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T1NTRODUÇÂO 

Só nos anos setenta éque a produção historiográfica 

passou a se voltar mais decididamente para a-problemática das 

conjunturas recentes de nosso processo histórico. Somaram-se 

aqui, indistintamente,trabalhos de historiadores, cientistas 

políticos e sociólogos, que trataram de temas com o Estado 

p6s-30, o -movimento operário (em suas diversas expressões-

'inclusive ideologia e partidos -), .a luta social no campo, 

entre outros. A propósito 'do tema partido político, foram mui 

tas as teses acadêmicas que surgiram, várias delas já , publi 

cadas. Contam-se, neste conjunto, desde estudos sobre o siste 

ma partidário p6s-45 até monografias a- propósito de partidos, 

específicos, ou,ainda, a propósito da presença de certos par 

tidos em determinadas conjunturas. 

Muitos textos limitaram seu objeto a uma base'estadual 

ou mesmo municipal, permitindo que posteriores e desejáveis 

ampliações surjam, dando conta de todo espaço nacional. 

Até o período que referimos - à década de 70 - havia 

a mencionar o clássico trabalho de AFONSO ARINOS 	, a coletã 

nea coordenada por OCTÂVIO IANNI 	, o ensaio dePAULA BEl- 

GELLMAN t1  , além de um sem número 'de artigps tratando quase 

sempre de desempenhos eleitorais', publicados em sua maioria 

em revistas especializadas [51 

MARIA DO CARMO CAMPELLO DE SOUZA, em texto de doutora 

mento, resumiu a orientação que percebia predominar nos es 

tudos sobre partidos políticõs brasileiros, até então: viam-

se os "partidos atuando sobre o Estado", desprezando-se a hi 

/ 
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pótese "inversa e também válida" " Propós-se •a enfrentar es 

te enfoque, e dedicou boa parte de seus esforços à tentativa 

de provar que o Estado é que teria modelado o. sistema• partid 

rio após 1945. 

A tese de doutoramento de MARIA VICTÓRIA D2 MESQUITA 

171 BENEVIDES 	levanta um conjunto de questões teóricas e v 

rias dimensões pertinentes ao estudo de um dado partido. polí 

tico, propondo-se a resolvã-las ou a encaminhar sua selução, 

no que diz respeito à União Democrática Nacional. 

A primeira das questões que assinala e com a qual se 

preocupa, em nível amplo, é a da especificidade dos partidos 

políticos brasileiros. Tal tema não contaria ainda com uma 

reflexão teórica maiselaborada - daí a recorrência, de que 

• 	não vai escapar, às "tipologias" produzidas a propósito de ou 

• 	tras realidades nacionais. 

Lista os enfoques possíveisna tarefa de interpretar o 

objeto-partido: sua "trajetória histórica", suas possíveis as 

sociações com uma determinadá classe ouideologia, sua organi 

zação interna, sem se furtar a considerar as questões deriva 

das da relação de um partido com um sistema partidário e com 

O Estado [8] . . 

LÚCIA HIPPOLITO 91  dedicou-se ao estudodoPSD ( Partido 

Sócial Democrático), preocupada com a questo mais ampla do 

sistema partidário p6s-45: «.... não se trata de escrever ahis 

tória do PSD", afirma. Quer identificar a "natureza do siste 

ma partidário", "perceber-lhe a dinâmica", vai testar um "mo 

delo" de sistema, atribuindo, nele, papel decisivo a um "par 

tido de centro", que ao se fragmentar internamente, dissemina 

a fragmentação para todo o sistema partidário [10], 
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•A tese de ÂNGELA MARIA DE CASTRO GOMES[111  , recm-edi 

tada, é um estudo que serve de introdução à história, ainda 

não enfrentada, em ámbito nacional, do PTB (Partido Trabalhis 

ta Brasileiro). Detendo-se cronologicamenate no momento da fun 

dação do Partido, deu urna contribuição pioneira aos que pre 

tendam entregar-se à tarefa de analisar aquele que logrou se 

constituir no partido hegemônico junto à classe trabalhadora 

na República encerrada pelo golpe de 1964. 

Da mesma forma que o trabalho de LÚCIA HIPPOLITO, 	es 

te texto só se tornou disponível quando boa parte desta tese 

já fora redigida. 

Merecem referência os diversos e igualmente recentes 

trabalhos que limitaram suas pretensões a um plano estadual. 

Neste caso,restrita à cidade do Rio de Janeiro (então Distri. 

to.Federal e depois Estado da Guanabara). ISABEL FONTENELLE 

PICALUGAI 12 It.rata da UDN em"quatro conjunturas distintas" - a 

redemocratização, a do suicídio de Vargas, a que iria da su-

cessão de Jusçelino à posse de Jango e, finalmente, aquela do 

golpe de 1964. Propõe-se a ver a organização como "partido de 

classe" e discute a presença , a ele associada, de urna "ideo 

lagio própria" 

Sobre a atuação do Partido Trabalhista Brasileiro, em 

- Juiz de Fora, há o estudo de MARIA ANDRÊA LOYOLA, 11preocupada 

em ver a questão da représentatividade partidária e discutir 

a relação Estado-Partido-Sindicato . 

A propósito do Partido Social Progressista paulista, 

REGINA SANPAIO 1141  preferiu privilegiar .(seguindo, como afirma, 

as sugestões de CAMPELLO DE SOUZA, a chamada "abordagem orga 

nizacional". Considera que o problema da ideologia partidária, 

1 
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no Brasil, remetia para a questão "das possibilidades de aces 

so aos recursos burocráticos de, poder" acesso que foi capaz 

de definir a força dos partidos na competição interpartidá- 

ria [151 

Estudos realizados em espaços geográficos e políticos 

limitados supõem referéncia às reflex5es realizadas.sobre a  cha 

mada"questão regional".. .A propósito deste problema, sob o ãn 

guio da questão partidária, há que referir os trabalhos de 

GLÂUCIO SOARES e SIMON SCHWARTZMAN [16] - 

O primeiro buscou identificar duas "culturas políticas" 

no Brasil - a do "atraso" e a do "desenvolviftento" As contra 

dições e a interação destas duas "culturas" é que explicariam 

a evolução do processo político no país. Para o segundo., na 

maior parte do país estariam presentes padróes de representa 

ção política alicerçados por práticas de "cooptação"; São Pau 

lo sediaria urna política partidária mais semelhante à europé 

ia, baseada na "representação" mais clara dos diversos inte-

resses sociais.  

Na. hi -storiografia dos partidos políticos brasileiros, 

um objeto privilegiado é o Partido Comunista - o que se justi 

fica pelo fato de ter existido, mal ou bem, desde a décáda de 

20, com uma implantação nacional e extrema releváncia nas lu 

tas sociais de todo este período. 

A produção a respeito do PCB compreende desde coletne 

as docurnentais até trabalhos que discutiram sua atuação emcon 

junturas cruciais da história republicana e, pelo menos urna 

tentativa de síntese histórica E171• 

Os enfoques até aqui mais frequentes compreenderam a 

questão da ideologia, da representatividade e das relações en 
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tre o PCB e o Estado. Pouco presente tem sido a abordagem da 

organização interna partidária; .néste âmbito as análises tm 

mais o caráter de referências incidentais, o que se compreen-

de pèlo caráter subterrâneo que o Partidó, quase ilegal, apre 

sentou na maior parte de sua trajetória histórica. 

Fazendo parte do movimento comunista internacional, o 

PCB tem sido mais recentemente analisado sob a perspectiva 

de um aprofiindamento das questões relativas ao vínculc comas 

políticas doKominterne da uRss,a autonomia de que teria goza 

do, ou não, na elaboração de suas linhas políticas. O estudo 

das dissidências do PCB mal se inicia, ocorrendo referências 

em obras mais gerais ou registros emcoletâneas d ocumenta i s [ 18 ] .  

O objeto ao qual nos dedicamos, o Partido Socialista 

Brasileiro, não conhecéàinda qualquer estudo acadômico. 

A seu re.speito existe apenas bibligrafia que o refere 

no quadro das discussões sobre o sistema partidário p6s-45, 

dentro de preocupações mais amplas com o pensamento político 

ou a ideologia brasileira do período. Dentre as obras gerais, 

que buscaram dar conta do processo histórico compreendido pe-

los anos 1945-64, destacam-se os títulos de EDGARD CARONE, pe 

lo espaço que & dedicado a6 PSB [191 

Documentosdo Partido estãopublicados em coletâneas or 

ganizadas a propósito do movimento operário ou da história das 

idáias socialistas nõ país; também são encontrados documentôs 

em textos parlamentares, destinados à recuperação biográfica 

de militares ilustres. Depoimentos de tais personagens surgem 

sob a forma., já, de autobiografias. 

Pode-se dizer que existem,pois,7fintés bibliográficas,mãs 

não quaisquer, estudo mais amplo, mesmo que privilegiando en- 
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foque, área de ação ou base geográfica restritas. 

Lamentáveis são os equívocos cometidos pelo Dicionário 

Histórico.e Biográfico Brasileiro, 1930/1983 em seus verbe-

tes que tratam do Partido Socialista Brasileiro ou de mili-

tantes que a ele se filiaram. [20] Uma futura revisão deve 

saná-los - mas trata-se de demonstração das dificuldades cue 

se apresentam ao pesquisador, quer seja ele acadmico. ou mero 

cidadão dotado de curiosidade a propósito de nossa história 

recente, se for se valer de tal fonte. 

Ao escolhermos como objeto de pesquisa a história do 

Partido Socialista Brasileiro, pretendíamos contribuir para 

sanar uma lacuna historiográfica. Tal razão, obviamente, não 

se configura como suficiente para a opção temática. 

- 	 [21] Emdissertaçao-de. Mestrado 	realizamos um estudo so 

bre o PCB na chamada conjuntura da "Redemocratização'. 

O.objeto partido político, já nos interessava, pois, ha 

via algum tempo. Na conjuntura que vivémos, dita de transi 

ço do regime militar para uma nova "redemocratização", tal 

tema se afigurava como relevante. Os partidos se constituem, 

entendemos,. no instrumento mais complexo e consequente de que 

as classes sociais podem se valer para expressar e obter seus 

objetivos de poder. No dizer de GRAMSCI, por mais mascarados 

que surjam, sob a aparência de criações "personalísticas" ou 

"artificiais", eles se definem a cada mqmento face a delimita 

dos interesses de classe;; sua incapacidade de expressar es 

tes interesses, de fazã-los se tornar alternativas de poder, 

os leva à cadudidade [221 

A conjuntura, não esgotada, que se segue à crise econ6 

mica de meados dos anos 70, coloca na ordem do dia a reflexão 

1 



17 

sobre a democracia e a organização coneqtiente dos trabalha 

dores brasieliros, a necessidade que tém de contar com instru 

mentos organizativos consequentes na luta porseus interesses. 

EVARISTO DE MORAIS FILHO reproduz uma indagação que 

percebe como recorrente em mais de um autor: "Por que, afinal 

de contas, não tem conseguido vingar entre nós esse chamado 

socialismo democrático"? (231 

De fato, nem na chamada primeira República, nem no pós-

.30, inclusive nos anos da Carta de 1946, qualquer Partido "So 

cialista" logrou ocupar espaço relevante na história políti 

cae das lutas sociais brasileiras. 

Para o período que nos interessa, podemos rever a indaga 

ção do autor citado, tornando-a mais precisa: por que o Parti 

doSocialista Brasileiro-, fundado em 1945 com o nome de Esquer 

da Democrática, não logrou se tornar uma proposta orgaruizati 

va alternativa para os trabalhadores, hegemonizados eleitoral 

mente pelo PTB, quase sempre liderados em suas lutas pelo PCB. 

Sabemos que posições críticas em relação à entroniza 

ção de modelos ou mesmo dè "pátrias" do sociálismo; que ten 

dâncias críticas, à estruturas partidárias de esquerda, carac 

terizadas por elas como autoritárias, não são recentes na his 

tória do país. Sabemos, também, que críticos e militantes não 

conseguiram, até 1964,formular alternativas (quer nos lim 

tesda prática legal, querfora dela) que se tornassém em rea 

• 

	

	' lidades partidáiias ligadas aos trabalhadores, capazes de de 

safiar o reformismo instrumental dos "trabalhistas" ou o • qua 

• 	se sempre também,. reformismo, do PSB. 

• 	.• 	Quando decidimos iniciar nossa pesquisa, tinhamos' cons 

ciéncia de que a resposta a tais preocupações não se esgota 
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riam, como não se esgotaram, num estudo centrado no Partido 

Socialista Brasileiro. Sub-titulando esta Tése de "Contribui 

ção à história da esquerda brasileira", pensamos ter registra 

do os limites obtidos. 

Centramos nossas preocupações em alguns dos temas que 

a história de um partido da esquerda possibilita, abandonando 

outros que as dificuldades, que referiremos a propósito das 

fontes disponíveis,nos obrigaram. 

Interessaram-nos.as análises que o PSB formulou a propõ 

sito da realidade brasileira, seus programas, suas propostas. 

Também, sua prática face ao movimento operário e popular, à 

luta sindical dos trabalhadores. 

Partido legal, que defendia a chegada ao poder pela via 

eleitoral,observamos seu desempenho neste campa, política de ali 

anas, interlocutor per 

manente dos soàialistas, tivemos que observar as relações esta 

belecidas entre os socialistas e o PCB, privilegiando-o no 

conjunto de partidos e organizações(de esquerda, ou não) exis 

tentes no período. 

A vida interna do Partido foi nosso objeto sobretudo 

no que dizia respeito à diversidadé de posições políticas que 

abrigou, as divergências que se explicitaram quanto ao próprio 

conceito do "socialismo" pretendido, a respeito dos passos t 

ticos que assumiu. . . 

Se escrever a história de umPartido (oü: 	contribuir 

para que tal história seja escrita) é escrever a "história ge 

ral de um país, de um ponto de vista monográficoE24], tivemos 

de nos preocupar comas conjunturas que marcaram o período 

1945-1964, assinalando o processo de. desenvolvimento 	capita 

1 
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listapercorrido. Enfatizamos a discussão sobre o PSB em mo 

mentos mais marcadaniente transitivos - a conjuntura do pós-

guerra imediato, os anos da crise que resulta no golpe de 1954, 

as sucessões presidenciais subsequentes (eleições de Juscëli 

no e Jânio-Jango), a crise dos anos 1961-1964. 

Entre o projeto e a redação desta Tese, uma "via cruci" 

teve de ser percorrida, na busca de documentação primária. 

"Eles invadiram a minha casa... meteram baioneta na 
minha biblioteca.., uma vio1ncia incrivel. Pegaram 
urna granada, queriam jogar no quarto onde estava- meu 
filho de trs meses... 
Do meu escrit6rio, levaram os melhores (= livros)... 
o 'Discurso do Ntodo', de Descartes, o iinico da Am 
rica Latina, levaram. . ." 

"Neste saque levaram as Atas, a documentaço do Parti 
do. 	 - 
Um poüco disso eu pensei que estivesse em So Paulo, 
com uma companheira nossa. Mas ela me disse que quei 
mou tudo. Estava com medo, coitada. Uma senhora idosa 

Eu compreendi.. ."  

'!'A coleção da Vanguarda Socialista tivemos que vender 
não havia como guardar.. ." 

- O depoimento de Bayard Boiteux foi o ponto final de 

uma longa busca aos arquivos do PSB. Após o golpe de 1964, o 

Exército se encarregou de entregar à crítica roedora das rata 

zanas, ou ao futuro museu da doutrina de segurança nacional; 

os papéis da direção nacional do PSB. 

Quanto à imprensa partidária, pudemos localizar., ,dis 

persa em pelo menos cinco coleções, arquivos' ou bibliotecas a 

série da Vanguarda Socialista e da Folha 'Socialista, 	edita 

dos no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente [251, 	
A 

Gazeta Socialista sobrevive, em parte, rio Instituto H±stórico 

e Geográfico de Sergipe. 

Apesar de termos obtidõ referéncias a propósitodemais 

de uma dèzena de periódicos socialistas,efémeroS quase todos, 

' 
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é verdade, histórias de repressão policial ou mesmo aciden 

tes naturais relatam o deaparecimento de coleç6es ú nicas 1261 . 

As Atas da V4 Convenção Nacional do Partido puderam 

ser consultadas, graças ao professor Edgard Carone. Raros fo 

lhetos estão conservados no Arquivo Hermes Lima, guardado pe 

lo CPDOC/FGV, ou os pudemos manusear, como relíquias,em mão 

de antigos militantes E271 

Tivemos de nos valer da chamada "grande imprensa", da 

bibliografia que referimos, e de aepoimentos e entrevistas pa 

.ra suprir, ainda que parcialmente, lacunas de documentação. 

Passados pouco mais de vinte anos do fim legal da exis-

tncia do PSB, recuperar sua história revela-se inóspita 	ga 

• 	rimpagem. 

Esta Tese, afinal, foi estruturada em cinco Capítulos, 

um "Apêndice" e em "Anexo" reproduz doci.imentos. 

• 	1 	 Acreditamos poder propor, para a compreensão da traje 

tória do PSB e de sua militância, uma periodização centrãda 

em súas práticas e programas. 	 - 

• • 	• Da luta pela democratização (Capítulo 1, II),até ai ade 

• são ão 'des'envolvimentismo" centrado na industrialização (Ca-

pítulos III, IV) e sua radicalização, ao incorporar menos re 

toricamente a defesa das reformas de base, sobretudo a refor 

ma agrária (Capítulo V). - 

Nesta trajetória, temos de assinalar que o PSB nasce 

fazendo parte, com os comunistas (ou parte deles) da ampla 

frente que combateu a ditadura (Capítulo I);rapidamente se 

afasta, vivendo sério antagonismo, do PCB, (Capítulo 1,11,111) 

para reaproximar-se na luta pelas reformas----(Capítulos- IV,V) - .-------- 

A longo de toda história, mantém-se oPSB reunindo -i 

/ 



• 	 21 

litantes e dirigentes de concepções teórico-metodológicas mui 

• to diversificadas. Ainda que a evolução das conjunturas assi 

nale reavaliações de pontos de vista e que defecções marquem 

vários momentos da vida partidária, o PSB nasce e morre hete 

reogneo sob a ótica das-perspectivas que abriga. Partido de 

quadros, talvez tenha sido, ma1gradri tudo, aquele em que as 

divergâncias intelectuais mais encontraram espaço democrático 

para se expressarem, no período. 

