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RESUMO 

Este trabalho de monografia tem como objetivo analisar o processo de metamorfose do 

Partido dos Trabalhadores. Sua analise centrou-se em discutir fenômenos históricos da luta 

entre operariado e burguesia ao longo dos anos, e teve característica buscar entender o objeto 

inserido dentro desta dialética, ou seja, na medida em que se depara e apreende as 

contradições do movimento real, busca condições para a sua modificação, mas esse 

movimento modifica também o partido. Para o cumprimento de tal proposta foram utilizadas 

dois corpos de fontes: resoluções dos encontros nacionais e jornais “Estado de São Paulo”, “O 

Globo” e “Folha de São Paulo”, em anos eleitoras. Os primeiros serviram para a compreensão 

destas modificações a nível interno, sabendo que é a síntese de uma disputa acirrada. Os 

segundos como uma ferramenta burguesa que visa às modificações do PT, assim como muitas 

vezes sua destruição. Ao confrontarmos os jornais com os encontros nacionais percebemos a 

metamorfose em paralelo às pressões surgidas dentro dos meios impressos de informação. 

Acreditamos que nosso trabalho encontra-se no campo da História Política, mas não busca se 

reduzir a isso, para tal, trazemos uma bibliografia de sociologia, ciência política e serviço 

social a fim de ampliar nosso entendimento do PT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Metamorfose/Partido dos Trabalhadores/Movimento Operário.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de monografia surgiu do incentivo de amigos e camaradas que 

participaram das calorosas discussões em espaços de militância, ou em grupos de estudos, 

como “Espaço Marx”. As disputas e debates continham sempre um mesmo elemento: o 

Partido dos Trabalhadores e sua história. Durante os anos que estive na universidade, e 

sabendo que a querela não era nova (e está longe de se esgotar) reuni uma série de hipóteses e 

problemáticas que resolvo expor como trabalho científico de conclusão para o curso de 

História (licenciatura com bacharelado) da Universidade Federal do Paraná.  

Em meio às enxurradas de escândalos erigidos nos últimos anos de disputas de poder 

de partidos hegemônicos no Brasil, um fato é consensuado por toda a esquerda e pelas 

ciências humanas: o Partido dos Trabalhadores, PT, que reivindicou a direção das lutas 

operárias e dos oprimidos mudou. “Já não é mais aquele de antigamente”. Mas o que de fato 

mudou? Sua estrutura de divisão em correntes, e a negação da ortodoxia marxista-leninista é o 

que determinou o “peleguismo”
1
? Seu projeto social não dava conta das conclusões radicais 

que propunha? Em sua gênese o partido era socialdemocrata ou socialista? Seus dirigentes 

traíram sua base revolucionária? O movimento que deu corpo ao partido era de classe? Se 

sim, a classe operária, por seu caráter, foi conservadora? Quais foram às pressões históricas 

que contribuíram para sua metamorfose? O partido foi uma inovação dentro do jogo político 

institucional brasileiro? 

Não contente com todas as respostas recebidas, e sem a pretensão de esgotar o tema 

– ou responder todas as questões propostas – busco com este trabalho de monografia observar 

as rupturas e continuidades políticas contidas nas resoluções de Seminários Nacionais 

internos ao do partido. Apesar de este corpus documental dar um panorama amplo sobre o que 

significa a singularidade do partido, estes resoluções não dão conta de compreender a 

totalidade que o partido significa e se encontra. Para o enriquecimento da análise 

observaremos o impacto da mídia jornalística nesta metamorfose, entendendo-a como uma 

ferramenta monopolizada por grandes meios de comunicação burgueses, e preocupadas em 

manter conservada a sociedade que vivemos, a saber, a sociedade capitalista burguesa.   

                                                           
1
 Dentro da luta sindical a expressão “pelego” é utilizada como xingamento às direções e militantes que se 

comportam em prol da exploração capitalista.  Waldemar Rossi e William Jorge Gerab em livro chamado “Para 

entender os sindicatos no Brasil: uma visão classista” (2013), chamam atenção para os significados que a palavra 

exprime observando-a enquanto conceito.  
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Para o enriquecimento de tal objetivo, discorrer-se-á da história de formação do PT, 

das suas diferenças e similaridades com a história dos partidos políticos no Brasil, a 

conjuntura política que o país enfrentava nestes anos, como alguns intelectuais militantes 

pensavam a formação social brasileira, o histórico de luta pela emancipação no mundo e, por 

fim, quais conjunturas políticas o partido enfrentou que corroboraram para sua metamorfose. 

É importante reiterar a necessidade de estudos como este para o desenvolvimento da 

ciência histórica e humana em geral. É impressionante o salto qualitativo que ele representa 

dentro de um contexto de redemocratização, e pela luta de uma democracia direta. O impacto 

decorrente do movimento dos trabalhadores do ABCD, expressa-se, para além da luta entre 

classes,  na intensificação das lutas de outros setores da sociedade enxergando a 

indispensabilidade de um regime com mais liberdades, se comparado ao período anterior, para 

a organização da disputa de poder entre os vários setores da sociedade, principalmente o da 

classe operária. Para mais, o PT foi uma das grandes expressões políticas que a esquerda 

brasileira moldou, influenciando práticas no interior da América Latina, e daquilo que ficou 

conhecido como “socialismo do século XX”.  

Sobre um exercício rápido de empirismo, de 2002 até o presente, podemos detectar 

uma grande ruptura daquilo que PT reivindicou em todos os seus programas eleitorais. A 

preocupação com a coisa pública e com os gastos excessivos, o fim da corrupção, as reformas 

vindas da base e a democratização dos meios de comunicação e de acesso a terra não/ou 

pouco ocorreram. Entretanto, nos parece simplista e aparente observar apenas o resultado de 

todo processo. Compreender o fenômeno histórico em que se constituiu, em um recorte 

estendido a nosso ver parece corroborar positivamente para a afirmação da tese de 

metamorfose e refina nosso entendimento do objeto. Por isso partiremos de sua gênese e 

observaremos fontes jornalísticas para entender qual o impacto desta ferramenta da classe 

dominante em relativizar a experiência partidária da classe trabalhadora, e conduzindo-a para 

um rebaixamento de projeto político.  

Mas qual é a coordenada política do seu projeto, e do próprio partido? Pergunta de 

difícil resolução, pois podemos cair no erro de analisar o objeto como um fenômeno 

monolítico, como tipos ideais, abstruindo com isso nossa noção de processo dialético de 

metamorfose. Contudo partiremos das discussões propostas de autores especializados na 

temática, para a construção de um panorama mais geral e rico.   
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O partido dos Trabalhadores pode ser compreendido como um partido de esquerda. 

Isso não quer dizer que não transitou entre vários segmentos dentro da própria coordenada, 

ou, até mesmo, se aproximando da centro-direita – com veremos nas próximas páginas seus 

vários momentos.  

O pesquisador Gustavo Jorge da Silva, em artigo intitulado Conceituações Teóricas: 

Direita e Esquerda
2
, busca corroborar no avanço do entendimento da questão. Para o autor, 

ambos os conceitos devem ser localizados em seu momento singular no tempo, isso 

caracteriza as principais discussões internas, aspirações e projetos de sociedade; algo que foge 

das questões estritamente subjetivas de acolhimento das ideologias, e busca observar os 

fenômenos de forma mais abrangente sob o prisma da racionalidade, ultrapassando as 

questões de cunho econômico e moral, elementos secundarizados mais não invalidados.  

Silva busca compreender como o debate vem sendo feito dentro da academia 

brasileira e alerta para as discussões que vão ao encontro da identificação ideológica como um 

fenômeno de sentimentos e subjetivo – combinando valores morais com aspectos econômicos. 

O autor, com isso busca abstrair essas noções do campo individual como ator principal entre o 

conflito ideológico e das noções de mercado. E para nosso entendimento visa discutir a 

natureza do Estado, seus conflitos, e como se comporta cada setor ideológico.  

Ao adotar a perspectiva weberiana, em certa medida marxista-leninista, sobre o 

Estado, Silva admite, dado o caráter de classe na sociedade, a necessidade do uso legítimo de 

repressão por grupos que detém o poder, grupo sem delimitação rigorosa ou localizada, uma 

espécie de detentores e não detentores deste poder abstrato.  Neste sentido “esquerda” e 

“direita” se expressam em movimentos sociais e políticos que buscam exercer ou disputar este 

poder abstrato, que se expressa no Estado, a natureza de cada exigência, ou seja, suas pautas, 

é o que caracteriza aquilo que é. Assim sendo, para o pesquisador a essência dos movimentos 

sociais de esquerda é fazer com que algum grupo com pouca representação nos círculos de 

poder da sociedade amplie neles a sua representação e, por demandar a existência de círculos 

de poder que possam ser alterados, os movimentos sociais só existem em sociedades que 

possuam Estado. O movimento social de direita pretende preservar ou mesmo reforçar a 

representação de algum grupo que já esteja devidamente representado dentro do círculo de 

poder das sociedades.   

                                                           
2
 SILVA, Gustavo. Jorge. Conceituações Teóricas: Esquerda e Direita. Humanidades em Diálogo (Impresso), v. 

VI, p. 149-162, 2014. 
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Dentro desta formulação podemos observar que a esquerda não necessariamente visa 

destruir o Estado no qual se encontra-se, sendo este fator, muito bem delimitado dentro dos 

quadros de “esquerda socialista”. Esquerda, assim sendo, é o espectro ideológico que pretende 

empoderar grupos com pouca ou sem representação nas disputas nas esferas de poder. E como 

podemos comprovar isso dentro do nosso objeto?  

O militante e sociólogo Francisco de Oliveira
3
 nos explica isso: 

“Do ponto de vista imediato, a vitória do capitalismo tomou a forma 

de um exclusivismo institucionalista, isso é, os espaços de instituição 

democrática foi oligarquizado e legitimado como a única forma de 

representação, negando-se tanto a crise de representação, aliás, 

presente em todas as democracias, mesmo as velhas consolidadas 

(veja-se as constituições de partidos “verdes”, das oposições anti-

nucleares, e mesmo do movimento feminista em escala ampla, e além 

disso, o esforço da constituição de constituição de representações 

extraparlamentares de todas as minorias”.   (OLIVEIRA, 1986, p 23). 

Mas em que consiste ser um partido? Edgar Leite Ferreira Neto
4
 afirma que em 

paralelo ao desenvolvimento do capitalismo no ocidente, as abstrações iluministas 

formularam uma nova dimensão de cidadania, que pensam as disputas, confrontos e decisões 

que envolvem poder, em nível institucional legitimado. Nela, são aglutinados indivíduos 

convencidos de um projeto e programa político que buscam seu predomínio frente às outras 

ideologias, entendido por nós, como partido. 

Segundo o autor existe uma contradição dentro desta forma de pensar este objeto. 

Inserindo-a no julgamento contextual histórico, e considerando a sociedade dividida em 

classes, esta concepção nega uma relação social que determina a exclusão de uma parcela 

significativa dos sujeitos dicotomizandos em uma relação entre cidadãos/marginalizados ou 

possuídos/despossuídos. Portanto, para Ferreira Neto, este instrumento, que pode visar 

conservar, ampliar ou criar o poder deve, impreterivelmente, estar relacionado com suas 

datações históricas, a fim de entendê-lo de forma refinada.  

O então militante e intelectual do PT Plínio de Arruda Sampaio
5
, na época de 

constituição da Nova República, escrevia a seguinte constatação:  

                                                           
3
 OLIVEIRA, Francisco. In SADER, Emir (Org.): E agora PT: Caráter e Identidade. Caráter e Identidade. São 

Paulo: Brasiliense, 1986. Cap. 3. 
4
 FERREIRA NETO, Edgar Leite. Os Partidos Políticos no Brasil. São Paulo: Contexto, 1995. 

5
 SAMPAIO, Plinio Arruda. O PT na encruzilhada. In: E agora PT: Caráter e Identidade. Caráter e Identidade. 

São Paulo: Brasiliense, 1986. Cap. 6. p. 111-140.  
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“Enquanto partido socialista, o PT se opõe, por definição, à Nova 

República, uma vez que esta constitui uma forma de governo 

burguês. O PT critica o caráter formal de uma democracia que 

contempla exclusivamente mecanismos representativos e que os faz 

operar em um contexto concreto de extremas desigualdades 

econômicas. Mostra que este não é um governo das maiorias que, 

detendo o poder econômico, podem viciar o processo de aferição 

da vontade popular [...]”.  (ARRUDA, 1986, 122-123). 

 

Com isso podemos dizer que o PT apresenta algumas características marcantes das 

estruturas históricas de formação partidária, sobretudo no que tange a tentativa de ampliação 

do poder existente dentro do capitalismo, portanto possuindo características continuas às 

práticas políticas à esquerda.  

O Partido dos Trabalhadores não se apresenta uma novidade também ao observarmos 

sua base teórica, que norteia sua práxis política. Tarso Genro
6
 busca retomar a polêmica de 

dois autores importantes na luta socialista, Antônio Gramsci e Rosa Luxemburgo, com a 

finalidade de observar a luta política travada por estes na conquista ou destruição do Estado 

rumo ao socialismo durante o início do século XX. A leitura destes dois pensadores 

socialistas torna-se sintomático para reconhecer a noção de acúmulo histórico desenvolvido 

na luta política, sendo imprescindível para avançar rumo a uma estratégia. Genro neste artigo 

retoma uma discussão central no pensamento socialista: o Estado.  Nele busca observar a 

formulação de ambos os autores sobre a instituição relacionando com a contemporaneidade. 

Entretanto, afirmamos que o Partido dos Trabalhadores possuiu características 

singulares ao observarmos a constituição dos partidos políticos no Brasil. Vamoreh Chacon
7
 

chama atenção para as regularidades que constituem a vida política brasileira, que perpassa 

vários momentos deste objeto ao longo da história. Para ele, a forma de racionalização das 

instituições e dos partidos políticos são determinadas pela sociabilidade e contexto econômico 

em que o Brasil está inserido, sendo assim alerta para patrimonialismo das instituições de 

representações, as desigualdades históricas que permeiam a constituição das agremiações e a 

verticalidade das decisões, sendo um espaço de interação social elitista e excludente. 

                                                           
6
 GENRO, Tarso. A História se Reflete: A experiência da construção do Partido dos Trabalhadores no Brasil 

confrontada com polêmicas enfrentadas por Antonio Gramsci e Rosa Luxemburgo no início do século. Teoria e 

Debate, São Paulo, v. 6, n. 09, p.01-08, 1 abr. 1990. Disponível em: 

http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=materias/politica/historia-se-reflete&page=0,2.  
7
 CHACON, Vamireh. História dos Partidos Políticos Brasileiros: discursos e práxis dos seus programas. 5. 

ed. Brasilia: Unb, 1981. 570 p.  

http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=materias/politica/historia-se-reflete&page=0,2


 

12 
 

 “O PT não é um partido de patrões” diz o subtítulo de um dos capítulos do livro de 

Moacir Gadotti e Otaviano Pereira
8
. Apesar de reiterar a pluralidade interna do PT, 

constituindo-se de profissionais liberais, e até mesmo de pequenos proprietários e produtores, 

o partido não é de patrões em sentido ideológico, concepção identificada na relação capital-

trabalho assalariado; exclusão da elite patronal se dá aqui para aqueles que busquem 

incessantemente frear as aspirações de destruição desta relação desumanizante.  

Paulo Henrique Martinez
9
 afirma que a insistência dos trabalhadores em mobilização 

e inserção política resultou na criação do PT, em 1980. A constituição do perfil social foi 

composta majoritariamente por operários da indústria, trabalhadores liberais, segmentos 

radicalizados da classe média, estudantes, médicos, professores universitários, intelectuais, 

membros da igreja e militantes da esquerda revolucionária. Segundo o autor:  

“[...] Já em janeiro de 1979, em reuniões sindicais, ocorridas e Porto 

Alegre e Lins, no interior paulista, falava-se abertamente nesta meta: a 

criação de um partido político que afirmasse independência política e 

autonomia organizativa dos trabalhadores perante o Estado”. 

(MARTINEZ, 2007, p. 247). 

Assim sendo, podemos observar, de acordo com o autor, o PT buscando romper com 

as estruturas elitistas e verticalizadas características dos partidos políticos no Brasil; entende-

se aqui, elitizadas tanto em aspectos econômicos, como em aspectos da divisão social do 

trabalho, entre manual e intelectual. O elemento de autonomia perante o Estado também é 

uma característica essencial na formação do PT, pois com isso busca estabelecer soberania em 

suas decisões com a não interferência da ferramenta de controle e regulação dos conflitos da 

classe dominante.  

O Manifesto de fundação do Partido também ilustra essa característica radical de 

transformação:  

“[...] O Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência 

política dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra 

para os políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da 

atual ordem econômica, social e política [...] Por isso protestam 

quando, uma vez mais na história brasileira, vêem os partidos sendo 

formados de cima para baixo, do Estado para a sociedade, dos 

                                                           
8
 GADOTTI, Moacir; PEREIRA, Otaviano. Pra que PT: Origem, projeto e consolidação do Partido dos 

Trabalhadores. São Paulo: Cortez Editora, 1989. p.19.  
9
 MARTINEZ, Paulo Henrique. O Partido dos Trabalhadores e a Conquista do Estado: 1980-2005. In: 

RIDENTI, Marcelo; REIS, Daniel Aarão (Org.). História do Marxismo no Brasil: Partidos e Movimentos 

Após os Anos de 1960. Vol 6. ed. Campinas: Unicamp, 2007. Cap. 5. p. 239-290. 
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exploradores para os explorados.” (Manifesto de Fundação do PT, 

1980. Disponível em: http://www.pt.org.br/wp-

content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf 26 de set. de 

2017). 

Para analisar o documento devemos ter em mente uma série de questões que 

facilitam o entendimento do trecho, contudo conseguimos observar a preocupação sobre o 

papel político delegado ao povo e aos trabalhadores, considerado pela elite, ou para os 

populistas, mera massa de manobra para o jogo político verticalizado, algo que fica explícito 

na primeira parte do excerto. O Partido dos Trabalhadores, diz o manifesto de fundação, nasce 

da e pela classe trabalhadora, este é o setor social que protagoniza a sua existência. Estes, os 

trabalhadores, estão cansados de manipulação política e de sua abdicação prática.  

