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concluSão

A
o longo dos oito anos que separam o congresso de 
fundação da DS do v Encontro Nacional do PT, a 
Democracia Socialista teve uma trajetória marcada 
pelo apoio à construção do partido, pela crítica a sua 

liderança e pelo respeito às decisões internas, numa posição inter-
mediária que a diferenciou dentro da esquerda organizada petista, 
em especial dos grupos trotskistas. Por meio do jornal Em Tempo e 
do envolvimento formal de seus militantes no Movimento pró-PT, 
a DS participou ativamente das articulações para a criação do Par-
tido dos Trabalhadores, declarando-se, desde o início, como uma 
tendência do partido, ainda que viesse a ser reconhecida como tal 
somente alguns anos depois. O processo que levou à unificação dos 
grupos fundadores da Democracia Socialista, como foi visto, ocor-
reu em paralelo às discussões sobre a formação do próprio PT. O 
apoio dado ao partido, a visão que tinha a seu respeito e a postura 
assumida dentro dele, por conseguinte, só podem ser entendidos 
se analisados sob o ponto de vista da vinculação teórica da DS ao 
trotskismo e ao Secretariado Unificado da iv Internacional, espe-
cificamente.
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Ao adotar as posições da corrente mandelista para interpretar 
a conjuntura brasileira da época, a DS viu no PT a possibilidade 
de criar um partido dirigente das lutas sociais, revolucionário e 
socialista – o que ajuda a explicar, por um lado, por que, em meio 
às outras propostas em discussão, a Democracia Socialista optou 
pelo apoio ao Partido dos Trabalhadores. A concepção herdada do 
SU tornou impossível a participação no MDB, no qual o grupo 
gaúcho que dera origem à DS atuou até 1979. Com uma compo-
sição heterogênea, dada a própria maneira como fora criado, e 
aberto à participação de setores considerados burgueses, o MDB 
era visto como uma oposição confiável ao regime e de atuação con-
ciliadora. Ao mesmo tempo, as divergências com o PCB, PCdoB 
e MR-8, vinculados a outra matriz teórica e engajados no partido 
oficial de oposição, também pesaram para que a DS apoiasse o Mo-
vimento pró-PT. O controle sobre o Em Tempo foi fundamental 
para divulgar nacionalmente a proposta petista e utilizar o jornal 
como veículo de comunicação partidária, numa época em que o 
PT dispunha de uma precária infra-estrutura. Dentro da legenda, 
a afinidade com as posições do Secretariado Unificado fez com 
que a Democracia Socialista defendesse propostas de inspiração 
claramente trotskista e analisasse de maneira esquemática alguns 
momentos da trajetória do partido, sem o cuidado de observar 
criticamente a prática do PT e tampouco as declarações de seus 
principais dirigentes, que em muitos momentos desmentiam as 
conclusões da DS.

Durante o segundo semestre de 1979, os grupos fundadores 
da Democracia Socialista produziram alguns documentos em que 
analisavam, com base no trotskismo e no programa da corrente 
mandelista, o momento político nacional. O principal diagnósti-
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co apontado por eles era a existência de uma contradição entre o 
potencial de luta proporcionado pela conjuntura e a falta de uma 
direção revolucionária que pudesse atuar como vanguarda dos 
movimentos de massas. Por isso, a Democracia Socialista se dispôs 
a ser essa direção, participando do PT, no qual estavam, segundo 
ela, as organizações de esquerda mais conseqüentes, para formar 
uma corrente revolucionária no interior do partido que lutaria 
para hegemonizar seu próprio projeto político: o de transformar 
o PT num partido revolucionário. Essa transformação, entretanto, 
não era vista como automática nem mesmo linear. Para a DS, a 
construção do PT como partido revolucionário seria resultado de 
um processo longo e tortuoso, o que, já de início, diferenciou a De-
mocracia Socialista de outros agrupamentos que apontavam um 
suposto desvio no desenvolvimento da proposta petista.