Permanente, ainda, é a incapacidade em construir uma 

identidade política que tivesse reieânc.ia social. A tt erce i 

raposição" preconizada nos discursos não teve eco entre os 

trabalhadores. 

Em todo o mundo,. os Partidds Socialistas (sob eta . ou 

outra denominação) que se tornaram e:xpre.ssão política do movi 

mento operário, dele nasceram. 

Sua constituição foi produto de um processo de acumula 

• - ção de. experiâncias organizativas. Não surgem como. cofiitâ 

eleitoral", ou como um espaço de ""agregação ideológica". Fi 

zeram-se Partidos como "um mecanismo político estreitamente 

articulado com os problemas da existância e da luta do prole 

[281 	 - tariado  

O golpe militar que encerrou a democracia de 1946 - mos 

trou a fragilidade da organização operária e popular em nossa 

terra. 

A história do PSB é, pois, parte desta história de fra 

gilidades, equívocos, derrotas-. Uma história que, espera-se 

um dia encontre um final distinto daquie]L,e que, provisoriamen- 

te, ocorreu em 1964. 	- 	-- 	- ----------------- .... 

o 

1 
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NOTAS - INTRODUÇÃO 

FRANCO, Afonso Arinos de Meio. História e teoria dos par 

tidos políticos no direito brasileiro. São Paulo, Alfa-

Omega, 1974, (2 ed.). 

IANNI, Octávio, et alii. Política e revolução social no 

Brasil. Rio, Civ. Brase, 1965. 

BEIGELLMAN, Paula. "O processo político-partidário, 	de 

1945 ao plebiscito", in: MOTA, Carlos Guilherme 	(org.) 

Brasil em perspectiva. São Paulo, Difel, 1968. 

• 	( 4) •Principalinente na Revita Brasileira de Estudos Políticps 

(citada, à frente ãomo RBEP), em Cadernos de Ciência P0 

• 	 lítica ("Cadernos DCP"), na Revistà de Direito Público e 

• 	 Ciência Política, entre outras. 

( 5) SOUZA, Maria do Carmo Campeilo de. Estado e partidos po-

líticos no Brasil. São Paulo. Alfa-Omega, 1976. 

6) Idem, idem, p. 29. 

( 7) BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A UDN e o udenis-

mo. Rio, Paz e Terra, 1981. 

8) Ver páginasde 151 a 159, principalmente. 

• 	 ( 9) HIPPÓLITO, Lúcia. De raposas e reformistas: o PSD e 	a 

• experiência democrática brasileira, 1945-1964. 'Rio, Paz 

e Terra, 1985. 
(10) Idem, idem, pp.21/36. O "modelo" em questão é o proposto 

• 	por Giovanni Sartori, que a autora critica, 	formulando 

• 	• 	hipótëse. derivada de tal crítica. 

1 



23 

(ii) GOMES, Ângela Maria de Castro. AinVençãodotrabalhjsmo 

São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais; Rio, IUPERJ, 

1988. A autora confirma hipótese que sugerimos a respei-

to do encaminhamento pretendido por Vargas para sua su 

- cessão, na crise do Estado Novo, hipótese que considera-

mos relevante para a discussão do "aceno aos trabalhado 

res" que teria caracterizado os anos finais da ditadura 

(Ver Capítulo 1 desta Tese). 

PICALUGA, Isabel Fonteneile. Partidos poljtjccse classes 

sociais: a UDN na Guanabara. Petrópolis, Vozes, 1980. 

LOYOLA, Maria Andréa. Os sindicatos e o PTB. Rio, Vozes, 

1980. 

SANPAIO, Regina. Adhemar. de Barros e o PSP. 	ã6 Paulo, 
Glogal, 1982. 	. 	. . 
Idem, idem, p. 34. 	. 	. .. 

SOARES, Gláucio A.D. Sociedade e política nõ Brasil. São 

Paulo, DIFEL, 1973; SCHWARTZNAN,:SjmOn. 	São Paulo e o 

Estado Nacional. São Paulo, 1975. 

Entre as coletãneas: CARONE, Edgard. O'PCB, vol. 1, II, 

III.So Paulo, DIFEL, 1982... A .  síntese é o trabalho de 

CflILCOTTE,Ronald H. O PCB, conflito e integração. 1922-

1972. Rio, Graal, 1982. 	 . 

As obras gerais de História da República de EDGARD CARO 

NE foram pioneiras na referências às dissidências comu 

nistas. Ver por exemplo: A República Nova. 	São Paulo, 

DIFEL, 1975 ; O Estado Novo. São. Paulo, DIFEL, 1976; 	A 

Terceira República. São Paulo, DIFEL,. 1976. 

'(19) Ver:A República Liberal (1945-1964), vol. 1 e II. 	São 
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Paulo, DIFEL, 1985; Movimento Ope:rário no Brasil,vol. II. 

São Paulo, DIFEL, 1981. 

Algumas indicaçóes estão presentes em ALEM, SilvioFrank. 

"O PCB e as outras esquerdas - da anistia à posse de Du 

tra", in: Escrita - Ensino nQ 10, São Paulo, 1983—  

A monografia, que assinamos, Contribuição à história do 

socialismo no Brasil - A construção do Partido Socialis 

ta Brasileiro (1945-1947). Cadernos NDIHR-UFPb nQ 4,João 

Pessoa, 1984 - serviu de base para a redação do Capítulo 

1 desta Tese. 

ABREU, Alzira Alves et BELOCH, Israel. Dicionário Histó 

rico e Biográfico Brasileiro, 1980J1983. Rio, FGV/CPDOS, 

'1984. 

Apenas como exemplo: Orlando Dantas, proprietário do Diá 

rio de Notícias tem sua sinopse biográfica fundida com a 

do deputado federal do mesmo nome, eleito pelo PSB (Ser-

gipe) em 1950 (pp. 1050/1051); Mário Pedrosaácitado como 

"trotskista" no período 1946/1948, da mesma forma que o 

jornal Vanguarda Socialista (ver Capítulo 1 e Anexos des 

ta Tese), quando já deixara a militância, ainda no exi 

lio norte-americano (p. 2585); são inexatos os dados so 

bre o fim da circulação do jornal O Popular, dirigido por 

Francisco Mangabeira e Domingos Veliasco (diz-se que de 

sapareceu em "meados" dè 1954). Inexata é a biografia de 

Brígido Tinoco (vèr Capítulo III), etc. 

ALEM, Silvio Frank. Os trabalhadores e a "Redemocratiza-

- 1942-1947. Dissertação de Mestrado, IFCH-UNICAMP., 

Campinas, 1981. 
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A avaÍiação é de GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a política 

e o estado moderno. Rio, Civ. Bras., 1976. 

GRAMSCI, Antônio, 2P.  cit., p. 24. 

Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP; Biblioteca Nacional; 

Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de São Pau 

lo; Centro de Estudos Mário Pedrosa; coleção pessoal do 

prof. Edgard Carone. No caso da Folha Socialista alguns 

exemplares não puderam -ser localizados. 

A coleção d'A Crítica, editada na Paraíba, teria sido vi 

tima de "inundação" no escritório de Nizi Marinheiro,fun 

dador do PSB naquele Estado, p. ex. 

(27) •Destacó aqui o guardião do documento de registro em Car 

tório da Esquerda Democrática, Sr. Antero de Almeida (Rio 

	

- 	de Janeiro) . 	 - 

- (28) A. formação do partido operário é que determinaria a pró 

	

- . 	- pria constituição do sistema partidário. As citações, da 

mesma forma que ésta hipótese •são de CERRONI, Umberto. 

	

- 	Tèorja do Partido Político. São Paulo, Ciâncias Humanas, 

1982, pp. 11/30. 	 - 
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CAPITULO 1 

DA ESQUERDA DEMOCRÁTICA AO P.S.B. 

• 	i.. A CRISE DOESTADO NOVO:OS TRABALHADORES' URBANOS, 	ESTA 

DO E CLASSES SOCIAIS 

Na época do capitalismo monopolista, a luta de clas-

ses assume umcaráter mundial que torna difícil, se não im-

possível, isolar em plano nacional a dinâmica a que os con- 

• flitos obedecem. Não é possível, contudo, reduzir-se a lu-

ta de classes que seexplicita no espaço nacional à mera ex 

pressão mecânica de uma conjuntura internacional. Parece-' 

- nos correta a fórmula que vê a conjuntura política dos anos' 

1942-45 como , "sobredeterminada" pelo conflito mundial: a 

cisão do mundocapitalistae a aliança de uma de suas 

porções com a URSS propiciava tendencialmente um ascenso 

das lutas democráticas, populares; favorecia conquistas aos 

trabalhadores - inclusive nas regiões não atingidas dire-

tamente pelo conflito. ' 

Tal tendência se expressaria, contudo, de forma desi 

gual, uma vez considerados os espaços históricos nacionais, 

• específicos porque diferenciados. Invertia-se a direção que 

desde a crise de 1929 pudera ser observada em todo o mundo, e 

que,tinha se consolidado com a vitória nacional-socialista 

na Alemanha de 1933, quando a crise mundial fora "resolvi-

da" favoravelmente ao capitalismo. Desde a crise, e em todo 

o mundo, os trabalhadores amargaram derrotas. A burguesia sou 
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bera adaptar seus aparelhos de Estado para manter seu domí 

nio de classe. No Brasil a derrota do movimento operário in 

dependente começara a se delinear logo após a revolução de 

30; tal derrota se consolidara em 1935, início de seu "Esta 

do Novo", na expressão já consagrada. 

Ainda "sobredeterminada" parece-nos a conjuntura dos 

anos 1946-1948. Após a derrota do Eixo (e em decorrôncia da 

forma pela qual ela se •deu), coloca-se emprimeiro plano, in 

ternacionalmente, o conflito de interesses entre o mundoca 

pitalista e a URSS, afirmando-se, concomitantemente, a hege 

monja norte-americana no interior daquele.. 

Na transição da conjuntura da guerra para a do pós-

guerra imediato, o espaço que se abria tendencionalmente pa 

ra os trabalhadores do mundo capitalista rapidamente se fe-

chava. A par de considerações gçopolíticas, nesta direção 

foi decisivo o que, em cada espaço nacional considerado,foi 

possível (ou se tentou) conquistar ao Capital. . 

Se a idéia da tlsobredeterminaçãou  é correta, ela não 

&, contudo, suficiente para dar conta do percurso realizado, 

aqui ou alí, pelas diversas classes e setores sociais pre-

sentes à conjuntura considerada. Correm-se aqui dois graves 

riscos met6do16gicos: primeiro, o de derivar apolítica me-

cânica u automaticamente de uma avaliação dos conflitos e-

conômicos, latentes 'ou 'explicitados.. Segundo, o de desco-

nhecer, com risco de realizar análises de tipo "voluntaris 

ta", as bases materiais que alicerçavam as possibilidades 

de atuação dos agentes sociais. Para a compreensão da con-

juntura marcada pela participação do Brasil na guerra (1942- 

...L..':195) é importante referir odebte existente sobre o cará- 
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ter do Estado brasileiro redefinido no pós-30,.questão dire 

tamente vinculada à percepção da dominação burguesã sobre 

a sociedade. 

A propósito, excluindo interpretações que não consi-

deramo Estado como expressãoe agente da lutade classes, p0 

demos referir pelo menos quatro vertentes consolidadas na 

historiografia. 

A primeira, que teve em NLSON WERNECK SODR E'] 	seu 

formulador clássico, se caracteriza por pénsar a revolução 

de 1930 como derivada do antagonismo entre: a) os interes-

ses agrário-exportadores, pré-capitalistas, aliados quase 

que automaticamente ao imperialismo, e b) aqueles da bur-

guesi.a industrial. As reformulações institucionais de 1934, 

1937 e 1945 corresponderiam a momentos distintos de canse-

cução frustrada da revolução democrática-burguesa. 

A percepção, derivada das teses da CEPAL, da históri 

ca complementaridadede interesses entre as burguesias agrã 

rio-exportadora e industrial resultou na. tese do "Estado de 

compromisso" construído pelas facções burguesas após a cri-

se de 1929 - revolução de 30.. O Estado do p6s-30, nas pa-

lavras deWEFFORT, constituiu-së na condição de "árbitrõ" 

que "decide ém nome dos interesses nacionais", sem se '!su-

bordinar, exclusivamente aos objetivõs imediatos dequalquer 

delas" (isto é, de qualquer das facç6es burguesas)[21.(grifos 

do autor) 

A tese da "modernização conservadora", "revolução pe 

lo alto" ou "via prussiana de revolução burguesa" é mais 

recente. Por aí, entre outros, caminhou WERNECK VIANNA,que 

propõe compreender o Estado sob Vargas como respondendo ba- 
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sicamente aos interesses da grande propriedade territorial 

não exportadora, interessada no mercado interno, com o qual 

eram coincidentes •os interesses da burguesia industrial 11  

MARIA HERMÍNIA TAVARES DE. ALMEIDA faz a crítica das 

concepções anteriores em sua tese de doutoramento. Para 

ela, a partir da crise de hegemonia que resulta na revolu-

ção de 30, abre-se espaço para "um Estado mais autonomisado 

e que efetivamente transforma-se em árbitro e mediador de 

interesses díspares". Até aí, a autora coincide com a tese 

do "compromisso". Contudo, vai além:" não se esgota, aí, a 

originalidade desta forma estatal" - a autonomização do Esta-

do não é, senão, a "maior autonomia da burocracia estatal", 

que pode, então passar à "geração de políticas que não cor-

respondem aos interesses imediatos e às demandas de aualcuer 

setor da classe dominante". (grifo do autor) 

Sua "contribuição ao debate", assim, é a de afirmar 

que "governo e estratos de burocracia estatal ... avançam à 

frente das classes e de suas frações", alteràndo as "condi-

ções de existência e o relacionamento entre as diversas for 

ças sociais". O Estado, ainda que submetendo-se nisso a 

"limites precisos", descola-se de üma base social imedia- 

. 	 . 	 . 	 . 

De cada uma das análises que referimos, deriva ou se 

calça uma compreensão doprocesso de crise que o Estado No-

võ vive a partir de 1942, quando se declara guerra ao. Eixo. 

Uns viram a derrota de um projeto burguês-nacional liderado 

por Vargas, visível nas medidas indústrializantes e anti im 

perialistas que patrocinava, face a intervenção do "imperia 

lismo -. -. 	 ede seus aliados internos" 151.•  Outros, afirmam que o 
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projeto da burocracia estatal avançava demasiadamente além 

dos interesses imediatos da burguesia industrial; a alterna 

tiva de volta ao Estado liberal acabou por se afigurar como 

a proposta capaz de reduzir o intervencionismo estatal na e 

conomia. Esta seria a bandeira que, se alardeada pela das 

se média e intelectualidade, teria tido como principal res-

paldo os interesses da burguesia agro-exportadora, que a som 

bra deles combateram, até o golpe  de Estad 

Para WERNECK VIANNA, teria ocorrido a "obsolescência 

das instituiç6es de 1937", o que fora percebido no interior 

do aparelho de Estado, e encontrado "larga rpercussão nas 

lideranças das classes econ8mica e socialmente dominantes", 

que romperam " o pacto corporativo que até então as unir.a a 

Vargas". ' Este tornou-se portador de um projeto de "redemo-

cratização pelo alto", que 'supondo alianças com os "de bai-

xo" acabou por não ser endossado, pelas classes dominan-: 

tes [7]; 

FRANCISCO WEFFORT busca manter sua interpretação no 

campo estrito da política, diminuindo o significado da rup-

tura institucional de 1945. 

Num dos textos de sua inédita mas' sobejamente conhe-

cida polêmicá sobre.as'origens do sindicalismo populista, a 

firma que 

"Ë certamente possível recohecer na conjuntura da 
redemocratizaço do país, a presença de determina 
ç6es estruturais, mas e inevitve1 admitir que as 
determinaçes estruturais tem naquele momento mui 
to pouco a ver com a 'contradição fundamental' en 
tre industria nacional versus agricultura de ex-
portaço e imperialismo. Naquele momento, as con 
tradiç6es.estruturais decisivas no de localizavam 
na periferia mas no pr6prio nuicleo do sistema ca-
pitalista mundial-. E nest.e nucleo, o que se assis 
tia era o ultimo capitulo de uma disputa pela he- 
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gemonia que rcem acabara de passar pela sua for-
ma política mais extrema, ou seja, a guerra mundi 
ai". 

"Significa dizer que mesmo a nível internacional, 
as contradiçes decisivas no eram Imediatamente 
as contradiç6es econmIcas: as questes decisivas 
eram de caráter político e diziam respeito ao 
problema da hegemonia política em caráter interna 
cional, na forma da luta entre as democracias a-
liadas ao socialismo contra o. nazismo e o fascis-
'no " . 

"Característica fundamental da situação internacio 
nal, a contradição democracia versus fascismo se 
combina e se superpe às quest6es políticas em 
curso no país desde 1943, que estavam relaciona-
das ao fim do período de vigncia da Carta de 37 
e ao fim do período previsto naquela Carta para o 
governo ditatorial de Vargas. Deste modo, em 1945 
tudo ou quase tudo gira no país à volta de duas 
questes políticas centrais: a redemocratizaço e 
as posiçGes de poder de Vargas" 181 

Não é nossa pretensão intervir no debate teórico-me' 

todológico que exemplificamos pela referência a apenas par-

àela dos que dele participaram. .0 que chama atenção, de to 

do modo, é a falta.de base etnpírica. que parece ter alicerça 

do várias das análises, o que torna, para nós, inconclusa a 

discussão. 

Preocupamo-nos, em trabalho anterior, em discutir a 

questão do conflito capital versus trabalho na conjuntura. 