Entretanto com essa discussão apenas conseguimos tatear o que significa de fato o 

Partido dos Trabalhadores na práxis social brasileira. A profundidade de sua singularidade 

será discutida no decorrer do trabalho, mais especificamente no primeiro capítulo.  

Sendo assim, nosso primeiro capítulo será destinado a uma contextualização histórica 

sobre a conjuntura internacional e nacional, levando em conta as especificidades da luta 

política protagonizada pela classe trabalhadora. Neste sentido a obra de Eric Hobsbawm
10

 terá 

papel significativo na compreensão do contexto mundial do século XX, chamando a atenção 

para a ruptura epistemológica que ocorreram em início da década de noventa, a saber, o fim 

do socialismo na URSS, novas visões de mundo periféricas e vitória da socialdemocracia na 

Europa Ocidental. Não obstante, destinaremos nossa atenção para o processo dialético de 

ruptura que Hobsbawm observa a fim de compreender sob a ótica de uma duração mais 

estendidas. Neste sentido discorrer-se-á sobre o final da década de setenta e década de 

noventa. Sobre o contexto político nacional, Maria José de Rezende no auxiliou para a 

compreensão da sociabilidade autoritária instaurada pela Ditadura Civil-Militar. Para 

Rezende, apesar da fragilidade que o sistema governamental se apresentava, para a burguesia 

nacional e internacional, esta era a única maneira de frear qualquer ruptura revolucionária ou 

radical. A autora busca com esta hipótese perceber os aspectos de aliança entre a sociedade 

civil e os militares a fim de garantir uma transformação no sistema de governo de forma lenta 

e gradual.  

                                                           
10

 HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: O Breve Século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015. 

http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf
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Outro tema debatido será o estado da arte específico sobre o PT. Mauro Luís Iasi que 

sustenta, numa perspectiva marxista, a ideia de metamorfose da consciência de classe no 

Brasil, sendo esta determinada, em grande medida, pela práxis do partido na realidade, assim 

como o retrospecto da luta política no contexto, levando em conta derrocada do socialismo 

soviético, o eurocomunismo, lutas anticolonialistas e o histórico político das esquerdas latino-

americanas. Para o cumprimento de tal objetivo Iasi, numa perspectiva freudiana, retoma uma 

extensa discussão sobre a formação e o desenvolvimento da consciência, ligando com a ideia 

de “amoldamento” do partido político, observado, a partir, da análise das resoluções dos 

encontros nacionais, manifesto de fundação, princípios básicos e formulações de seus 

militantes.  

Paulo Henrique Martinez que também busca compreender historicamente a 

constituição do PT, atenta pra o fato classista de sua constituição, tanto quantitativamente, ao 

trazer o elemento de operários que se filiavam no partido; quanto qualitativamente, ao 

apresentar o expressivo número de trabalhadores assalariados (e proletários, em geral) que 

faziam parte da liderança partidária. O autor é singular para nossa pesquisa, também, ao expor 

duas das principais contradições para o Partido dos Trabalhadores: o primeiro é a sua relação 

com o marxismo, socialismo e a conjuntura imposta para o momento; a segunda, a atuação do 

governo Lula com o objetivo de transformação do país, se mostrando conivente com os vícios 

políticos históricos, contemplando os interesses do grande capital. 

Outros elementos levados em conta nesta discussão são os agentes históricos que 

corroboraram para a constituição do Partido dos Trabalhadores. Três deles foram tidos como 

os principais, e debatidos de forma pormenorizada. O primeiro foi o processo de luta da classe 

operária travada em fins da década de setenta a meados de 80, fenômeno que desemboca 

naquilo conhecido pelas ciências sociais como novo sindicalismo. O Segundo foi as 

Comunidades Eclesiais de Base, movimento nascido no interior da igreja católica, que possuí 

como práxis a teologia da libertação. Durante o processo de consolidação do PT, uma parcela 

enorme da militância interna advinha das trincheiras deste movimento. A terceira, e última, 

foram os intelectuais advindos, sobretudo, das universidades brasileiras, e militantes 

organizados de esquerda que resistiram a Ditadura Civil-Militar, que buscavam construir um 

partido nos moldes democráticos e socialistas.  

Após este debate surgiu à necessidade de discutir teoricamente o conceito “classe” 

retomando a polêmica entre marxistas dogmáticos e heterodoxos. Para nós, o conceito classe 
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deve ser entendido sobre suas múltiplas dimensões, sendo necessário observar tanto aspectos 

produtivos e estruturais, quanto subjetivos e experienciais do cotidiano.  

No tópico “1.2 A contribuição da intelectualidade: O Projeto Democrático 

Popular” discutiu-se a importância da intelectualidade e dos militantes de esquerda para além 

da experiência organizativa. Buscamos apresentar o significado do Projeto Democrático 

Popular, discutindo seus principais autores, teóricos, potencialidades, assim como suas 

insuficiências e contradições internas.  

Para os tópicos “1.3 O PT de 1980-1994: vitórias de base, derrotas eleitorais.” e “1.4 

O PT de 1994-2002: Das derrotas ao Governo Central.” levou-se em consideração a 

temporalidade proposta por Paulo Henrique Martinez
11

 em que analisa historicamente as 

rupturas e continuidades tanto de teoria, quanto de prática militante. Buscamos, com isto, 

sobrevoar as principais atuações do PT dentro dos moldes eleitorais brasileiros. Martinez 

atenta para três momentos de ruptura à agremiação. A primeira, O PT contra a ordem (1980-

1990) 
12

 analisa a negação da ordem capitalista e prol da construção do socialismo. A 

segunda, O PT dentro da ordem (1991-2002) visa observar as rupturas epistemológicas 

ocorridas internas à agremiação, se colocando como uma alternativa de poder às 

administrações burguesas do Estado. Por fim, a terceira – O PT, partido da Ordem?(2003-

2005) - observa o PT eleito para a administração do governo brasileiro e a primeira grande 

crise política causada pelos escândalos de mensalão.  

É no segundo Capítulo que a análise empírica do corpus documental ganha forma. 

Nele observamos duas principais fontes, a primeira disposta a compreender as discussões 

interna a agremiação, sendo assim são observadas as resoluções dos doze encontros nacionais, 

assim como documentos de fundação e princípios básicos. Nosso objetivo com tal análise é 

rastrear a mudança de tônica do discurso em categorias centrais como, por exemplo, Estado, 

Democracia, Socialismo, burguesia, formação social brasileira e Luta de Classes.  

Ao constatarmos a dificuldade de perceber as implicações externas para a 

metamorfose do PT optamos por analisar artigos, análises e discurso dos jornais “A folha de 

São Paulo”, “Estado de São Paulo” e “O Globo”, em períodos eleitorais. Com isso, buscamos 

                                                           
11

 MARTINEZ, Paulo Henrique. O Partido dos Trabalhadores e a Conquista do Estado: 1980-2005. In: 

RIDENTI, Marcelo; REIS, Daniel Aarão (Org.). História do Marxismo no Brasil: Partidos e Movimentos 

Após os Anos de 1960. Vol 6. ed. Campinas: Unicamp, 2007. Cap. 5. p 248-258. 
12

 Idem p 248.  
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entender se os monopólios das mídias impressas, ideias trazidas por Venício Lima
13

, podem 

ser considerados um instrumento ideológico burguês na luta de classes, além, é claro, seu 

impacto no rebaixamento político interno à agremiação. Nosso objetivo, com esta análise, será 

perceber se há a utilização daquilo que o autor Venício A. de Lima chama de Escândalo 

Político Midiático, durante os anos eleitorais em que PT participou. Para além, buscar 

compreender, se houver esta utilização, em quais os setores que o jornal visa destruir o poder 

simbólico dos elegíveis.   

Por fim, mas não menos importante, temos explicitar aspectos essenciais do objeto 

que não serão levados em conta neste momento. O primeiro é a figura de Luís Inácio “Lula” 

da Silva, que personifica, em várias instâncias o que o Partido dos Trabalhadores foi e é
14

. 

Optamos por não pormenorizar o objeto dada a sua profundidade, sendo necessário apenas 

reconhecer sua existência para o trabalho. Outro aspecto importantíssimo são as várias 

correntes políticas internas ao Partido (podendo ser chamado também por tendência), sendo 

de extrema significância ao pensarmos as disputas hegemônicas ali presente e suas 

implicações para a práxis do partido. Neste primeiro momento, é demasiado importante, 

apenas, ter em mente a existência dos mesmos. O impacto das entidades satélites que orbitam 

em torno do partido, sendo estes campos os locais mais organizados da atuação militante do 

PT. 
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Capítulo 1. O Partido dos Trabalhadores.  

1.1 A Ditadura Militar, lutas sociais e principais agentes. 

Ao constatar que o fim do século fim do breve século XX ocorreu na primeira 

metade da década de noventa, Eric Hobsbawm
15

 instrumentalizou uma gama de pesquisadores 

que buscavam compreender uma nova conjuntura dentro do capitalismo mundial. Ao 

entendermos a afirmação enquanto um processo dialético, e não estanque, podemos pensar o 

fenômeno como sendo iniciado a partir segunda metade do século XX, que se expressa de 

forma acentuada nas décadas de oitenta e noventa.  

Fim da Guerra Fria e a derrocada do “Socialismo Real” 
16

 existente na Europa do 

Leste, crise das esquerdas revolucionárias perseguidas, e quase extintas, na América Latina, 

consolidação do bem-estar-social do eurocomunismo, a destruição dos Sandinistas na 

Nicarágua, desgaste do socialismo cubano, novas abordagens dentro das ciências humanas e 

políticas forçaram a instauração de novas perspectivas para as ideologias políticas no geral. 

Não contente com todos estes fenômenos, países de primeiro mundo desenvolvem uma nova 

alternativa política para as periferias do sistema. O neoliberalismo surge neste contexto como 

proposta econômica para a superação de tais problemas dentro das nações em crises, 

principalmente na América Latina, África e Ásia; crise, causada em grande medida pela 

exploração global capitalista e pelo imperialismo.  

Em âmbito nacional o Golpe Civil-Militar brasileiro, de 1964, jogou um balde 

d’água fria em toda sociedade de uma forma traumática. Setores intelectuais, progressistas, 

artísticos e marginalizados sentiram o fenômeno de forma extremamente sensível. Uma gama 

enorme de sujeitos, preocupados em compreender e mudar o Brasil se viram a mercê da 

repressão, da extradição ou da morte; sendo forçados a deixar o país e todo o seu projeto de 

futuro de liberdades
17

.  

O “Milagre Econômico” e o desenvolvimento industrial durante a primeira década 

que se seguiu serviu para amenizar alguns dos conflitos existentes historicamente na 

                                                           
15 HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: O Breve Século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015.  
16

 Para o GARCIA (2008) “Socialismo Real” é um termo falho e pejorativo que não expressa a riqueza que 

envolve outras experiências socialistas, assim como a teoria que busca compreender o mundo sob a ótica. 
17
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sociedade Brasileira. Os crescimentos vegetativos das regiões urbanas e industriais 

alcançavam ao aumento de cinco vezes maior que os números da década de sessenta
18

. Graças 

ao arrocho salarial, e o endividamento externo o Brasil alcança um crescimento de 

aproximadamente 10% ao ano.  

Em paralelo ao desenvolvimento do novo estágio econômico
19

, surgem as 

aglutinações de sujeitos trabalhadores no ABCD de São Paulo. Paulo Henrique Martinez 

afirma que este novo rearranjo demográfico e social era filha direta deste desenvolvimento 

econômico (a saber, capitalização da terra e reorganização das forças produtivas industriais), 

ou seja, a própria ditadura, produziu a base social sua contestação política em fins da década 

de setenta
20

.  

O Brasil já em fins da década de setenta apresentava-se com várias novidades nos 

campos políticos e sociais. Dentro da administração ditatorial do regime Civil-Militar
21

 

evidenciava-se, mesmo que de forma germinal, um certo desgaste, tanto coercitivo quanto 

econômico. Para a pesquisadora Maria José de Rezende
22

 mesmo com a tentativa de mascarar 

o regime sob a ótica democrática, neste período iniciam-se as instabilidades e 

enfraquecimentos, que abrem brechas para forças sociais de contestação. Entretanto, 

prossegue a autora, para a classe dominante eram os únicos agentes (os militares) capazes de 

garantir a continuação das estruturas conservadoras, sem mudanças qualitativas. Em setores 

estruturais, como o econômico, o esgotamento se mostrava cada vez mais forte. A estagnação, 

inflação, o poder de compra e diminuição do salário real da classe trabalhadora, e da 

população assalariada no geral, iam se deteriorando a pontos alarmantes.  

Os argumentos que Rezende sustenta são corroborados com elementos políticos mais 

pontuais que a historiadora Gislene Edwiges de Lacerda
23

 assegura. Além dos elementos já 
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elencados anteriormente, dentro do governo central, uma nova força disputava a hegemonia. 

O MDB, partido político criado pelos militares, que se constituía por sujeitos plurais 

ideologicamente, conseguia cada vez mais participação nas discussões internas e traziam a 

tona pautas progressistas de abertura política e anistia aos perseguidos.  

Em busca de suavizar os conflitos políticos causados durante décadas de regime 

ditatorial, o então Presidente da República João Figueiredo esboça uma transição lenta, 

gradual e conservadora para as balizas democráticas republicanas. Sua intenção com tal 

projeto era obstruir qualquer forma de mudança radical da realidade estrutural brasileira, a 

saber, periférica do sistema capitalista e dependente do capital externo monopolista. 

Como sustenta Lacerda, em trecho parafraseado: 

“Diante desta realidade de intensa mobilização popular, a Reforma 

partidária em 1979 estabeleceu o retorno ao pluralismo partidário, mas 

sob um espaço formal limitado e que era controlado pela Lei orgânica 

dos Partidos Políticos (LOPP). As novas regras impunham restrições 

severas à formação de partidos.”. (LACERDA, 2008, p. 10).  

 Contudo, movimentos antes reprimidos com certa facilidade, e aquém da política 

institucionalizada, conseguiam minimante se articular e organizar espaços que fomentavam as 

divergências e ações contestatórias ao regime. Apesar não aglutinar todos os movimentos de 

oposição ao regime, podemos dizer que, em grande medida, a discussão sobre uma nova 

agremiação partidária, um partido dos trabalhadores, fazia coro com aspiração de vários 

grupos das principais vanguardas daquele momento. 

 Alguns dos exemplos que ilustram tal afirmativa são os eventos que se sucederam 

no ABCD paulista, mais especificamente aquilo que ficou conhecido como novo 

sindicalismo
24

; as alas católicas que sintetizavam a teoria marxista juntamente com os dogmas 

cristãos chamadas de Comunidades Eclesiais de Base, CEB’s, inseridas por todo o território 

nacional; assim como os grupos de esquerda revolucionária (como a Convergência Socialista 

e Política Operária) e vários intelectuais – ente eles, Francisco Weffort, Florestan Fernandes, 

Antônio Cândido, Marilena Chauí - que a todo custo buscavam a destruição da ditadura. 

Sujeitos, organizações e entidades que contribuiriam e lutaram para a formação do partido, 

para alguns, mais avançado do proletariado brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, em 10 de 

fevereiro de 1980. 
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Podemos pensar este momento de formação partidária regressando em dois anos 

antes. Durante todo o ano de 1978 o movimento operário paulista organizou e confrontou 

efetivamente as balizas da repressão ditatorial. Suas reivindicações econômicas misturavam-

se com flertes da esquerda combativa. O novo sindicalismo, assim, surge com perspectivas 

gerais e radicais. 

Apesar de se compreender a composição sindical no Brasil com semelhanças aos 

sindicatos italianos do período fascista, neste contexto as entidades representativas dos 

trabalhadores sistematizaram uma nova forma de organização que visava romper com a 

burocratização estagnante, a relação desonesta entre dirigentes sindicais, governo e patrão, 

além da desmobilização política da classe trabalhadora.  

Dentro das análises da História Social e da Sociologia no que diz respeito aos 

sindicatos brasileiros, realizaram-se, sobretudo durante a década de 1990, inúmeras pesquisas 

que compreenderam a realidade e nos são caras para entender em que contexto e processo de 

surgimento do “novo sindicalismo”. De maneira geral, um movimento sindical diferenciado 

surge em oposição ao que se encontra hegemônico dentro do contexto de lutas do trabalho e 

fins da década de 1970. Maria Hermínia Tavares de Almeida
25

 afirma que o conservadorismo 

brasileiro não foi uma especificidade e herança da ditadura militar, mas marcou também a 

maioria das lideranças sindicais, que se vinculavam aos ambientes burocráticos, ao longo de 

grande parte de sua atuação. É a partir deste cenário que se constituem essas oposições entre 

um sindicato e outro. Assim, pensando um momento de inflexão do movimento sindicalista, 

podemos ir ao encontro de Ladosky e Verás de Oliveira
26

, o momento da abertura política e 

das greves do ABCD paulista ocorridas entre 1978 e 1980 são o primeiro impulso de um 

sindicalismo que pretende ser livre de controles externos – a saber, o controle dos governos 

militares –, e que busca reconstruir as orientações de base em relação à “geração” pré-64. Para 

alguns autores
27

, a reconfiguração da classe operária, especialmente a do setor metalúrgico, é 

que seria responsável por este novo sindicalismo da década de 1980.  

 A pesquisadora Almeida afirma que essa reconfiguração vinha criando um grande 

processo de diversificação interna, gerando conflitos crescentes entre “novos problemas” e 
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 ALMEIDA, H, Maria. O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudança. Rio de Janeiro: Cento 
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“velhas estruturas”, abrindo, desta forma, espaço para uma nova prática de ação sindical. Lula 

e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema surgem como 

referências na criação do “novo sindicalismo”
28

. Desta forma, a entidade que acaba se 

tornando representativa do início do novo sindicalismo seria a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), criada ao redor do Partido dos Trabalhadores, em 1983. Entretanto, as 

divergências internas e lutas entre sindicatos acaba por criar novos conflitos e disputas pelo 

posto de principal central sindical do país. Essas disputas por se consolidar dentro do 

movimento e da sociedade em geral cria um padrão de ação sindical conflitivo (Ladosky e 

Verás de Oliveira, 2014: 154).
29

.  