A caracterização do PT como uma frente estratégica, portanto, 
fundamentou-se exatamente na percepção de que a presença de várias 
organizações de esquerda no interior do partido facilitaria a aproxi-
mação entre a DS e outras forças políticas com as quais ela poderia 
discutir a criação da corrente revolucionária. A Democracia Socialista, 
entretanto, rapidamente abandonou essa concepção frentista, passan-
do a defender o PT como partido mesmo – mas continuando a ressaltar 
seu caráter estratégico na implantação do socialismo – e a combater os 
agrupamentos que pretendiam transformá-lo numa frente que apenas 
expressasse politicamente os trabalhadores, em vez de dirigi-los. De 
qualquer forma, sob o ponto de vista orgânico, a corrente revolucioná-
ria nunca chegou a existir, na prática. A união da esquerda organizada 
petista resumiu-se à formação de blocos para atuação nas convenções, 
como ocorreu no iii Encontro Nacional, quando as três chapas lança-
das pela minoria se juntaram na disputa contra a Articulação.
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Ao longo dos anos 1980, a DS foi uma das organizações que mais 
cresceu dentro do PT, conquistando cargos na direção partidária e 
aproximando-se de suas principais lideranças, na tentativa de atraí-
las para seu projeto político. O fato de boa parte de suas propostas 
terem sido incorporadas pela legenda só evidencia a credibilidade 
que a Democracia Socialista alcançou entre os diferentes setores 
do PT. No caso dos trotskistas, apesar da visão comum a respeito 
do partido, o comportamento da DS diante do PT a distinguiu da 
Convergência, da OSI e da Causa Operária, que, com uma atuação 
muitas vezes radical e paralela às decisões internas, seguiram um 
caminho bem distinto da Democracia Socialista. Enquanto a OSI, 
já dividida, optaria por sua dissolução no interior da corrente ma-
joritária, a Convergência e a Causa Operária seriam expulsas do 
PT, no início dos anos 1990, vindo a formar o Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados (PSTU) e o PCO, respectivamente.

A DS, ao contrário, apesar das posições à esquerda do parti-
do, não buscou hegemonizar suas propostas criando um partido 
dentro do PT, defendendo sua construção como frente política 
ou mesmo tentando instrumentalizá-lo, como ocorreu com ou-
tras organizações de esquerda – particularmente com os grupos 
trotskistas. Durante a década de 1980, a Democracia Socialista 
teve uma postura crítica e conciliatória, ao mesmo tempo, assu-
mindo uma posição intermediária em diversos momentos da vida 
partidária. Em junho de 1980, na Reunião Nacional do PT, por 
exemplo, apesar das divergências quanto à composição da chapa 
que concorreu à direção do partido, a DS manifestou seu apoio aos 
nomes escolhidos. Em 1982, durante a campanha eleitoral, adotou 
mais uma vez uma posição intermediária, declarando-se a favor da 
participação nas eleições, mas ressaltando o papel do partido na 
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organização e conscientização dos trabalhadores. No ano seguinte, 
quando foi criada a Articulação, a Democracia Socialista nova-
mente assumiu a postura crítica e conciliatória que marcaria sua 
trajetória ao longo daquela década, condenando os métodos utili-
zados na elaboração do Manifesto dos 113 e saudando o documento 
como uma iniciativa importante, embora insuficiente e limitada, 
para solucionar a crise vivida pelo partido. Já em 1985, ao avaliar 
a participação do PT na disputa eleitoral, a DS colocou-se entre os 
xiitas e os light do PT, destacando alguns problemas na campanha 
televisiva do partido mas observando, por outro lado, que o avanço 
sobre a classe média fora uma decisão acertada – posição contrária 
a da maioria da esquerda organizada petista. 

A conjuntura da época, é verdade, também jogou um papel 
decisivo para o crescimento da Democracia Socialista dentro do PT. 
Suas avaliações sobre o momento político e as propostas lançadas 
ainda em 1979 acabariam por se mostrar corretas com o desenrolar 
da conjuntura e o desenvolvimento do próprio partido, fazendo 
com que o PT incorporasse a seu programa, uma a uma, prati-
camente todas as posições da DS. O apoio à regulamentação das 
tendências e à convocação da Assembléia Constituinte, presentes 
já nos documentos de fundação da Democracia Socialista, foram 
duas das principais propostas aceitas pelo PT. Face às inúmeras di-
vergências entre a esquerda organizada petista e alguns setores do 
partido, especialmente a Articulação, a participação das correntes 
dentro do PT passou ser vista como uma questão que precisava ser 
regulamentada. O episódio envolvendo militantes do PCBR apenas 
reforçou a urgência em discutir uma das bandeiras mais antigas 
da DS. Por sua vez, a convocação da Constituinte, defendida mais 
sistematicamente pela Democracia Socialista a partir de meados de 
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1980, foi incorporada à plataforma petista apenas cinco anos mais 
tarde, após um longo período em que o partido seguiu dividido 
internamente com relação ao assunto. 