Quaisquer que tenham sido as contradições entre as 

frações burguesas que a guerra e a perspectiva do pós-guer- 

ra abriram, resultando na ruptura do "compromisso" ou dei- 

xando no ar a "particularinente autônoma" burocracia de Esta 

do, incapaz de continuar "avançando" além dos projetos da 

classe dominante, o fato é que não pudemos encontrar, de 

1942 até o primeiro trimestre de 1945 (quando já se estabe 

lecem a liberdade de imprensa, a anistia e as eleições pre- 

1 
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sidenciais), provas de que tenha se transformado em ações 

• o "aceno para baixo" que usualmente se atribui a Vargas. Pu 

demos, ao contrário, demonstrar que a guerra serviu à bur-

guesia, via Estado, como justificativa para a) aumentar a 

extração de mais-valia absoluta, pelo aumento •da jornada e 

deterioração das condições gerais de trabalho; b) promover 

a desvalorização dos salários reais, beneficiando-se da in-

flação; c) o que parecia impossível face a legislação já 

em vigor - limitar ainda mais as restrições à luta reivindi 

catória dos sindicatos [9]. 

Não se pode, assim, concordar com WERfECK VIANNA, que 

descobriu um "populismo de 44 radicalmente diverso daquele 

do início da dé cada fl[ 1 I.. Este autor, tanto quanto MARIA 

HERMÍNIAe mesmo, em certo grau, FRANCISCO WEFFORT , aceita-

ram como transformadas em práticas as intenções expressas. 

por Vargas nos discursos de propaganda. Podem, inclusive,,. 

ter confundido a vontade de'Vargas - .vontade de contar com. 

um colégio eleitoral formado por algumas céntenas de dóceis 

burocratas sindicais, com a de buscar respaldo na massa tra 

ba1hadora A próprià lei eleitoral, promulgada já em outro 

rromento, como . SPINDEL acertadamente viu, desrnente a perspec 

tiva de fazer da. massaoperária uma base privilegiada para 

o continuísmo de Vargas . . . 

Balizada pelo equívoco do "acenc5 aos de baixo", 	a 

historiografia opta por uma das .três direções seguintes ao 

discutir a participação dos trabalhadores urbanos no proces. 

so  de mudança institucional sobredeterminado pela guerra: 

•a) omite a participação dos trabalhadores; b) coloca-os co 

mo defensorés do ditadore de seu Estado Novo, lembrando as 

1 
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localizadas mobilizações "queremistas", resposta prevista 

às concessões que teriam obtido; c) descobre a insatisfação 

e a atividade dos trabalhadores que travam lutas econômicas 

a partir de 1945 (mobilizados, pois, após a "abertura polí-

tica" conquistada por outros atores políticos e gerenciáda, 

até outubro, por Vargas) 

Nosso próprio trabalho -empírico apontou em outra di- 

reção. 

Em plena vigência do Estado de Guerra, ainda em 1943 

e 1944, e durante todo primeiro semestre de 1945, o descon-

tentamento operário se explicitou, em vários dos principais 

centros industriais do país, em "operaçõe-tartaruga" 	(n.a 

époc'a chamadas de "greves brancas') ou 	paralisações com' 

ábandono do serviço. Se a imprensa,cerceada no primeiro mo. 

mento, não o registrou, tal não deixou de ocorrer na corres 

pondência diplomática norte-americana, já disponível aos 

pesquisadores [12]  

Descobrimos que a sobejamente conhecida "onda grevis 

ta" de 1946 era, na verdade, uma "segunda onda". Numa es 

quecida "primeira onda" de protesto operário, onde não fo-

ram raras as greves-selvagens, o elemento da espontaneidade 

(caracterizadopela fragilidade daparticipação sindica'l,ou -par 

tidária) seguramente foi decisivo. Ao listar os interesses 

que se manifestam contra a continuidade do Estado Novo, os 

autores deixaram de incluir os da classe trabalhadora urba-

na. Queremos afirmar que, ao demonstrara falência progres 

siva dos mecanismos de controle utilizados contra sí, em 

- 	larga medida constitutivos da justificãtiVã do-- rêgime, - 	os 

trabalhadores urbanos também "derrubaram" o Estado Novo. 

/ 
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Eles, com toda sua desorganização, tal ou qual insuficiência 

ao nível da consciência de classe, afirmavam sua condição de 

sujeito histórico. Porta-vozes partidários (refiro-me especi 

ficamente aqui ao PCB) e analistas, décadas após, desconhece 

ram o fato. E na avaliação da' conjuntura, acabaram por subs 

crever as interpretações que políticos liberais elaboraram 

como memória da "redemocratização". 

O ano de 1945, sob o ponto de vista do movimento ope 

rário, registra o percurso de sua re-institucionalização. Da 

operação-tartaruga, greve-selvagem ou "paredet' que se esten 

de geograficamente (pela proximidade dos estabelecimentos fa 

bris) - até a greve organizada com a participação do sindica 

to, e por ele conduzida. 

Ao mesmo tempo, as diferentes frações burguesas cami-

nham na redefinição do aparelho político de Estado, rêdesco 

brindo suà"vocação democrática' formulando novas táticas 

diante do conflito capital versus trabalho. O deçreto-lei 

9.070, sucedâneo da pura e simples proibição constitucional 

das greves, assinalou o limite da recaída democrática da bur 

guesia brasileira E131 A Guerra Fria daria o pano de fundo in 

ternacional que justificaria o alijamento do PCB da vida le 

gal, um ano ano após. 

2 -AS ESQUERDAS, NO MUNDO EM GUERRA ENO PÓS-GUERRA IMEDIA-

TO 

Um estudo sobre as esquerdas brasileiras, como, aliás, 

sobre as esquerdas de quaisquer país, supõe sempre alguma re 

ferenciação a nível internacional. Para o estudo do PCB, que nes 

te trabalho surgirá como interlocutor, frequente dos socialistas, 

1 
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tal procedimento &"indispensãvel, dado o caráter que teve de 

seção da IIIê Internacional até sua dissolução; o período que 

aqui nos interessa corresponde ao auge da subordinaçãd dos 

PC's nacionais à política de Stálin. 

No último congresso antes de sua auto-dissolução ( o 

sétimo), em 1935, a Internacional definia a. tática da "Fren 

te Popular" como instrumento da luta anti-imperialista e an 

ti-capitalista, no momento em que o nazi-fascismo era perce 

bido como o "principal inimigo dos trabalhadores em todo o 

mundo". FERNANDO CLAUDIN lembra que a adoção de tal tática 

derivava da "luta pela paz e em defesa da União Soviética" 

se constituir no referencial básico para sua elaboração 	
'. 

TOGLIATTI, em seu "Informe sobre o problema da paz" dizia en. 

• 	tãoque 

• 	. 	 . 	 absolutamente fora de discusso que 	existe 
uma identidade entre a política de paz da URSS e a 
política da classê oper.ria'e dos partidos comunis-
tas nos países capitalista". [15] 

Percebida por este ãngulo, a "Frente Popular" expres 

sa a' subordinação da linha política da I.C. aos interesses 

da política externa soviética. É bem verdade' que a reformu-

lação da. tática anterior ("classe 'contra classe") era exigên 

cia concomitantemente nascida da reàlidade vivenciada pelos 

PC's filiados, o que CLAUDIN por vezes desconhéce. No funda-

mental', contudo, suas análises parecem corretas. 

Para o México, lembra. CLAUDIN, o imperialismo norte 

américano deixava de ser o mais perigoso - agora, o . perigo 

vinha da Alemanha. O autor, aqui, não discute o grau de "pe 

• riculosidade" dos imperialismos concorrentes. Questiona, sim, 

a forma pela qual isso era definido -. 'isto é, pela iden 
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tificação entre os interesses da política externa soviética 

com os do tDroltariado irnindi.l - [161 

É neste sentido que devem ser compreendidas, em 1938, 

as congratulaç6es enviadas a Vargas, desde a prisão, pelos 

comunistas, face a vitória sobre o atentado integralista ao 

Catete. A Correspondende Internationale , referindo-se ao 

presidente brasileiro, na ocasião, avaliava que ele poderia 

"dar passos conseqlentes no caminho da verdadeira defesa da 

soberania do povo brasileiroI.h17]. 

A linha política da IC seria alterada com o acordo 

germano-sovitico de 1939. A &nfase de seus ataques deslo-

ca-se do fascismo, que deixa de ser o inimigo principal do 

proletariado,, para a "democracia-burguesa e a social-demo 

cracia". Esta nova orientação, justificada pelo fato de que 

a guerra desencadeada "era igualmente injusta para os dois 

bandos", "exclusivamente imperialista" apareceria ainda nos 

"Manifestos" de 10 de maio de 1939 •e 1940. 

A nova guerra era, assim, essencialjnénte percebida como 

igual a de 1914-1918. Tratava-se de utilizar o contexto por ela 

criado para superar o capitalismo. Na prática, o período de 

vigância do acordo germano-soviético"foiumperíodo sombrio 

e trágico para os comunistas europeus. Da noite para a ma-

nhã... os comunistas se encontraram isolados das massas,pri 

vados de todos os aliados". 

"Nos países ameaçados pela pressão hitierista, os 
comunistas eram os representantes do partido cuja 
díreço pactuava com o inimigo, favorecendo a a-
gresso. A medida que se dava a ocupaço, eram 
presos pelos compatriotas ou pelos a1emes". [18] 

Na América Latina maior foi,o. pre.jiízodosPC'.s qun. 

to mais amplo era o espaço legal que possuíam. Na Colômbia, 
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foi rompida a frente mantida com o Partido Liberal na CGT 

(1940); no México, um congresso extraordinário substituiu a 

direção do Partido; no Chile, Argentina, Peru, fatos seme-

lhantes ocorreram. 

A invasão da URSS, em junho de 1941, alteraria radi-

- 	 calmente a palavra-de-ordem da I.C., surgindo a nova orien- 

tação, em sua forma mais definida, nos documentos produzi- 

dos quando da sua auto-dissolução em 1943. 

É ainda Claudin que analisando os textos oficiais di 

vulgados, descobre neles a formulação da nova proposta e, in 

clusive, de uma nova forma de articulação mundial entre os 

Partidos Comunistas. 

"União anti-fascista, sem distinção de partidos e 
crenças re1iiosas (Resolução, item 4) - tal a ex 
pressão genrica da tática que a IC, ao desapare-
cer, prescreve aos Partidos Comunistas e ao prole 
tarjado em geral. Entretanto, sob essa formula-
ção geral podiam cobiçar-se conteiídos muito dife-
rentes. Como é sabido, a primeira formalização da; 
política de unidade anti-fascista foi a frente po 
pular ... (que) incluia., então explicitauiente,uma 
perspectiva de aprofundamento revolucionário 
inspirado na estratégia leninista de transforma-
ção da revolução democrãtico burguesa em revolu-
ção socialista". 

"A Resolução ... (introduziu) diretivas destina-
das a, conforme toda evidãncía, conter a luta an-
ti-fascista nos limites da democracia burguesa.Em 
relação aos Estados aliados daURSS, indica-se que 
dever sagrado dos comunistas é apoiar por todos 

os meios os esforços militares dos governos des-
tes paises e atuar dentro do marco de seus Esta-
dos. Nem sequer hã a recomendação de observar uma 
atitude critica em relaçãd a estes esforços mili-
tares, que, em não poucos casos, deixaram bastan 
tea desejar. 

Em relação aos paises do blocó hitlerista a tare-
fa dos comunistas era a de contribuir para a der-
rota dos governos ... não há nenhuma alusão ao 
capitalismo monopolista alemão ou italiano, prin-
cipal promotor da pol{tica agressiva de ambos os 
países. Em uma palavra, a perspectiva de trans-
formar  a luta anti-fascista em revolução socialis 
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ta era tacitamente eliminada". 

Os mesmos propósitos podiam ser encontrados na Reso-

lução do Presidium da IC, que 

contam uma só referncia à luta de libertação 
nacional dos povos das co16nias e semi-co16nias 
Parte delas tratava nesse momento de romper as ca 
deias colonialistas. Outros, como o povo revolu-
cionrio da China, estio empenhados na guerra de 
libertação com o imperialismo japons..."[19]. 

Os aliados da URSS eram Estados 'colonialistas - Frari 

ça, Inglaterra; a URSS firmara desde 1941 um pacto de neu-

tralidade e não agressão com o Japão, só rompido após a der 

rota militar alemã. O PC Chinês não figurava, signi'ficati-

vamente, entre os signatários da Resolução que extinguia a 

IC. 

A. dissolução da Internacional deve, pois, ser enten- 

- dida no quadro das negociações entre Stálin e seus aliados; 

a contrapartida seria a abertura da "segunda frente" contra 

os nazistas. Tal .foi, por xemplo,. a leitura de William 

Foster, dirigente do PC-USA. Foi, também, a forma de demons 

trar às democracias capitalistas que a URSS perseguia obje-

tivos limitados no pós-guerra: a perspectiva da revolução 

mundial não se colocava em seu horizonte imediato. 

Ao se dissolver, a 1 C 

• 	' 	 ' 	
... dita uma linha uniforme a todos os partidos, 
em lugar de chamar-lhes a elaborar com toda ini- 
ciativa a política que melhor respondesse às pecu 
liaridades concretas da luta de cada pais. 	Isto 

a resolução no dissolve a IC baseando-se . em 
que o método da direção do movimento revoluciona-
rio de cada pais desde um centro falhou historica 
mente" [20] 

Este desconhecimento das especificidades nacionais, 

-. a confusão entre a defesa da.. revolução socialista 	mundial 

com o alinhamento acrítico dos PC's sob as consígnias da po 

1 



lítica exterior do Estado soviético, trouxeram consequên- 

cias desastrosas para o movimento comunista internacional. 

Na América Latina não se verificaram excessões a tal regra. 

Com efeito, a política dos PC's, ou o que é quase o 

mesmo, de suas direções, na América Latina, se pautaria mes 

mo após a dissolução da Internacional, pelas avaliações 	e 

proposituras formuladas pela direção soviética. 	Terminada 

a guerra, e até 1947, a assolada URSS manteve-se afirmando 

que uma nova época se iniciara - um período de "desenvolvi-

mento pacífico", no qual a superacão das instituições e es-

truturas burguesas só seriam incentivadas em precisas regi-

ões definidas por critério geopolítico. 

Â perspectiva de, semi-destruída pela guerra, vr-se 

enfrentando um conflito contra os Estados Unidos, a URSS 

preferiu desestimular, omitir-se ou até mesmo' buscar impe-

dir que a hegemonia dos PC's no movimento de resistência eu 

ropeu-ocidental evoluísse para a conquista do poder no após-

guerra. 

Os Partidos Comunistas na Europa Ocidental defende-

riam, muitas vezes, posições à direita dos social-democra-

tas. A revolução deveria limitar-se à pe.ispectiva de esten 

der-se, como "mancha de óleo", a partir das fronteiras so-

viéticas. 

Mais complexa é a análise que pode ser feita a prop 

sito dos Partidos "Socialistas", na conjuntura que nos preo 

cupa. A diversidade de suas concepções, a ausência de um 

centro internacional que unificasse suas propostas políti-

cas, levam a discussão a passar,mais claramente, pelo mar- 

211  co nacional. De todo modo, considerando-se apenas a Euro 

1 
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pa, alguns problemas e características comuns podem ser re- 

lacionadas a respeito. 

Os Partidos Socialistas, com raras excessóes, tive-

ram de purgar culpas e realizar numerosas autocríticas no 

imediato após-guerra. Uma parte dos deputados franceses a-

poiara o governo de Vichy; oportunísticas e inócuas tentati 

vas de sobrevivência tinham isolado os Partidos de suas ba-

ses operárias e •populares, na Europa Central e do. Leste, i-

mediatamente após o avanço das forças nazistas. A omissão 

frente a tragédia espanhola, a perda relativa da credibili-

dade do anti-bolchevismo; a competência organizativa dos co 

munistas durante a resistência, o patriotismo que tinham de 

monstrado, eràm outros fatbres, aqui ou alí, que contribuí-, 

am para diminuir o espaço político anterior com que conta-

vam os soáialistas de todos os matizes. 

Teórica, ideológica e politicamente os socialistas 

também se achavam divididos. Grosso modo, a grande linha 

de clivagem que podemosperceber diz respéito a aceitação 

(ainda majoritária) do marxismo como teoria fundamental da 

proposta socialista, ou sua diluição como uma das perspec-

tivas - e não mais que isso -, capaz de orientá-la. O expec 

tro aqui é amplo, e vem de antes da guerra. 

De todo modo, o elemento da unidade é ainda a valori 

zação das instituições democrático-liberais (voto universal, 

pluripartidarismo, liberdade de imprensa, parlamentaris-

mo .), vistas como conquistas populares que um regime so-

cialista deveria preservar, apérfeiçoando. 

Partido da classe operária ou part-ido popular? . No 

entre-guerras os programas tinham mantido a definição tradi 



41 

cional, ainda que o jogo eleitoral tivesse sempre justifica 

do a busca da ampliação da base social partidária na dire-

ção das "classes médias". Reflexões a propósito do cresci-

mento do chamado setor terciário da economia, com a multi-

plicação dos contingente.s sociais a ele vinculados, tinham 

já alimentado análises que retiravam ao proletariado indus 

trial o peso majoritário que o século XIX antevira; a multi 

plicação das adesões operárias aos PC's (na Europa continen 

tal) tornava também quase inevitável a revisão em curso. 

Dos escombros da guerra, um mundo dividido em zonas 

de influência fatalmente emergiria. Para muitos observado-

res, o confronto entre Estados Unidos e Uflião Soviética po-

dia .ser antevisto. Qual aposição aassumir? Buscar urnaa- 

• proximação .com à URSS ou com os USA? Que política exter-

na propugnar? Aqui a questão era de caráter prático e ime-

diato, e tons ou, semi-tons mais difíceis de vestir. Buscar, 

aceitar ou negar a unidade orgânica com o,s comunistas, na 

reconstrução partidária? A alternativa de uma "comunidade 

• . européia socialista e democrática", se mostraria, logo, ir- 

• 'real, em termos práticos/imediatos. 