Neste local, as lutas econômicas dos trabalhadores de Santo André, São Bernardo, 

São Caetano e Diadema travaram contato com discussões que ultrapassavam a relação 

Capital-Trabalho e pincelavam reivindicações que flertavam com noções de mudanças 

sociais, e até mesmo com o socialismo. Isso se enfatiza muito claramente no filme de Linha 

de Montagem, de Leandro Tapajós
30

, no qual um dos principais líderes do movimento solta a 

seguinte frase, seu nome, Luís Inácio da Silva: “Eu descobri que o sindicato a gente faz para 

melhorar a relação entre capital e trabalho, e um partido a gente faz para mudar a sociedade” 

31
. 

No bojo dos acontecimentos, há um fenômeno de contradição e ruptura de militantes 

sindicais, embebidos de consciência populista e economicista, que entra em conflito com uma 

nova realidade que está a se gestionar. Com isso se consolidou um grande número de 

lideranças de militantes que mais tarde viriam a formar o Partido dos Trabalhadores. 

Lideranças como Luís Inácio “Lula” da Silva, presidente do sindicato dos metalúrgicos de 

São Bernardo; Jacó Bittar, presidente do sindicato dos petroleiros de Santos, entre outros.  

Se podemos afirmar que o movimento operário do ABCD foi ponta de lança para o 

desenvolvimento de uma nova consciência, devemos reiterar que não foi o único setor de 

importância que se colocou em construção do PT. 

Outro movimento que angariou grande força política, neste momento, foram os 

católicos da esquerda. Tema de muito interesse para a historiografia contemporânea, a 

esquerda católica, e seu campo, apresentava-se como uma nova alternativa aos trabalhadores à 
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radicalidade imposta pela teoria comunista, sendo assim, minimizava a noção de alienação e 

ideologia sobre a instituição, sustentada, sobretudo pelos revolucionários marxistas, e 

acentuava suas reflexões acerca das desigualdades causadas pelo capital. É preciso frisar que 

o movimento foi planejado a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965), buscando condensar 

ganhos sociais com o reforço dos interesses católicos.  

Apesar de sempre vista com grande cautela pelos militantes da esquerda, alas da 

igreja católica no contexto estudado buscavam a minimização das desigualdades sociais e 

interviam em prol das causas progressistas no Brasil. As Comunidades Eclesiais de Base – 

CEB’s -, que sintetizavam uma interessante noção entre o cristianismo e crítica às mazelas 

capitalistas na América Latina (sistematizada e propagada como Teologia da Libertação) 

também participaram como agentes ativos na conjuntura de luta por redemocratização, 

liberdades e de formação partidária plural. 

Para a historiografia especializada no tema, é difícil determinar quem surgiu 

primeiro, se foi as Comunidades Eclesiais de Base ou a Teologia da Libertação, contudo, mais 

importante que isto, são suas implicações para os movimento, seu contexto e impacto na luta 

da população latino-americana e na organização da resistência. Ambos movimentos 

genuinamente periféricos (CEB’s e Teologia da Libertação), tem sua gênese em um contexto 

de Guerra Fria, alinhamento do terceiro mundo com o bloco ocidental, e de inicio de vários 

golpes ditatoriais pelo continente, ou contrarrevolucionários e aumento do abismo econômico 

e social entre as classes existentes.  

Ao constatarem os vários problemas de caráter estrutural do capitalismo formulam 

sua práxis. Nela, ao mesmo tempo em que sistematizavam sobre as desigualdades do 

capitalismo na América Latina, criticavam fortemente as alternativas socialistas/comunistas 

que, segundo os militantes católicos, tolhiam as liberdades individuais, se aproximando do 

totalitarismo fascista.   

Uma interessante publicação para localizar o processo dentro da contextualização 

proposta é a do pesquisador Imerson Alves Barbosa, em dissertação defendida na UNESP-

Marília
32

. Nela Barbosa afirma, num plano de observação mais geral, que a alternativa do 

Vaticano em pensar os problemas sociais causados pelo sistema capitalista possuía um duplo 

caráter, e que, ao mesmo tempo, questionando os regimes ditatoriais e sanguinários, que não 
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eximiu de tortura e assassinatos membros da igreja, o catolicismo se viu atraído pelos novos 

princípios progressistas. El Salvador, Nicarágua e Brasil, nestes países a esquerda católica 

teve respaldo significativo.  O caso brasileiro é enigmático, pois ao passo que conseguiu 

mobilizar bases expressivas em contexto ditatorial, possuía uma quantidade considerável de 

membros em alto escalão na hierarquia religiosa.  

As CEB’s constituem-se numa experiência pastoral e questionadora das estruturas 

sociais do momento, com origem vinculada à renovação promovida pelo Concílio Vaticano II 

e pelo Plano de Pastoral de Conjunto. Formulada por setores da Igreja Católica brasileira em 

fins da década de 1950, no Rio Grande do Norte, tendo sofrido considerável impulso após a 

realização, na Colômbia, do II Encontro do Episcopado Latino-Americano, em 1968. 

Para o autor, a nova forma de reflexão das CEB’s, aos poucos, esboça uma “Igreja 

paralela” ou, pelo menos, questionadora das hierarquias tradicionais em si, e seu 

envolvimento com a classe dominante. Tudo isso norteado sob a égide de uma nova forma de 

percepção sobre a Bíblia e a realidade. As comunidades, assim sendo, começam a 

desempenhar atividades de caráter político, em que se propõe que a Igreja participe da luta 

pela libertação do povo, e contra os regimes autoritários nas Américas, iniciando este 

processo no interior da própria organização clerical, em relação com sua base leiga. 

Essas comunidades surgiram como uma alternativa de ação dentro da Igreja Católica, 

e quando reivindicada por importantes setores desta instituição, transformaram sua 

significativamente suas estruturas, colocando-a em contato com a realidade social 

marginalizada pelo conservadorismo, e os problemas da sociedade contemporânea. 

Constituindo, assim, um instrumento de organização e mobilização popular, contra o Estado. 

Sua práxis, mais especificadamente no Brasil, possuí grande relação com os 

movimentos de redemocratização, eleições diretas, e formação do Partido dos Trabalhadores. 

Sendo assim, Barbosa retoma as discussões científicas sobre a relação movimentos sociais 

com a consolidação da política das CEB’s, entendendo-a como um fenômeno que possuí 

internamente ao seu movimento uma relação conflituosa, em que, ao intervir na realidade 

social, a entidade se modifica de forma a atender os interesses de ambos os grupos.  

Apesar de não ser consenso dentro das CEB’s a construção do PT
33

, ao atuarem no 

bojo da criação do Partido dos Trabalhadores, os militantes católicos apresentavam um caráter 
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particular, que merece ser debatido. O primeiro elemento que deve ser levado em conta é a 

concordância com a reivindicação de mudança nas relações de produção para o fim da 

pobreza, assim como da respeitabilidade ao pluralismo ideológico para alcançar tal fim, num 

sentido estreito, contra o dogmatismo característico dos partidos socialistas da época. O PT, 

segundo Barbosa, conquistou aquilo que nenhum outro partido da esquerda foi capaz, de 

convencer os cristãos em construir o projeto. E para o autor foi sua preocupação em 

consolidar as bases operárias e populares para a destruição da desigualdade, seu 

anticapitalismo radical, desconfiança da institucionalização das lutas, assim como o respeito à 

pluralidade ideológica existente internamente ao partido. 

Por fim, o terceiro e último setor que contribuiu para a criação/consolidação do PT, 

foi aquilo que restou dos movimentos revolucionários organizados e os intelectuais, 

majoritariamente concentrados nas universidades brasileiras. Estes agentes há muito foram 

considerados como secundários na história de formação do PT, episódio que pode ser 

verificado por algumas razões de estreita relação entre a história militante e de cientistas. 

Podemos dizer que a militância revolucionária apresentou certo respaldo nas discussões 

historiográficas ao longo do tempo, possuindo uma larga bibliografia especializada. No 

entanto, para os segundos a discussão se torna mais escassa e frágil. Contudo, estes dois 

elementos possuem um interessante indissociabilidade (muitas vezes se tratando de um 

mesmo sujeito intelectual e militante revolucionário) tendo que ser lidado de forma 

aglutinada.  

Para o pesquisador Raul Pont
34

 a importância das esquerdas revolucionárias na 

consolidação do PT se deu, majoritariamente, pelo compartilhamento de seus acúmulos e 

experiências organizativas, potencializando a maturidade dos quadros militantes do partido. 

Além disso, desde cedo, o PT teve que lidar com o pluralismo de perspectivas tendo que 

mediar com múltiplas ideologias dentro do espectro da esquerda e para a criação de uma 

variedade de correntes internas. Política Operária (POLOP); Ação Popular Marxista Leninista 

(APML); Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista (ORMDS), o Partido 

Revolucionário Comunista (PRC), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), a 

Fração IV Internacional - O Trabalho e o Movimento Comunista Revolucionário (MCR); 

Convergência Socialista (CS); Ala Vermelha (ALA) são alguns dos exemplos que como 

grupos/correntes auxiliaram neste movimento. Evidentemente que vários destes grupos já 
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organizados anteriormente ao partido viam a agremiação como local em potencial para a 

cristalização de seus programas políticos.  

Apesar de existirem uma infinidade de singularidades entre elas, todas estas 

organizações possuíam uma relação estreita com os movimentos de resistência armada no 

período da Ditadura Civil-Militar. Com uma história relativamente longa de práticas 

revolucionárias, com de diferentes tipos de interpretação do marxismo, sem que, contudo, 

tenham conseguido transformar em realidade concreta, enxergavam, então, o Partido dos 

Trabalhadores como sendo a ferramenta de suas atuações dentro da legalidade democrática. 

Para as esquerdas revolucionárias foi inegável o impacto que a União Soviética, e 

todas as transformações decorrentes dela para o movimento. Seu trágico fim, em 26 de 

dezembro de 1991, ocorre em paralelo a uma nova forma do Partido dos Trabalhadores fato 

que explica preponderância ideológica marxistas-bolcheviques
35

, num primeiro momento, e 

também sua negação dentro das organizações que constituíam o PT esta data.  

Para José Dirceu
36

 apesar de erros e fracassos, este histórico demonstra uma dose de 

persistência revolucionária, que merece uma apreciação positiva, e não deve ser 

negligenciada. Ao contrário, afirma Dirceu, estes fenômenos mostram que apesar de todos os 

processos de conciliação levados a cabo pela burguesia, existem no Brasil setores sociais que 

não perderam a perspectiva da transformação radical da sociedade brasileira como condição 

para erradicar a exploração e a opressão. 

Marcelo Ridenti
37

, numa perspectiva macro, observa a atuação dos intelectuais neste 

momento como uma ala altamente comprometida redemocratização brasileira, mas que, 

contudo, estava permeada pela ressaca radical de décadas anterior, e mais amena a crítica aos 

regimes capitalistas contemporâneos. Alguns dentes sujeitos encontrariam sobrevida dentro 

do Partido dos Trabalhadores (PT), que possuía grande simpatia de artistas e intelectuais.  

Moacir Gadotti e Otaviano Pereira, ao observar a contribuição dos intelectuais 

universitários na formação do PT em fins da década de setenta aponta para a pouca atuação 
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destes para a criação do partido
38

. Segundo os autores, grande parte da daqueles chamados de 

“esquerda independente” (entre eles, Fernando Henrique Cardoso; José Serra; Francisco 

Weffort) buscavam a construção de um partido socialista, nos moldes das experiências 

europeias do oeste, a saber, aquilo entendido como “eurocomunismo”. Esta transposição 

mecânica prosseguem os autores, entrava em conflito com os interesses dos setores do 

sindicalismo autentico, em grande medida pela intransigência do elitismo intelectual, que 

enxergava os trabalhadores como massas impossibilitadas de pensar por suas cabeças. 

Por mais antagônicas que sejam algumas das discussões aqui apresentadas, é fato que 

houve contribuição das esquerdas com acúmulos históricos, e da intelectualidade brasileira na 

consolidação do partido. Suas atuações consistiam em algumas atualizações teóricas e 

conjunturais como modernização urbana, falência da perspectiva nacionalista terceiro-

mundista e do marxismo-leninismo. Podemos, ainda, tatear a guinada intelectual aos setores 

da esquerda plural sob a égide de políticas mundiais, como a ecologia, a pós-modernidade, a 

derrota do “socialismo real”, a consolidação de práticas keynisianas ou sociais democratas na 

Europa Ocidental, e uma série de outros fatores. Além disso, para além da organização 

programática, deu-se, em certa medida, na organização de uma visão de mundo socialista. 

Apesar de ser consenso dentro da historiografia certa perspectiva heterogenia deste 

programa socialista, as discussões envolvendo exploração, alienação, desumanização, classe 

operária enquanto vanguarda da libertação da sociedade faz parte de um arcabouço lexical 

característico das esquerdas influenciadas pela teoria marxista dentro da política. Buscando 

fugir da avaliação moral deste acontecimento, tanto Iasi
39

, quanto Aarão Reis
40

, avaliam o 

processo como saudável, afinal, observam o PT buscando romper com os dogmas 

característicos do partidos de esquerda, readequando com as novas conjunturas impostas pela 

realidade envolvente.  

É claro que após a cristalização do PT enquanto agremiação alternativa para o poder 

institucional, toda essa pluralidade ideológica é observada com muita cautela, num 

movimento esperado para coesionar a atuação em um nível geral. Essas características se 
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expressam de forma acentuada em meados da década de oitenta, durante o IV Encontro 

Nacional. Como ilustra Iasi: 

O (IV) Encontro foi marcado pela clara tentativa de dar forma mais 

definitiva à organização, daí sem um encontro que procurou 

equacionar os problemas do plano estratégico, apresentou um 

documento sobre a organização partidária, uma resolução sobre o 

movimento sindical, outra sobre as relações com o movimento 

sindical, outra sobre a relação com os movimentos populares, além de 

uma resolução sobre o funcionamento de tendências internas. Não 

bastava mais ao novo partido construir sua identidade por contraste às 

forças externas a ele, era, agora, necessário acertas as contas 

internamente.”(IASI, 2006, p 414)  

Ao observarmos o caráter plural da constituição partidária entramos em campo 

extremamente fértil e complexo na análise do caráter da agremiação. Em muitas das análises 

sobre sua gênese há a discussão se de fato o Partido dos Trabalhadores é um fenômeno de 

classe (em si, e para si). Amplamente debatida nos meios militantes e acadêmicos, essa 

característica merece mais atenção. A primeira questão que surge é: o que é classe? 

Aparentemente de difícil sistematização na discussão central nas obras marxianas (quais são 

os grupos essenciais na organização de produção capitalista) e incompleta em seu último 

livro, O Capital, classe por muitos é entendida apenas como fenômeno de deter ou não os 

meios de se produzir socialmente a vida, ou seja, na estrutura dos modos de produção.  

John Scott
41

 nos auxilia a compreender sob a ótica desta perspectiva. Segundo ele, 

este conceito esta intrinsicamente relacionado com as determinações econômicas. É ela que da 

base para as oportunidades de vida, dos interesses e consciência das pessoas. Os sujeitos, 

assim, inseridos na mesma camada da relação social de produção compartilham experiências 

cruciais e oportunidade de vida em comum.  

Partindo desta análise, de fato, o PT não se caracterizaria como um fato de classe, 

pois em sua formação apresentavam-se vários setores sociais distintos. Intelectuais, níveis 

inferiores e superiores do clero brasileiro, assim como membros da classe trabalhadora, em 

um primeiro; e um alto índice de setores considerados como “classes médias”
42

 num segundo 

momento. Sendo assim, um partido, como todos os outros, pluriclassista, então, portanto, 

conservador das estruturas da desigualdade central do capitalismo.  
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Se as condições para se detectar um fenômeno é desta forma mecânica, então o 

questionamento do fim da sociedade de classes, de fato é pertinente, e se aplica em alguns 

lugares na economia mundial capitalista, e então, há de fato um “adeus ao proletariado”, e ao 

sujeito capaz de destruir as estruturas sociais; e que estão, por ora, ocorrendo em países de 

primeiro mundo, ou em outra etapa do desenvolvimento industrial. Scott, deste modo, 

apresenta as perspectivas pós-industriais e pós-modernas que aferem a insuficiência da 

categoria com outras formas de experiências como a identidade, a subjetividade, e “as 

imagens específicas de sociedade dividida em tal categoria” 
43

.  

Paulo Henrique Martinez pensa a formação do PT relacionado quantitativamente 

com o mundo do trabalho assalariado
44

. Para ele, apesar de observar a pluralidade de setores 

sociais dentro da agremiação, o que foi levado em conta foi sua relação majoritária com o 

operariado e das classes médias urbanas, daí vem sua relação com o trabalho e com a classe. 

Martinez compreende a relação com a classe sob a ótica da maioria, preso, como único fator, 

às dinâmicas das relações sociais de produção. 

Todas as análises explicadas acima não conseguem penetrar na essência do 

problema, permanecendo assim na superficialidade, portanto, na aparência do objeto, sendo 

assim, insuficientes. Na primeira, a falha esta na negação de aspectos da consciência, que, 

apesar de criada pelas estruturas de produção, extrapola este elemento; e se expressa na 

articulação desta com as rupturas objetivas da realidade, assim como da ausência da 

economia-política capitalista em movimento, que pode acentuar ou minimizar as lutas entre as 

classes. As outras, por não observar a totalidade das relações sociais e não enxergar aspectos 

da reestruturação do sistema capitalista, e sua realocação em nações com pouca atividade 

militante operária, e com leis mais flexíveis quanto ao aspecto de exploração; como em países 

do terceiro mundo na década de oitenta, e na Ásia, a partir da década de noventa. Por fim, 

apesar de ser verdadeira a tese de Martinez, a relação quantitativa nos parece insuficiente, por 

não relacioná-los minimamente com o debate de formação de consciência e não levar em 

conta uma série de outros elementos na constituição partidária.  
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Iring Fetscher
45

, pesquisador da Universidade de Frankfurt, também afirma essa 

relação indissociável com o modo de produção. Entretanto para ele, Marx e Engels, ainda em 

vida alertavam para os aspectos da consciência subjetiva da relação. Com a ascensão da 

burguesia e o desenvolvimento do capital mercantil, manufatureiro e industrial; toda a 

obstrução das relações “harmônicas” características do Antigo Regime se extinguem, fazendo 

com que os interesses econômicos antagônicos (entre detentores e não detentores do modo de 

produção) se expressem de forma central. A identidade e consciência de classe para si, 

portanto, pode ser entendidas como o bojo de identidades ampliadas com interesses em 

comum inseridos em uma totalidade que extrapola explicações puramente economicistas.  