Em 1982, nos meses que precederam à campanha eleitoral, a 
DS divulgou algumas propostas táticas para a disputa daquele ano, 
quase todas aceitas pelo PT – ainda que, na prática, muitas delas 
não tivessem se concretizado. Na mesma época, a Democracia So-
cialista já defendia a necessidade de o partido estabelecer contatos 
mais estreitos com sua base, num movimento de volta às origens, 
proposta que seria lançada no ano seguinte, em meio a uma pro-
funda crise interna, pelos signatários do Manifesto dos 113. Em 
1983, na discussão sobre a disputa pelo poder, a DS mais uma vez 
adiantou-se ao partido ao defender a formação de um bloco operá-
rio-popular sob a direção do PT, bandeira que seria aceita apenas 
em 1985, no Encontro Nacional Extraordinário. Naquele mesmo 
ano, a Democracia Socialista posicionou-se contra às coligações 
eleitorais na disputa pelas prefeituras das capitais de estado e dos 
municípios de segurança nacional. A proposta, que na época foi 
duramente criticada por alguns setores do partido que defendiam 
o estabelecimento de alianças com o PMDB e o PDT, mostrou-se 
correta diante dos resultados positivos alcançados pelo PT. Já sob o 
governo Sarney, a DS novamente mostraria seu pioneirismo ao se 
opor à posse do vice de Tancredo Neves na Presidência da Repúbli-
ca, ao contrário do partido, e ao criticar o Plano Cruzado, diferente 
do que fez o PT inicialmente, assumindo posições que seriam in-
corporadas pouco depois como parte da linha política partidária.

Ao participar das articulações para a formação do PT e atuar 
dentro dele como uma legítima corrente, em vez de apoiar o PMDB, 
como fizeram o PCB, PCdoB e MR-8, a Democracia Socialista 
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vinculou-se ao partido que mais cresceria politicamente nos anos 
seguintes. Apesar das sucessivas conquistas eleitorais, os peemede-
bistas chegaram ao final da década de 1980 como uma das principais 
forças de sustentação de um governo politicamente desgastado 
diante da crise econômica, das acusações de corrupção, da violência 
no campo e do autoritarismo na repressão às mobilizações sociais. 
O PFL, que desde seu início participou da Aliança Democrática, 
não teve mais sucesso que o PMDB, conquistando apenas uma 
influência regional restrita a alguns pontos do Nordeste. Do outro 
lado, PTB e PDT, com antigas lideranças que remontavam ao perío-
do pré-1964, também não conseguiram fortalecer-se politicamente 
a ponto de representarem uma alternativa de oposição. Já o PDS, 
pelas ligações que mantinha com a ditadura militar, não alcançou 
o mesmo desempenho eleitoral que tivera até o governo Figueiredo. 
Nesse sentido, a criação do PT com base nos movimentos sociais e o 
isolamento provocado pelo boicote ao Colégio Eleitoral que elegera 
o governo da Aliança Democrática, somados ao desgaste das outras 
legendas, credenciaram o partido como uma das principais forças 
políticas da época.

Mesmo tendo incorporado a seu programa boa parte das 
propostas da DS, o PT não se transformou num partido revolucio-
nário, colocando em cheque a própria capacidade da Democracia 
Socialista de hegemonizar seu projeto político, apesar dos cargos 
alcançados e da relação estabelecida com os dirigentes petistas. 
A inexistência de uma corrente revolucionária dentro do partido, 
como foi visto anteriormente, limitou ainda mais a força política 
da DS. Por isso, para explicar sua permanência no PT, é preciso ter 
em vista a tese de que a construção do partido revolucionário seria 
resultado de um longo e tortuoso processo, em que os avanços e 
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recuos eram tidos como movimentos naturais. Se, por um lado, a 
Democracia Socialista foi uma das organizações políticas que mais 
cresceu no PT ao longo da década de 1980, por outro, não ter conse-
guido fazer com que o partido seguisse pelo caminho da revolução 
colocou a DS diante do seguinte dilema: permanecer no PT e lutar 
por sua transformação no partido revolucionário ou transformar 
a si mesma para adequar-se ao partido. O fato de a DS ser o único 
entre os grupos trotskistas que apoiaram o PT desde sua fundação 
a permanecer na legenda parece indicar que muito dessa concepção 
foi abandonada, talvez em favor dos cargos e do prestígio que ela al-
cançou ainda nos primeiros anos dentro do partido. A Democracia 
Socialista, contudo, jamais assumiu plenamente essa mudança es-
tratégica, incorporando a seu discurso revolucionário uma prática 
política considerada reformista pelo próprio trotskismo.