A combinação de tantos conflitos, enumerados aqui a-

penas aqueles que, gerais, podem ser considerados comuns a 

toda Europa, resultaria na progressiva diluição da identida 

de do movimento socialista mundial. Ou melhor, na 'constru-

ção de uma nova identidade, cada vez mais distante daquela 

• que' .a tradição tinha construído até 1914. Para isso, sem 

dúvida, contribuiria, em numerosos países, a evolução que 

tendências políticas conservadoras .tinham.viv,idocorno es-

vaziamento progressivo das propostas liberais clássicas, o 
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que a guerra reforçara. Não se discutia mais a não-inter-

venção do Estado na economia - discutia-se o grau em que de 

via ocorrér. Na Alemanha, a democracia cristã era capaz de 

subscrever a necessidade de importantes nacionalizações. O 

plano.Beveridge nascera no "gabinete de guerra" britânico. 

As limitações da ação social do"rront Populaire" tinham que 

ser superadas, na França. 

Em 1939 a Internacional Socialista deixara de exis-

tir. Durante a guerra, articulações pela sua reconstrução 

foram encetadas a partir de membros do Labour Party, presen 

tes no gabinete de Churchill: um "dique contra os comunis-

tas e seus simpatizantes" [221. Em maio de 1946 era criado o 

Comitâ de Defesa Socialista Internacional (COMISCO) , nesta 

perspectiva. Dirigido pelo "Labour" e pela .SD alemã, resul 

taria no Congresso de Frankfort, que, em plena Guerra Fria,. 

recriava uma Internacional que acolhia, na Europa, apenas 

partidos de países-membros da OTAN. 

A referência a estes desdobramentos não  & suficiente 

contudo para que se simplifique o quadro político, teórico 

e ideológico do socialismo na guerra e no após-guerra, com 

plexo quadro em que sinceras preocupações com a relação en-

tre planificàção socialista e democracia política tiveram 

lugar, ao lado de velhas tend&ncias õportunistas, chauvinis 

tas ou meramente tradeunistas que acabaram por prevalecer. 

3. A CONSTRUÇÃO DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO: 1945-1947 

"O Brasil já experimentara a atuação de correntes 
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políticas •as mais diversas, e de revoluçes que iam 
da ANL, com dominadora infiltração comunista, ati 
o pequeno e traiçoeiro golpe desprezível realiza-
do pelos integralistas, "camisas verdes" copiado-
res do fascismo e do nazismo estrangeiro; que iam 
de arrancadas liberais a graves composiç6es con-
servadoras; e uns e outros, aqueles e estes mos-
travam-se incapazes de trazer soluçes necess-
rias ao progresso do pais e à felicidade de seu 
põvo. Havia, por isso, um grupo de patriotas 	e 
de políticos, de intelectuais e professores, 	de 
trabalhadores e de estudantes - todos homens 	de 
esquerda, que tinham lutado contra o fascismo den 
tro e fora do Brasil, e que no encontravam parti 
do queos abrigassem, ja que nem eram comunistas 
nem tinham quaisquer compromissos com os grupos 
reacionários, conservadores ou simplesmente libe-
rais que dominavam o país ... precisavam de um ins 
trumento político que fosse posto à disposiço dos 
milhares de outros brasileiros que possuissem o 
mesmo ponto de vista e se viam impossibilitados 
de fazer vida ptiblica num partido de esquerda, não-
comunista, democrático, anti-capitalista, posto a 
serviço da classe média e da classe operaria. Im-
punha-se, pois, a fundaço de um Partido Socia-
lista" [23] . 

Escrito em 1954, por um dos fundadores do PSB, o tex 

to acima contém, se superarmos a percepção imediata da sua 

ingenuidade, uma série de informações esclarecedoras a pro 

pósitó de seu objeto. 	Diz-nos 	que •o 	PSB 	nas- 

ce "por exclusãot  de outras possibilidades de militância 

sobretudo aquela representada pelo PCB; nasce não de um mo-

vimento de massa ou de origem classista, mas da existência 

de um "grupo de patriotas, etc, etc", individuos, pois,idea 

Iisticamente buscando fazer "vida pública". Indivíduos 	dè 

classe média ou "trabalhadores", preocupados em criar uinpar 

tido para (= "posto a serviço") a classe  média e ostraba 

lhadores (nesta ordem?). 

Indivíduosque, a generalizar pelo autor, tem como 

característica não apenas o fato de serem democratas anti 

capitalistas, mas também nacionalistas: adjetiva-se de "es- 

/ 



44 

trangeiro" o nazi-fascismo de integralistas, pecha adicio-

nalmas significativa. 

O autor, veremos, não faltou com a verdade. 

Fazendo dois constituintes em 1945, lançando 	cinco 

anos após um anti-candidato à presidência e obtendo pouco 

mais de 10 mil votos (contra 3,5 milhões do eleito, Vargas), 

o PSB de que tratamos realmente seria o Partido de um peque 

jy "grupo", e não teria maior expressão eleitoral a não ser 

quando em coligação com outras forças políticas. No seu in-

terior ou a sua volta, contudo,se deram debates de idéias 

de cuja relevância falamos na Introdução. Ainda que, con-

forme diz DANTE COSTA, definindo-se como não-comunista, a-

brigbu por vezes auto-intitulados marxistas-leninistas dis-

identes. E, ao menos no período que nos interesse aqui, o 

de sua constituição, teve nos comunistas interlocutores ime 

diatos e privilegiados. 

3.1. Os socialistas brasileiros 

"Os agrupamentos pequeno-burgueses e esquerdistas 
afloram em abundância em 1945'Ç assinala Carone[24}. 

Este autor e a imprensa da época registram várias 	siglas 

presentes em São Paulo e no Rio de Janeiro - "União Democrã 

tica Socialista", "União Socialista Popular", um "Partido 

Socialista Brasileiro", que lança manifesto assinado pelo 

mesmo grupo de1933, e, mais importante, a "Esquerda Demo-

crática" única que chega às eleições de dezembro [25} •  - 

Em 1947,antes que a Esquerda Democrática realizasse a 

sua 2 Convenção Nacional surgiu no Rio um-"Partido Socialista 

do Brasil", cujomanifesto era encabeçado pelos redadores do 

Jornal de Débates  

11 
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O grupo que edita o jornal Vanguarda Socialista propor 

se-ia igualmente à organizáção de um Partido, ainda que não assu 

mindo esta proposta a curto prazo. Em nosso estudo, deixaremos 

de lado os trotskistas, que se reúnem no semiclandestino "Parti 

do Socialista Revolucionário", além dos dissidentes do PCB que 

apoiaram a candidatura Eduardo Gomes, sendo formalmente expul- 

sosem 1946 [25] 

Como na década de 30, os nomes "Trabalhista","Social", 

"Popular" e até mesmo "Proletário" vão aparecer em "partidos" 

que de socialistas nada possuem. Até mesmo nos criados por Var- 

gas - O Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Bra- 

sileiro. 

Os socialistas propriamente ditos formariam um con- 

juntb bastante heterogêneo. O que tinham em comum pode ser 

sintetizado em poucas frases. Em primeiro lugar são, com raras. 

excessões, elementos da classe média, com boa formação inte-

lectual; na maioria dos casos,.intelectuais de profissão. Manti 

veram-se na oposição a Vargas, adv9rsários de qualquer composi-

ção com o "ditador" mesmo quando do esforço de guerra e da propos 

ta de União Nacional defendida por. Prestes. 

A crítica, ainda que muito matizada,ao PCB e ao modelo so 

v.iético de sociedade e de partido, igualmente os identificava; a 

afirmação de um "socialismo nacional" suplantava veleidades in 

ternacionalistas., restritas estas quase que ao grupo da Vanguar 

da Socialista. De todos os Partidos Socialistas [26]  europeus, o 

mais citado e reverenciado era o Labour Party, pelo programa que 

defendia, pelas bases sociais que possuía, ou ainda, pelo amplo 

espectro de tendências que chegou a abrigar, na época. 

Seria mais fácil, aqui, propor uma síntese que privi 

legiasse um universo mais .de negativas que de afirmações P2 

11 
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sitivas: não à Vargas, não ao PCB, não a um internacionaljs 

mo político orgânico, praticamente nenhuma ligação com a re 

construção de movimento operário. Era muito pouco:para le-

var a alguma atuação política auton6ma alternativa. 

E fácil listar uma série de pontos que tornavam os 

socialistas de 45 um grupo heterogêneo ao extremo. 

Do ponto de vista das auto-definições implícitas ou 

explícitas, havia de católicos a marxistas; de "marxistas - 

leninistas" a simpatizantés de Rosa Luxemburgo; de democra-

tas-radicais aos que se consideravam, sinceramente, revolu-

cionários. De elementos preocupados com a questão racial, 

até os que redescobriam Proudhon; reformistas de todos• os 

matizes ou simples oportunistas a cata de legenda eleitoral, 

que o futuro iria desmacarar. - 

Havia os que tinham militado no PCB e participado de 

alguma de suas cisões. Oitros, "socialistas históricos",vi 

nham das formações político eleitorais de 1933. 

A UDS tem sede em São Paulo, reunindo basicamente in 

telectuais, com penetração nos meios universitários. Parti 

.ciparam da frente informal de resistência ao Estado Novo, 

alguns tendo conhecido o exílio. - 

Segundo CARONE., sua preocupação é "ficar equidistan 

te das duas linhas comunistas principais, a stalinista, e a 

trotskista, defendendo posição marxista independente  [271• Os 

nomes que compõem a "Comissão Provisó*ia da Organização", 

são, todos, de escritores, intelectuais, professores ou jor 

nali s tas [281  

A "Comissão Executiva do PSB,,[291  que relança a sigla 	- 

é também de São Paulo: são os dirigentes de 1934, que, reT 
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formistas, acenavam na ocasião com soluções institucionais 

de tipo sindicalista, distantes do marxismo. 

Praticamente nada conhecemos da "União Socialista P0 

pular", que atua no Rio e em São Paulo, realizando cursos 

marxistas" e indicando candidatos inscritos pela Esquerda 

Democrática ou pelo Partido Republicano às eleições da cons 

tituinte, através da Vanguarda Socialista E301• 

Em abril de 45, a ampla frente de oposição que apoia 

và a candidatura de Eduardo Gómes se formalizou como parti-

do político na fundação da União Democrática Nacional. Vá-

rios reformistas históricos [31],  (ao lado de comunistas, li-

berais, políticos que apoiaram Júlio Prestes, ex-colaborado 

res de Vargas, etc, etc) assinaram a ata defundação. Em ju 

lho foi divulgado um doc nnento da "Esquerda Democrática", a 

poiando a candidatura do bigadeiroE32]; a 25 dë agosto, sai 

um "Manifesto" seu, onde se fala da transformação futura do 

grupo em Partido. Muitos dos signatários tinham súbscrito 

a ata de fundação da UDN ou o manifesto da UDS 1 . 

É também em agosto de 1945  que começa a ser editada 

no Rio, com sucursalem São Paulo, a Vanguarda 	Socialis- 

ta 	Em longo editorial ("Diretrizes"), dizia de si própria 

que: 	 - 

á 6rgo de nenhum partido, no está sujeita a 
nenhuma disciplina partidária; á um trabalho cole 
tivo de vários companheírds irmanados por um mes-
mo ideal e mais ou menos estruturados pela mesma 
base cultural marxista. Os editores... tambám no 
pertencem a uma mesma organização política, acon-
tecendo aliás que muitos deles no fazem parte de 
partido algum". "Não á um jornal de agitação para 
massas" - á um "jornal de vanguarda" ... que rei.í-
ne camaradas que percebem em comum "a necessida-
de de se reorganizar o movimento socialista pro- 

1 
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letrio, nacional e internacional, sob novas ba-
ses, e começando tudo de novo. Porque, na realida-
de, se trata de começar tudo de nõvo". Mário Pe-
drosa e Hylcar Leite figuram como diretor 
e secretário de redação. [33 -Ai 

Embrionariamente çrganizados em pequenos círculos, ou 

não, a ação política dos socialistas nos anos da guerra e 

daíaté as eleições de dezembro de 1945 comporta uma descri 

ção relativamente simples. Podemos tomar a anistia como mar 

co para propor uma periodização, a este respeito. Até en-

tão sua presença aparece diluída na ampla frente informal 

que combate a ditadura; sua ação é relevante. 

Grande.númerodos futuros dirigentes socialistas apa 

rece envolvido na organização e realização do 1Q Congresso 

Brasileiro de Escritores
[34 .1 . Intelectuais, professores, 

tém oportunidade de., aqui ou ali, parà auditórios estudan-

tis ou da classe média,, levantar a questão da democracia ou 

até mesmo do "socialismo" 1351• 

Nos comícios da fase final da luta pela anistia, eles 

também estiveram presentes; ao'contrário, sua presença não 

pode ser detectada nas lutas que os -trabalhadores urbanos 

encetam por questões salariais ou de condições de trabalho, 

a partir sobretudo de 1943. 

É pertinente aqui referir -o processo de lenta recons 

trução que viveu o PCB após as prisões que dissolveram seu 

Comité Central em 1941. A CNOP (Comissão Nacional de Orga-

nizações Provisórias) ,' instalada clandestinamente no Rio de 

- Janeiro é que promoveu, em 1943, a chamada-- "Conferência- de-' ----- - 

Mantiqueira", escolhendo nova direção nacional para o Parti - 

1 
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do. Tal direção não foi, contudo, reconhecida pelo conjun-

to dos militantes que sobreviviam em liberdade ou mesmo,nas 

pris6es. 

A palavra de ordem definida na "Conferência" - "União 

Nacional, com Vargas - na guerra e na paz" - encontra uma 

dupla oposição. 

À "direita", o grupo "liquidacionista" entende 	ser 

consequência da dissolução da I.C. a dissolução de cada uma 

de suas seções - os Partidos Comunistas nacionais. Argumen 

to adicional: a construção da União Nacional pretendida su-

punha esta providência, demonstração de ânimo desarmado í 36 l. 

À esquerda ficam comunistas que (sobretudo em São 

Paulo, mas também no Rio de Janei'ro) recusam a consigna de 

"União Nadibnal": a luta contra o fascismo, na Europa, su-

põe a democratização da sociedade brasileira. Recusam-se a 

apoiar o governo de Vargas, ,e julgam inaceitável que se dis 

socie o combate a Hitler-Mussolini do combate ao Estado No-

vo. - 

Ainda na prisão, Prestes se posicionou pela estraté-

gia definida na Conferência de Mantiqueira. Não era, contu-

do, notória a leitura que fazia da conjuntura: sua autorida 

de de dirigente, nas circunstâncias., não foi capaz de impe-

dir que muitos comunistas encaminhassem a "linha de esquer-

da". Socialistas e democratas-radicais foram os primeiros 

aliados destes. No pouco que se pode publicar de crítica ao 

regime, antes do fim da censura à imprensa, comunistas de 

esquerda e socialistas/democratas-radicais dividiram espa- 

Dos primeiros "Cõmitês Democrát:icos Popu -lares"orga 

nizados pelo PCB em 1945, socialistas chegaram a participar. 

4. 
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- inclusive o futuro constituinte Domingos  Ve l asco(381  

A conquista da liberdade de imprensa, a convocação de 

eleições para a Presidência da República e para a Consti- 

• . tuinte, a anistia, superam a. frente única. Os comunistas 

que assinaram a ata de fundação da UDN - entre eles, Astro-

gildo Pereira - logo aceitaram a orientação de Prestes. 

Para os socialistas, foi o momento de lançamento pú-

blico das embrionárias organizações que vinham constituin-

do. Sua ação primeira se fará nã direção de sustentar a 

candidatura de Eduardo Gomes. 

"... o homem pequenino/que morava na priso/ ... / 
carregou prã outra banda/os caboclos de arrasto/ 
E a carroça afogou no mar! ..."19] 

	

• 	. 	Todc um debate, de cue temos registro parcial na Van, 

guarda Socialista, envolveu os socialistas entre abril 	e 

• novembro de 1945. Uma parcela reduzida da esquerda, forma-

da pelos trotskista.s do PSR, buscou desconhecer as eleições 

presidenciais, pregando. até a derrubada de Vargas a cons- 

• 	 • tituição de um governo popular-revolucionário. Enquanto os 

• . 	. comunistas buscavam o "governo de unidade nacional" do qual 

imaginavam poder participar, agitando a "Constituinte com 

• Vargas",. o leque dos socialistas se dedicava a apoiar a can 

didatura do Brigadeiro. 

• . 	 Como relata NARIA VICTÓRIA, a adesão dos socialistas 

era valorizada pelo núcleo dirigente udenista; a presença 

de homens de esquerda na campanha amenizava a caracteriza- 

ção de suas bases -sociais como constituídas pelos "reacioná 

	

• 	rios", "derrotados em 30" [40] 

Os trabalhadores urbanos dividiramse,.contudo, en-

tre o "queremismo" de Vargas, votando no PTB ..emDutra . 
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os candidatos do PCB. A votação dos socialistas foi, em de-

zembro de 1945, irrisória, como foi ínfima a votação do Bri 

gadeiro entre os trabalhadores. A Esquerda Democrática bus-

cou diferenciar suas propostas daquelas encaminhadas pela 

UDN, com sucesso muito limitado. 

Instalada a Constituinte, já em plena vigëncia do de 

creto 9.070, que limitava ou anulava o direito de greve, rea 

lizou-se a lQ,  Convenção Nacional da Esquerda Democrática, em 

- 	 abril de 1946, no Rio de Janeiro. 

Estiveram presentes cerca de "160 delegados", repre-

sentando núcleos de "onze Estados" E41]  A Vanguarda Socia-

lista lista delegações de São Paulo, Distrito Federal, Riô 

dé J'aneiro, Pernambuco, Rio Grandè do Sul, Paraná, Bahia, 

Sergipe, Rio Grande do Norte 	Os debates visavam estru- 

turar a organização em Partido, de acordo com a legislação 

eleitoral em vigor. A divers.idade de pontos de vista entre 

os delegados teve de ser contornada com orecuo daqueles que 

tinham posições mais'a esquerda, de raiz marxista. 