Para o pesquisador alemão, Marx tinha noção dos conflitos causados por interesses 

entre categorias de trabalhadores diferentes que em longo prazo, mas que a solidariedade 

classista, e a classe para si, dariam uma nova dinâmica às organizações da classe trabalhadora.  

Mauro Luís Iasi
46

 é o autor que mais contribuiu em nossa análise para a compreensão 

de consciência. Para o autor, não existe um estágio social em que o sujeito não possuí uma 

consciência, neste sentido a forma mais precisa de redigir sobre o objeto é entendendo-o de 

fora dialética, ou seja, sob um processo truncado e não linear. A história do objeto, então se 

faz necessária, rastrear as determinações contextuais que inferem diretamente no movimento 

real de consciência. Dessa forma, é possível pensar o Partido dos Trabalhadores e sua atuação 

no processo de formação de consciência, podendo avançar pra um estágio diferente num 

primeiro momento – como é o caso de seu nascimento, sendo entendido como um fenômeno 

de classe (em si, e para si) que consegue aglutinar uma gama significativa de sujeitos 

universalizando um único objetivo: mudar a situação brasileira – ou no processo em que 

abdica de toda a sua característica e sofre o processo de metamorfose - alcançando um estágio 

caracteristicamente reformista e conciliador entre as classes, entendido como elemento 

anterior. 

1.2 A contribuição da intelectualidade: o Projeto Democrático Popular. 

Como foi dito em outrora, não só de prática organizativa que militantes organizados 

e intelectuais contribuíram na formação do Partido dos Trabalhadores. Em conjunto com a 
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classe trabalhadora organizada, sua atuação se deu também na formulação de um programa 

político que viabilizasse o horizonte socialista, sem saber ao certo qual
47

.  

É preciso, além disso, delimitar qual é a categorização do termo “intelectual” que nos 

fundamenta, sabendo que há discordância sobre seu papel e sua localização na realidade entre 

os pares. Dessa maneira, partiremos das reflexões gramscianas sobre a categoria, buscando 

discorrer sobre o que o pensador italiano entende sobre “intelectual tradicional” e “orgânico”. 

A opção por tratar sob estes parâmetros se dá, em grande medida, pela sua relação central ao 

Partido dos Trabalhadores.  

De acordo com a pesquisadora Maria Lúcia Duriguetto
48

 as categorias de “intelectual 

orgânico” e “tradicional” apareceram nas obras de Antônio Gramsci durante sua prisão na 

Itália fascista, mais especificadamente no livro “Cadernos de Cárcere”. É impossível 

indissociar essas duas categorias com toda a obra do autor, sobretudo com os conceitos de 

“Estado” e “Hegemonia”. A função da intelectualidade para Gramsci, continua a autora, se dá 

em, grande medida, pela sua relação política e com o real, sendo determinado, como todos os 

outros sujeitos, pela materialidade imposta pela sociedade na qual está inserido. 

Gramsci, mesmo reconhecendo todo sujeito enquanto intelectual identifica que 

poucos advogam essa função na sociedade. Existem, portanto, duas formas de conceber o 

papel dos intelectuais na sociedade. A concepção burguesa e hegemônica, que visa manter o 

Statuos Quo, chamada pelo autor de “Intelectual Tradicional”, e aqueles que visam com o 

conhecimento transformar a sociedade, entendido por “Intelectual Orgânico”. Há, assim, a 

ressignificação de um intelectual preocupado em compreender a sociedade e os fenômenos 

para àquele que com apreende e modifica a sociedade e as relações de poder. Neste sentido, o 

papel do “Intelectual Orgânico” na sociedade seria na mediação entre teoria crítica e o mundo 

concreto, visando o despertar da consciência empoderada do sujeito subalterno e 

marginalizado pelo capital.  

Duriguetto
49

 afirma, então, que o que interessa para o marxista italiano seria a 

ampliação da práxis intelectual visando a construção de uma sociedade regulada pelas 
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necessidades do mundo do trabalho. É preciso frisar, portanto, que a prática política do 

intelectual seria fomentar uma concepção contra hegemônica de mundo, disputando forças 

com a concepção burguesa da sociedade, intrinsicamente ideológica e conservadora do modo 

de produção capitalista. 

A partir disso onde, portanto, formam-se intelectuais? Segundo a concepção 

burguesa somente em espaços institucionalizados, como escolas e universidade, onde o 

conhecimento seja concebido de forma “neutra” e “apolítica”. A pesquisadora pondera que 

para o autor sardo essa concepção é ampliada para localidades antes negligenciadas, com a 

desneutralização do conhecimento e sua perspectiva identitária de classe. Espaços como 

sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, fábricas são agora meios que conduzem a 

formação orgânica de intelectuais que, dotado de uma individualidade coletiva, formula sobre 

sua situação nas determinações históricas, visando a emancipação humana.  

Em “A Contestação Necessária: Retratos intelectuais de inconformistas e 

revolucionários” de Florestan Fernandes
50

, conseguimos tatear aquilo que foi posto em prática 

pelo PT no que toca à seu entendimento sobre “Intelectual Orgânico”. Em seu prefácio o autor 

discorre sobre qual é o papel dos intelectuais em sociedades periféricas do sistema capitalista, 

sobretudo aquelas coercitivamente remodeladas pelo modo neoliberal de organização social. 

Diante deste cenário, o autor lança o questionamento sobre qual é o papel da intelectualidade 

nos movimentos sociais e sobre o destino da produção da riqueza. O que está em jogo, 

portanto, é a sua atuação prática no plano político-cultural, entendendo a camada social como 

produtora de ideias que se transformam em conhecimento crítico e são ponta de lança para 

atuações inconformistas e revolucionárias.  

Ao elencar aqueles que o autor compreende enquanto intelectuais vemos figuras 

como Luís Inácio “Lula” da Silva e Luís Carlos Prestes: quadro dirigente de sindicatos na 

década de setenta e a principal personagem do PT e grande figura dirigente do Partido 

Comunista Brasileiro, respectivamente.  Sendo assim, observamos a expansão da noção de 

transmissores e formuladores de conhecimento, trazendo assim a figura subalterna de seres 

que rompem com a noção institucional de educação. Ora, é perceptível a perspectiva de 

“intelectual orgânico” gramsciana nas formulações de Fernandes, buscando compreender a 

formação destes sujeitos nas condições sociais brasileiras.  
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Isso se expressa, de forma objetiva, ao observarmos a constituição da Comissão 

Nacional Provisória de 1979. Nele 87% dos nomeados eram sujeitos assalariados, e quase 

50% do total eram constituídos por operários
51

. 

Florestan Fernandes, Carlos Nelson Coutinho, Marilena Chauí, Antônio Cândido e 

uma série de outros intelectuais, são os agentes que dão corpo a fundamentação científica do 

projeto político do PT. Podemos dizer que ao longo da história das esquerdas no Brasil, 

formulou-se duas estratégias políticas que se cristalizaram enquanto projeto hegemônico na 

disputa do poder entre proletariado e burguesia. O Projeto Democrático Nacional (PDN), 

construído, em grande medida, pela militância do Partido Comunista do Brasil (PCB) e o 

Projeto Democrático Popular (PDP), noção hegemônica do Partido dos Trabalhadores (PT), 

me ambos os casos, o fio condutor é a compreensão da localização da América Latina e Brasil 

no capitalismo mundial, ligando-se com a ideia de ruptura socialista e popular.   

Diante do que foi exposto podemos dizer que umas das grandes contribuições que a 

intelectualidade legou para o PT foi o Projeto Democrático Popular (PDP). Estratégia política 

que possuí suas raízes diretamente relacionadas com a prática dos movimentos sociais que 

estavam a se constituir durante a década de oitenta, e na restruturação produtiva no mundo 

capitalista, assim como a crise do socialismo estabelecido no leste europeu. 

Mas quais são as generalizações que podemos estabelecer para compreender o 

Projeto Democrático Popular? Com a nova reorganização econômica e social, encabeçada no 

período de Ditadura Civil-Militar, houveram certos rearranjos que iniciaram uma nova 

roupagem na luta de classes. No bojo destes acontecimentos categorias como capitalismo, 

democracia, luta de classes, formação social brasileira, burguesia e Estado deveriam ser 

atualizadas para a nova conjuntura.  

O atraso econômico, apesar de ser ponto polêmico, agora já não era mais justificado 

apenas pela dependência do Brasil com o imperialismo. Para Guido Mantega
52

 o novo 

rearranjo econômico capitalista durante a segunda metade do século XX se deu, em grande 

medida, pela aliança entre burguesia nacional e internacional, interessadas na exploração com 

administração democrática republicana, neste sentido, afirma o autor, que o país começa a 
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demonstrar sinais de amadurecimento político e social.  O imperialismo, apesar de continuar 

presente nas determinações estruturais, agora se apresenta de forma diferente: 

 “O imperialismo, longe de estar ausente, marca sua presença de 

forma substancialmente diferente de 30 anos atrás [...] Em grande 

medida, são as novas necessidades das grandes concentrações 

internacionais de capital – espinha dorsal da acumulação capitalista 

mundial – que, ao lado dos determinantes internos, vão redefinir os 

termos de relacionamento (ou do caráter de dependência, como diriam 

os partidários desta teoria) com o mundo capitalista. (MANTEGA, 

1978. p 15-16)  

Em consonância com o argumento que Mantega sustenta, Florestan Fernandes
53

 

afirma que o desenvolvimento particular do capitalismo no Brasil se deu pela modernização 

conservadora, ou “via prussiana”. Para Fernandes, apesar do amadurecimento político que 

Mantega observa, havia certa indissociação entre a constituição do capitalismo e a democracia 

o Brasil, uma visão que suplanta uma possibilidade desta classe dirigente em construir uma 

revolução burguesa. Este caráter conservador e arcaico da classe dirigente decorre de suas 

heranças patrimonialistas advindas período colonial brasileiro. Neste sentido, Fernandes vai 

além em sua análise e busca relacionar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil de sob a 

ótica de uma duração temporal mais antiga, com nossa classe dominante conivente com o 

capitalismo internacional. 

Neste sentido haveria um “vazio de poder” (ou ausência de hegemonia burguesa) 

dentro da administração política democráticas, abrindo brecha para a governabilidade dos 

operários e subalternos. Atualmente o conceito de “vazio de poder” gerou bastante polêmica, 

entretanto esta norteou o pensamento sobre a noção de Democracia do partido. Margaret E. 

Keck
54

 ao discutir sobre o momento de transição governamental ocorrida no Brasil em 

meados da década de oitenta, afirma sobre o processo de disputa envolvendo vários setores 

sociais sobre qual democracia (tanto de forma, como de conteúdo) existiria no Brasil. Em uma 

parcela significativa do processo de abertura política, viam-se os militares, em conjunto de 

uma parcela reacionária da sociedade civil, encabeçando medidas conservadoras e lentas, com 

resquícios da herança do autoritarismo estrutural. Em contrapartida, observava uma série de 
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intelectuais buscando avançar na ampliação das medidas democráticas, promovendo um 

relação com a base social de forma mais direta.    

Este aspecto distintivo é desenvolvido pela pesquisadora Isabel Mansur Figueiredo
55

. 

A autora afirma que já a partir de Caio Prado Jr este fenômeno era observado. Para Prado Jr 

“Não existia, na formação brasileira, uma burguesia nacional (ista) que seria, à priori, inimiga 

do imperialismo, mas uma burguesia brasileira. Isso aniquilaria a infundada existência de uma 

burguesia nacional – anti-imperialista e progressista.” 
56

. Análise de profundidade ímpar, que 

diverge significativamente com o ciclo do Projeto Democrático Nacional, que caracterizava a 

burguesia nacional altamente ligada ao patrimonialismo agrário, dependente das estruturas 

fundiárias brasileiras, com dificuldade de consolidar sua própria revolução.  

O sindicalismo encabeçado pelo ABCD arejou as movimentações políticas durante a 

década de setenta, e mostrou a força que a luta da classe trabalhadora nacional tinha no 

momento, que se expressa na constituição da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Além 

disto, durante o contexto, vários movimentos sociais populares como ONG’s, pastorais, 

movimentos estudantis, Movimento dos Trabalhadores sem Terra estavam sendo criados, ou 

recriados, em prol da organização dos grupos marginalizados pela Ditadura Civil-Militar.  

Em trechos retirados das resoluções do V Encontro Nacional (1987) – denominado O 

Momento atual e as Tarefas do PT expressa de forma clara à relação e o entendimento do 

partido com os movimentos populares e trabalhistas:  

“[...] tem crescido a influência do Partido junto aos setores médios, 

mais, talvez, pelo profundo insucesso do governo e menos por nossa 

ação direta. É preciso, então, definida uma correta política de alianças, 

atrair estes setores, numa tática centrada na mobilização popular, para 

engrossar a luta dos trabalhadores contra a transição conservadora e 

pela instalação de um governo democrático e popular
57

” 

(RESOLUÇÃO V ENCONTRO NACAIONAL, 1987). 

Nota-se, ainda de forma extremamente explicita a centralidade do caráter classista, 

chamado por uns de obreiro, do partido. Sua ligação com os setores médios brasileiros se dá 
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por um caráter tático com o objetivo de aumento da mobilização popular para a construção de 

um regime mais democrático rumo ao socialismo. Essa característica se apresenta já de forma 

singular no Manifesto de Fundação
58

 do PT, como escancara em trecho selecionado: 

“[...] O avanço das lutas populares permitiu que 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 pudessem se organizar para defender seus 

interesses, para exigir melhores salários, melhores condições de 

trabalho, para reclamar o atendimento dos serviços nos bairros e para 

comprovar a união de que são capazes” (MANIFESTO DE 

FUNDAÇÃO, 1980, p 1)  

Diante deste cenário, somando-se ao sucesso das democracias sociaisdemocratas 

europeias, influenciadas por ideais eurocomunistas, o sistema de Estado se apresentaria como 

um campo fértil para a luta dos explorados e subalternos. Carlos Nelson Coutinho foi um dos 

pensadores que apresentou maior contribuição nesta perspectiva sobre esta característica
59

. 

Para o filósofo político, norteado pelas obras de Gramsci, os regimes políticos de capitalismo 

maduro apresentavam uma transição para o socialismo sob a via democrática. O autor, 

influenciado pelo programa do Partido Comunista Italiano, busca, então, criticar o regime 

autoritário da URSS, concebendo a democracia como um valor heuristicamente universal, 

apresentando-se de maneiras diversas dentro dos conflitos sociais historicizados.  

De acordo com a argumentação de Coutinho, Francisco Weffort
60

 propõe uma nova 

abordagem sobre o Estado dentro da luta e construção do socialismo. Para o autor o processo 

derrocada do sistema socialista soviético não só abriu nova margem para o pensamento 

revolucionário, como para todo o pensamento político no mundo. O Pensamento neoliberal, 

sem dúvida, ganha forma em virtude deste elemento, tal concepção política visa a diminuição 

ao máximo do Estado, buscando garantir, apenas, a solução dos conflitos existentes, ou seja, 

agindo sob a repressão na luta entre as classes. Weffort em contrapartida concebe a 

democracia e o Estado de forma divergente destes: endossando as ideias do economista 

Joseph Schumpeter, o cientista político Brasileiro propõe utilizar o conceito de democracia 
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enquanto método, com seu valor em si. Contudo, diferentemente do autor austríaco, entende o 

conceito dotado de falhas dentro do mundo capitalista, pois se não há liberdade econômica, 

não há democracia; assim como se não há mercado não há democracia. Neste sentido sua 

concepção política se aproxima daquilo que entendemos enquanto socialdemocracia 

características da Europa Ocidental.  

Antônio Gramsci novamente é reivindicado como arcabouço teórico para pensar o 

Estado democrático e as liberdades. É o que afirma a socióloga Isabel Mansur Figueiredo
61

: 

para a autora, a diferenciação crucial que o pensador sardo faz entre “ocidente” e “oriente” faz 

com que as estratégias para a ditadura do proletariado nas duas regiões se dá de maneiras 

distintas. Em uma o Estado e a sociedade civil se relacionavam de forma mais harmônica, 

sendo o estado uma trincheira estruturalmente mais robusta, enquanto para a última a relação 

entre o Estado e a sociedade civil a correlação era mais desigual, caracterizando assim um 

Estado forte e altamente burocratizado. Neste sentido, a estratégia que o PT aplica seria 

completamente diferente daquela aplicada na China e Rússia.  

Podemos observar, ao analisar o Projeto Democrático Popular, um exercício muito 

comum aos partidos socialistas não dogmáticos. Nele, vemos a ressignificação de conceitos e 

categorias estratégicas cristalizadas ao longo do tempo pela luta política da classe 

trabalhadora. Entretanto, suas formulações observam o movimento real do capitalismo, assim 

como a condição objetiva da sociedade brasileira. Este elemento é de comum acordo com as 

concepções leninistas do real sem, necessariamente, reivindicar a perspectiva política 

revolucionária deste. O sucesso obtido pelo partido, assim, pode ser explicado pelo sua 

atualização política, assim como pela sua retomada de práticas historicamente consideradas 

positivas na prática política de classe.  

Outra dimensão que nos parece de suma importância para o entendimento deste 

objeto é a dificuldade de aplicar, em sua totalidade, o conceito de “intelectual orgânico” de 

Gramsci. Apresar do esforço sobre-humano em buscar inserir uma pluralidade de sujeitos, 

com múltiplas experiências na categoria, ela se torna fragilizada quando discutimos os 

principais atores formuladores de seu Projeto. A imensa maioria dos intelectuais dispostos a 

escrever sobre a formação social brasileira e suas implicações saem das trincheiras do 

movimento estudantil universitário, ou das cadeiras docentes das mesmas.  
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1.3 O PT de 1980-1990: vitórias de base, derrotas eleitorais. 

Em 10 de fevereiro de 1980, no colégio Sion, após um árduo processo de 

nascimento, podemos observar o Partido dos Trabalhadores se apresentando de forma muito 

peculiar durante a década: uma agremiação que conseguiu reunir católicos, trabalhadores, 

comunistas e outros setores da sociedade dispostos a mudar a realidade do Brasil. Sua atuação 

política consistia, em grande medida, por dois principais eixos: uma organização de suas 

bases populares e a negação de aspectos políticos da administração burguesa da sociedade. O 

internacionalismo estava presente por sua solidariedade a outros movimentos populares ao 

longo do globo. Entre eles, estava o êxito econômico e social em Cuba, tomada do poder 

pelos sandinistas, o processo de transição democrática em Portugal, tendo como ponta de 

lança o Partido socialdemocrata e comunista
62

.   

