proposta de transfor-
mar o próprio partido numa frente política.

No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral finalmente se 
reuniu em Brasília, confirmando a vitória de Tancredo Neves para 
Presidente da República, com 480 de um total de 686 votos. Maluf, 
candidato do PDS, teve o apoio de apenas 180 delegados, pratica-
mente o mesmo número de votos recebido pelo candidato da Aliança 
Democrática entre os pedessistas (Skidmore, 1988). O PT foi o úni-
co partido a não participar da eleição do sucessor de Figueiredo, sob 
a alegação de que o Colégio Eleitoral era ilegítimo e expressava a 
transição pactuada com o regime. A Democracia Socialista acredi-
tava que o boicote, longe de deixá-lo numa posição de isolamento 
político, como diziam alguns críticos, traria benefícios para o cres-
cimento do PT e seu fortalecimento junto às bases. “Este não abre 
as portas para as lutas futuras do partido, para o seu crescimento, 
para o aprofundamento de suas vinculações com os interesses dos 
trabalhadores” (Em Tempo, 13/12/1984, p. 3, grifo do texto), avaliou. 
Logo após a vitória, Tancredo teve seu estado de saúde gravemente 
comprometido, vindo a falecer em meados de abril, sem nem ao me-
nos ser empossado como o primeiro presidente civil depois do golpe 
de 1964, tarefa que coube ao vice José Sarney.

Com a morte de Tancredo Neves, a Democracia Socialista 
passou a defender a convocação de eleições diretas, numa clara 
divergência com o PT, que reconhecera a legitimidade do novo 
governo. “A confirmação do vice-presidente José Sarney na Presi-
dência da República é a solução que nos resta para a situação criada 
com o impedimento de Tancredo Neves, sobretudo por contrapor-
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se a qualquer manobra golpista”, afirmou o partido em nota oficial 
divulgada na época (Citado em Em Tempo, abril de 1985, p. 3). A DS, 
ao contrário, acreditava que a “a agitação da convocação imediata 
das eleições para a Constituinte deve estar cada vez mais combinada 
com a agitação da realização de eleições diretas para a presidência 
da República” (Em Tempo, abril de 1985, p. 3). Em meio às divergên-
cias internas quanto ao governo Sarney e à convocação de novas 
eleições para presidente, o PT apresentou, poucas semanas depois, 
sua proposta de emenda constitucional para a instalação da Assem-
bléia Nacional Constituinte, uma das promessas de campanha da 
Aliança Democrática.

O ponto central da proposta petista era a desvinculação do 
Congresso Nacional da Constituinte, com eleições específicas para 
a escolha de seus delegados. O PT propôs a criação de Comissões 
Consultivas Municipais, a serem eleitas no pleito de 1985, para ela-
borar e encaminhar sugestões à Assembléia Nacional Constituinte, 
que, pelo projeto, seria constituída em março do ano seguinte. Nes-
sa eleição, estariam garantidos o direito de voto a todos os maiores 
de 18 anos – incluindo cabos, soldados e marinheiros – e a propor-
cionalidade na representação dos delegados. Segundo a proposta 
petista, a instalação da Assembléia deveria estar precondicionada 
à remoção do chamado entulho autoritário, como as leis de Segu-
rança Nacional, de Greve e de Imprensa. Na época, a Democracia 
Socialista afirmou que “a proposta do PT abriga vários avanços 
fundamentais com relação à proposta da Aliança Democrática” 
(Em Tempo, junho de 1985, p. 5), divulgada oficialmente alguns dias 
após a emenda apresentada pelo partido. Ao contrário do que o PT 
defendia, o governo Sarney propôs atribuir poderes constituintes ao 
novo Congresso Nacional a ser eleito em novembro de 1986. Dessa 
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forma, os deputados federais e senadores acumulariam suas funções 
normais com o mandato constituinte. Na opinião da DS, “a emen-
da apresentada demonstra que longe de convocar uma Assembléia 
Nacional Constituinte, a intenção do governo é a de realizar uma 
tímida reforma constitucional” (Em Tempo, julho de 1985, p. 2). Isso 
porque, ao criar um Congresso Constituinte, em vez de uma As-
sembléia, o governo limitaria o alcance das mudanças – “na medida 
em que assentado na velha ordem o Congresso tenderá muito mais 
a retocar a velha constituição do que fazer uma nova” – e manteria 
as mesmas distorções que existiam antes, sob o ponto de vista da 
representatividade. 

A principal discordância da DS, porém, foi com o fato de a 
proposta do governo não prever a revogação imediata do arcabouço 
constitucional da ditadura, como as salvaguardas que substituíram 
o AI-5, antes da instalação da Constituinte. Na época, o presiden-
te José Sarney alegou que até a promulgação da nova Carta, “sob 
pena de se instalar o caos normativo, que a ninguém aproveitaria, é 
necessário respeitar a lei que temos e modificá-la segundo os pro-
cessos por ela própria admitidos” (Citado em Em Tempo, julho de 
1985, p. 2). A crítica da Democracia Socialista, portanto, era a de que 
até a elaboração do novo texto constitucional ficariam valendo os 
dispositivos da Carta promulgada em 1967 pelo governo Castello 
Branco. A preocupação da DS, nesse caso, era que o governo da 
Aliança Democrática pudesse reeditar práticas comuns da ditadura 
militar, como acabou ocorrendo na repressão aos movimentos so-
ciais. Além dessa, outra questão que diferenciava as duas propostas 
dizia respeito aos autores do texto constitucional. Enquanto o PT, 
como foi visto anteriormente, apresentara uma alternativa de tipo 
basista, o governo Sarney nomeou uma comissão responsável por 
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elaborar o anteprojeto da nova Carta. O problema dessa comissão, 
conforme destacou a DS na época, é que “a esmagadora maioria 
[dos seus membros] apóia a Aliança Democrática de uma forma ou 
de outra”, o que também poderia limitar o alcance das mudanças.7