Com efeito, a delegação de São Paulo (Arnaldo Pedro-

so D'Horta, Antonio Costa Correa, Febus Gikovate, Lourival 

Gomes Machado, Paulo Meinberg, Sergio M:illiet, Azis Matias 

Simão) levava à Convenção uma extensa proposta de programa, 

que acabaria sendo derrotada num ponto básico e elementar: 

por ela o novo Partido se chamaria "Socialista Brasileiro". 

A "Comissão de Propaganda" acolheu a idéia (18 x 4) , mas em 

plenário prevaleceu a velha denominação (44 x 30) . A 

questão do divórcio acãbou pàr ser retirada do programa, fa 

ce aos protestos de Domingos Velasco, queameaçõUdeixar o 

Partido, em nome de sua fé católica [441 

1 
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O Partido assume, pela fala de seu presidente, João 

Mangabeira, o referencial do Labour Party como modelo mais 

próximo, ainda que afirme não buscar vínculos internacio-

nais com outras organizaç6es . O "Manifesto" de aqosto 

de 45 acaba sendo mantido como programa partidârio. 

A "Esquerda .. " tinha sofrido defecções à direita, 

apesar de todo esforço de conciliação: Gilberto Freire ,que 

a tinha apoiado, pouco antes da Convenção a abandonava, pre 

ferindo um "movimento de opinião acima dos Partidos" à cons 

tituição da organização (46]•  Mário Pedrosa (e mais al 

guns dos colaboradores da Vanguarda Socialista) , por sua 

vez, tinha seu pedido de ingresso rejeitado. Como veremos, 

justifica o fato como decorrente da preocupação da direção. 

nacional da ED em não abrigar críticos radicais do PCE. O 

fato de seu jornal ter divulgado os textos da delegação pau 

listaà Convenção (resoluç5e, etc), deu motivo a um "Comu-

nicado" da direção nacional, onde se afirmava quê V.S. "não 

tinha recebido autorização" para a divul ga ç ão E 471 . 

O desempenho eleitoral do Partido em janeiro de 47, 

quando se elegeram as Constituintes dos Estados, não apre-

sentou variação positiva. No Distrito Federal, João Manga-

beira candidata-se ao Senado; obteve cerca de 9.000 votos, 

menos que os votos em branco e menos de 10% da votação de 

João Pmazonas (candidato do .PCB) [481 ;elege-se apenas um ve-

reador (Ozório Borba), entre os 50 que obtém vaga na Câmara 

Municipal 1491 

Em São Paulo, por uma diferença de 660 votos não foi 

atingido o quociente eleitoral quedariaa' Alíp±o Correia -----

Neto um mandato na Assembléia Estadual (a soma das legendas 

4, 
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do Partido foi de 14.410; seriam necessárias 15.070) 0  

A relação de candidatos apresentados, onde a pudemos 

obter, mostra que não tinham se renovado os quadros part±dá 

rios. Intelectuais, professores, escritores, militantes dô 

movimento negro, um ou outro operário LsiI,• 

Às vésperas da II Convenção Nacional da ED, surge no 

Rio de Janeiro o Manifesto do "Partido Socialista dó Bra-

sil" Assinado pelos responsáveis pelo Jornal de Debates: Má 

rio da Silva Brito ("Presidente da Academia Brasileira de 

Ciências, catedrático na Universidade Federal do Brasil") ; 

Mattos Pimenta ("ex-dirigente do Partido Dembcrático no Dis 

trito Federal"); Pllnio Catanhede ("ex-presidente do lAPI"); 

Jmrico karbosa de Oliveira ("assessor técnico da Comissão 

de Investigação Econrniõa e Social da Câmara de Deputados"); 

Gentil Fernandode Castro ("escritor e pro fessor I)[ 52 ).  

"Não se trata, em absoluto, de um Partido anti-comu--

nista" - mas sim de um Partido Socialista, 

"semelhante aos existentes na França ena. Itília,-
ou mesmo, ao Partido Trabalhista ing1s, que mi-
ciou agora, na Inglaterra (sic) uma política de 
franca socialização". "Um partido de trabalhado-
res, dirigido unicamente por trabalhadores"[53]. 

Seu surgimento era justificado pelo fato de que "De 80% 

a 90% do eleitorado não votano Partido Comunista", sendo, no 

entanto, "a grande maioria dele, socialista"; vota-se nos. 

"partidos burgueses" por falta de um "realmente socialista", 

que "lhe inspire confiança". .. 

"A Esquerda Democrítica falhou neste intento, pois 
obteve apenas 2% do eleitorado carioca, e 1 1/2 % 
do paúlista, no ultrapassando portanto ... o PRP" 
(= que'obteve as mesmas percentagens) [54]. 

Quando, na II Convenção Nacional, a Esquerda Demo- 

1 
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crática altera seu nomé para Partido Socialista Brasileiro, 

a direção do Jornal de Debates ameaça "irã justiça", dizen-

do-se vítima de "plágio"t 1 . 

O P5 do B não chega a. se organizar legalmente. 

A IIê Convenção Nacional da Esquerda Democrática reu 

ne-se no Rio de Janeiro entre os dias 7 e 14 de abril de 

1947. A mudança de nome da organização se dá contra duas 

outras alternativas: "Partido Socialista" (nome defendido 

por Castro Rabelo, Ozório Barba e Ferraz de Camargo) e "Par 

tido Popular Socialista" (Domingos Veliasco, Hermes Lima, Al 

céu Marinho db Rãgo e Nemo Canabarro). São padrinhos da no-

va denominação Valter Peixoto, Bayard Boiteux e Amorety Osó 

rio [561 

A esta altura, esgotava-se o período do pós-guerra ± 

mediato e suas indefinições. Uma nova Carta já fora pro-

mulgada; discutiremos no próximo capítulo às linhas gerais 

da - nova conj untura. 

Cabe assinalar aqui que o rnovimentõ operário voltara, 

desde a greve nacional dos bancários (janeiro de 1946),a sér 

dirigido pelos sindicatos; as principais organizações nas 

fábricas eram as c&lulas comunistas. 1 . Viviam-se os me-

ses finais do auge da influ&ncia do PCB sobre o- movimento 

trabalhista. PCB e socialistas tinham já ultrapassado a fa-

se das cordiais divergãncias: João Mangabeira, como candida 

to ao Senado pelo Distrito Federal (elëições complementares) 

recebera violentas críticas do jornal Tribuna Popular [581 

Em contrapartida, o atingido declarar-se-ia favorável ao fe 

chamento da Juventude Comunista 	ainda que tenha defendi 

-- 	
do a manutenção de legalidade do:  PCB (como, de resto, os li 

1 
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berais), retirada logo após, a 7 de maio. 

O Partido Socialista Brasileiro assumia comoprogramas as 

mesmas teses que a Esquerda Democrática, em sua Convenção Na 

cional. Entre 1945 e abril de 47 não se modificara o perfil da 

organização. Se tinham sido Incapazes de crescer junto aos tra 

balhadores, sofriam desde o ano anterior uma séria competição 

em suas bases junto às classes médias. O "Movimento Renovador" 

da UDN elegià no Distrito Federal Carlos Lacerda, com sua pre 

gação "moralizadora", "fiel ao' espírito dacampanha do Briga 

[601 	 - deiro . 	Entre o PTB, o 	 ,, PCB e a ala de maos limpas 	da 

UDN, pouco espaço tinha restado aos socialistás, já aí, 	para 

afirmar uma identidade autônoma. 

4. OS SOCIALISTAS (1945'-1947) E SEUS PROGPJ.MAS 

° 	A par de todas as divergências, os Programas e escritos 

programáticos produzidos pelos socialistas na conjuntura 	do 

pós-guerra imediato apresentam preocupações que evoluém de for 

ma comum. A análise dos textos mostra que'a ênfase original é 

• colocada na questão da democraticação das instituições, passan 

do, a. seguir, a comtemplar mais fortemente o tema das reformas 

econômicas e sociais.  

A falta 'de base social entre os trabalhadores 	urbanos, 

que demonstram possuir, reflete. -se na indefinição, quase sem 

pre presente, dos agentes sociais que sãd vistos como responsá 

veis pela consecução de seus objetivos de mudança. As divergên 

cias ideológicas que os caracterizam levam à consolidação, na 

proposta da -Esquerda Democrática e do PSB, de compromissos que 

atenuam as propostas mais radicais. - 

Ainda que fazendo parte do conjinto de militantes que de 

1 
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nominamos aqui de "socialistas", a Vanguarda Socialista e 

principal intelectual, Mário Pedrosa, caracterizam-se por ser 

expressão a parte da militáncia e do debate no período. Pedro 

sa e seu grupo acabarão, contudo, por aderir ao PSB - manten 

do sempre, é verdade, uma perspectiva, mesmo que nem sempre 

explicitada, de independência. 

4.1. A União Democrática Socialista 

A superação do Estado Novo, a súbstituição da ditadura 

• por um regime de liberdades democráticas é a primeira preocu-

pação do manifesto da UDS, é face a questão da democracia que 

seus redatores buscam situar a história "do povo brasileiro", 

• 

	

	afirmando desde aí suas percepções do processo 	republicano. 

"No Brasil nunca houve democracia". [611 

A revolução de 30 teria correspondido"às aspirações de 

mocrátibas de todas as classes oprimidas"; deveria ter aberto 

• "óportunidades de afirmação para a classe média". Frustou-se 

por ser dirigida por uma "dissidência oligárquica", 	embora 

sua vitória tenha possibilitado "o surto sindca1ista" 	que 

se lhe seguiu, resultado da participação operária nas 	agita 

ç6es que antecederam o movimento. 

A ANL, "destinada a lutar contra as oligarquias" era va 

lorizada; o levante de novembro de 35, resultara de um 	"ato 

• 	• de desespero", contra "o avanço do fascismo nacional". O gol 

pe de 37 frustou "esperanças" surgidas da campanha eleitoral 

• precedente; foi "recebido com resignação e desinteresse" por 

que "a nação" "não possuía um regime democrático autêntico. 

O Estado Novo não teve nenhum caráter progressista; ao 

representara "um supremo esforço de consolidação 
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das oligarquias que sempre se opuserain ao progresso do Bra 

sil", "A ditadura é uma forma mais reac:Lonárja e mais retró 

grada, de domínio de latifundiários, dos banqueiros e dos mo 

nopolizadores do comércio e da indústri&'. 

A "classe média" tinha respaldadø os movimentos revolu 

cionários dos anos 20, não conseguindo apoderar-se do Estado 

pôs 30 pela sua rejeição à aliança com o proletariado urbano 

e rural. Por razões distintas, ela e o proletariado não cons 

truíram Partidos que pudessem represen•tã-lbs. O PCB só influiu 

nos acontecimentos políticos do país cm a ANL: a repressão 

impedia os partidos operários de teremi vida lëgal. A maioria 

do povo brasileiro - "a grande massa dus trabalhadores da ter 

ra", "nunca teve participação efetiva na vida política nacio 

nal" constituindo a "gande voz muda a história brasileira'.' 

A luta contra o Estado Novo, diz o texto, organizou-se 

"sobretudo entre os moços que anteriormente já vinham lutando 

contra o integralismo". Curiosamente, não há referéncia à in 

satisfação operária: o manifesto, da mesma forma que outros 

textos,' acaba •por não atacar a leitura consagrada pelos libe 

rais .a propósito da crise institucional:nãõavança'alémdarefe 

rência a que "O Estado Novo está sendo destruído pelas mésmas 

forças que destruíram o fascismo e o nazisno na guerra atual ... ". 

Os que organizam a UDS são "moçôs" que "em  conjunto com 

operários, jornalistas, comerciários e estudantes que ainda 

não (sic) militaram nos tradicionais partidos de esquerda ou 

que deles desejam afastar-se por discordarem das suas posi. 

ções políticas atuais e dos seus sectari.smoedivisionismo fac 

ciosos". 

A "União..." não possuía "objetivos, eleitorais 	imedia 
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• 	tos e próprios". Pretendia, como "agrupamento de ação políti 

ca independente, no seio o movimento proletário brasileiro", 

•  atuar em conjunto com "outros agrupamentos socialistas". Fa 

ziam parte de seus objetivos "educar quadros políticos da mo 

cidade para o socialismo. militante". A questão do papel poli 

•  tico "dos jovens"., "da mocidade" é sempre referido no texto; 

eleva-se ao status de uma categoria posta lado a lado com"ope 

rário", "jornalista", "estudante", na construção de uma orga 

nização de propaganda, destinada a unir-se a um todo maior. 

O texto não contém uma avaliação mais ampla da URSS. 

Afirma-se, contudo, que lá houve "a vitória do regime socia-

lista". É "uma democracia sem classes". No há tambémumaava 

liação explícïta do PCB. Fala-se contudo,, quando da defesa da 

"moralização da vida política brasileira" - (Vargas personi 

• 	ficando "o amoralismo político e o uso da imoralidade 	como 

arma política") - que "a esquerda no Brasil apresenta alguns 

• . .. deploráveis resultados no uso de método;s imbuidos de amora 

lismo". Diz-se, ainda, que a ação dos "partidos. representati 

vos da classe operária" não deve "tomar como ponto de refe- 

• 	rência a política externa soviética". 

Ospartidos operários devem ser autônomos: 

"Embora o socialismo seja por definiço de caráter 
internacional, sobretudo na fase atual de desenvol- 

- vimento do mundo, entendemos que os meios de atingi-
lo só poderio ser encontradõs pelos partidos politi 
cos esquerdistas em cada pais, de acordo comas suas 
pr6prias condiç6e económicas, sociais e políticas 
nacionais". 

Os objetivos imediatos da UDS pretendiam a destruição 

do aparelho político instituído pela ditadura, convocação de 

Constituinte (eleita por sufrágio universãI, dïre€o,sedreto, ....- 

1 
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voto para todos'os maiores de 18 ános), garantia de liberda 

des democráticas.. Exige-se, sem maiores esclarecimentos, "li-

berdade eutonomia dos sindicatos e direito de greve"; me 

lhorias econômicas para os trabalhadores, extensão aocampo 

da legislação trabalhista, reforma tributária, etc. 

Diante da disputa presidencial Eduardo Gomes é apoiado 

pois "polariza forças políticas e sociais capazes de abrir 

perspectivas para uma luta programática mais definida no futu 

ro próximo"; o apoio oferecidoé, contudo, condicionado "ao 

lançamento de programas que sejamconsetâneos com as aspira 

ções econômicas, sociais e políticas da classe médiaedos tra 

balhadores". "Esquerdistas" e "liberais" constiturn s frn-

ças democráticas contrárias à ditadura; a UDS estáentre elas. 

4.2. O Partido Socialista Brasileiro (de São Paulo) 

Paralelamente à organização da UDS, em maio, a Comissão 

Executiya do Partido Socialista fundado em 1934 divulgou em 

São Paulo documento que reproduz parte do Manifesto de : sua 

criação, afirmando-se "urna sociedade civil legalizada 2 JBusca  

va reton- ar o status jurídico que o Estado Novo lhe retirara. 

Baseado na "concepção científica da história", atingindo o po 

der, promoveria" um novo ordenamento jurídico da . propriedade 

e um novo estatuto econômico da produção". Antes, propõe-se 

a lutar "por todas as medidas tendentes a melhorar a sorte 

dos trabalhadore e da classe média", o que inclui "a sua or 

ganização em sindicatos livres e cooperativas". Curioso é que 

"na órbita externa" propõe o "livre-cambismo" e " colaboração 

com as demais nações ameicanas num defensivo movimento áonti. 

nental contra o imperialismo e as -  guerras de conquista". 
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O texto não é muito esclarecedor. Na conjuntura, 	pro3e-se 

a ajudar "a compor frentes únicas populares", •apoiando 	toda 

"união nacional pela democracia". "Não se misturará, todavia, 

com butros partidos políticos . . ."; "votará, sob a própria le 

genda, nos candidatos que seus núcleos de base escolherem", o 

que se constitui, aparentemente, na rejeição ao ingresso na 

UDN e afirmação de fidelidade à proposta de frente não-parti 

dária que a antecedera. 

Quase todos os signatários, como aquêles dirigentes da 

UDS, acabam por se reunir na Esquerda Democrática, organizada 

em agosto. 

4.3 A Esquerda Democrática 

As propostas deste iiovo grupo refletem a conciliação de 

diferentes tendências.Nais ampio e explícito, seu programa fi 

xa, ao mesmo tempo, o "socialismo" pretendido. Uma leitura de 

esquerda da doutrina socialda Igreja parece ter sido o limi 

te no qual se deteria o acordo dos que acabam por constituí- 

_ia . [ 63]  

O manifesto de agosto de 1945, da mesma forma que o tex 

to da UDS, priorisa a luta pela' democracia, considerando fun 

damentais os princípios do regime representativo, das liberda 

des de expressão, organização, culto, 'etc, da "autonomia sin 

dical" e do direito de greve. 

A democracia, contudo, não se confunde com "determinada 

ordem econômica"; as desigualdades e antagonismos sociais não 

são decorréncias da ordem democrática, mas sim consequências 

do liberalismo econômico. Não ocorre, no entanto, a defesa dó 

socialismo: afirma-se apenas que"a propriedade tem, antes de 
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tudo, uma função social, não devendo ser utilizada contra o 

interesse coletivo". A ED "defende um programa de reforma eco 

nômica, inclusive uma gradual e progressiva socialização dos 

meios de produção, a medida que a exigirem as condições obje 

tivas do desenvolvimento material do país", quando e como "ex 

pressão da vontade da maioria, manifestada pelo processo de 

xnocrático". 

Nas "reivindicaç6es imediatas destinadas a melhorar as 

condições gerais de vida do povo brasileiro", programa míni 

mo, não há nenhuma "socialização dos meios de produção" pre 

vista. Mesmo a propósito da questão agrária o que se recotnen 

da é apénas um "vigoroso éstímulo à pequena propriedade", in 

•  clusive com a "distribuição de terras não aproveitadas...". 