Daniel Aarão Reis
63

 afirma que com os movimentos e greves se multiplicando nas 

capitais e nas periferias operárias (como em Osasco e no ABCD paulista), despontava como 

protagonistas várias das lideranças e militantes do PT. De modo geral, as lutas eram de caráter 

economicista
64

, mas a partir da ação de grupos de socialistas radicalizados, despontavam 

pautas e palavras de ordem agitativas com alto teor político e anticapitalista.  

O caráter classista e anticapitalista pode ser visto em vários de seus primeiros 

documentos, desde seu manifesto de fundação à carta de princípios básicos. Observamos um 

partido radicalizado preocupado com a organização da classe trabalhadora, e pela classe 

trabalhadora.  

Como diz seu Manifesto de Fundação
65

: 

“[...] A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu 

em suas lutas é a de que a democracia é uma conquista que, 

finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. [...] Estas lutas 

levaram ao enfrentamento dos mecanismos de repressão imposto aos 

trabalhadores, em particular o arrocho salarial e a proibição do direito 
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de greve. [...] Por isso, surgiu a proposta do Partido dos 

Trabalhadores. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra 

um sistema econômico e político que não pode resolver os seus 

problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de 

privilegiados” (MANIFESTO DE FUNDAÇÃO, 1980, pp 1 e 2). 

Nota-se, em consonância com aquilo desenvolvido por Aarão, um forte apelo 

trabalhista nos trechos selecionados, entretanto aparecem algumas informações novas que 

merecem ser reiteradas. “O PT nasce das decisões dos explorados e resolver seus problemas, 

pois o sistema só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados”. Este trecho, apesar de 

ambíguo e bem abstrato mostra o caráter de negação aos preceitos burgueses de 

administração, assim como a representatividade dos interesses dos trabalhadores 

personificada nas imagens de “políticos profissionais”; apesar de não afirmar uma concepção 

necessariamente socialista, mostra a radicalidade em que nasce a agremiação.  

Outro aspecto classista pode ser observado pelo grande número de trabalhadores nos 

postos de liderança partidária
66

. Isto ocorreu, em grande medida, pelo protagonismo que a 

classe operária teve ao longo do período de organização dos movimentos sociais e do novo 

sindicalismo. De acordo com Aarão, Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, Jacó 

Bittar (petroleiros de Campinas), Secretário Geral, e Olívio Dutra (bancários de Porto Alegre), 

vice-presidente
67

. 

Neste contexto de formação, vários dos debates mais polêmicos, entre eles, se o 

partido declarava-se socialista, qual o caráter de socialismo exatamente objetivava, quais 

formas de alcançar, sua forma de luta (luta legal e clandestina
68

), a atitude em relação aos 

marcos legais, se combinariam na prática a unidade de ação e a pluralidade de tendências 

constituintes, como funcionaria a democracia interna. De acordo com Mauro Luís Iasi
69

 é só a 

partir dos Encontros Nacionais que começa-se a esboçar respostas para tais questões, 

entretanto é com o V Encontro Nacional que várias destas respostas são organizadas e 

fechadas. Nele, o projeto políticos, suas estratégias e táticas ganham um corpo mais robusto. 

A primeira grande campanha política eleitoral que o PT enfrentou foram às eleições 

para a prefeitura das cidades na confederação, e para o executivo, em 1982, ainda sob regime 
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militar. Apesar de aparecer sua atuação parlamentar desde seu manifesto de fundação
70

, seu 

desempenho mais específico foi norteado pelo II Encontro Nacional. Em Carta Eleitoral
71

 

(1982) tirou-se as seguintes palavras:  

“[...] O PT é, hoje, uma alternativa real de governo, nos diferentes 

níveis. Isso aumenta nosso grau de exigências e responsabilidades. [...] 

O crescimento dos meios de expressão, dos recursos e da audiência 

pública deve ser acompanhado de um proporcional sentido de 

responsabilidade, ética, disciplina e maior controle partidários. A 

atuação do parlamentar petista deve encarnar e representar não apenas 

um projeto individual, mas o projeto coletivo do Partido. O candidato 

petista a cargo eletivo, e o seu mandato, devem expressar um 

compromisso com as lutas políticas e sociais desenvolvidas pelo 

Partido [...] expressando a compreensão de que a luta dos 

trabalhadores não se limita, nem se esgota, no campo parlamentar”. 

(CARTA ELEITORAL, 1982, p 1) 

Observamos um interessante amadurecimento de ideias com relação à agremiação, 

sobretudo relacionada com sua proposta de atuação. Nela, há uma característica singular 

reivindicada por vários partidos de esquerda: sua atuação tática dentro do parlamento burguês. 

Esta ideia foi amplamente discutida por Lenin em “Esquerdismo, doença infantil do 

Comunismo
72

, possivelmente sendo este livro uma das balizas para formular sua prática 

eleitoral. Entretanto se nota vários elementos novos, que vão perpassar toda a sua história de 

atuação política: o comprometimento ético com a coisa pública, expressando valores que a 

classe trabalhadora devia escancarar para a população. A tentativa de não reduzir a atuação do 

PT apenas a esta alternativa também se mostra presente. No trecho, identificam a necessidade 

de uma luta política em tabuleiros burgueses, mas atentam para a obrigação de não se rebaixar 

somente a esta alternativa.  

De acordo com Raul Pont
73

 a plataforma nacional que o PT disponibilizava 

apresentava as seguintes proposições: 1- a possibilidade de acabar com a fome, 2- salário 

decente para os trabalhadores do campo e da cidade, 3- moradia digna aos trabalhadores, 4- 

saúde básica de qualidade, 5- educação pública e cultura como direito inalienável, 6- respeito 

aos trabalhadores, 7- ética parlamentar quanto aos impostos, 8- fim dos contratos de risco, 8- 

um bom governo deve ser de baixo para cima, 10- só o socialismo resolverá nossos 

problemas.  
                                                           

70
 Disponível em: https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/01-

manifestodelancamento_0.pdf p 2.  
71

 Disponível em: https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/01-cartaeleitoral.pdf  
72

 LENIN, Vladimir Ilich. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Símbolo, 1978. 
73

 PONT, Raul. Breve História do PT. Brasília, Centro de Documentação e Informação. 1991. p 23.  

https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/01-manifestodelancamento_0.pdf%20p%202
https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/01-manifestodelancamento_0.pdf%20p%202
https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/01-cartaeleitoral.pdf


 

40 
 

Podemos observar uma relação entre vários objetivos abstratos, como o respeito aos 

trabalhadores e a construção do socialismo, e tarefas imediatas, ou em atraso, dentro da 

democracia burguesa, como erradicação da fome, salários decentes aos trabalhadores do 

campo e da cidade. O forte teor classista também se apresenta de forma bem objetiva. Em 

todos os objetivos o olhar analítico e levado para operariado. Há outro elemento que encabeça 

todo o projeto político: a independência de classe. Essa ruptura tática de aliança, de acordo 

com Pont, teve implicações positivas para a atuação eleitoral. Para o autor, de fato mostrou a 

força que a classe trabalhadora, com sua independência pode ter.  

O balanço pós-eleição trouxe números bastante satisfatórios.  Elegeram seis 

deputados em São Paulo, dois no Rio De janeiro e um em Minas Gerais.  Dois prefeitos, um 

em Diadema e outro em Quitéria (no Maranhão). 100 vereadores, a maioria no estado de São 

Paulo. Apesar da modestidade nos números devemos observar a idade que o partido estava, 

com apenas dois anos e a radicalidade de seu projeto, até então
74

.  

Outro grande momento político, a nível nacional, ocorreu em 1983 e 84, buscando 

construir a campanha de voto direto para as eleições presidenciais em 1985. Vários partidos 

da oposição encamparam a luta em conjunto, como o PMDB e o PDT. O evento ficou 

conhecido como Diretas-Já, aglutinando cerca de 300 mil pessoas na Praça da Sé. Em 

contrapartida, o movimento foi ignorado pelo governo central, sendo eleito Tancredo Neves e 

José Sarney para a primeira administração civil em 30 anos.  Em 1983 também ocorreu uma 

grande paralisação nacional dos trabalhadores. A Ditadura Civil-Militar, já em franca 

decadência não conseguiu reprimir a paralisação de mais de 2,5 milhões de trabalhadores, é 

neste ano também que nasce uma das principais ferramentas satélites
75

 dos trabalhadores, a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT). É notável, a partir dos grandes fenômenos 

organizacionais do PT uma preocupação em organização das suas bases políticas.  

A partir do III Encontro Nacional (1984), e de seu Encontro Extraordinário, em 

1985, observamos o PT buscando coesionar entraves internos. É com o enfrentamento entre a 

recém-formada articulação dos “113”, que mais tarde viria a se tornar tendência hegemônica 

do partido, com as correntes mais à esquerda. Houve também, a partir dos encaminhamentos 

internos, o boicote ao Colégio Eleitoral.  
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O III Encontro, assim como o Extraordinário, teve como objetivo avaliar a campanha 

para eleições diretas e a posição do partido no Colégio Eleitoral. A partir deste momento 

observamos o PT de forma mais “madura” com relação às alianças táticas para o pleito 

eleitoral do próximo ano. Foi encaminhado a aliança com a oposição ao regime com os 

partidos PMDB (antigo MDB do período ditatorial) e o PDT – reorganizado após a volta de 

Brizola de seu exílio. Um dado interessante é que estas foram às primeiras eleições com o PT 

vencendo em uma capital. Em Fortaleza- CE, a candidata Maria Luiz Fontele foi eleita 

prefeita. De acordo com Martinez
76

 para além da eleição para a prefeitura da capital cearense, 

se revelaram um grande aumento no número de votos deixando em terceiro lugar para a 

cidade de São Paulo. 

Para as eleições de 1986 foi chamado o IV Encontro Nacional que além de contar 

com uma resolução sindical, um documento sobre a tática eleitoral, inicia o processo de 

discussão sobre a formação social brasileira
77

. Pincela sobre o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, sua estrutura de classes e o caráter do projeto socialista proposto. Todas 

estas ideias são consolidadas para o próximo Encontro, em 1987. Percebe-se, além disso, um 

objetivo programático com este elemento, afinal, é neste encontro que se cristaliza a ideia de 

um anteprojeto para a constituinte, tendo em conjunto um grupo de advogados, sociólogos e 

intelectuais vinculados ao partido.  

O ano inicia com as reformas econômicas que desembocam no congelamento de 

preços, reforma monetária e a retomada de investimentos, isso arejou a governabilidade e 

apresentou um apoio popular, que deu sobrevida a administração de Sarney, esse processo 

ficou conhecido como Plano Cruzado. Com estas reformas o PT consegue se inserir cada vez 

como uma alternativa, denunciando os arrochos salariais, o pagamento da dívida, assim como 

a decadência da qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. A reforma, de acordo com 

Pont
78

 tinham um objetivo claro: garantir a transição conservadora, e a continuidade das 

perdas salariais que vinham sofrendo os trabalhadores com a inflação. 

Para as eleições gerais os números cresceram em quantidade, com o PMDB 

alcançando os maiores números, se tornando o partido hegemônico, até então. O PT alcançou 
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3,7% das 487 cadeiras da Câmara Federal, 39 deputados estaduais, sendo “Lula” o deputado 

federal mais votado com 656.000 votos
79

.   

É neste ano, de acordo com Pont
80

, que o PT enfrenta o início de um conflito 

histórico, a relação entre imprensa, repressão policial e a agremiação. O envolvimento de 

militantes filiados ao: o preconceito burguês frente a um partido popular, classista e de 

esquerda.  

Em contexto internacional observa o neoliberalismo, em escala internacional, 

ganhava força e intensidade. Nos EUA e Inglaterra, R. Reagan e M. Thatcher retomando uma 

política agressiva. Na América Latina, o cerco à revolução sandinista exprimia uma reação 

dura às alternativas radicais. 

No bloco socialista oriental, a URSS, afundada desde 1979 na guerra sem saída do 

Afeganistão, dava sinais de esgotamento. A ascensão de M. Gorbatchev, no início, em 1985, 

se parecera um novo começo, um atestado de vitalidade, cedo se revelaria uma transição para 

o caos, uma deriva sem fim, colocando em questão os fundamentos considerados mais sólidos 

da alternativa socialista soviética, padrão geral do socialismo do século XX. 

Diante dos ataques que a população via recebendo percebe-se uma ruptura 

estratégica 
81

 com os setores que estavam em alianças contra o governo central:  

“Ao contrário da burguesia, porém, as classes trabalhadoras brasileiras 

ainda não conseguiram integrar e unificar de uma forma satisfatória os 

seus diversos setores, de origem e história diferenciados, e que têm 

tido papéis sociais e políticos distintos, em grande parte como 

resultado do desigual desenvolvimento do capitalismo. É possível 

conceber as classes trabalhadoras do Brasil de hoje como sendo 

constituídas de três grandes setores: a classe média (rural e urbana), os 

assalariados urbanos (com uma fração que se destaca dos demais – a 

classe operária) e os assalariados do campo. [...] Hoje, ela (a classe 

média) é constituída de uma gama aparentemente heterogênea de tipos 

sociais, que vão desde o produtor agrícola individual ou familiar, o 

micro e o pequeno empresário comercial ou industrial, o trabalhador 

autônomo, o profissional de nível superior empregado no Estado ou na 

empresa privada, o trabalhador intelectual das áreas de serviços e 

comunicações, o trabalhador manual com preparo técnico e salário 

diferenciado em relação à massa operária, até os estudantes e parte do 
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clero e do pessoal subalterno das Forças Armadas etc” (PLANO DE 

AÇÃO POLÍTICA E ORGANIZATIVA DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES PARA O PERÍODO 1986/87/88)  

Percebe-se, então, uma ampliação que pode ser entendido enquanto fenômeno da 

metamorfose. Agora, os setores que o PT representam também aparece as “classes medias” e 

os microempresários que sofrem uma opressão ideológica e política. Há uma ampliação 

daquilo que entende-se “classe” já não só entendido como modo de produção, mas também os 

setores oprimidos pela “superestrutura, como entende-se a partir do excerto
82

:  

Apesar da extrema heterogeneidade, essa classe média tem em comum 

a circunstância de que também sofre, por parte da burguesia, 

exploração econômica e opressão política e ideológica, embora em 

graus diferenciados, e de forma às vezes distinta do nível de 

exploração e opressão a que são submetidos os demais trabalhadores 

assalariados da cidade e do campo. (PLANO DE AÇÃO POLÍTICA E 

ORGANIZATIVA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PARA 

O PERÍODO 1986/87/88 p 3).  

Ora, esse talvez seja o momento de ruptura que André Singer chamou de “duas almas 

do PT”
83

, que se expressam de forma madura nos mandatos do governos de Luís Inácio 

“Lula” da Silva, mais especificadamente após “Carta ao Povo Brasileiro” de junho de 2002. 

Neste artigo o autor busca corroborar no debate que havia na época que chamavam a atenção 

para a realocação do PT como sendo “o partido dos pobres” em contradição de sua 

governança para a burguesia, que atingia os níveis mais altos de crescimento econômico. Em 

bases empíricas os autor se sustenta nas políticas públicas com relação ao combate a pobreza, 

“democratização” ao acesso à terra com a tentativa de inserir os excluídos e subalternos na 

cidadania nacional, e seu projeto que se aproxima de uma aliança com a burguesia em prol do 

crescimento nacional. 

O autor busca, então, discorrer sobre a mudança do perfil eleitoral e da base petista 

ao longo de sua trajetória. Como tipologização o autor define três momentos: Primeiro sua 

criação em 82, preocupado amplamente com suas bases combativas, entendido como “Alma 

de Sion”; segundo em 94 com a saída de muitos militantes (e da Convergência Socialista) e 

mudança política em vários momentos, decorrentes de uma conjuntura hostil às perspectivas 

socialistas; a terceira é a hegemonização da pratica política daquilo que Singer chama de 

“Alma do Anhembi”, que possuí a substituição do espírito militante de Sion, acrescido numa 
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mudança programática que o autor ilustra como “substituída por um projeto nacional‑popular, 

que não é incompatível com os interesses do capital” 
84

, e do perfil de base e militante que se 

transformavam em sujeitos da classe-media coexistindo com seu perfil classista.  

Para Singer, apesar de não firmar o pé de forma incisiva, busca observar este 

processo em fins da década de oitenta, entretanto ao nos depararmos com as discussões 

trazidas já em meados da década nos deparamos com essa mudança (ou correlação) de “alma 

(s)” sugerida pelo autor.   

O ano de 1987 mostra claramente o PT buscando relacionar suas atuações políticas 

entorno da dialética da práxis. Uma tentativa de Greve Geral é fracassada, que de acordo com 

Gennari
85

 mostrava os desgastes que o movimento sindical havia entrado. No plano político 

mais geral desenvolvia-se a luta contra a reeleição do presidente Sarney que se expressava no 

“Slogan: Fora Sarney e a Divida: Diretas Já!”. Os dois grandes vilões do desenvolvimento 

do Brasil, causadores dos arrochos salariais e da dívida externa, respectivamente.  

Neste momento, defende Iasi
86

, é onde encontramos o partido em plena maturidade 

em sua perspectiva classista, buscando equacionar os inimigos tanto internos, como é o caso 

da administração da elite burguesa – o governo Sarney - como aspectos internacionalistas, 

personalizado no FMI e suas políticas de endividamento de nações emergentes de terceiro-

mundo. É neste momento também que observamos o partido buscando equacionar as questões 

polêmicas internas, assim como transformando seu caráter plural em algo secundário. Algo 

que pode ser observado nas tentativas de denúncias a grupo que não compactuavam com os 

encaminhamentos gerais que o partido tirava, além, é claro da consolidação da corrente 

majoritária do partido – fato que, pela sua existência ia de encontro ao discurso de pluralidade 

das ideias e da proporcionalidade ideológica.  