Com a aprovação da proposta do governo, as atenções do PT 
se voltaram para a disputa eleitoral de novembro,8 na qual o partido 
buscou aprofundar sua influência nos movimentos sociais, creden-
ciando-se como o principal partido de oposição e aumentando suas 
chances de vitória nas eleições de 1986, quando estariam em dispu-
ta os cargos para a Constituinte.9 Bem antes, a DS já havia lançado 
sua proposta para a campanha petista nas eleições de 1985. Para a 
Democracia Socialista, a disputa municipal seria a primeira opor-
tunidade de o partido se fortalecer como alternativa ao governo da 
Aliança Democrática, ainda que no âmbito municipal. De acordo 
com a proposta tática da DS, que originalmente fora elaborada 
no diretório gaúcho do Partido dos Trabalhadores, o PT deveria 
buscar três objetivos com a campanha daquele ano: combinar as 
bandeiras do partido, como a Plataforma dos 10 pontos10 e a defesa 

7 Em conjunto, todas essas divergências levariam o PT a votar contra a nova 
Constituição, decisão que foi integralmente apoiada pela Democracia Socialista. 
Apenas o deputado federal João Paulo Pires de Vasconcelos, do PT mineiro, vo-
tou a favor, desobedecendo a orientação oficial do partido. Para mais detalhes, 
ver Em Tempo (outubro de 1988, p. 2).

8 As eleições de 1985 foram as primeiras realizadas nas capitais de estado e nos 
municípios considerados áreas de segurança nacional depois de quase vinte 
anos. Desde 1966, com a aprovação do AI-3, os prefeitos dessas cidades vi-
nham sendo indicados pelos governadores, eleitos, por sua vez, indiretamente 
por um Colégio Eleitoral estadual.

9 O Congresso Constituinte foi instalado em 1o de fevereiro de 1987, encerrando 
suas atividades em 5 de outubro de 1988, quando foi aprovada a nova Consti-
tuição Federal.

10 Aprovada em maio de 1984, a plataforma incluía, entre outras propostas, a 
revogação da legislação autoritária, o rompimento com o FMI e a realização 



164

da Constituinte, com as demandas dos trabalhadores no nível mu-
nicipal; organizar núcleos de base, de modo a ampliar a influência 
política do partido e sua capacidade de mobilização; e fortalecer 
a independência de classe, estimulando a participação organizada 
dos trabalhadores nos movimentos sociais em geral. 

Para cumprir estes objetivos, devemos fortalecer e in-

centivar os comitês suprapartidários que lutam pelas 

eleições nas capitais e o fim das áreas de segurança na-

cional que permanecem, garantindo maior participação 

possível de entidades e associações sindicais, comunitá-

rias, estudantis (Em Tempo, março de 1985).

Com relação às coligações, a DS acreditava que o PT não 
deveria estabelecer alianças com o PMDB ou PDT, ambos con-
siderados partidos burgueses. No caso dos peemedebistas, isso 
seria ainda mais grave, na opinião da Democracia Socialista, pelo 
fato de a legenda ser a principal força de sustentação política do 
novo governo, de quem o PT se declarara oposição desde o início. 
Partindo da proposta do bloco operário-popular, incorporada à 
plataforma petista no Encontro Nacional de janeiro, a DS defendia 
a aliança do partido com “setores do movimento operário-popular 
no interior do PMDB e do PDT” e outras lideranças sociais sem 
vínculos partidários.

Em junho, depois de lançar essa proposta tática, a DS voltou 
ao tema das eleições. Àquela altura, Sarney já ocupava a Presidên-
cia havia três meses, contando com a adesão formal do PMDB, PFL, 

da reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Sobre a Plataforma dos 10 
pontos, ver Em Tempo (14/6/1984, p. 5).
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PCB e PCdoB, com a simpatia de antigos colegas do PDS, além do 
apoio de uma grande parcela da população que acreditava no gover-
no da Aliança Democrática e em suas promessas. Diante disso, a DS 
viu-se obrigada a reconhecer que o PT se isolara politicamente por 
causa do boicote ao Colégio Eleitoral e por não haver declarado apoio 
ao novo governo, cujo respaldo popular fora reforçado pela morte 
de Tancredo Neves. A previsão da Democracia Socialista de que o 
partido se fortaleceria ao não participar da eleição do sucessor de 
Figueiredo acabou não se confirmando, embora a DS acreditasse que 
esse isolamento fosse apenas momentâneo. Ao mesmo tempo, o PT 
também disputava com o PDT a hegemonia no campo popular, já 
que o partido de Brizola, então governador do Rio de Janeiro, tentava 
se fortalecer como uma alternativa à esquerda do governo Sarney.

Por isso, a DS passou a defender o lançamento de candida-
tos próprios nas eleições municipais, diante da impossibilidade de 
estabelecer alianças com partidos considerados burgueses e obser-
vando o objetivo maior da proposta petista, que era o de fortalecer 
a organização independente dos trabalhadores. “O que distingue 
o PT é poder utilizar as eleições para reforçar a organização dos 
trabalhadores, criando melhores condições para futuras disputas”. 
Na opinião da Democracia Socialista, essa era a única forma de o 
partido crescer politicamente e apresentar uma opção operária e 
popular ao governo da Aliança Democrática. Caso contrário, se-
gundo a DS, se o PT ficasse “a reboque de algum setor da burguesia”, 
correria o risco de fracassar eleitoralmente e de perder mais espaço, 
isolando-se completamente no quadro político-partidário.