Diz-se apenas que esta prioridade "não exclui soluções de ou 

tra natureza". 

Os demais pontos programáticos referem-se a melhorias 

econômicas para os trabalhadores, ampliação da assistência 

social, etc. 

- 	O apoio à candidatura de Eduardo Gomes não conhece res 

• 	trições - éla surge "cercada.., da confiança de todos os que 

t&m combatido os desmandos da situação inaugurada a 10 de no 

vembro de 1937, abre ao país perspectivas da. mais sincer •a 

restauração democrática". 

O programa aprovado na l Convenção Nacional e ratifi 

cado na 2 avança bastante. A ênfase passa daquestãõda demo 

cracia para a questão das reformas sociais; só com o socialismo 

•é que poderia ser realizado integralmente seu programa. A ED se 

transforma em partido, destinado não a lutar :pelos "interesses 

exclusivos de uma classe", mas sim. pelos " de todos 	os 
• 	• que vivem de seu trabalho" - o que inclui os "pequenos pro 
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dutores e comerciantes". 

A socialização, que •se realizaria gradativamente, 	não 

significaria apenas a "simples intervenção do Estado na econo 

mia"e deveria "ser decretada pelo voto do parlamento democra 

ticamente constituído e executádo pelos órgãos adininistrati 

vos eleitosem cada empresa". A nacionalização dos "bens" se-

ria feita "pela União, Estados e Municípios, subordinando-se 

ao voto das 'respectivas câmaras legislativas". 

O Partido evita maiores definições a propósito de um re 

ferencial teórico. Diz-se "resultado da experiéncia política 

e social dos últimos cem anos em todo o mundo!', expressão par 

ticular das aspirações socialistas do povo brasileiro";. "sem 

desconhecer a influância exercida sobre o movimento socialis 

ta pelos grandes teóricos e doutrinadorés...", "entende que 

as cisões provocadas por essa influáncia nos vários agrupamen 

tos partidários estão em grande parte superadas". 

As reivindicações imediatas agora incluíam extensas pro 

postas de nacionalização. O Labour Party já governava o Reino 

Unido, •No apenas as terras não exploradas seriam nacionaliza 

das;o mesmo se daria com aquelas "cuja exploração atual não 

atende ao interesse público". 

A ampliação dos direitos trabalhistas é melhor esclare 

cida; não se detalham, entretanto, ospropósitos de assegurar 

"liberdade e autonomia aos sindicatõs, c,onsiderada a unidade 

sindical dos trabalhadores, aspiração a ser realizada por eles 

- 	. 	,, (641 proprios 

• 	O."ensino particular de fins lucrativos" deveria 	ser 

progressivamente" suprimido. Mesmo que diminuída, a influân-

cia católica parece presente no texto: .distingu-se a escola 	con 

' 
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-fessional, ensino particular mantido sem finalidade de lucro. 

O Programa ,além disso, não advoga a superação das . for 

mas democrático-liberais do Estado - apenas "as cónsidera' in 

suficientes" para que se elimine o regime econômico de expio 

ração do homem pelo homem. 

4.4. O Partido Socialista do Brasil 

O "Manifesto" do Partido Socialista do Brasil é 	poste 

nor às eleições estaduais de 1947 e antecede de pouco a 	II 

Convenção Nacional da Esquerda Democrática. Privilegia ques 

tões econômicas, reivindicando a iedata intervenção estatal 

na economia, a começar pela terra 

"O Brasil não comporta unicamente soluçes indiretas de 
apoio aos pequenos lavradores... dificeis de serem apli 
cadas e demoradas nos seus resultados". "À socialização 
da terra será realizada na medida das necessidades piibli 
cas. Nenhuma propriedade privada poderá se opor aos inte 
resses da coletividade". 

Quer o monopólio estatal dos bancos, indústrias básicàs 

e transportes; a educação é, em todos os níveis, "tarefa: fun 

damental do Estado". 

O.PS DO B é, no entanto, "absolutamente contrário a to 

do e qualquer sistema de partido único e de ditadura". Apoia, 

no. entanto, um "governo de união de todas as forças políticas, 

harmonizadas em torno de programas comuns de natureza progres 

sista". 

No documento diz-se que a organização surge "com um pro 

grama explícito, como o dos seus congêneres da Itália e da 

França e na linha de conduta do atual Partido Trabalhista in 

glês". - 

Como já vimos, o grupo consïdera tímidos e derrotados 

' 
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os esforços e a proposta da ED. Curiosamente diverge do. PCB 

porque este propugna a revolução democrático-burguesa; em pa 

lavras, é mais radical: MATTOS PIMENTA em artigo dé 21 de fe 

vereiro de 1947, afirma que "quanto mais desenvolvermos o ca 

pitalismono Brasil, como que.rem nossos comunistas, mais difí 

cii será a implantação do socialismo entre nós, mais fortes e 

inexpugnáveis serão as posições dos reacionários", o Brasil, 

além disso, já era suficientemente desenvolvido para experi 

mentar a •superação do capitalismo 65 . Na Inglaterra esta supe 

ração já se achava, com o Labour Party no poder, ocorrendo; 

caminhava-se na direção já 'rilhada pela URSS. A estatização 

dos meios de produção seria feita, aqui, pacificarnente - medi 

ante indenizações e garantia de renda aos burgueses . desapro 

priados. , • E661 	 . . 	 . 

O PSdoB deixa o noticiário logo após a mudança de nome 

da Esquerda Democrática. Seus organizadores se destacarão mais 

frente na luta pelo monopólio estatal do petróleo. 

4.50 A Vanguarda Socialista 

0 jornal Vanguarda Socialista, editado no Rio de Janei 

ro, é relevante a todos os títulos: como fonte para o estudo 

do movimento operário, é urna alternativa à "grande imprensa" 

e àquela editada pelo PCB, nã análise da conjuntura; como tri 

buná de debates, registro de polêmicas, reflete as inquieta 

ções de numerosos intelectuais e militantes qué, em sua gran 

de maioria, tinham pertencido aos quadros do PC ou de suas 

dissidências trotskistas. . . 

Começou a ser editado em agosto de 1945, com 8 páginas., 

em formato de tablóide e edição semanal. Em dezembro do ano 

/ 
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seguinte, era reduzido para 4 páginas; apartir de outubro de, 

•  de 1947 passa a aparecer quinzenalmente. Não há informações 

sobre as tiragens alcançadas,. Mário Pedrosa e Hilcar Leite 

são por ele responsáveis, até junho de 1948, quando o jornal 

é "doado" ao PSB, tornando-se eu órgão oficial[67], sob a di 

reção de Hermes Lima. 

Grosso modo, a história do conteúdo do jornal '  (materi 

ais publicados) pode ser balizada duplamente, pelas vicissitu 

des econômicas, que reduzem suas páginas e periodicidade e pe 

la evolução do debate político entre seus colaboradores. 

A primeira alteração correspondonde à supressão dos tex 

tos teóricos, muitas vezes inéditos, que na primeira fase che 

gavama ocupar um quarto das edições: Marx, Engeis, Lenin, 

Trotski, Rosa Luxemburgo, Kautski... Permanecerá, até 1948, 

a divulgação de, documentos oriundos dos Partidos Socialistas 

europeus 'e latino-americanos, com destaque para aqueles do PS 

italiano. Aqui, apesar das críticas que são feitas por alguns 

dos colaboradores à publicação dos "clássicos" [681 a mudança 

parece resultar da diminuição do espaço disponivel nas edi 

ções. 

Desde o primeiro número,' 'a orientação política do 	jor 

nal será a de' crítica ao "stalinismo" e a tudo (proposta 	de 

ação tática,rumos da vida interna, eta.) que se associe ao PCB. 

O jornal não se define, contudo, corno "anti-comunista" - 0 

que acabará por ocorrer, nos textos assinados por Mário Pedro 

sa, no final de 1946 t691  Abrigará, pelo menos até o começo 

'deste ano, colaboração assinada de militantes trotskistas li 

gados ao PSR, o que deixará de ocorrer a seguir: no primeirà 

número da Orientação Socialista, publicado por aquela organi 

/ 
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zaço, a Vanguarda será apresentada como "agrupamento peque 

no burgués". 

Nesta primeira fase, a Vanguarda é verdadeiramente uma 

tribuna de débates. O afastamento dos trotskistas é simultã 

neo ao de outros colaboradores,. Em setembro de 46 Mário Pedro 

sa em nome de "uma comissão"propõe "Novos Rumos" para a publi 

cação [70], 
 divulgando "teses" que serviriam para dar "homoge 

neidade política" ao grupo. A base política do jormal se es 

treita mais, a partir daí, à medida em que são poucos os que 

aceitam as teses da redação. 	O destino da Vanguarda.., é o 

de se tornar órgão sectário, mais que antes, defendendo 	pro 

postas estreitamente balizàdas. 

A ação eleitoral do grupo, em 1945, está voltada para o 

apoio à candidatura de Eduardo Gomes: 

"a luta contra o fascismo .estadonovista perdeu o caráter 
de. luta revolucionaria de massa pelo poder, para tomar a 
aparncia de uma campanha presidencial"; "o movimento en 
cabeçado por Eduardo Gomes significa, no jogo das contra 
diçes sociais, um movimento progressista no sentido po-
lítico; representa uma conglomeraço de elementos soci 
.ais diferentes em ação unida contra a ditadura. O grosso 
de suas forças é representado pela camada das classes tn 
dias e de parte da burguesia, cujos interesses na reali 
dade se. op6em aos da burguesia que Prestes batizou, para 
a imortalidade das piadas felizes, de progressistas" [71 ]. 

O golpe que derruba Vargas não altera a palavra de or 

dem. Aindano final de 1946, o"espírito" da candidatura 	do 

Brigadeiro seria defendido. 	. 	. 

Desde então, a par do acompanhamento do desenrolar da 

conjuntura política do país - marcada pelos trabalhos da Cons 

• 	tituinte, melhor definição dos perfis partidários, greves ope 

rárias e reinstitucionalização da repressão, etc., o 	grande 

tema do jornal será o debate sobre a construção do Partido So 

cialista.• 	. 	 . 	. 	. 	 . 	-.•... 
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A Esquerda Democrática, formalizadá na mesma época em. 

que a Vanguarda vem a luz, é avaliada de forma cóntraditôria 

pelos colaboradores da publicação: vários, nos primeiros me 

ses, ainda alguns, após, tinham nela se inscrito. Para uns, 

a ED era o único núcleo político organizam - que reunia condi 

ç6es para se tornar o futuro P.S.; para outros, não. Eviden 

temente que a avaliação divergente derivava de diferentes com 

preens6es a propósito do PS pretendido. Pelas matérias publi 

cadas, é possível dizer que a questão passava pelo referenci 

al teórico, pela avaliação da força do PCB, pelo grau de prio 

ridade dado ao combate a este Partido, entre outros elementos. 

Nas eleiç6es para a Constituinte, o jornal recomendou 

condidatos em São Paulo (João da Costa Pimenta'- ED), Distri 

toFederal. (Hermes Lima ED; Azevedo Lirna,Se.nado, UDN; J.G. 

de Araújo Jorge - PR) e Ceará (Jáder Carvalho) [72i 

Apropósito da 1e3 Convenção Nacional da ED, entre janei 

-  ro e maio de 1946, uma série -de opini6es contraditórias foram 

divulgadas, algumas sem assinatura (prática que desaparece no 

jornal: até os editoriais vão ser assinados, estes, por Mário 

Pedrosa). 

Em dezembro de 1945, a matéria "Partidos burgueses 	e 

partidos de esquerda" diz da Esquerda Democrática: 

"Entre os grupos de formaço mais heterognea ou ocasio 
nal destaca-se hoje a ED. Esta, surgida das necessidades 
de preencher um vácuo entre as massas operarias e a bur 
guésia liberal, apresenta-se, depois da manifestação das 
urnas, como um centro de elementos descontentes vindos 
de varias tendncias e origens". 

"Um partido no se forma, porém, da insuficincia de ou 
tros ou para completar a ação ou o papel dos outros"... 

"li dentro dela (= ED) uma tendncia a excluir tudo que 
lhe possa dar nervo de-uma orgnaizàço de militantes.Ela 
poderia ou poderá nreencher-um grande papel na história 

1 
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- 	 do movimento social do Brasil, se se considerar como um 
n*ícleo de convergncia de todas as forças e de todos os 
grupos que pelo Brasil afora lutam ou querem lutar para 
que a democracia no Brasil deite raizesDopulares e se 
transmude numa democracia socialista" [73) 

Em 29 de março,H.lcarL8it.. indaga se "a habilidade será 

suficiente para criar um Partido?", respondendo a criticas de 

que o grupo de V.S. vinha sofrendo, como "inábil". Para ele, 

contudo, o fundamental era o aparecimento de um movimento de 

opinião socialista, e a elaboração de uma plataforma. Reconhe 

ce que tinha ocorrido "superestimação da força de penetração 

das idéias, daí a série de dificuldades que (= a V.S.) vem en 

contrando. Não fõmoscapazes de, paralelamente. com  a existên 

cia de V.S. criar grupos que a sustentassem e que seriam ôs 

• germes do futuro Partido" r• 

- • A 12 de abril, éPiflÍQ r10 que trata da Convenção 	da 

Esquerda Democrática. Somente a ED "apresenta condiç6es de via 

bilidade para a formação do futuro PS". Valoriza suas bases 

nacionais, a caracteriza corno expressão de "tendênclas.radicais 

da pequena burguesia", descontente com Prestes, que resolve 

ra apoiar Vargas. A convenção deve lançar as bases do PS - pa 

ra isso, um programa e métodos de ação alternativos ao PCB de 

vem ser formulados, e a resistência ao ingresso de militantes 

egressos do PCB, marxistas, deve ser superada. 

Em19 de abril, matériá an5nima.descreve a Convenção re 

cém-ocorrida: direita e esquerda presents, a esquerda recuan 

• 	do para ganhar posiç6es mais adiante, etc. O título: "Já será 

o Partido Socialista?". 	• 	-• 

Em 3 de maio, A. Neves prop5e avaliação distinta: a Côn 

v-enção reuniu "um aglomerado bem mais complexo" que uma divi 

so em esquerda-direita. ".0 grosso dos convencionais era in 

1 
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discutivelmente formado por homens vindos do campo stalinis 

ta... o que explica a mentalidade impregnada de concepções 

mais ou menos bolcheviques". A delegação de São Paulo é valo-

rizada: já superara o stalinismo e o trotskismo, "e não via 

mais os problemas políticos do país em função de Prestes e da 

Rissia, pró ou contra". 

Como já dissemos, a divulgação de documentos saídos da 

Convenção da ED, pelo jornal, provocou Nota Oficial da direção 

do Partido, afirmando a desvinculação total entre organização 

e jornal. 

Em agosto, num balanço do primeiro ano de existência de 

publicação, o editorial (assinado por Márip Pedrosa) reconhe 

cea."faltadepenetração na massas'  que vinha caracterizando 

a Vanguarda. .. No entanto, diz que os "políticos habilíssimos" 

• 	que a criticam "estão tão afastados dasmassas quanto 	nós". 

• 	A diferença é que. estes iriam sendo "arrastados pela corrente, 

-. 	- destinados a aportar "em algum ponto intermediário do oportu 

nismo ou do prestisrno".No Brasil, como dê resto, no mundo to 

do, "a poderosa máquina do comunismo" seria "foco - permanente 

de atração para essas mariposas vacilantes" (75]. 

Já nesta época, são veiculados severas críticas à Esquer 

da Democrática (761  Quando da 2 Convenção Nacional, o fato 

é anunciado com promessa de futuros comentários - o que acaba 

não ocorrendo. 

Nas eleições de janeiro de 1947, o jornal apoia 	candi 

datos e não Partidos. No Distrito Federal, Edmundo Moniz . 	A 

filiação partidária do candidato é justificada: ele está na 

UDN "por eliminação", uma .vez - que -a-_"ED•. nãoaceitainscrições_•.. 

de elementos da Vanguarda Socialista". Além disso, há na UDN, 

1 
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o "Movimento Renovador", dirigido por C 3r10 Lãcrda. e Hjl 

n. N ieira que "se propõe a constituir novo partido após as 

e].eições" 11 . Em São Paulo, candidaturas vinculadas ao movi 

mento negro é que são divulgadas - Sofia de Campos Teixeira 

( ex-participante da UDS e do PSB,, [78] 
) 	, inscrita pela ED.. Jo 

sé Pompílio da Hora (UDN) é também indicado 11 . Ainda 	aqui, 

não parece ter sido obtida unidade mesmo no pequeno núcleo di 

rigente do jornal, Hilcar Leité Considera insuficiente.o "pro 

grama socialista" de Edmundo Muniz 180] e Pedrosa indica, para 

as eleições cariocas, além deste candidato, aqueles do Movi 

mento Renovador, de Lacerda [81] 

Face à proposta de organização do PSdoB, a Vanguarda é, 

para dizer ó mínimo, cáustica. Um "apimentado partido 	socia 

lista", "partido socialista imobiliário", "agência 	auxiliar 

do partidocomunista", são expressões extraídas de manchetes. 

"Sua ideologia é um misto de totalitarismo, talvez inconsci 

ente, e de stalinismo assimilado às pressas". Como "não 	pre 

tende hostilizar" o PCB, de acordo com os textos de seu prin 

cipal articulador (Matos Pimenta, que é corretor de imóveis, 

daí a adjetivação), o PSdoB é analisado como "criação de Pres 

te s ,, [821 

.4.6. O Pensamento Político de Mário Pedrosa antecipações e eauívo-

co s 

• 	O que de mais relevante podemos encontrar na coleção da 

Vanguarda.., é, sem dúvida, o conjunto de matérias assinadas 

por Mário Pedrosa, ou que, anônimas, põdem a ele ser atribuí 

das com quase nenhuma margem de erros Suas idéias refletiam 

uma evolução intelectual que, iniciada com a militância no. 
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PCB, passara pela adesão ao trotskismo, na Alemanha (quando 

se preparava para realizar, como enviado do PC, curso em Mos 

• cou) e pelo rompimento com esta tendência, no exílio norte- 

americano. 