Além de tudo isto, em paralelo, ocorre o V Encontro Nacional, já amplamente 

debatido, pois foi o momento de consolidação de seu projeto político: O projeto Democrático 

Popular (PDP). O encontro, além disso, antecipou encaminhamentos para as eleições 

municipais do próximo ano, tocando em temas de política de alianças.  
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É neste encontro que as principais metamorfoses são rastreadas de forma mais 

objetiva, principalmente no tocante ao pensamento político predominante ao interior à 

agremiação, se comparado com os anos anteriores. É o que afirma Darlan Ferreira 

Montenegro
87

. Para o autor, é neste momento que ocorrem as principais guinadas políticas 

estratégia quanto à liderança dos movimentos sociais. Para o autor, é neste momento que as 

visões anti-marxistas intelectuais começam a aparecer no interior da agremiação, 

influenciados, em grande medida pelas concepções filosóficas de Castoriadis, Foucault e 

Lefort, trazidas pela militância próxima ao eurocomunismo
88

. 

Esta concepção pode gerar polêmica
89

 com a bibliografia utilizada. Para Daniel 

Aarão Reis
90

, havia uma relação com o marxismo até início da década de noventa. O 

estranhamento do contexto para com o marxismo se deu, em grande medida, pela queda do 

muro de Berlim, crise do socialismo existente na Europa do leste, as denúncias do período 

stalinista e as repressões dos estudantes em Pequim. Isso para o autor não quer dizer há uma 

reivindicação teórica ortodoxa, mas sim a utilização pela intelectualidade e da militância 

católica ligada à agremiação, de conceitos; formulações e concepções marxianas/marxistas.  

Em 1988 é promulgada a nova Constituição Brasileira, que apresentava todos os 

vícios da Constituinte, ou seja, gerida pela transição lenta e gradual proposta pelos militares. 

As características da constituição apresentavam as seguintes características: sistema eleitoral 

desproporcional, intocabilidade do latifúndio, manutenção de uma justiça formalista, elitista e 

burocratizada
91

. Norteado pela Direção Nacional do partido todos os deputados votaram não à 

constituição. No mesmo ano houve as eleições municipais com o PT alcançando vitória em 

36
92

 municípios, com São Paulo, Porto Alegre e Vitória, como capitais e cidades importantes 

no interior do estado de São Paulo.  

Em 1989 houve um novo pacote econômico com o objetivo de estabilização 

monetário. A prática desenvolvida foi norteada por aspectos neoliberais de contenção de crise: 
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recessão e arrocho salarial. Em paralelo aos ataques a Central Única dos Trabalhadores busca 

organizar uma nova Greve Geral que não alcançam seus objetivos, apresentando-se de formas 

desiguais de acordo com cada região.  

É neste ano também que se organiza o VI Encontro Nacional do PT, realizado em 

São Paulo, nos dias 16/18 de junho de 1989. Encaminhado o pré-candidato “Lula” para as 

eleições presidenciais, foi retirado um plano de alianças que envolveriam PT/PCdoB/PSB.  

Neste encontro se formula um “Programa de Ação de Governo” – (PAG), que busca 

diferenciar as possibilidades com a administração do governo central, a noção de “governo” e 

“poder”. A analise conjuntural proposta pelo encontro situa-se uma ruptura sintomática com 

relação os períodos anteriores: agora a meta socialista já não é mais vista como um horizonte 

curto era preciso desenvolver aspectos democráticos em atraso dentro da democracia 

capitalista nacional.  

As eleições para presidência em 1989 apresentou-se de forma singular. O governo 

Sarney apresentava-se em franco declínio e a crise econômica descontentava ainda mais a 

população brasileira. A campanha foi chamada “Frente Brasil Popular”, logo adquiriu um 

caráter massivo, agregando milhares de pessoas com o mesmo objetivo. Para Pont
93

 este foi 

um momento singular nas eleições brasileiras, pois nunca uma candidatura de esquerda, 

abertamente socialista, assumiu estas proporções. O objetivo estipulado foi a conquista de um 

governo “democrático e popular”. Foi a primeira possibilidade também que por em práticas as 

formulações táticas sobre a administração burguesa, capitalismo e alianças táticas.  

Outro elemento pertinente foi a ausência das bases militantes nas diretrizes que iam 

encaminhar a ação do partido para a eleição. É isto que afirma Walson Lopes
94

 que afirmar a 

partir deste elemento, uma das características que o PT irá utilizar durante a década de 

noventa. A saber, a despriorização do amplo debate com a base, sendo os objetivos tirados 

“em cúpula”. O autor identifica, norteado pela obra de Wladmir Pomar
95

, o processo de 

ruptura entre a prática dá década de noventa, com relação às alianças estratégicas, e a década 

de noventa, que será debatida adiante.  

Para o segundo turno, após vencer vários candidatados com legendas maiores e mais 

consolidados, fica na disputa entre “Lula”, o candidato histórico do partido, E Fernando 
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Collor de Mello do PRN, este último contado com o apoio decisivo dos meios de 

comunicação, principalmente das “Organizações Globo”. Ainda assim, o candidato do PRN 

conseguiu uma vitória magra, de quatro milhões de votos em diferença.  

Para uma parte da bibliografia especializada podemos observar uma analise que 

recorre, em grande medida, ao questionamento das hegemonias burguesas para o pleito 

eleitoral
96

, a outra, entretanto, busca compreender sob uma lógica distinta a essa, que 

questiona a aplicabilidade do conceito de hegemonia nestas condições, como é o caso de Iasi; 

ou Aarão que observa um movimento da burguesia destinando todas as suas forças em 

candidato único. Este movimento, afirma Iasi, será observado ao longo de toda a década de 

noventa, mesmo com todos os estraves e políticas duvidosas feitas pela administração da 

classe burguesa
97

.  

Para a transição da década o PT, e toda a esquerda no geral, teve que se readequar a 

uma nova conjuntura sendo imposta. A violência utilizada pelo governo socialista chinês para 

a repressão estudantil, a queda do Muro de Berlim e a rejeição das praticas socialistas do leste 

e do extremo oriente, a derrota dos sandinistas na Nicarágua, em 1990 foi outro abalo para o 

movimento. 

Entramos em um momento delicado para a análise da agremiação. É preciso levar em 

conta uma série de elementos para compreendermos a próxima etapa que o partido entrou. O 

contexto é sem dúvida m determinante significativo, entretanto com será o peso da agencia 

humana para a guinada, qual é o impacto do conflito entre as classes. Sem a pretensão de 

solucionar todas as questões, nele observamos uma diminuição dos Encontros Nacionais, se 

comparado com a década anterior, a institucionalização das lutas, o enfraquecimento da 

dialética base/atuação na política burguesa, pendendo para o segundo lado e o rebaixamento 

político para um único fim: a busca incessante do poder estatal.  

1.4 O PT de 1990-2002: Das derrotas ao Governo Central. 

O PT entra para a última década do milênio empolgado com sua atuação frente às 

última eleições presidenciais, em 1989. Ente novo rearranjo, diz Martinez
98

, juntamente com 
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o trágico final de década para as esquerdas socialistas, faz com que o PT dê mais peso à sua 

ação institucional. Iasi
99

 acrescenta ainda um influxo nos movimentos populares, como um 

novo dilema a ser enfrentado. O partido entra de fato sendo a maior oposição que a 

administração de Collor sofreria.  

Com relação à conjuntura internacional, o mundo entra na década com o início da 

Guerra do Golfo, com o PT se apresentando de forma radicalizada. Tendo como 

posicionamento a retirada das tropas norte-americanas e aliada da região, assim com as 

iraquianas, deixando a cargo das forças de paz da ONU.  

O VII encontro em 1990 foi o início da inflexão moderada do Partido dos 

Trabalhadores. Umas séries de fatores externos podem explicar uma parte desta história, a 

crise que as esquerdas passaram (e passam) é, em grande medida, causadas por este momento.  

O Encontro possuiu um caráter de balanço das atuações eleitoral anteriores. É neste encontro 

que se inicia o amplo debate sobre o “socialismo petista”, a relação com a democracia se 

apresenta de forma cada vez mais norteada pela concepção conservadora do termo.   

Com relação ao “socialismo real” estabelecido na URSS dia o partido
100

:  

“A sua profunda carência de democracia, tanto política quanto 
101

econômica e social; o monopólio do poder por um único partido, 

mesmo onde formalmente vigora o pluralismo partidário; a simbiose 

Partido/Estado; o domínio da burocracia enquanto camada ou casta 

privilegiada; a inexistência de uma democracia de base e de autênticas 

instituições representativas; a repressão aberta ou velada ao pluralismo 

ideológico e cultural; a gestão da vida produtiva por meio de um 

planejamento verticalista, autoritário e ineficiente – tudo isso nega a 

essência mesma do socialismo petista”. (O SOCIALISMO PETISTA, 

1990, p 3). 

Para as eleições de 1990 o PT elege seu primeiro senador, 35 deputados federais e 81 

deputados estaduais. Outra marca registrada do contexto é a substituição da militância 

amadora, característica da década de oitenta, para funcionários, secretários, assessores e 

cargos de vários os tipos, colocando a militância pra dentro do Estado.  

Nesta resolução observamos o PT comprometido com a causa de libertação humana, 

buscando fazer o balanço crítico, de forma resumida das experiências anteriores de 

socialismo. Este aspecto vai se perdendo ao longo da década de noventa, saindo de discussões 
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relativamente extensas para notas de rodapé. É neste momento, também, que o seu Projeto 

Democrático Popular atua de forma norteadora de resoluções.  

Em novembro de 1991 ocorre o I Congresso do PT. A ideia pra tal espaço não era 

tirar a importância dos encontros nacionais enquanto ferramenta deliberativa anteriores, mas 

sinaliza uma remodelação para a nova conjuntura. Segundo Pont
102

, o objetivo de criação era 

ampliar os debates com as bases e de uma representação mais direta, com isso propagar de 

forma mais efetiva as Teses e formulações feitas pela agremiação. Pela primeira vez, além dos 

delegados estaduais havia um grande número de delegados municipais, estreitando o debate 

com as pontas do partido.  

Para Martinez
103

, o ponto de importância foi à consolidação da ideia do partido 

enquanto uma alternativa ao governo neoliberal de Fernando Collor. A Tese “Por um Brasil 

Democrático e popular”, proposta pela Articulação
104

, corrente majoritária, vence com 46% 

dos votos. Nela a democratização do poder, nos parâmetros institucionais, foi tratada de forma 

central, com o objetivo de ampliar à vida política a milhões de sujeitos marginalizados.  

Para Daniel Aarão Reis
105

 é a partir do I Congresso que as ideias socialistas 

começam e se transformar em vagas palavras vazias. A relação ambígua com a política 

socialista se apresenta, de acordo com Aarão, com sua relação estranhada à União Soviética, 

mas incentivo e relações positivas com Cuba.  

As denúncias destas práticas em 1992 pelas correntes à esquerdas causaram um 

estranhamento de solução radical. É neste ano que as tendências Corrente Socialista (CS) e a 

Partido da Causa Operária (PCO) são expulsas. Suas acusações se pautavam pelo fato da 

transformação partidária a caminho em “um partido eleitoralista, de gestores das 

Administrações Públicas e do sistema capitalista” 
106

.  

Em meados da década de noventa ocorre também as primeiras acusações de 

corrupção envolvendo o PT.  As denúncias de Paulo de Tarso Vencenslau acusava o PT de 

corrupção nas administrações nas cidades do interior de São Paulo. Este processo se estendeu 

até 1998 com a expulsão do militante da ANL.  
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Em 1995 houve outras, mais especificadamente durante o X Encontro Nacional do 

PT, quando César Benjamin, braço-direito de Lula na campanha de 1994, apontou para um 

processo de corrupção generalizada no partido, envolvido em jogos escusos, abandonando 

princípios éticos, valores ainda utilizados no discurso, mas que na prática eram 

negligenciados. Vaiado e ameaçado de agressão, o denunciante preferiu sair do Partido antes 

de sofrer um processo de expulsão
107

. 

Em 1993 ocorre o seu VIII Encontro Nacional, em Brasília. Nele se expressa, de 

acordo com Walson Lopes
108

, um programa que se aproxima com o democrático-nacional 

característico da militância pcbista. Entretanto, há uma grande diferença a ser observada. Para 

os primeiros, a necessidade de aliança com a burguesia nacional se dava no bojo da revolução 

burguesa brasileira, ou seja, garantir, sobre a égide stalinista uma etapa no desenvolvimento 

do capitalismo nacional. Para os segundos, seria, com a dificuldade da burguesia em 

administrar seu sistema social, uma gestão operária para o desenvolvimento do capital 

nacional e internacional. As alianças para o desenvolvimentos destes objetivos já não são 

mais com as classes médias, mas com o grande capital. Como se expressa em trecho retirado 

do VIII encontro, mais especificamente por um governo democrático e popular
109

: 

“Nosso programa estará voltado para os setores e segmentos sociais 

que constituem a maioria da população: os trabalhadores, os 

marginalizados, as classes médias, os pequenos e médios empresários. 

Mesmo que muitas teses liberais ainda circulem cercadas de 

credibilidade, a crise do último governo mostrou que o problema 

central vivido pelo País é político e ético.” (POR UM GOVERNO 

DEMOCRÁTICO-POPULAR, 1993, p 17). 

 

Durante a década de oitenta observávamos o PT fazendo aliança com setores da 

“classe média” e pequenos produtores, mas não eram considerados empresários. Mesmo uma 

utilização mais ampliada do conceito de classe assalariada não comporta a ideia de 

empresariado nas alianças, indo de encontro ao manifesto de sua fundação quando afirma a 

não aliança com a pequena burguesia. Essa é uma das mudanças mais significativas quando 

utilizamos o conceito de amoldamento do parido à ordem estabelecida.  

Durante a década de noventa, para as eleições presidências o PT perderia mais duas 

eleições, como nos ilutara Aarão: 
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“(As) disputas presidenciais, agora para Fernando Henrique Cardoso. 

Mas Lula recebera, em 1994, um pouco mais de 17 milhões de votos, 

27% dos votos válidos. Neste ano, o Partido elegeu 4 senadores, 50 

deputados federais e 92 deputados estaduais, além de 2 governadores, 

no Distrito Federal e no Espírito Santo. Nas municipais de 1996, o PT 

venceria em 111 cidades, confirmando-se como partido hegemônico 

em Porto Alegre, ganhando a prefeitura de Belém, além de aparecer 

com candidatos fortes num sem número de importantes centros 

urbanos, uma verdadeira cornucópia de cargos e de responsabilidades 

administrativas. Em 1998, nova derrota nas eleições presidenciais, 

mas, além de Lula ter recebido agora 31,7% dos votos válidos, houve 

resultados convincentes numa série de outras posições, como as 

vitórias para os governos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e 

Acre. Elegeram-se ainda 3 senadores,  59 deputados federais e 90 

estaduais (AARÃO, 2007, p 14) 

 

O PT adentra ao segundo milênio como uma grande máquina partidária, conseguindo 

ter uma correlação de forças como oposicional muito forte. Mas qual é sua oposição ao 

Status? Daniel Aarão Reis
110

 afirma que depois de um pouco mais de duas décadas de 

existência houveram muitas metamorfoses. Da militância “ingênua” a burocratas 

especializados, da base combativa e classista para a pluralidade de setores, de um projeto 

socialista para socialdemocrata nacionalista.  

São muitos os elementos que podemos elencar no processo desta metamorfose, 

entretanto no campo da aparência ela permanece a se configurar. A expressiva vitória de Luís 

Inácio “Lula” da Silva em 2022 trouxe uma nova concepção para a agremiação. Lula expressa 

de forma clara essa nova roupagem em Carta ao Povo Brasileiro
111

:  

“O sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões 

é o de que o atual modelo esgotou-se. Por isso, o país não pode insistir 

nesse caminho, sob pena de ficar numa estagnação crônica ou até 

mesmo de sofrer, mais cedo ou mais tarde, um colapso econômico, 

social e moral.[...] Parcelas significativas do empresariado vêm somar-

se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos 

aspectos suprapartidária, que busca abrir novos horizontes para o país. 

[...]O caminho para superar a fragilidade das finanças públicas é 

aumentar e melhorar a qualidade das exportações e promover uma 

substituição competitiva de importações no curto prazo. Aqui ganha 

toda a sua dimensão de uma política dirigida a valorizar o agronegócio 

e a agricultura familiar. A reforma tributária, a política alfandegária, 

os investimentos em infra-estrutura e as fontes de financiamento 

públicas devem ser canalizadas com absoluta prioridade para gerar 

divisas.” (LULA, 2002). 
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A metamorfose, que tanto insistirmos se expressa de forma cristalizada neste texto. É 

possível observar as rupturas com relação a programa de alianças, de noção de classe, assim 

como de projeto político objetivado para o contexto. O PDP aqui se expressa da forma mais 

monstruosa, com um misto oportuno de concepções democrática e uma política voltada para a 

gestão e desenvolvimento da grande burguesia hegemônica. O amoldamento pode ser 

entendido sob diversas maneiras, entre ela, um amadurecimento, traição da direção, que neste 

momento atua de forma copular, ou de fim de um partido que reivindicou uma política 

classista. Em seu XII encontro nacional esta perspectiva se torna encaminhamento de 

resolução
112

:  

“Um novo contrato social, em defesa das mudanças estruturais para o 

país, exige o apoio de amplas forças sociais que dêem suporte ao 

Estado-nação brasileiro. As mudanças estruturais estão todas dirigidas 

a promover a inclusão social – portanto distribuir renda, riqueza, 

poder e cultura. Os grandes rentistas e especuladores serão atingidos 

diretamente pelas políticas distributivistas e, nessas condições, não se 

beneficiarão do novo contrato social e serão penalizados. Já os 

empresários produtivos de qualquer porte estarão contemplados com a 

ampliação do mercado de consumo de massas e com a desarticulação 

da lógica puramente financeira e especulativa que caracteriza o atual 

modelo econômico. Crescer a partir do mercado interno significa dar 

previsibilidade e estímulo ao capital produtivo.” (RESOLUÇÕES: XII 

ENCONTRO NACIONAL, 2002, p 40). 

 

É parte do partido a mudança de objetivo. Trata-se de algo estrutural que só o tempo 

poderá dizer se é reversível ou não. Entretanto, com a saída massiva dos militantes de base da 

esquerda socialista da agremiação
113

, iniciada desde início da década de noventa. As 

tendências permanecem no imobilismo político interno a agremiação, com a tendência 

hegemônica travando e encaminhando as principais diretrizes. Enfim, do caminhado traçado 

“entre a reforma e a revolução”, pendendo para o primeiro item. 