Em julho, após uma acirrada disputa interna, o PT indicou 
seus candidatos a prefeito em todo o país. Em Porto Alegre e Belo 
Horizonte, a Democracia Socialista conquistou a indicação de Raul 
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Pont e Virgílio Guimarães, ambos da Direção Nacional eleita em 
abril de 1984, demonstrando mais uma vez a força política que al-
cançara em seus estados de origem (Em Tempo, julho de 1985). Após 
a vitória, a DS saiu em defesa da esquerda organizada petista, nova-
mente acusada por setores do partido de ser a responsável pela crise 
que o PT vivia na época. A divergência, na verdade, estava ligada 
à disputa em torno da tática eleitoral a ser adotada para as eleições 
daquele ano: de um lado, os que defendiam a formação de alianças 
com o PMDB e PDT, argumentando que a derrota de 1982 eviden-
ciara a fragilidade do partido; de outro, aqueles que, em nome da 
independência de classe, eram contra qualquer tipo de coligação 

– posição assumida pela DS. Em Belo Horizonte, por exemplo, onde 
tivera seu candidato derrotado na disputa com Virgílio Guimarães 
pela indicação partidária, o deputado federal Luis Dulci, presidente 
do PT mineiro, chegou a declarar que 

estes grupos que estão dentro do nosso coletivo têm que 

sair, têm de receber um prazo para sair e se legalizar; e se 

não quiserem sair, nós temos o direito de colocá-los para 

fora, pois na verdade eles estão chupando o sangue políti-

co do PT (Citado em Em Tempo, agosto de 1985, p. 3).

Em resposta, a DS reconheceu que a crise do partido era re-
sultado do sucesso inicial da Nova República, da falta de uma linha 
definida de atuação e de seu isolamento político desde a campa-
nha pelas Diretas – esquecendo-se de que ela mesma apoiara tal 
posicionamento. Nesse sentido, afirmava que as organizações de 
esquerda, longe de serem as responsáveis pela crise, contribuíam 
para que o PT definisse uma linha política mais clara – como a 
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realização de uma campanha eleitoral independente, como a DS 
defendia – que permitisse superar o momento vivido pelo partido. 
Ao mesmo tempo, a Democracia Socialista lembrava que as orga-
nizações marxistas buscavam construir um partido revolucionário 
de massas, e que sair do PT, nesse caso, significaria fragmentar a 
esquerda e retroceder nos avanços conquistados desde a fundação 
do partido. “Só faria sentido sair do PT e atuar em faixa própria 
para uma organização que se julgasse ‘o partido’ ou ‘o embrião do 
partido’ já pronto, o que é aliás o que pensam o PCB e o PCdoB”.

De fato, a DS sempre buscou construir o partido revolucionário 
com base no PT, sem jamais cogitar a possibilidade de abandonar 
o partido para se legalizar ou mesmo autoproclamar-se o partido 
revolucionário já pronto, como afirmavam os críticos da esquerda 
organizada petista. Diante das divergências partidárias, a DS concla-
mou os petistas à unidade, defendendo uma trégua entre seus diversos 
setores e o abandono das discussões internas – como a crítica às orga-
nizações de esquerda, por exemplo –, em meio a um processo eleitoral 
que poderia render ao partido uma importante vitória política.

Nas eleições de 1985, o PT se esforçou para divulgar uma 
imagem diferente daquela apresentada em 1982, numa evidente  
mudança de estratégia com relação à última disputa eleitoral 
(Meneguello, 1989). Com uma campanha mais aberta, dirigida a 
amplos setores sociais – inclusive a classe média – e que mais uma 
vez apresentava o partido como uma alternativa política viável, o 
PT conquistou um expressivo resultado eleitoral quando compa-
rado a sua primeira experiência nas urnas. Nas capitais, a legenda 
foi a quarta mais votada do país, perdendo apenas para o PMDB, 
PTB e PDT (Pont, 1992). Dos quase 60 municípios onde lançara 
candidatos, o partido terminou em terceiro lugar em 28 e conquis-
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tou o quarto lugar em 16. Em Porto Alegre e Belo Horizonte, onde 
os candidatos à prefeitura eram membros da DS, o PT ficou em 
terceiro lugar, com 11,3% e 7,6% dos votos, respectivamente (Em 
Tempo, dezembro de 1985). Em outras capitais, como Vitória e Ara-
cajú, o partido terminou em segundo lugar. Já em São Paulo, maior 
colégio eleitoral do país, apesar da derrota, o candidato do PT à 
prefeitura, Eduardo Suplicy, obteve quase 20% dos votos. Mesmo 
com tantos resultados positivos, o partido só conseguiu vencer em 
Fortaleza, onde a deputada estadual Maria Luiza Fontenelle – que 
se filiara à legenda poucos meses antes, vinda do PMDB – conquis-
tou pouco mais de 32% dos votos.

Os resultados finais representaram um avanço quando com-
parados aos da última eleição e, ao mesmo tempo, fortaleceram os 
grupos de esquerda que, assim como a DS, defenderam uma cam-
panha independente, sem a formalização de alianças com partidos 
considerados burgueses. O grande vitorioso na disputa eleitoral de 
1985, contudo, foi mesmo o PMDB, que no embalo da Nova Repú-
blica conquistou as prefeituras de 19 das 22 capitais e terminou em 
primeiro lugar em metade dos outros 201 municípios onde foram 
realizadas eleições (Villa, 2001). A crise econômica, por outro lado, 
continuava a se agravar, fazendo com que o governo Sarney per-
desse cada vez mais apoio. A inflação daquele ano chegaria a 235%, 
mais que o dobro do índice registrado em 1980, quando tiveram 
início os problemas na economia brasileira.

Com o bom desempenho eleitoral do PT, o fortalecimento do 
partido em todo o país e a crise do governo da Aliança Democráti-
ca, a DS concluiu que a conjuntura pós-eleitoral seria propícia para 
a formação de uma oposição de esquerda ao governo Sarney. Assim, 
passou a defender a busca pela hegemonia no flanco esquerdo da 
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Aliança Democrática, com o PT assumindo o papel de dirigente 
dos trabalhadores em suas reivindicações, especialmente na área 
econômica, onde o governo Sarney não vinha sendo bem-sucedido. 