Nos Estados Unidos, aproximou-se de militantes que ti 

nham vivido trajetória semelhantea sua. Recusando toda orto 

doxia, de Stálin a Lenin, buscou repensar a revolução sovié 

tica a partir de Rosa Luxemburgo, entre outras influências. 

Com o conflito mundial, acreditou que o 	"capitalismo 

deEstado" implantado com a vitória de 1917, poderja.vir 	a 

ser questionado no interior da URSS; que do campo da social-

democracia emergeria" uma forte tendência revolucionária 

que superaria o velho reformismo e' estabeleceria novas bases 

para a luta pelo socialismo. 

Nas páginas do jornal tratou de temas teóricos os mais 

diversos; algumas de suas prQduções podem ser consideradas 

bastante atuais, verdadeiras - consideradõ o campo intelectu 

ai brasileiro - antecipações de debates que hoje, mais de 

quarenta anos após, estão na ordem do dia. 

Destacaríamos "Vanguardas, Partido e S oc ialismo [ 83 ], on  

de formula sua compreensão destes conceitos. Rejeita a formu 

lação leninista - considerada "aristocrática", embasada por 

premissas que servem também aos partidos fascistas. Ela te-

ria sido "adequada à realidade russa", tendo funcionado o 

PC como "Estado-major" da revolução anti-feudal. Não poderia 

ser universalizada. Apoia-se em Rosa Luxemburgo: rejeita, 

como insuficiente, a proposta de "partido de massas" (porque 

ainda aqui não ocorria uma situação émqéà clã sse trabá1h 

dora se fizesse sujeito da transformação revolucionária) e 

1 
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aspira à construção do "Partido-Classe", espaço para onde con 

vergiriam todos os interesses e todas as lutas do proletaria 

do, sem que um grupo "dirigente" agisse como seu representan 

te. 

Seu conceito de revolução é bastante rico, amplo. Procu 

ra diferenciá-lo da idéia restrita da "tomada do poder", isto 

é, da dimensão restrita do político. O Partido-Classe 'não é 

um partido político em sentido estrito. Se é inevitável que 

"as vanguardas existam", sua tarefa hist6iica é a de se 
" dis 

solverem"na classe, não áe substitui-la; sua formação compre 

ende uma fase "propagandística", que pode, prbvando seu fra 

casso, perpetuar-se. A alternativa tinha sido o boichevismo, 

uagora soba forma degener ada stalinista", que acabara por irn 

por à classe operária uma nova dominação, que chega a irnpedí-

la de conquistar o poder efetivamente. 

Pensa, como exemplo concreto mais adequadá a seu mode 

lo, na história de Labour Party, partido que "se foi' formando 

paulatinamente à medida que iam crescendo as organizações eco 

-  ' nômicas e sociais da própria classe, nunca se alteando muito 

acima do próprionível político dos trabalhadores". Considera 

que na Inglaterra, com a chegàdado Labour Party ao poder, "o 

caminho, está àberto para o socialismo", o que,só "uma crise 

mundial" poderia impedir. 

Um texto que sistematiza o probleirta teórico que mais o 

absorveu nas páginas da Vanguarda (ainda que publicado em no 

me de uma "comissão"), o.dacompreensão da revolução russa e 

de sua evolução, é "Novós Rumos". Partindo da formulação de 

pontos mínimos programãticos, pretende dar "maior homogeneida 

de política" 'ao grupo que liderat81. Praticamente todo texto 

1 
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está voltado para o tema, anteriormente já desenvolvido numa 

longa série de artigos ("A Revolução Russa e sua evolução até 

nossos dias"). 

Para o editor, a constituição de um grupo socialista não 

poderia deixar de "ter os olho colocados na Rússia „851 
 su 

por úma reflexão densa a respeito do processo que ali fora ra 

dicado. A unidade dos militantes teria de ser fundada. numa 

determinada avaliação da sociedade soviética e de sua . histó 

ria. 

Se a revôlução de 1917 fora a "primeira tentativa cons 

ciente da revolução socialista”, seu resultado foi a substi 

tuição do proletariado por uma "burocracia dirigente", que se 

tornou uma "nova classe exploradora". O atraso econômico e a 

derrota européia da classe operária no após guerra é que ex 

plicavam tal evolução. A União Soviética não era, pois, üm Es 

tado operário - "nem sadio, nem degenerado"., mas sim capita 

- . lista - que se valia de "formas de exploração coletivas eneo-

selvagens", possíveis pela existência deum "Estado totalitá 

rio". A burocracia no poder era, ao mesmo tempo, uma burgue 

sia. O processo vivido pela URSS era parte da tendência geral 

do século, de substituição das, formas clássicas e imperiais 

do capitalismo pelo capitalismode Estado: tal era também o 

significado do fascismo, um "réformismo. contra-revolucionário" 

Mais precisamente, o capitalismo de Estado representa 

ria a culminância da evolução do Capital financeiro, "chegan 

do a um último grau de concentração e centralização, com ' a 

supressão da concorrência interna na.troca do agravamento da 

competição internacional, quando o Estado nacional passou a 

monopolizar todas as forças produtivas internas". Por vias dis 
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tintas, tanto a Rússia quanto os países ocidentais tinhamche 

gado ao mesmo destino. 

Para Pedrosa, o capitalismo de Estado poderia ser uma 

forma de transição do capitalismo para a sociedade socialis 

ta - desde que a estatização se fizesse "sob o domínio e con 

trole consciente do proletariado organizado", .0 que levaria 

ao socialismo. Sem esta condição o capitalismo de Estado 	P2 

deria ser "o início de um regime permanente de caráter tota 

litário, que inciará toda uma época histórica". Ainda aqui, 

as maiores esperanças estão depositadas na administração bri 

tânica pelo Labour Party. 

A época do capitalismo de Estado é-a época do super-

imperialismo; •a última guera reduzira a três os Estadõs irn 

perialistas - USA, URSS e Inglaterra, sendo que este último 

vivia já sua decadência. O novo choque interimperialista se 

ria protagonizado pelos Estados Unidos epelaUnião Soviética. 

"Não serã este choque, porm,nem uma guerra 	pela 
vitória da democracia, bandeira pela qual os Estados 
Unidôs irão paraa guerra, nem pelo socialismo, ban 
deira sob a qual os burocratas totalitãrios esconde 
rão seus ego{sticos interesses de classe". 

Voltava-se à situação de 1914: o dever dos socialis-

tas seria 

"denunciar tal guerra de auto-destruição, apelando 
para a solidariedade ativa dos trabalhadores de te 
do o mundo". 

Para o Brasil, a tarefa dos socialistas imbuídos 	de 

tal percepção seria a de se organizar ainda em pequenos cír 

culôs, realizar atividades de propagandaeesclarecimento.Tra 

taba-se, como era dito .no editorial "Diretivas", divulgado 

no primeiro número do jornal, de "começar tudode novo". Pe 

drosa não pensava, de imediato, em dirigir-se às grandes mas 

sas - isto seria possível só quando um grupo maior de ativis 

1 
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tas orientados por esta comDreensão da história contemporânea 

estivesse formado. 

A leitura atenta dos textos de Pedrosa mostra que teve 

dificuldades em derivar das preocupações teóricas que alimen 

tava uma prática política consequente. Cometeria, além disso, 

graves equívocos na avaliação das forças sociais e atores p011 

ticos,  presentes na conjuntura. 

Se busca fazer da classe operária, e não de uma ou quais 

quer vanguardas, o sujeito da revolução, é curioso observar 

como acaba por assumir posições que o mantém, e a seu jornal, 

afastados do intenso conflito de classes que caracterizava a 

conjuntura. Privilegiando a questão democrática, faz dos co 

munistas do PCB seus principais inimigos,não hesitando em carac 

térizar os membros da ED como "liberais cpitulacionistas" por 

que não fazem •o mesmo. E em apoiara Movimento Renovador de 

Lacerda, Adauto Lúcia Cardoso e outros: 

"O programa da democracia no Brasil no depende mais da 
• . 	 UDN, mas em grande pãrtõ de sua ala esquerda, de 	sua 

a3a desesperada... (que) começa a sentir 	necessidade 
• 	 de encontrar-se com as massas em torno de um . programa 

profundo de renovação social. E esses elementos ainda 
a imbuem (= a UDN) de um militantismo 1ibertrio, ca 
paz.de congregar pro1etrios e pequenos burgueses, sem 
temer o combate a todos os totalitarismos, a. começar 
pelo stalinismo-prestismo, e a esse governo de reacio 

• .  nrios incapazes, negocistas, que defende os plutocra 
tas, protege os integralistas, faz o jogo dos comunis 
tas, oprime as massas.. .11 [861. 

Pedrosa extraia conclusões mecânicas da análise que rea 

lizava do "conflito super-imperialista", projetando-o sobre a 

realidade política nacional. Tal interpretação foi formulada, 

na.época, por Antônio Costa Correa, que publicou crítica à 

proposta "Novos Rumos." na Vanguarda...: 

"Parece que os companheiros no foram nada objetivos. 

1 



Procuraram apenas estabelecer alguns pcntos gerais de 
orientação pelos quais se diferenciam entre as várias 
correntes de esquerda, isto é, entre aqueles que já 
possuem uma orientação e uma ideologia..." 

'... id1as já muito debatidas internacionalmente 	em 
polmicas de grupos, em torno de alguns problemas 	do 
socialismo.contemporneo... (= retiradas de um contex 
to que não o) da realidade objetiva de nosso pais e do 
mundo atual".., 

"Não é por definiç6es sobre o Estado russo que o operá 
rio brasileiro poderá orientar-se nestas qt.estes... 
em seus problemas imediatos". 

	

Propondo, ele próprio, Costa Correia, urna sumária 	ava 

liação da classe operária brasileira ("Ternos um proletariado 

bastante jovem, recém-saído dos campos, sem grandes tradições 

de lutas organizadas e sem espírito-cooperativo. Não há tradi 

ções democráticas arraigadas na massa popular, devido a cer 

tas.peculiar±dades da formação histórica denosso país"), pra 

põe que "teses sobre o Capitalismo de Estadoecaracterjsticas 

do Estado russo" sejam reduzidas -à metade ou à terça parte", 

e que se elaborassem outras: 

- 	 "pode a burguesia dar alguma coisa para o programa so 
- 	 cial e a democracia no Brasil? Qual o papel do imperia 

lismo e como lutar pela emancipação nacional? Qual o 
• 	- 	 papel da classe média e seus destinos? Como fazer a re 

forma agrária e a transformação socialista no campo? 
- Quais os intrumentos de -conquista de poder de que 	de 
vem se servir os trabalhadores para executar a trans 

• 	 fõrmação socialista? Como- evitar o recurso ao 	Estado 
- 	 totalitário para a transformação da estrutura social? 

• 	 Qual o papel dos atuais sindicatos no movimento socia 
• 	 lista.., e assim por diante" [871 

Além disso, Costa-Correia no vê porque deixar de abri 

gar no jornal colaboradores que consideravam a URSS como um 

Estado sociaiista)88] 

-. 	Como intelectual, Pedrosa estava a frente dos socialis 

- 	tas de sua época, ao assumir enfrentar uma discussão maior a 

	

:propósito da experiência soviética; não é, contudo capaz 	de 
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passar das' análises mais amplas à formulação de propostas de 

ação que garantam o que, no discurso, lhe é mais caro - a in 

dependência da classe trabalhadora, sujeito histórico insubs 

tituível. 

Buscando no movimento da classe operária a determinação 

da construção de um verdadeiro Partido-Classe, vai descobrir 

na "vanguarda" de tipo leninista (o PCB, os Partidos Comunis 

tas ortodoxos de sua época) o entrave que se opõe a esta cons 

trução. Dá foros de "contradição principal" às contradições 

entre o Partido e a Classe. O satanás burguês passa a segundo 

plano: cabe exorcisar o demônio - Partido. 

Vendo reduzido o número de seus colaboradores, e escas 

seanco sempre o de leitores; •a Vanguarda Socialista vai mudar 

de mãos. Uma tribuna de debates semelhantes, ainda que menos 

brilhante e ousada terá espaço na "Folha Socialista", como dis 

cutiremos à frente. Ao jornal de Mário Pedrosa a Hilcar Leite 

;:caberã o feito de abrigar o registro de uma efervecência in 

telectual de que nenhum. outro, na época, poderia se orgulhar. 

• 

	

	Na constituição do PSB de 1947, colocaram-se para seus 

• intelectuais angústias e impasses hoje ainda muito presentes. 

•Como conciliar a luta pela democracia'com a luta pelo 	desen 

volviemnto econômico; como conciliar a defesa de instituições 

democráticas com a conquista do poder político ao Capital; co 

mo matizar a proposta de estatização, tomando em consideração 

a questão do controle da produção pelos produtores; como con 

viver com a culpa do "ser vanguada" quando se questiona a bu 

rocratização. Como, refletindo a experiência internacional da 

luta de classes, evitar transposições mecânicas.; descobrir 

específico-nacional sem perder o todo-universal de vista. 

1 
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NOTAS - CAPÍTULO 1 

[1] SODRÊ, Nelson Werneck. História da burguesia brasilei-

ra. Rio de Janeiro, Civ. Bras., 1976. 

[21 WEFFORT, Francisco C. "Estado e massas no Brasil", in: 

Revista Civilização Brasileira 7, Rio. Civ. Bras., 

1963. 

VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1976. 

Jma variante é a tese da "via colonial" de transição ca 

pitalista, definida para JOSÉ CHASIN e assumida por RI-. 

CARDO ANTUNES (Respectivamente: O Integralismo de Plínio 

Salgado: forna de regres.sividade no capitalismo hiper-

tardio. São Paulo, Ciências Humanas, 1978 e Classe ope-

rária, sindicatos e partido no Brasil: um estudo sobre 

a consciência de classe, da Revolução de 30 até a Alian 

ça Nacional Libertadora. São Paulo, Cortez, 1982). 

ALMEIDA, Maria Hermínja Tavares. Estado e classes traba 

lhadoras -no Brasil (1930-1945). Tese de Doutoramento 

(FFLCH - USP), São Paulo, 1978, p.24. 

"As guerras e as grandes crises, do tipo de 1929,haviam 

se caracterizado por constituirem fases de redução da 

pressão imperialista em todas as áreas subordinadas.. Tal 

reduçao, e isso se verificounoBrasíl, permitiu 	maior 

desenvolvimento da economia brasileira, n.proporção do - 
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grau de avanço a que já se havia atingido. A tendência 

posterior às guerras e às crises, assim, deveria ser a 

retomada daquela pressão, agora com mais violência..." 

.... 

"Para o Brasil, o primeiro sinal dessa alteração impor-

tante está na intervenção imperialista nos acontecimen-

tos políticos de que resultou a deposição de Vargas, •em 

1945. Tal intervenão resultou da necessidade, para o im 

perialismo, de frustar a possibilidade no Brasil, de ai 

teraç6es políticas que, de pronto, traduzissem as alte-. 

raç5es econ6micas que a guerra impulsionara. Quando tu-

do •indicava que o encaminhamento do problema interno da 

nova estrutura do Estado se processaria num clima de am 

• 	pla liberdade, e que as correntes de opinião së defini- 

riam para isso, numa Constituinte, permitindo a transi- 

• 	ção do regime anterior ao novo nas melhores condiç6es e 

• 	sem sobressaltos, a interferência do imperialismo e de 

seus aliados internos, que almejavam o retorno à situa-

ção anterior, perturbou o quadro, frustrando as possibi-

lidades geradas durante a vigricia da guerra mundial 

que liquidara o nazismo e o fascismo. 

O clima democrático que o país conheceu, ao preparar-se 

• para nova etapa, foi assim interrompido bruscamente,por 

um golpe militar". SODR, Nélson Werneck, op. cit., pp. 

309/311. 

• [61 "Definiam-se assim duas alternativas institucionais: a 

liberal-democracia e, o fruto da inesgotável imaginação 

criadora dos homens de Estado brasileiros, um arcabouço 

11 



corporativo sancionado por um corpo eleitoral "classjs- 

A solução governamental tinha destinatários definidos: 

empresários e trabalhadores urbanos, já razoavelmente 

organizados em sindicatos Ela casava-se com todo o res 

to da política econômica e social que vinha se delinean 

do e com crescente coerncja. 

Já a alternativa liberal -democrática teve como suposto 

forças políticas e setores sociais heterogêneos que se 

foram ampliando com o passar do tempo, a-medida em que 

a situação econômica e política governamental expandia 

o círculo dos descontentes. O fato de que estudantes e 

intelectuais se tornassem responsávéis pelas manifesta-

ções mais estridentes, entre 1943 e 1945, não deve le-

var a Conclusão equivocada de que a eles coube o papel 

central na liquidação do regime, ou de que foram eÏes, 

enquanto porta-vozes das camadas médias, os únicos in-

teressados na ... "Mas seu 

• moVimento só teve continuidade porque forças sociais 

mais decisivas jogaram-se na mesma direção. E o Manifes 

to dos Mineiros já foi disso um sintoma. 

Não tenho dúvidas que as frações da burguesia cafeeira 

desde logo engrossaram as fileiras da oposição liberal. 

• É fato notór:jo a ação oposicionista da SocÍedade Rural 

Brasileira, sediada em São Paulo. De fato, naquela con-

juntura específica a ordem liberal-democráticaafigura. 

va-se-lhes como a rnas adequada para por termo ao inter 

vencionjsmo estatal desenfreado e para disputar sem os 
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entraves da ditadura, atenção maior 'a seus interésses 

concretos" ( .......) ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares, 

22° cit., pp. 150/151. 

Mais a frente, concluindo: 

"Um estado burguês, em càndições muito especiais pode a 

vançar a frente das frações burguesas. Mas nunca con-

tra elas, e, ainda por cima, apoiado no movimentd sindi 

cal e popular" (Idem, idem, pp. 153/154). 