Não é por menos o aumento significativo no número de eleitos. É preciso observar a 

guinada de objetivo traçada ao longo da década de noventa que junta o reconhecimento do 

horizonte socialista mais alargado e a necessidade de consolidar as “tarefas democráticas em 

atraso”. Podemos observar a década de noventa, portanto, como o período em que as 

metamorfoses se apresentam de forma clara e objetiva. O amadurecimento destas concepções, 

entretanto, são para nós fenômenos que advém da década de oitenta. Percebe-se com aquilo 
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apresentado, o PT se enquadrando à ordem estabelecida, se tornando uma máquina 

burocrática institucional, se colocando como representativa aos interesses do empresariado 

mesmo contando com seu horizonte uma perspectiva socialista, que dessa vez não se discute 

se é de fato, ou se existe. A relação com a base começa a perder espaço podendo ser detectada 

com a diminuição de Encontros Nacionais ao longo da década, algo que se olhado para o 

próximo estágio tem contornos ainda menores, ocorrendo ao longo da década de 2000 apenas 

dois encontros. 

 

1.5 O PT de 2003-2006: do Governo Central ao Mensalão. 

Em primeiro de Janeiro de 2003 o Partido dos Trabalhadores inicia sua 

administração com amplo apoio popular, independente da classe que os sujeitos se encontram, 

com aliança ao PL. É bem verdade que o esgotamento do projeto neoliberal de FHC 

corroborou para este fenômeno. Os valores morais de ética com a coisa pública e combate a 

corrupção
114

 atraiu um expressivo número de indivíduos, independente de sua concepção 

política, como um objeto unificador. Não obstante, o PT conseguiu eleger a maioria do 

congresso, abrindo a possibilidade de garantias de reformas vindas das bases, mesmo sob os 

parâmetros da carta.  

Estes valores tratados na prática, começar a traçar contornos alarmantes. 

O início da administração tratou de tentar encaminhas as reformas “vindas de cima”, 

heranças do governo FHC, como ilustra Aarão
115

:  

.  

“O governo limitou-se a propor as reformas já enviadas à 

consideração do Congresso por FHC (reformas da previdência e 

tributária). Na saúde e na educação, setores considerados prioritários 

pela tradição nacional-estatista, não houve nenhuma iniciativa 

importante, decepcionando expectativas e esperanças. O ministro da 

Educação, Christovam Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília 

e ex-governador de Brasília, experiente na área, e de quem se 

esperavam propostas ousadas, nada fez, ou propôs, ou realizou de 

significativo, além de formular sugestões como se ainda estivesse na 

Oposição.” (AARÃO, 2007, p 18). 

 

A partir de 2005 o governo seria encurralado pelo então maior esquema de corrupção 

já denunciado na história do Brasil. O caso de corrupção nos Correios e o Mensalão
116

 foram 
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esquemas de propinas mensais com o objetivo de passar as reformas democráticas 

distributivas propostas pelo executivo petista.  

O papel da grande mídia contra o governo petista neste contexto teve um papel 

clássico. Luis Felipe Miguel e Aline de Almeida Coutinho
117

 buscam corroborar neste debate 

analisando os três principais jornais da imprensa brasileira no período do mensalão. Segundo 

os autores, a desmoralização do governo, com acusações de corrupção iniciaram com a 

manchete da Revista Veja e o caso dos Correios, a dimensão ampliou com a denúncia de 

Roberto Jefferson, PTB, e os esquemas de propinas.  

O comportamento incendiário
118

 da imprensa é um elemento regular em momentos 

de fragilidade políticas como estes, afirmam os autores; os jornais, preocupados com 

manchetes sensacionalistas se aportam naquilo que é conhecido como denuncismo
119

 que não 

se preocupada com as veracidades dos fatos, apenas num “linchamento moral” permanente 

com interesses de classe. Além disso, os autores visam corroborar na perspectiva de como a 

crise é entendida enquanto distanciamento a ser corrigido pela punição ou exclusão de 

determinados atores transformando-os em outsiders políticos.  

Isto que os autores chamam de comportamento incendiário, Venício A. de Lima
120

 

conceitua como Escândalo Político Midiático (EPM). Esta ferramenta, diz o autor, nasce com 

o jornalismo investigativo que visa observar a administração pública numa perspectiva de 

fiscalização. Entretanto, com os processos políticos cada vez mais dependentes, e muitas 

vezes subordinado a eles, a mídia desenvolve o processo de exclusão de políticos, ou figuras 

públicas, com o objetivo de destruir o capital simbólico destes sujeitos, ou seja, visa a 

destruição da capacidade de intervenção dos acontecimentos estruturais.  Estes processos 

serão desenvolvidos, de forma pormenorizada, no decorrer do segundo capítulo deste 

trabalho.  
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CAPÍTULO 2. O ódio de classe? A Folha de São Paulo, Globo e o Estadão quando o 

assunto é o PT. 

Diante das ideias trazidas por Lima, Miguel e Coutinho, foram analisados os três 

principais jornais em circulação no Brasil. “O Estado de São Paulo” – Estadão – administrado 

pela família Mesquita desde seu nascimento, no final século XIX; jornal O Globo, pertencente 

à família Marinho, detentora do maior conglomerado de meios de comunicação do Brasil, 

consolidado no período ditatorial e A Folha de São Paulo (família Farias). Os três jornais, em 

2005, possuíam uma circulação diária de um milhão de exemplares.  

De acordo com Lima
121

, entende-se enquanto mídia uma parte da indústria cultural, 

que comporta as emissoras de televisão e rádio, revistas e jornais. Para nossa análise teve por 

opção a parte jornalística desta indústria. A mídia comumente é entendida como uma 

ferramenta necessária para a comunicação humana.  

Ao nos depararmos com esta forma de entendimento, e ao inseri-la numa perspectiva 

de classe, podemos apreendê-la como um instrumento capaz de interferir nos rumos 

ideológicos do processo. Sua atuação, no sistema capitalista tem como objetivo a manutenção 

do Status Quo.  

Para mais, a mídia no Brasil possuí uma característica singular. Ela é concentrada e 

internacionalizada
122

. Estes conceitos, diz Lima, é um processo que continua a ocorrer, isso 

acarreta num monopólio ideológico sobre a informação. Mas não só isso: ela, concentrada sob 

determinada classe social (muitas vezes familiares) que trata de estancar o pluralidade de 

opinião. Seu internacionalismo diz respeito às estreitas relações a grupos internacionais, 

consequentemente, com o capital internacional. Sua relação com a política não se reduz ao 

informativo, assim sendo; ela trata de se forjar com o objetivo de estancar qualquer ruptura, 

mesmo que forma suave. Outra contradição trazida por Lima é estreiteza relação com elites 

políticas regionais e locais e os jornais. Este processo de concentração se acentua de forma 

apressada durante o contexto de globalização
123

.O processo de tentativas contínuas de 

regulação desta ferramenta desde a ditadura civil-militar. Estas medidas, entretanto, se 
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mostraram insuficientes
124

, pois não conseguiram frear a monopolização dos meios de 

comunicação. 

A historiografia tende a considerar a mídia, e no nosso caso jornal, uma fonte 

inesgotável de informação, tanto nos aspectos cotidianos, como em regularidades entendidas 

como estruturais. Essa interessante relação dialética entre os tempos, fez com que ela tenha 

sido muito utilizada por uma série de historiadores, independentes da sua matriz teórica. 

Entretanto, a partir da história política renovada
125

 o papel da mídia começa a perder espaço.  

A Publicação “Por uma História Política” organizada por René Rémmond
126

 nos 

auxilia sobre o estado da arte do objeto. No capítulo intitulado A Mídia de Jean-Noel 

Jeanneney
127

, podemos entender qual é o papel da mídia atualmente nas discussões da ciência 

histórica. De acordo com o autor, esta fonte vem perdendo espaço em paralelo as mudanças 

que as pesquisas históricas iam ocorrendo, a saber, a saída de um objetivo mais descritivo, 

para mais analítico
128

.   

Para mais, é necessário pensar, sob a ótica historiográfica o papel da mídia impressa 

na interferência à opinião pública ao Estado, aos governantes, e aos partidos políticos. De 

acordo com Jean-Noel Jeanneney é certo que a imprensa desempenha um papel na evolução 

dos comportamentos políticos, e, mais violentamente, dos votos, o que faz com que a 

utilização deste corpus documental ganhe uma nova dimensão. A partir disto podemos pensar 

o impacto destas fontes jornalísticas para o PT. Se for verdade o que Jeanneney afirma, e a 

tese de metamorfose do partido também seja real, entre tantas, a busca incansável de um 

número de votos maior, então, nossa pesquisa encontra-se forma substancialmente 

cristalizada.  

Mas como utilizar o jornal enquanto uma fonte para nosso trabalho? 

A abundancia de informação trazida pela meio de comunicação deve ser 

problematizada, não devendo cair no erro, necessariamente, de deixar levar como uma opinião 

monolítica. Entretanto concebendo-o como um instrumento da classe burguesa, e sem ter 
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ocorrido uma reforma democratizante da mídia. Poderemos só a partir da conclusão do 

trabalho saber se de fato é aquela opinião única que querem passar da agremiação 

Para a solução de tal problemática foi pensada a seguinte metodologia: a pesquisa 

visou entender como o PT apareceu nos editoriais de três jornais diários – Folha de S. Paulo, 

O Estado de S. Paulo e O Globo. Entre os anos eleitorais e a partir do estouro do escândalo do 

mensalão. Não visou-se ter uma análise quantitativa das notícias, entendendo-as como um 

trabalho demasiado extenso. Outra problemática surgida foi a ausência dos Jornais Folha de 

São Paulo e O Globo no acervo utilizado, durante alguns anos eleitorais, precarizando nossa 

analise em vários aspectos, entretanto não invalidando-a.  

Foram pensadas as seguintes categorias de análise: como é feita a construção das 

informações durante os anos eleitorais (dimensão destinada ao partido, informações 

pertinentes) e como o editorial concebe o PT; essa categoria foi pensada como tentativa de 

solução a problemática estabelecida logo acima, buscando não entender as notícias trazidas 

como algo ideologicamente monolítica. Com relação à crise política, necessariamente pensada 

para os anos de administração do Partido dos Trabalhadores, sobre a crise do mensalão, 

buscamos compreender se há de fato àquilo que o pesquisador Lima chama de Escândalo 

Político Midiático, buscando relacioná-lo com a imagem do governo administrado pelo 

Partido dos Trabalhadores.  

2.1 Eleições de 1989: PT x PRN.  

As primeiras eleições presidenciais diretas após a ditadura militar apresentou um 

campo fértil para as fontes impressas. É possível ver intensas discussões sobre o novo 

fenômeno democrático adentrando para a vida política Brasileira. Durante os primeiros meses 

analisados percebe-se certa “neutralidade” de informações trazidas à vários candidatos ao 

pleito. Isso se deu, em grande medida, pela ausência de um quadro que realmente conseguisse 

agradar uma parcela significativa da população. Entretanto a figura do PT, e de seu candidato, 

é uma visão adversa. Isso já fica claro em janeiro de 1989, ao falar sobre a prefeita da cidade 

de São Paulo, eleita no ano anterior: 

“A senhora Luiza Erundina de Souza, prefeita da cidade de São Paulo, 

fez questão em dizer a que veio já em seu discurso de posse. Ao 

dedicar solenidade às vítimas da violência – dos “hediondos crimes 

cometidos contra os trabalhadores” – e ao relacionar estas vítimas por 

camadas sociais, deixou claro que a facção que a apoia não tem por 

objetivo resolver agora os problemas da cidade de São Paulo. [...] O 
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discurso da nova prefeita rompe com o passado, e neste sentido é 

revolucionário. [...] Não apenas subverte a tradicional relação 

Homem-Mulher da sociedade brasileira, ainda tingidas de fortes cores 

patriarcais, como encerra com indisfarçável tom de bairrismo (ou seria 

chauvinismo?) como se quisesse marcar as diferenças entre os 

brasileiros e as brasileiras, os nordestinos e os outros. O texto porem 

fala por si, na medida em que, nele, a prefeita estabelece críticas entre 

o velho e o novo, a “opção por uma mulher, uma nordestina, uma filha 

de camponeses...” [...] Como a Gália que Júlio Cesar Dividiu em três 

partes [...] as preocupações que manifestamos logo após as eleições da 

senhora Luiza Erundina de Souza parecem confirmar-se num quadro 

político-institucional que é grave, como a própria prefeita a reconhece. 

A prefeita do Partido do Povo pareceu ter-se esquecido de que esta 

revolução que vislumbra, não no horizonte, mas no passado próximo 

(15 de novembro) representa, no máximo, 30% do eleitorado 

paulistano. [...] Nada disso parece importar a sra. Prefeita. Afinal, não 

a comove nem a perenidade do aparelho repressivo! Ela se elegeu para 

realizar a revolução da qual se imagina símbolo – mulher, nordestina 

e filha de camponeses -, e porta-voz [...] Donde se pode concluir que 

enquanto alguns idealistas irão cuidar de administrar a cidade sem 

antes terem tido qualquer contato com a massa de problemas que os 

espera, a prefeita Luiza Erundina de Souza cuidará de difundir, do 

Ibirapuera para o Brasil, sua mensagem de revolta ” ( DISCURSO 

QUE NÃO TRANQUILIZA, NOTAS E INFORMAÇÕES, 

ADMINISTRAÇÃO DO JORNAL “ESTADO DE SÃO PAULO”, 

janeiro de 1989)  

 

Ora, o trecho claro qual é a opinião do jornal frente ao PT. Apesar de não falar 

propriamente do pleito governamental do Brasil, destilam-se ironias e entraves com aqueles 

que o PT se propunha a representar, até então. O final do excerto é esclarecedor, o jornal 

apresenta toda a oposição que faria (e fez) durante a administração petista para a prefeitura da 

cidade de São Paulo, afinal, “só” 30% da população paulistana votaram em Erundina, logo, 

portanto, a revolução que ela vislumbra não terá apoio da maioria. Logo, seus ideais 

revolucionários serão um entrave para administração que a cidade de São Paulo precisa para 

enfrentar os problemas do contexto. 

Essa oposição partidária, contra a administração petista, se estendeu durante todo o 

ano de 1989, trazendo os problemas cotidianos da cidade de São Paulo como um fenômeno 

caótico e de descaso: 

“Quem voltou a São Paulo anteontem pode sentir na pele o descaso 

com que as autoridades públicas estão tratando a capital. Depois de 

uma chuva forte, que começou no final da noite de sábado, tornou-se 
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impossível usar o caminho normal para entrar na cidade vindo de 

qualquer rodovia. [...] As enchentes não são novidades em São Paulo. 

Bairros ribeirinhos sempre foram atingidos por essa calamidade nos 

meses de verão, quando costuma chover mais forte na cidade. Não há; 

porém, notícia alguma de uma tempestade que tenha causado tantos 

transtornos à vida do paulistano.” (CAOS, DESCASO E 

DESINFORMAÇÃO, NOTAS, ADMINISTRAÇÃO DO JORNAL 

“O ESTADO DE SÃO PAULO”, agosto 1989). 

Primeiramente a contradição. Como é que a prefeitura da cidade de São Paulo ia 

prever uma chuva torrencial de tamanha magnitude em uma época do ano que, como diz o 

estadão, não costuma chover assim? É claro que o sensacionalismo barato jorra nestas páginas 

que buscam informar o leitor paulistano e brasileiro. Segundo, chuvas assim costumam, de 

fato, destruir e acabar com muitas vidas em São Paulo, e isso não só negado pelo jornal, isto 

pouco importa, pois estas vidas são periféricas e pobres. Entretanto, agora, o problema 

aparece para a elite redatora da cidade, então, portanto, foi a maior calamidade já vista na 

cidade nos últimos anos! Dá pra ver quem o jornal busca como público ao informar nesta 

perspectiva.  

Mesmo em momentos antes da eleição presidencial, o jornalismo cínico do “Estado 

de São Paulo” não deixa a administração da prefeitura de São Paulo. Em 29 de outubro de 

1989, após uma tragédia, o soterramento de uma comunidade, o jornal diz o seguinte:  

“Pouco a pouco, na medida em que abnegados bombeiros numa tarefa 

extenuante e inglória, vão desenterrando os corpos das vítimas 

soterradas na favela “Nova República (sic)” também vem a tona algo 

que não se suspeitava – pelo menos nesse grau – e que está causando 

imensa perplexidade na população paulista. E aqui não nos referimos 

às evidências, cada vez mais cristalinas, de que o poder público 

municipal não é apenas um dos responsáveis, mas o maior responsável 

pela tragédia – pois tinha o perfeito conhecimento dos riscos que 

corriam aqueles favelados [...] Aqui nos referimos a outro ponto, 

justamente a que diz respeito às vítimas que escaparam com vida, das 

toneladas de terras que despencaram sobre seus barracos: essa tragédia 

pôde revelar – para toda a população que o ignorava – que a defesa 

civil da prefeitura do município de São Paulo está absolutamente 

desesperada para atender qualquer tipo de acidente deste gênero. [...] 

Não fossem as empreiteiras particulares, não haveria máquina alguma 

para retirar a terra. Quer dizer, a administração petista teve que se 

socorrer de muitas entidades da iniciativa privada, alvos corriqueiros 

dos abuses ideológicos da prefeita” (RETRATO DA DEMAGOGIA, 

NOTAS, ADMINISTRAÇÃO DO JORNAL”O ESTADO DE SÃO 

PAULO”, outubro 1989).  
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É claro que é necessário que todo jornal mostre o descaso que uma prefeitura tem 

com relação às tragédias, e neste sentido a mídia impressa está totalmente coerente. Não é este 

o ponto que queremos chegar. O cinismo jornalístico nos trechos até então selecionados 

escancaram algo aparente comum à administração do estadão, o ódio descarado ao PT. Se o 

partido se propôs a gerir a administração de uma cidade dos tamanhos da cidade de São Paulo, 

é de se esperar que ela se utilize de ferramentas particulares para vários as atividades. Além 

disso, apresentamos enquanto cinismo justamente por não menosprezar a capacidade 

intelectual que estes sujeitos têm; capazes de sabe minimamente dos programas políticos 

estabelecidos dentro do PT, assim como sobre o socialismo no geral. 