“O Partido dos Trabalhadores tem já que se apresentar hoje como 
um partido que quer dirigir o país e luta por isso” (Em Tempo, de-
zembro de 1985, p. 3). Pela proposta, o PT deveria apresentar uma 
alternativa de governo que expressasse os interesses dos traba-
lhadores, o que exigia, por sua vez, que fossem aprofundados os 
trabalhos com as organizações de classe, visto que a DS não consi-
derava a conjuntura pós-eleitoral como pré-revolucionária. Para a 
Democracia Socialista, o resultado das eleições de 1985 e a crise do 
governo Sarney apenas indicavam os limites da transição burguesa 
e a possibilidade de o PT assumir a direção do bloco oposicionista. 

Quanto à campanha petista, mesmo afirmando que o partido 
“manteve sua independência de classe, reafirmou sua linha de opo-
sição à transição controlada pela burguesia, manteve sua ligação 
com as lutas populares, e […] defendeu suas propostas políticas 
básicas” (Em Tempo, dezembro de 1985, p. 4), a DS apontou alguns 
problemas na propaganda televisiva, na qual o PT promoveu várias 
mudanças. A Democracia Socialista reconheceu que a propaganda 
eleitoral foi “criativa e tecnicamente bem feita”, mas observou que 
o partido esteve muito mais preocupado em “dar uma imagem 
descontraída do PT, em detrimento de uma maior politização e vin-
culação mais clara com as lutas operárias e populares”. Ao mesmo 
tempo, considerou que a campanha diminuiu o espaço reservado 
às lutas populares e “diluiu” o caráter classista do PT – o partido 
dos trabalhadores – ao avançar sobre a classe média.

A Democracia Socialista não esteve sozinha nas críticas à 
legenda, que se dividiu internamente em função das mudanças 
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na propaganda e da tentativa de ampliar sua base eleitoral (Me-
neguello, 1989). De um lado, os chamados xiitas, a esquerda 
organizada radical, condenaram a nova estratégia eleitoral, a busca 
por votos na classe média e o lançamento de candidatos considerados 
burgueses – como Eduardo Suplicy.11 Esses setores eram contrários 
à idéia da democracia representativa como via para o socialismo e, 
por isso, defendiam uma campanha fundamentalmente dirigida aos 
trabalhadores, como a de 1982. De outro lado, os setores moderados 
do PT, conhecidos como light e agrupados na Articulação, apoiaram 
as mudanças promovidas pelo partido, considerando a democracia 
representativa – e o processo de institucionalização partidária, por 
extensão – como um valor universal.12 A Democracia Socialista, mais 
uma vez, foi uma das poucas exceções dentro da esquerda petista. 
Mesmo defendendo a transformação do PT num partido revolucio-
nário, proposta tida como radical por alguns setores, a DS assumiu 
uma posição intermediária, criticando as mudanças feitas na cam-
panha eleitoral, apontando os limites e os perigos da nova estratégia, 
mas sem deixar de reconhecer os avanços do partido, como a busca 
por apoio na classe média – “preocupação correta”, ponderou.

Passado quase um ano desde sua posse e vendo a popularidade 
do governo da Aliança Democrática diminuir rapidamente diante 
da persistência da crise econômica, o presidente Sarney lançou, em 
fevereiro de 1986, um programa de estabilização da economia: o 
Plano Cruzado. Entre outras medidas, o governo decretou o conge-

11 As críticas a Suplicy persistiriam no ano seguinte, quando ele seria indicado 
pelo partido como candidato ao governo do Estado de São Paulo. Na época, a 
Convergência Socialista se opôs à indicação, afirmando que o candidato do PT 

“deveria ser um trabalhador” (Citado em Em Tempo, maio de 1986, p. 8).
12 Para mais detalhes sobre os blocos partidários do PT, ver Azevedo (1991, p. 

171-214).
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lamento imediato dos salários e dos preços, incluindo os produtos 
de primeira necessidade, medida que atingiu uma parcela signifi-
cativa da população, especialmente a camada mais pobre.13 Com o 
sucesso do Plano Cruzado, a popularidade de Sarney saltou de 22% 
de aprovação, em janeiro, para 71%, em março – apenas um mês 
depois de decretados os congelamentos (Villa, 2001). Na época, 
a DS classificou o pacote econômico como uma “contra-ofensiva 
da burguesia” (Em Tempo, março de 1986, p. 2) pelo controle sobre 
os rumos da transição política. A Democracia Socialista acusava o 
presidente de utilizar o Plano Cruzado para assegurar a vitória da 
Aliança Democrática nas eleições de 1986, quando seriam escolhidos 
os parlamentares constituintes; para reconquistar o apoio perdido 
durante o primeiro ano de governo, com o aumento imediato do 
poder de compra dos assalariados; e para controlar o processo de 
redemocratização, num momento em que o Congresso Nacional se 
preparava para elaborar a nova Constituição do país.

O Partido dos Trabalhadores, ao contrário, assumiu uma po-
sição ambígua, criticando parcialmente o pacote econômico mas 
destacando seus pontos positivos, como o congelamento dos preços. 
Na verdade, diante da euforia inicial causada pelo Plano Cruzado, 
a primeira reação da legenda foi não assumir um discurso tão en-
fático como o da Democracia Socialista, que apontava os limites 
do pacote econômico e os problemas que ele poderia trazer a mé-
dio prazo. “Não podemos de maneira alguma absorver uma visão 
impressionista dos fatos” (Em Tempo – Especial sobre o “pacotão”, 
março de 1986, p. 1), afirmou a DS, na época. Como alternativa ao 
pacote econômico, a Democracia Socialista defendia a recuperação 

13 Sobre o Plano Cruzado, ver Baer & Beckerman (1989).
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imediata dos salários, o não-pagamento da dívida externa, a esta-
tização do sistema bancário, a realização de uma reforma agrária 
radical e o aumento dos investimentos públicos em programas 
sociais – numa posição à esquerda do PT e num evidente descom-
passo com o sentimento popular.

Nos meses seguintes, o partido esteve voltado para o debate 
interno a respeito das eleições daquele ano e de sua posição oficial 
diante do pacote econômico decretado em fevereiro, tema que 
suscitou grandes divergências dentro do PT. Enquanto alguns se-
tores defendiam o apoio parcial às medidas adotadas pelo governo, 
como o partido vinha fazendo, outros – incluindo a DS – insistiam 
na crítica intransigente ao Plano Cruzado. Contudo, pelo menos 
até meados de 1986, quando o PT realizou seu iv Encontro Nacio-
nal, a correlação de forças mostrou-se amplamente desfavorável a 
essa segunda posição: o pacote conquistara enorme apoio social, 
os índices de aprovação do governo Sarney permaneciam altos, o 
movimento operário se dividira diante dos benefícios imediatos 
trazidos pelo Plano Cruzado, e o PT, politicamente isolado des-
de a campanha pelas Diretas, corria o risco de aprofundar ainda 
mais a crise vivida pelo partido caso condenasse o programa de 
estabilização econômica.

O congelamento dos preços e dos salários, porém, causou uma 
vertiginosa expansão das vendas, dada a enorme demanda repri-
mida da população, tanto na camada mais pobre quanto na classe 
média. Para manter os lucros obtidos antes do Plano Cruzado, as 
indústrias adotaram medidas para diminuir os custos da produção, 
como as demissões em massa, por exemplo. O próprio mercado 
se retraiu ao longo dos meses seguintes, fazendo com que alguns 
produtos começassem a faltar, processo acelerado pelo aumento da 
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demanda e pela sonegação de mercadorias por parte dos seus fabri-
cantes, que passaram a comercializá-las com um custo adicional à 
tabela do governo – o chamado ágio. Em meio a esse contexto, o PT 
realizou, em São Paulo, seu iv Encontro Nacional, reunindo apro-
ximadamente 330 delegados de todo o país. Nessa convenção, entre 
outras medidas, o partido declarou-se oficialmente contra o Plano 
Cruzado, estabeleceu critérios para a participação nas eleições de 
1986 – ampliando a Carta Eleitoral aprovada em 1982 – e elegeu sua 
nova liderança (Em Tempo, junho de 1986).

Na disputa pela Direção Nacional, foram apresentadas duas 
chapas: Uma proposta democrática, de massas e socialista para o 
PT, formada pela Articulação, e Construir uma alternativa operá-
ria e popular, encabeçada por Raul Pont e com participação das 
tendências minoritárias do partido. Comparada à convenção de 
1985, quando obteve pouco menos que o dobro dos votos da chapa 
apoiada pela DS, a corrente majoritária do PT aumentou sua força 
política no iv Encontro Nacional, conquistando mais de 70% dos 
votos, o que lhe garantiu quase três vezes mais cargos na Direção 
Nacional que a chapa liderada pela Democracia Socialista. A DS, 
por sua vez, também se fortaleceu politicamente, elegendo um re-
presentante a mais que na convenção anterior. Além de Raul Pont 
e Joaquim Soriano, membros da antiga Direção, a Democracia So-
cialista indicou João Machado, Ignácio Hernandez e Tomás Matta 
Machado – os três do grupo mineiro que dera origem à organização 
(Partido dos Trabalhadores, 1986).

Na Executiva Nacional, entretanto, a corrente majoritária 
continuou a preencher sozinha todos os cargos, sem nenhuma 
participação da esquerda organizada do PT. A regulamentação da 
proporcionalidade também para a ocupação dos cargos executivos, 
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aliás, foi uma das propostas defendidas pela DS na convenção. Na 
época, Raul Pont apresentou um projeto de alteração do Regimen-
to Interno que instituía a participação das correntes minoritárias 
na Executiva Nacional do partido. A proposta, porém, foi derrota-
da pela da Articulação, que deixava as organizações de esquerda 
numa espécie de quarentena até o v Encontro, marcado para o 
ano seguinte. A posição da corrente majoritária havia sido toma-
da depois do episódio envolvendo antigos militantes do PCBR no 
assalto a uma agência do Banco do Brasil, em Salvador, dois meses 
antes. Ao serem presos pela polícia, os assaltantes se apresentaram 
como membros do Partido dos Trabalhadores e alegaram que o 
assalto visava a arrecadar fundos para a revolução (Keck, 1991). 
A DS reagiu à proposta encaminhada por Marco Aurélio Garcia 
e José Álvaro Moisés, integrantes da Articulação, afirmando que 
o debate fora marcado pelo “tom sectário” e que a aprovação do 
projeto da corrente majoritária adiava “a ampliação da democracia 
no PT” (Em Tempo, junho de 1986, p. 3).

Na economia, os efeitos negativos do Plano Cruzado obriga-
ram o governo Sarney a liberar a importação de produtos similares 
aos fabricados no Brasil, numa tentativa desesperada de solucionar 
a escassez de mercadorias. Ao mesmo tempo, com a proximidade 
das eleições, o presidente tentava evitar que os problemas econômi-
cos se transformassem em derrota nas urnas. Em novembro, seriam 
renovados dois terços do Senado e eleitos os novos governadores, 
deputados estaduais e federais. Apenas no caso do Distrito Fede-
ral, que pela primeira vez teria representação parlamentar, seriam 
escolhidos três – e não dois – senadores. Já os prefeitos e vereadores 
eleitos em 1982 tiveram seus mandatos estendidos por mais dois 
anos, de forma que em 1988 as capitais de estado e as antigas áreas 
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de segurança nacional pudessem realizar eleições com os demais 
municípios brasileiros. A 48a legislatura, que cobriria os anos de 
1987 a 1990, era vista pelos partidos políticos como especialmente 
importante e, de certa maneira, decisiva sobre os rumos da Nova 
República. Isso porque, pela primeira vez desde o fim da Era Vargas, 
em 1945, o Congresso Nacional teria poderes constituintes.14 Mais 
uma vez, o PMDB terminou como o grande vencedor da disputa, 
com quase 28 milhões de votos para o Congresso Nacional, prati-
camente três vezes mais que o PFL, o segundo mais votado no país 
(Veja, 26/11/1986). Embalado pela popularidade do Plano Cruzado, 
na disputa pelos 22 governos estaduais, os peemedebistas só não 
ganharam em Sergipe, onde o candidato eleito era do Partido da 
Frente Liberal. No Senado, o PMDB conquistou 44 das 49 vagas; na 
Câmara, passou a ter a maioria absoluta, com 260 deputados fede-
rais. Até mesmo nas Assembléias Legislativas a vitória do partido 
foi incontestável: a legenda recebeu mais de 50% dos votos em 15 
estados, incluindo os mais importantes do país.