Com o passar dos meses e a disputa eleitoral se estreitando vemos o jornal começar a 

ter contornos mais realistas sobre o candidato escolhido como eleito. Isso se dá após o 

primeiro turno, sobretudo porque por muito tempo a burguesia, e consequentemente, suas 

ferramentas, não apresentavam confianças a Fernando Collor, do Partido da Reconstrução 

Nacional (PRN), de Alagoas. Após o primeiro turno, em setembro, já é possível notar um 

aumento das manchetes e notícias, tanto em quantidade, quanto em qualidade ideológica, a 

favor de Fernando Collor de Mello. São inúmeras as reportagens com o candidato em sua vida 

particular, como um homem honrado e cheio de virtudes.  

Em 29 de setembro a escolha se apresenta visível. O Estado de São Paulo apresenta 

uma notícia do jornal norte-americano “Times”, em que se mostram surpresos com o novo 

candidato que prega o capitalismo e salvará a Amazônia:  

 “[...] o correspondente do jornal no Rio, JB, apresenta o 

presidenciável do PRN para o público norte-americano como um 

homem saudável de 39 anos que com sua popularidade obrigou outros 

candidatos a mudar seu discurso de esquerda.” (ESTADO DE SÃO 

PAULO, setembro de 1989).   

 

O PT, entretanto, pouco parece, sendo invizibilizado pelo jornal, nem parecendo 

estar disputando o segundo turno para a presidência, com um dos programas mais radicais – 

se tratando de reformas – já vistas no país. Esta ausência de existência do partido diz muito a 

respeito. Aquele que não é falado, não existe. Isso ligado aos “escândalos” envolvendo a 

prefeitura da cidade de São Paulo dá o resultado que o jornal pretende passar.  
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É importante frisar que é neste contexto que a esquerda nacional e mundial começam 

a diminuir a radicalidade ideológica e política. Nela, fazem parte como determinantes, as 

quedas do muro de Berlim e a perda de credibilidade da URSS. É claro que se tratando de PT 

existem outras questões que fizeram ranger o processo; sua primeira derrota encaminha uma 

busca incansável de seu principal líder, e do partido pelo poder do governo central; é possível 

observar isso quando notamos o abandono de seu programa político em prol da 

“pragmaticidade” característica do PT de sua militância, aos discursos nacionais. E isto o 

Jornal utilizou muito bem: 

“[...] O fantasma do imperialismo que petistas e brizolistas exibem 

reflete a falta de criatividade política que os assalta, presos a uma 

visão do mundo, que se esboroou no Leste Europeu aos gritos de 

Freiheit! (liberdade!).” (O BRASIL CONTINUARÁ, NOTAS, 

ADMINISTRAÇÃO DO JORNAL “O ESTADO DE SÃO PAULO”, 

outubro de 1989.).  

Estas pressões tanto internas às discussões socialistas, quanto da sociedade civil 

burguesa dá o pontapé para a entrada do PT na década de noventa, que se mostra passível, 

pelo menos enquanto geral, passível a elas.  

2.2 1994/1998: A oposição de esquerda em vias de se tornar centro. Folha de São Paulo, 

Estado de São Paulo: “O diabo vermelho já não mais tão vermelho e tão diabo”.  

Com o Impeachment de Fernando Collor de Mello, pela acusação de corrupção, 

assume como presidência seu vice, Itamar Franco. Após uma série de medidas econômicas 

más sucedidas, em 1993, quem assume o ministério da fazenda foi Fernando Henrique de 

Cardoso; quadro constituído pela oposição à Ditadura Civil-Militar, que ajudou na criação do 

PSDB. Em 1994, prestes a se lançar como candidato ao pleito, é criado o Plano Real, que 

possuiu sucesso na contenção da inflação durante a década de noventa.  

A reforma, sob liderança de FHC, deu novos arranjos para a eleição de 1994; com o 

candidato do PT, Luís Inácio “Lula” da Silva iniciando na liderança e com o passar dos meses 

caindo de forma vertiginosa. O Jornal “Estado de São Paulo”, como de praxe, já havia 

escolhido seu candidato.  

Esta reforma monetária fez cair um balde d’água nas aspirações petistas para as 

próximas eleições, tendo sua ressaca interferindo para as duas eleições que serão discutidas 
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agora. O PT, utilizando das suas amplas qualidades agitativas até tentou denunciar tanto os 

abusos midiáticos, quanto políticos, mas pouco agradou a população neste momento.  

Para nós, estes fenômenos discutidos, a reforma monetária, a baixa do índice de 

inflação são centrais para análise. Não só pros encaminhamentos eleitorais, mas também para 

a forma que os jornais enxergam as agremiações. Seria lógico, de acordo com nossa 

bibliografia e perspectiva, observassem o candidato FHC como o escolhido, dada as suas 

alianças e pactos com a economia neoliberal. Mas as acusações, por parte de do jornal, 

tingiram-se de tons pastel quando o assunto é o PT. Isso se deu, possivelmente, pelo fato do 

Partido dos Trabalhadores não apresentarem riscos oposicionistas neste momento.  

O que fica escancarado, contudo, é a força que implicam em sua existência. É 

comum mostrarem o PT enquanto um partido imaturo que sofre com sua ideologia do 

passado, que o “Estado de São Paulo” teima em atualizar à agremiação:  

“Vítimas de ataques ferozes por parte dos candidatos do PT, o senador 

Fernando Henrique Cardoso reagiu como cavalheiro refutando as 

acusações, lembrando ao sr. Luís Inácio “Lula” da Silva os anos de 

companheirismo e de luta compartilhada contra o autoritarismo [...] O 

eleitor está, finalmente, cansado do xingatório que leva para o terreno 

pessoal a divergência política” (COABITAÇÃO ESPÚRIA, NOTAS 

E INFORMAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DO JORNAL “O ESTADO 

DE SÃO PAULO, setembro de 1994).  

A principal ferramenta utilizada pelo Partido dos Trabalhadores é o xingamento, e a  

ligação disso de aspectos pessoais escancaram a imaturidade política existe na agremiação. 

Longe de reconhecer a prática de insultos morais como algo positivo na construção de uma 

discussão política, o que se nota é uma tentativa de reduzir um partido, com longa trajetória, a 

este fenômeno. 

Em outro excerto buscamos notar como qual é a imagem que o jornal busca mostrar 

do candidato a presidência e de seus eleitores:  

“O candidato à presidência Luís Inácio “Lula” da Silva, usou uma 

segurança eclética e falha na sua caravana em Brasília. [...] a 

segurança pessoal era composta por três pessoas vindas de São Paulo 

– um ex-PM e dois ex-integrantes do exército. [...] a maioria expulsa 

de suas corporações por problemas pessoais.”(LULA USA 

SEGURANÇA AMADORA EM CAMPANHA)  

Nota-se o objetivo desta notícia quando elenca o amadorismo e os sujeitos que 

fizeram a segurança. Amadores e indisciplinados.  
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Candidato à reeleição para o ano de 1998, o então presidente FHC vai a mais uma 

corrida presidencial a fim de estabelecer o novo regime político proposto pelo Banco Mundial 

e FMI. O neoliberalismo se mostrou cristalino dentro de sua regência, os índices de dívida 

externa começaram a subir a níveis estratosféricos, contudo com a popularidade do plano real, 

mais uma vez consagrou-se vitorioso. Essas medidas anticrise propostas pela então 

administração nacional fez pipocar uma série de greves e descontentamentos, base composta 

majoritariamente por filiados e simpáticos ao PT.  

O Estado de São Paulo, neste momento, se mostra a favor do candidato da situação. 

A capa de 30 de setembro não nos deixa mentir: FHC convoca Nação para o ajuste fiscal. 

Eleito pelo discurso de regulamentação econômica, o ajuste fiscal escancara as dificuldades 

que o governo teve em conter as dívidas do Estado. Entretanto afirmar o apoio à FHC nos 

parece um equívoco. O que se vê neste momento é o jornal preocupado em informar a 

população sobre o estado da economia, e das medidas anticrise que são julgadas necessárias 

para o momento.  

Mas ao mesmo tempo é possível problematizar a questão. Enquanto as medidas são 

destinadas por um quadro político burguês para o enriquecimento da burguesia, internacional 

e nacional, o jornal se apresenta de forma “madura” e informativa. Ao mesmo que temos a 

noção que toda informação é permeada por ideologia (aqui tratada sobre a formulação 

marxiana) podemos notar o aspecto de classe que envolve o jornal.  

O Jornal “Folha de São Paulo”, durante os anos de 1998, nos pareceu de forma 

peculiar. Ela reveste-se com uma roupagem mais democrática ao falar sobre os dois principais 

candidatos a presidências e não deixa de tecer críticas ao atual estado que está a administração 

central. Aspectos como o ajuste fiscal, a dívida pública e escândalos são amplamente 

discutidos por eles. O que nota-se é uma porosidade de ideias, deixando mais mastigado o 

jornal pra uma parcela mais plural da população. Em “cadernos de opinião” de 30 de 

setembro de 1998, a folha reproduz um artigo intitulado “O silencio dos não tão inocentes” 

em que discute o papel de FHC e do PSDB e os escândalos envolvendo seu então ministro da 

fazenda e declarações polêmicas. Ao mesmo tempo em que tece críticas à transformação do 

PT para o centro, obstruindo a noção de direita e esquerda dentro de um regime plural e 

democrático.  
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2.3 2002/2005: do amoldamento a crise do mensalão. O PT como situação nos jornal 

Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo.  

Estes são os anos em que alguns dos jornais se apresentaram mais positivos ao PT. 

Não por menos, o Partido dos Trabalhadores haviam ganho a eleição para a presidência, cuja 

aliança encaminhou rachas, saídas e negações internas. A aliança entre PT e PL fez com que 

as coisas mudassem extremamente dentro de todos os jornais. As formas cínicas que 

destruíam o poder simbólico do partido em todos os anos eleitorais cessaram, em certa 

medida. Claro que isso ocorreu de forma diferente entre os jornais. A “Folha de São Paulo” 

estava até empolgada com o pleito, trouxe vários colunistas de esquerda, buscando ter uma 

analise plural do ocorrido. Mas mesmo com todas as medidas petistas em se amoldar ao 

sistema o jornal “O Estado de São Paulo” não aceitam o partido. Isso fica evidente quando em 

manchetes a vitória praticamente eminente do PT era tida como vitória da “democracia 

instituições racionalizadas por FHC e PSDB”, quando a eleição do primeiro operário é 

ignorada enquanto suas singularidades. A comparação entre as duas capas (Estado de São 

Paulo e Folha de São Paulo) trazem informações significativas. A folha trazendo aquilo que 

havia mais espetacular e subjetivo das eleições. A primeira vitória do PT, a primeira vitória de 

um operário; isso enquanto uma vitória da democracia brasileira. O Estado de São Paulo, em 

contrapartida disse o seguinte: “Lula deve começar o governo amanhã”. A impessoalidade 

percebida num momento tão singular em nossa história foi algo que nos choca e escancara, 

mais uma vez quais são as representações que o jornal busca. O Jornal O Globo apresenta-se 

uma forma muito similar ao Estadão com a utilização das praticas de escândalos políticos 

midiáticos. Em muitos das suas perdem-se o foco sobre os casos em si e fala-se sobre Lula ou 

o PT.  Em 18 de outubro O Globo mostra ironicamente brica sobre a nova filosofia do PT: 

““Em três ou quatro anos, tudo será esclarecido e esquecido, e acabará 

se tornando piada de salão. – ex-tesoureiro do PT.”. “O caixa dois é 

nosso folclore político” – presidente do PT. “Vocês erraram, mas não 

corruptos, nem sofrem de doença contagiosa” – Lula. “O que o PT 

fez, do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil 

sistematicamente” – Lula. (A NOVA FILOSOFIA, PRIMEIRA 

PAGINA O GLOBO, outubro de 2005. 
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A descontextualização, a ausência de outros partidos na discussão nos faz pensar 

uma coisa. De fato, vários dos jornas buscam relacionar a imagem do partido como o criador 

dos escândalos de corrupção no Brasil 

Os casos de corrupção dentro do governo Lula, em 2005, dos correios; 

mensalão e “valerioduto” chocaram o Brasil. A crise política instaurada pela oposição e pelos 

esquemas criados pelo PT são noticiários que todo jornal buscou transmitir. E é neste 

momento que as diferenciações devem ser tratadas enquanto singular, porque a forma que o 

discurso é trazido diz a preocupação e responsabilidade informativa cada um dos jornais 

traziam até então. A folha de São Paulo ao informar sobre os esquemas não busca eximir o 

PT, mas não o coloca enquanto criador da corrupção tem como objetivo informar os 

escândalos citando fontes, e nomeado a série de partidos envolvidos nos casos.  

O Estado de São Paulo, logo após as acusações de Roberto Jefferson 

envolvendo as mesadas petistas para encaminhar reformas, já não busca mais transmitir a 

informações sobre a corrupção. De fato, para o Jornal quem cria as condições para uma 

cristalização de criação destes esquemas, ao longo da história, criado pelo partido. Em 

setembro os casos já são tratados como o PT único culpado, como os seus deputados os 

únicos envolvidos no esquema. O que se dá neste momento é o clássico caso que Lima chama 

de “Escândalo Político midiático”, justamente porque não está mais preocupado em informar 

e investigar os ocorridos no Estado, visava, sobretudo a destruição do capital simbólico de 

Lula e o PT.  
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Considerações finais: 

Diante daquilo que foi exposto dentro deste trabalho podemos afirmar que o processo 

de metamorfose dentro do Partido dos Trabalhadores se apresentou em uma perspectiva 

plural, sendo encontrada também nas resoluções dos encontros nacionais e em fontes 

secundárias utilizadas. A noção de Estado, democracia, classe, cidadania, burguesia e 

capitalismo, apresentam-se de formas diversas na medida em que o tempo passa. Outro 

elemento pertinente também visto foi à ruptura com vários dos preceitos formulados pelo seu 

projeto político, além, é claro, deste se apresentar de uma forma extremamente contraditória.  

As alianças feitas a partir da década de 2000 auxiliam também na perspectiva de 

amoldamento, concluindo o estágio de “amansamento” ideológico da agremiação, assim 

como de seu entendimento enquanto um partido disposto a não só disputar, mas gerir a 

máquina pública para a classe dominante.  

É possível notar, em paralelo, o significativo papel que mídia possivelmente tem 

neste processo de metamorfose; podemos notar várias concessões da agremiação às críticas 

propostas pelo meio de comunicação, isso fica explícito quando cruzamos as fontes dos anos 

eleitorais e os posteriores Encontros Nacionais. Durante os anos eleitorais fica claro a 

utilização de matérias e manchetes que visão destruir o poder simbólico do líder petista e de 

seu partido. 

Entretanto essa ferramenta não é amplamente utilizada e nem generalizada. Por se 

tratar de um utensílio antidemocrático, ela fica explícita quando observamos uma maior 

correlação de forças entre a oposição petistas e os demais elegíveis burgueses para os pleitos 

administrativos. Isso fica evidente ao analisarmos os anos em que o PT não conseguiu 

organizar uma oposição intensa para uma real disputa de poder. Assim sendo, os anos de 1994 

e 1998 fica perceptível a pouca margem que os jornais dão para isto, tratando apensa de 

silenciar este aspecto.  

É claro que os jornais apresentam sua própria particularidade, demostrando a 

complexidade de analise. Dentro do Jornal “Estado de São Paulo” e “O Globo”, essa 

ferramenta é clara e amplamente utilizada, como foi mostrado no capítulo anterior. Dentro do 

Jornal “Folha de São Paulo” isso não aparece com frequência, sendo as notícias políticas 

apresentadas com o máximo de “neutralidade” possível, e porosidade de ideias. Para nós, isso 
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se dá pelo fato das ferramentas midiáticas burguesas não sentirem ameaças da aposição 

“radical” petista entre esses anos.  

Contudo já a partir de Marx sabemos que as ideias de uma sociedade são as ideias da 

classe dominante. Sendo assim, mesmo o último jornal se apresentando plural em suas 

opiniões e notícias, é evidente que ele não se pauta em incluir o programa de esquerda 

proposto pelo PT em décadas outrora. Ou seja, dentro das discussões sobre as mídias 

jornalísticas é preciso tomar um cuidado com generalizações, tendo cuidado em não ampliar 

totalidade das análise para os três jornais vistos. 

Longe de afirmar a falta de governança do Partido dos Trabalhadores com o objetivo 

democrático nacionalista burguês, observamos já a partir de menos de dois anos de 

administração petista, as grandes mídias jornalísticas utilizando daquilo chamado Escândalos 

Políticos Midiáticos com o objetivo de destruir tanto a imagem de Luís Inácio “Lula” da 

Silva, mas principalmente de seu partido. A elite dos meios de comunicação, uma parte do 

setor da classe dominante do Brasil, faz com que a gente questione as ideias da burguesia 

nacional como sendo incapaz de sua administração. Sua eleição, então, portanto, só é 

possível, a partir do rebaixamento político imposto durante os anos propostos.  

A guinada informativa que aparece no decorrer jornalístico analisado, a saber, 

transferindo toda a informação necessária de fiscalização do estado, para o papel e a “crise” 

governamental no governo PT faz com que as ideias de Escândalos políticos midiáticos se 

torne atual, afinal, há uma clara tentativa de destruição do poder simbólico de Lula, assim 

como do PT. 

Mesmo a administração petista enriquecendo de uma forma estratosférica vários 

setores da burguesia nacional e internacional, algo surgiu como hipótese: é possível, dado ao 

caráter monopolizado dos meios de comunicação, e sua raiva com relação à agremiação, 

lançar a ideia de patrimonialismo dos meios de comunicação no Brasil. Esta reflexão é 

corroborada pela noção e relação que Venício Lima chama atenção em seu livro no que toca a 

relação familiar entre os detentores dos meios de comunicação e a elite política nacional e 

regional.  

Por fim, para nós, ao tratarmos dos meios de comunicação numa perspectiva de lutas 

de classe surgiu uma problemática pertinente. Ao PT insistir na democratização do poder 

estatal durante suas administrações surgiu a contradição da ausência deste fenômeno com 
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relação à mídia, dificultado, neste caso, o estabelecimento de parâmetros democráticos e 

ausência de uma pluralidade de ideias trazidas para a população. Fazendo com que esta ideia 

apresente-se parcialmente certa.  
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