Já o PT, apesar dos números mais modestos, também avançou 
em comparação à eleição de 1982. Em 1985, após a saída de Airton 
Soares, Beth Mendes e José Eudes, o partido ficou com apenas cinco 
deputados federais, três vezes menos que a bancada eleita em 1986, 
que incluía vários líderes históricos da legenda e representantes de 
estados onde, até então, o PT nunca tinha conseguido eleger um 
congressista. A bancada petista passou a ser formada por Olívio 
Dutra e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul; Vitor Buaiz, do Espíri-
to Santo; Benedita da Silva e Vladimir Palmeira, do Rio de Janeiro; 

14 Não estou considerando, nesse caso, a Constituição de 1967, imposta pelo 
governo Castello Branco ao Congresso Nacional, então formalmente em fun-
cionamento, mas com sua autonomia consideravelmente limitada.
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Paulo Delgado e Virgílio Guimarães, de Minas Gerais; e Eduardo 
Jorge, Florestan Fernandes, Gumercindo Milhomem, Irma Passoni, 
José Genoíno, Luís Gushiken, Luís Inácio Lula da Silva e Plínio de 
Arruda Sampaio, de São Paulo (Keck, 1991). A votação de Lula para 
a Câmara dos Deputados – com pouco mais de 651 mil votos – foi 
a maior do país, na época, superando até mesmo a de Ulysses Gui-
marães, presidente do PMDB, eleito com 60 mil votos a menos. Nas 
Assembléias Legislativas, o PT também teve um bom desempenho na 
comparação com o pleito anterior, subindo de 12 para 33 deputados e 
aumentando sua representação nos diferentes estados do país. A DS, 
por sua vez, conseguiu eleger apenas um candidato naquele ano: Raul 
Pont, como deputado estadual no Rio Grande do Sul.15

Após a disputa eleitoral, as atenções do partido estiveram 
voltadas para a participação no Congresso Constituinte, instalado 
no início de 1987, e para a campanha pela renúncia de Sarney e 
convocação de eleições diretas para presidente, diante do fracasso 
do Plano Cruzado ii, que substituíra o pacote anterior. Decretado 
apenas cinco dias depois das eleições, o novo plano de estabilização 
econômica aumentou o preço de diversos produtos com o objetivo 
de contornar os problemas causados pela superdemanda, como a 
escassez de mercadorias. Com a correção de 35% nas contas telefô-
nicas, 60% na energia elétrica, 15% nos remédios, 25% no açúcar e 
80% nos automóveis, entre outros, o Cruzado ii afetou diretamente 
a classe média e os assalariados em geral, apontados pelo governo 
como os principais responsáveis pelo aumento do consumo (Veja, 
26/11/1986). Entretanto, o novo pacote logo se mostrou insuficiente 
para controlar a inflação, que chegaria a cerca de 415,84% em 1987 

15 Virgílio Guimarães, eleito deputado federal, já havia se desligado da Democracia 
Socialista nessa época.
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– prenunciando as taxas registradas nos últimos anos do governo 
Sarney (Villa, 2001).

Passadas as eleições, o partido também aprofundou o debate 
interno sobre a regulamentação do direito de tendências, iniciado 
após o episódio envolvendo antigos militantes do PCBR no assalto 
ao Banco do Brasil. Durante todo o ano de 1987, os diferentes grupos 
que atuavam no PT apresentaram suas opiniões e encaminharam 
propostas para definir as regras de participação das correntes parti-
dárias. A discussão sobre a dupla militância – ou sobre os partidos 
dentro do partido, como também se dizia na época – ocorreu numa 
conjuntura política bem diferente daquela em que o PT havia sido 
criado, refletindo a necessidade de ampliação da democracia inter-
na (Keck, 1991). Com a consolidação da Nova República, partidos 
há muito tempo ilegais, como o PCB e PCdoB, conseguiram seu 
registro oficial, ao mesmo tempo em que a esquerda clandestina 
que apoiara a fundação do PT em 1980 passava a atuar de maneira 
pública e visível. As constantes divergências entre setores do parti-
do e as organizações de esquerda, somadas ao caso do assalto em 
Salvador, evidenciaram a urgência de uma definição sobre as cor-
rentes internas que atuavam no PT desde seu início.

No iv Encontro Nacional, o partido já havia aprovado uma 
resolução preliminar sobre a participação de grupos organizados 
em seu interior. O documento reafirmava o caráter partidário e de-
mocrático do PT e observava que o partido reconhecia e executava 
o direito da maioria sem deixar de garantir, por outro lado, a mani-
festação e representação das minorias em todas as suas instâncias. 
Com isso, a resolução destacava o espaço reservado à esquerda 
organizada e rebatia, ao mesmo tempo, as concepções frentistas 
de alguns grupos, ao lembrar que o PT não era “uma frente de 
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organizações políticas, frente institucional de massas, que possa 
ser instrumentalizado por qualquer partido político” (Citado por 
Keck, 1991, p. 139). Na época, os delegados presentes no encontro 
determinaram que o novo Diretório Nacional regulamentasse o di-
reito de tendências, lembrando apenas que “este direito não deve se 
estender a grupos que não abraçam o programa do PT nem acatam 
sua democracia e disciplina”. 

Pouco antes do encontro, circulara entre os militantes do 
partido um livreto assinado por José Dirceu e Wladimir Pomar – 
ambos da corrente majoritária petista –, em que as organizações 
de esquerda eram duramente criticadas por sua atuação. Acusado 
pela DS de suscitar um “debate equivocado e sectário” (Em Tempo, 
junho de 1986, p. 14), o texto buscava contribuir para a discussão 
sobre a construção do PT, num momento em que o partido, se-
gundo os autores, “corre o risco de ver muitos de seus militantes 
abraçarem as respostas prontas e acabadas de grupos políticos 
sectários ou ingressarem pelos descaminhos das dúvidas eternas” 
(Dirceu & Pomar, 1986, p. 4). Em resumo, o livreto avaliava ne-
gativamente a participação das organizações de esquerda dentro 
PT, concluindo que elas não trabalhavam em favor da legenda, mas 
de si mesmas, por acreditarem que assim estariam construindo o 
próprio partido. “Os militantes do PT devem compreender com 
clareza que os grupos organizados atuam no PT basicamente em 
seu próprio benefício e não em benefício da construção do PT”, 
afirmava o texto.

No ano seguinte, o debate sobre as tendências prosseguiu com 
a aprovação, pelo PT de São Paulo, de uma resolução que seria en-
caminhada ao Diretório Nacional do partido para discussão no v 
Encontro. De acordo com o documento, o PT asseguraria a “qual-
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quer grupo de militantes o direito de constituir-se, no interior do 
partido, como tendência política” (Citado em Em Tempo, 15/9/1987, 
p. 6), desde que esse reconhecimento não implicasse qualquer ten-
tativa de construção de um partido distinto do PT. A resolução 
afirmava que todas as direções partidárias deveriam garantir às 
tendências o acesso aos instrumentos de comunicação interna, de 
modo que as correntes não poderiam mais manter seus próprios 
jornais. O documento também proibia as tendências de se expres-
sarem publicamente, devendo submeter-se à disciplina partidária e 
pronunciar-se exclusivamente como Partido dos Trabalhadores.

A resolução apresentada na convenção paulista pela corrente 
majoritária restringia ainda mais as atividades das tendências. Pelo 
texto, derrotado na plenária estadual, os grupos organizados não 
poderiam ter disciplina nem sede próprias e sua imprensa deveria 
ser incorporada a do próprio partido. A Democracia Socialista, 
naturalmente, criticou a proposta final e mais ainda a que fora enca-
minhada pela Articulação. Controladora de um jornal ativo havia 
quase uma década, a DS não aceitava a hipótese de ser obrigada a 
transferir o Em Tempo para o partido ou simplesmente dissolvê-lo. 
Além disso, também questionava a proposta do PT de São Paulo de 
não permitir que as tendências mantivessem suas próprias finanças. 
Segundo a Democracia Socialista, juntas, as duas proibições – a do 
jornal e a da finança – inviabilizavam a disputa pelos órgãos de di-
reção partidária, dificultavam a existência de tendências nacionais 
e favoreciam a elitização das correntes, uma vez que a resolução, 
se aprovada, restringiria “as tendências a membros abastados, que 
possam viajar por conta própria” (Em Tempo, 15/9/1987, p. 7). A DS 
acusou o texto final, que não incorporou as propostas da Articu-
lação, de desconsiderar o aspecto político da regulamentação das 
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tendências e de preocupar-se demasiadamente em tentar evitar que, 
sob o ponto vista administrativo, o partido se transformasse numa 

“federação de tendências”. Com tantas proibições, a Democracia 
Socialista afirmou que o documento não era de regulamentação, 
mas, sim, de “dissolução das tendências”. Para a DS, o que alguns 
setores do partido pareciam querer ao apoiar o documento naque-
les termos era forçar uma atitude como a da corrente O Trabalho, 
que se dissolvera no interior da Articulação.16

Cerca de dois meses antes do Encontro Estadual do PT de São 
Paulo, a Democracia Socialista havia divulgado suas posições a res-
peito das correntes e da democracia partidárias. Embora a palavra 
tendências fosse utilizada pelos militantes petistas em referência 
às organizações de esquerda – geralmente revolucionárias – que 
atuavam em seu interior (Keck, 1991), alguns grupos, como a DS, 
tinham uma concepção mais ampla do termo, incluindo também 
setores ligados à Igreja Católica.

São tendências não apenas setores ou grupos que vieram 

de posições políticas precedentes ao partido ou grupos 

que se formaram no próprio debate da construção do PT, 

como também as várias organizações da Igreja, com suas 

16  Em 1983, a OSI aproximou-se da Articulação, afirmando que “o curso à es-
querda” do partido dependia de sua corrente majoritária. No ano seguinte, 
como parte do processo de integração ao PT, passou a se chamar Fração iv 
Internacional. Dois anos depois, voltou a mudar de nome, dessa vez para O 
Trabalho, título da publicação editada pela OSI desde sua fundação. Em 1987, 
articulada internacionalmente com o racha na QI-CI, ocorrido seis anos antes, 
a corrente também se dividiu: a maior parte optou pela integração formal à 
Articulação, enquanto alguns militantes tentaram manter a antiga organi-
zação – porém, naquele momento, alinhada à QI-CIR, fundada pelo grupo 
lamberista que saíra da Quarta Internacional-Comitê Internacional (Silva, 
[s.d.], p. 181). Ver Capítulo 4, nota 2.
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fontes de decisão, bem como a chamada “Articulação”, 

hoje tendência majoritária dentro do PT (Citada por Ga-

dotti & Pereira, 1989, p. 144).

Desde a formação da Articulação, em 1983, a DS acusava a 
corrente majoritária do partido de ser uma tendência interna mas 
de, contraditoriamente, não se reconhecer como tal, excluindo a 
participação da esquerda organizada do PT, com o argumento de 
que seus militantes vestiam duas camisas.

Para a DS, o partido só estaria unificado na ação na medida 
em que reconhecesse as diferenças internas e garantisse a cada cor-
rente a oportunidade de participar, de fato, de todas suas instâncias. 

“A representação democrática das suas posições, inclusive nas di-
reções executivas […] deve ser associada à garantia do direito de 
tendência, regulamentado estatutariamente” (Em Tempo, 15/7/1987, 
p. 7). A declaração da Democracia Socialista era dirigida particu-
larmente à tendência majoritária no PT de São Paulo e também 
no Diretório Nacional, que excluíam sistematicamente as minorias 
dos cargos executivos. Ao não reconhecer oficialmente a existência 
de grupos organizados que atuavam no partido, o PT contribuía, 
segundo a DS, para manter as divergências internas como as que 
vinham ocorrendo nos anos anteriores, cujo “resultado é profun-
damente despolitizante, sectarizante e, portanto, deseducativo”. 
Por isso, a Democracia Socialista defendia a regulamentação das 
tendências como forma de assegurar “uma crescente unidade de 
ação pública de todos os petistas”, observando que as diferenças 
de opinião no interior do partido não expressavam antagonismos, 
mas apenas diferentes experiências e posicionamentos existentes 
dentro da classe trabalhadora.
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Depois de quase um ano de acalorados debates sobre a questão 
das tendências, o PT finalmente regulamentou a participação dos 
grupos organizados em seu interior, no v Encontro Nacional do 
partido, que também escolheu a nova liderança petista. Realizada 
no início de dezembro, em Brasília, com a participação de pouco 
mais de 370 delegados, a convenção foi marcada novamente pelo 
domínio da corrente majoritária do partido (Pont, 1992). Na esco-
lha do novo Diretório Nacional, a chapa formada pela Articulação 
recebeu 57,61% dos votos, o menor porcentual desde sua criação. Já 
a chapa apoiada pela DS novamente conquistou o segundo lugar 
na disputa, dessa vez com 23,37% dos votos. No v Encontro, foram 
apresentadas ainda mais duas chapas: a da corrente O Trabalho, 
que não chegou ao mínimo exigido de 10% dos votos, e a PT pela 
base, formada por antigos militantes da Articulação e apoiadores 
da Democracia Socialista, como Virgílio Guimarães e Sandra 
Starling, que participara do Conselho Editorial do Em Tempo. A 
DS, mais uma vez, conquistou cinco cargos na Direção Nacional 
do partido, ocupados por João Machado, Joaquim Soriano, Raul 
Pont, Tomás Matta Machado e Otaviano de Carvalho – este último, 
representante da Democracia Socialista no Espírito Santo e pela 
primeira vez compondo a direção partidária (Partido dos Tra-
balhadores, 1987a).

Quanto à resolução das tendências, o documento aprovado no 
encontro, mais detalhado que as propostas apresentadas até então, 
aproximou-se bastante do texto encaminhado pelo PT de São Paulo. 
Novamente, o partido declarava nunca ter assumido a condição de 
frente política ou de massas; reafirmava, por conseguinte, seu caráter 
partidário, democrático e estratégico; comprometia-se a aperfeiçoar 
a democracia interna, garantindo a participação e representação das 
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minorias; e contrapunha-se à dupla militância, exigindo fidelidade 
exclusiva às decisões tomadas pela legenda. “O reconhecimento 
de agrupamentos desse tipo – partidos dentro do partido – seria a 
aceitação do partido enquanto frente política, vale dizer, a própria 
negação do projeto histórico do PT” (Partido dos Trabalhado-
res, 1987b). Ao mesmo tempo, a resolução incorporava a tese da 
Democracia Socialista de que a regulamentação das tendências era 
necessária para a unidade na ação, lembrando que o livre debate 
entre as diferentes opiniões seria permitido apenas como “genuína 
fonte de conhecimento” e meio de fortalecer o partido.

Na definição oficial do PT, seria considerada tendência “um 
grupo de petistas que se agrupa, ou se organiza, para defender po-
sições no interior do partido, a partir de uma base política”, o que 
também se aproximava da definição da DS. As tendências, conforme 
o documento, eram distintas das articulações ou blocos de opinião 
formados esporadicamente. Nesse ponto, a intenção parece ter sido 
responder às criticas recebidas pela corrente majoritária do partido 
de que ela, mesmo não reconhecendo o direito das tendências, esta-
ria atuando como tal dentro do PT. A resolução também explicitava 
as regras para o funcionamento das correntes internas, destacando 
que suas políticas e coordenações deveriam ser de conhecimento do 
partido; que suas finanças só poderiam ser obtidas dentro do PT, sem 
prejuízos à atividade financeira da própria legenda; e que elas não 
poderiam constituir um partido dentro do PT nem adotar o nome de 
Partido dos Trabalhadores. 

Aprovada pela diferença de 204 votos a favor e 147 contra, ex-
pressando a divisão do partido sobre a questão das correntes internas, 
a regulamentação das tendências, uma das propostas mais antigas 
da DS, não trouxe qualquer dificuldade para a organização. Desde 
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o início envolvida na construção do PT e sem jamais ter atuado de 
forma paralela ao partido, a Democracia Socialista não foi prejudi-
cada pelas normas estabelecidas na resolução, como a proibição de 
manter “jornais públicos e de periodicidade regular”. Para adequar-
se às novas regras, a DS precisou apenas incorporar a seu nome o 
título de tendência do Partido dos Trabalhadores e direcionar o Em 
Tempo para circulação exclusivamente interna. A regulamentação 
das tendências, ao mesmo tempo em que atendeu a uma reivindi-
cação histórica da Democracia Socialista, também abriu o caminho 
que levaria a seu reconhecimento oficial como corrente do partido, 
três anos depois – ainda que desde sua fundação, em 1979, sempre 
tivesse atuado, na prática, como tendência do PT.