.VIANNA, Luiz Werneck. 22. cit., pp. 245/246 e 253. 

• "Teríamos, então, unta formação social específica cuja 

ambiência conjuntural seria dada a partir de tensões que 

a cortavam em várias dimensões entre o capital, e o tra- 

•  balho, a "nação versus o latifúndio" - èuja natureza,re 

petimos, não pretendemos demonstrar, bastando reconhe-

cer sua presença como idéia-força entre os dirigentes 

políticos do Estado, técnicos, intelectuais e. na esquer 

da operária - e a democracia versus o fascismo. Esta,' 

cuja matriz se radicava no sistema capitalista mundial, 

por sua vez, expressava as contradições interimperialis 

tas, constituindo-se também na forma mais exasperada - 

pela natureza mesma do fenômeno fascista - da contradi-

ção entre o c'ápit7ã1 e o trabalho a nível mundial. Por 

isso, consistia na dominante em toda e qualquer forma-

ção social, subordinada as demais à sua resolução" (p. 

252).  

E mais a frente: "No quadro da época a democracia era o 

único caminho possível tanto para Vargas como para a ' 

UDN: qualquer que fossem as diferenças existentes 'entre 



82 

eles, o fato que em 1945 ambos caminhavam para a demo 

cracia e entre outras raz6es, porque não tinham na épo-

ca outro lugar para ir. WEFFORT, Francisco C.. Partidos, 

sindicatos e d ?mocracia. Algumas guestes para a hist6-

ria do período 1945-1964. Xerox, s/o/i, p. 20 e 22. 

ALEM, Silvio Frank, Os trabalhadores e a "Redemocrati-

zação". Dissertação de Mestrado (IFCH/UNICAMP), Cam 

pinas, mimeo, 1981, pp. 1/46. 

VIANNA, Luiz Werneck. op. cit., p. 250. 

SPINDEL, Arnaldo. O Partido Comunista na gênese do popu 

lismo. São Paulo, Símbolo, 1980. 

ALEM, Silvio Frank,oD. cit., pp. 47/59.. 

±dem, idem 1  pp. 103/165. 

CLAUDIN, Fernando. La crisis dei movimiento comunista, 

tomo 1, Ruedo Ibérico, 1970, p.  146. 

Idem, idem, p. 148. 

Idem, idem, pp. 242/24. 

"La Correspondéncé Internationale", 17.12.1938. Citádo 

por CARONE, Edgard. Estado Novo. p.  225. 

[18].CLAUDIN, Fernando. op. cit., p. 249. 

 Idem, idem, pp. 13/14. 

 Idem, idem, p. 23. 
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Uma síntese da questão, escrita ao calor da hora, á a 

de LO VALIANI, in: Histoire du socialisme au XX eme 

Sicle. Paris, Nagel, 1948, cap. 14 e 15. Posterior 	e 

sumário á o trabalho de JACQUES DROZ. 	Le Socialisme 

Dámocratique (1946-1960). Paris, Armand Colim, 1966. 

DROZ, Jacques. op. cit., p. 279. 

1231 COSTA, Dante. O Socialismo. Rio, Org. Simões, 1954, pp. 

[24] CARONE, Edgard. O Estado Novo... p. 187. 

[251 Programas e manifestos da UDS, PSB e.ED estão publicados 

in:CARONE, Edgard. Tercéira República. pp. 432/451. So 

bre oPSR ea "dissidância" ver ALEM, Silvio Frank. "O 

PCB e as. outras esquerdas - da anistia de 1945 à posse 

de Dutra" in: Escrita-Ensaio nQ 10. São Paulo, Escrita, 

1982, pp. 158/161. 

[27].CARONE, Edgard. Terceira..., 

rias políticas de um crítico 

Emílio Salies Gomes a Edgard 

•Paulo, 11/09/1987, Folhetim, 

p.433. Ver também: 

"Depoimento de 

Carone", in: Folha de 

pp. B-3/B--5. 

"Mem6 

Paulo 

São 

[281 Antônio Cándido de Meio e Souza, Antônio Costa Correa, 

Benedito Barbosa, Ceiso Gaivão, Carlos Engel, Eliza Ro 

mero, Germinal Feijó, Israel dias Novais, Jacinto Carva 

lho Leal, Luiz Lobato, Paulo Emílio Saies Gomes, Paulo 

Zingg, Renato Sampaio Coálho, Rõmulo Fonseca. 
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Francisco Giraldes Filho, Marcelino Serrano, Jacob Me-

deiros Miranda, Gastão Massari e Luiz Neves. 

O "secretariado" da U.S.P. era composto por Silvio Pai 

va, Edmundo Muniz, Orlando M. Vieira, José Salvador 	e 

Armando Niceli. Referências ao grupo apareceram na Van 

guarda Socialista de 28/9 e 30/11/1945. Hilcar Leite,em 

depoimënto ao CEPEDOC, afirma que a formação da União 

Socialista Popular visava "reagrupar gente de todos os 

calibres - os antigos militares trotskistas, stalinis-

tas, muita gente sem partido", inclusive 	"trotskistas 

de oposição, corno na Europa eEstados Unidos". (LEITE, 

Hilcar Ferreira. Depoimento. CEPEDOC. Rio, dat,, 1986) ,o 

depoimento foi prestado entre janeiro •e fevereiro de 

1984. 

Osório Borba, Domingos Veliasco, João Mangabeira, Maurí 

cio de Lacerda, Evandro Linse Silva,.Hermes Lima, Ju-

randir Pires Ferreira, entre outros. Ver: BENEVIDES, Ma 

ria Vict6ria de Mesquita. A UDN e o Udenismo, p.31. 

Corrèio da Manhã, 12.06.1945. 

São signatários do "Manifesto": 

João Mangabeira, Hercolino Cascardo, Domingos Veliasco, 

• •  Alceu Marinho Rego, Edgard Castro Rebelio, Hermes Li-

ma, Felipe Moreira Lima, Elyeser Mag.alhães, Elpidio Pes 

sanha, Walter Peixoto, Rubem Braga, José Honório Rodri-

gues, Homero Pires, 'João Pedreira Filho, Celso Figueire 

do, Osório Borba, JuracyMagalhães, Arnon de Meilo, A. 

Chagas Freitas, José Silveira, Mário Monteiro, José Luis 
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de Araújo, Guilherme Figueiredo, Fabio de Oliveira, Evan 

dro Lins e Silva, Jurandir Pires Ferreira, Paulo Emílio 

Saies Gomes, Francisco Martins de Almeida, Amarildo Viei 

ra Cortez, Emil Farhat, Alberto Paduade Araújo, Luiz 

Lins de Barros, Antero de Almeida, José Lins do Rego, Ja 

der de Carvalho, Antonio José Shueller, Juvencio Campos, 

Silvio Maia Ferreira, Rui Barbosa de Melio, Raimundo Ma 

galhães Jr., Vitor E. Santo, Carlos Amorety Osório, Car 

los Castilho Cabral, Carlos Pontes, Sérgio Buarque de Ho 

landa, José da Costa Paranhos, Pergentino Alves, Wagner 

Estelita Campos, Helib Pires Ferreira, Godofredo Mo 

retzolm (ESQUERDA DEMOCRÁTICA. Panfle.to, s.o.i.). 

[33-1] Vanguarda Socialista, 31/8/945 

- [34] A relação de participantes, as teses aprovadas, etc., es 

tão em MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Bra 

• 	sueira (1933-1974) . São Paulo, Ática, 1977, pp.138/141. 

Ver p. ex: MANGABEIRA, João. "Oração aos 	bacharelandos 

da Faculdade de Direito da Bahia" in: BARBOSA, Francisco 

de Assis e LEITE NETO, Leonardo (org.) Idéias Políticas 

de João Mangabeira, 3Q Vol. Brasília/Rio, Senado Federal 

- Fundação Casa de Rui Barbosa, 1980, pp.15138. 

Sobre a recõnstrução, táticas e atuação do PCB na conjun 

tura da guerra, ver ALEM, Silvio Frank. "Os trabalhado-

pp. 59/83. 

Sobretudo em São Paulo, nas publicaç6es Diretrizes, Ilus 

tração e Renovação. 

1 
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[ .38] Ver ALEM, Silvio Frank. "Os trabalhadores...", pp187/ 

190. 	 . 

Versos de Afonso Pena Jr., a. propósito da política 	de 

apoio a Vargas assumida por Prestes ao sair da prisão 

Citado por BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A UDN 

o Udenismo. .., p. 40, apud LIMA, Alceu Amoroso. Discur-

sos Acadâmicos, Vol. XIII, 1948-1955, p. 84. 

BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. op. cit., p. 32. 

Folha da Manhã, 06.04.1946. 

Vanguarda Socialista, 12.04 e 19.04.1946. 

Folha da Manhã, 11 e 12.04.1946; Vanguarda Socialista 

19 e 26.04.1946. 

Folha da Manhã, 17.04.1946. 	 . 

Folha da Manhã, 12.04.1946; MANGABEIRA, João. "Democra 

cia. Capitalismo e Socialismo" in: BARBOSA, 	Francisco 

deAssis e outro, op. cit., pp.51/69. 

Folha da Manhã, 07.04.1946. 

Vanguarda Socialista, 17.05.1946. 

Estado de São Paulo, 05.02.1947. 

Estado de São Paulo, 08.03.1947. 

Estado, de São Paulo, 12.03.1947. 

Em São Paulo foram candidatos à Constituinte estadual: 

1 
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Abguar Bastos Damasceno, Adrião Bernardes, Agostinho 

Galio, Alípio Correia Neto, Alvaro Gomes dos Reis, Ami 

leto Di Giulio, Arthur Atayde, Ary Cargoso, Banjamim Re 

gimento, Cid de Almeida Franco, Domingos Taveira, Eduàr 

do de Oliveira Piraj, Eurídes de Oliveira, Francisco 

Geraldes Filho, Francisco Lucrecio, Francisco Pessoa Ca 

valcanti, Gerson Sahd, Holda Botto Malanconi, João Cae-

tano Alvares Jr., João Pedro Motta, João Penteado Erski 

ne Stevenson, Joaquim Flávio de Moraes, Jorge Mesquita 

•  Mendonça, José Benedito Silveira Peixoto, José Gonçal-

ves Machado, José Maurício Vareila, Marcos Lineenberg, 

Maurício Simão, Miguei Costa Jr., Milton Pinto Coelho, 

Nabor da Graça Leite, Paulo Ananias de Carvalho Jr. ,Pau 

• 	 lo Francisco de A. e Souza, Paulo •Pernasetti, 	Paulo 

• 	Zingg, Reinaldo R. Saldanha da Gama, Romeu do Amaral Ca 

margo, Sebastião Francisco, Sebastião Martins 	Vieira 

Lins, Sérgio Milet, Sofia de Campos Teixeira,Telesphoro 

de Souza Lobo, Ubirajara Dolacio Mendes, Waidemar Car-

neiro Leão. 

O "Manifesto" foi publicado no Jornal de Debates de 31. 

01.1947 e transcrito no Estado de São Paulo de 	08.02. 

1947. O texto aparece em CARONE, Edgard. Movimento Ope 

rário no Brasil, Vol. II. São Paulo, Difel, 1981, 	pp. 

112/115. 

Jornal de Debates, 31.01.1947. 

Jornal de Debates, 21.02.1947. 

1551 Jornal de Debates, 25.04.1947. 
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Vanguarda Socialista, 18.04.1947. 

ALEM, Silvio Frank. Os trabalhadores ..., pp. 228/243. 

Tribuna Popular, 19.01.1947. A defesa do atingido está 

na Folha da Manhã, de 13.02.1947. 

Folha de Manhã, 18.04.1947. 

Mário Pedrosa e a Vanguarda Socialista recomendariam no 

Rio de Janeiro a candidatura de Edmundo Muniz, inscrito 

pela UDN. Indicam também aos eleitores Carlos Lacerda, 

Adauto Lúcia Cardoso e Álvaro Borghett'i, daquele Parti 

do.. (Vanquarda Socialista, 27.12.1946). 

"Ao Povo Brasileiro- aos trabalhadores das cidades 	e 

'dos campos -, à mocidade das fábricas e das escolas", in: 

CARONE, Edgard. A Terceira. 
., pp. 4.33/443. 

Diário de São Paulo, 27.05.1945. 

CARONE, Edgard.: A Terceira..., pp.433/449. 

Sobre o "Projeto Mangabeira" de' legislação sindical,ver 

capítulo II  

"Porque se fundou o Partido Socialista do Brasil". '  Jor 

nal de Debates, 21.02.1947. 

"Como passar do capitalismo ao socialismo". Jornal 	de 

Debates, 28.02.1947.  

Vanguarda Socialista, 06.1.1946, 03.10.1947; Folha So 

cialista, 10.06.1948 
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Vanguarda Socialista 04.10.1946, 01.11.1946. 

Vanguarda Socialista, 20.10.1946. 

[70) "A primeira fase da Vanguarda Socialista, de mero órgão 

livre de discussão, já pasou. O nosso jornal terá 	de 

ter uma orientação .ideo1óica e política própria, 	pela 

qual se caracteriza como um grupo socialistadefinido...'.' 

Vanguarda Socialista, 20.09.1946. 

"Posição Política". Vangtiarda Socialista, 31.08.1945. 

Vanguarda Socialista, 23 e 30.11.1945. 

Vanguarda Socialista, 28.12.1945. 

Vanguarda Socialista, 29.03.1945. 

Vanguarda Socialista, 30.08.1945. 

[76) As excessões continuam a existir. POuco anterior é a ma 

tria de um certo 'Mi1itante Ignoto" que afirma que en 

tre a V.S. e a,E.D. "tudo nos une a nada nos separa", e 

propóe a adesão do jornal ao Partido (Vanguarda Socialis 

ta, 16.08.1946). 

Vanguarda Socialista, 20.12.1946. 

Vanguarda Socialista, 27.12.1946. 

Vanguarda Socialista, 28.12.1946. 

Vanguarda Socialista, 27.12.1946. 

Vanguarda Socialista, 22.11.1946. 

[82]. Vanguarda Socialista, 07.02, 14.02, 07.03 e 21.03.1947. 
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Vanguarda Socialista, 09.08.1946. A propósito ver também 

outras matérias: "O boichevismo e o partido único" (19. 

07.1946) : "A missão do Partido Único" (26.07.46) 

Vanguarda Socialista, 20.09.1946. 

Na resposta a Antonio Costa Correia, qüe o critica: "Em 

defesa de Novos Rumos". Vanguarda Socialista, 15.11.1946. 

[861 "Desesperadamente Socialista" - Vanguarda Socialista, 22. 

11.1946. Ver também: "Movimento Renovador", Vanguarda 

Socialista, 27.12.1946. 

Vanguarda Socialista, 11.10.1946. 	- 

Vanguarda Soõialista, 15.11.1946. Mário Pedrosa, conside 

ra seu crítico um "pragmático" e "Oportunista". 
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CAPÍTULO II 

O PSB NO GOVERNO E NA SUCESSÂO DE DUTRA 

1....A  GUERRA FRIA E O GOVERNO DUTRA 

No momento em que a Esquerda Democrática alterava seu 

nome para Partido Socialista Brasileiro, caminhava-se para a 

rápida superacão das indefinições da conjuntura do pós-guer-

ra imediato. O chamado "espírito da Yalta" desaparecera - a 

perspectiva de que as contradições entre a URSS e o mundo ca 

pitalista seriam menos agudizados após o conflito e a derro-

ta do Eixo tinham se mostrado ilusórias. A Guerra Fria já 

era uma realidade. Na Amárica Latina o capital norte-arneri-

cano perseguiria, com sucesso, o.aprofundamente da dominação 

que reforçara durante os ános da guerra. 

A classe dominante brasileira não divergia, •no funda-

mental, ,a propósito da inserção brasileira no mundo do pós-

guerra. Seus interesses básicos coincidiam com os da polti 

ca externa norte-americana. A ação do Itamaraty seria de com 

pleta subserviência; a "Conferência-Interamericana para a Ma 

nutenção da Paz e Segurança do Continente", que resultou no 

Tratadolnteramericano de Assistncia Recíproca; a criação 

• da "Comissão Mista Brasil-Estados Unidos" espelham a orienta 

ção ideológica de Dutra, o militar Preidente eleito pelo PSD. 

Era esta a face política da integração econômica aceita pelo 

• dirigente, em consonância com a classe que representavaíhl 

No campo da política interna, tratava-se de recons- 

'truir a unidade burguesa que estivera ameaçada, na fase fi- 
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nal do Estado Novo, pél,a falência do modelo institucional. 

Tratava-se de consolidar a nova forma que assumia o pacto in 

ter-burguês de dominação: expresso na Constituição de 46, de 

via se completar pelo exercício de uma política econômica e 

de uma política administrativa dos negócios do Estado. 

Para chegar a tanto foi decisiva a exclusão dos comunis-

tas da cena legal e a concretização do chamado Itacordo interparti 

dário", objetivo já perseguido quando da formação do primeiro mi 

nistério organizado por Dutrat2}o executivo praticamente não con 

viveu durante o quadriênio com qualquer oposição parlamentar. 

A política econômica do governo compreendeu dois mo-

mentos distintos balizados peló esgotamento, em 1947, das di 

visas que o país acumulara durante a guerra. Naquele ano, o 

grande déficit da balança de pagamentos inviabilizou a per-

s.istência da abertura •do mercado brasileiro parã as indiscri 

minadas importações até aí- favorecidas' 1 . O controle do cârn-

bio, adotado como estratégia para combater o déficit comerci 

ai, acabou por favorecer o crescimento da produção industri-

ai do país - beneficiando a burguesia industrial. Conjuntti-

ralmente também a burguesia agro-exportadora encontrou moti 

vos para satisfação: vencidos os acordos de Washington, os 

preços do café quadruplicaram entre os anos de 1944 e 1950 

0 governo da "redemocratizaço" herdou do Estado Novo 

um processo inflacionário que' viu acelerado. A depreciação 

dos salários reais, derivada da alta do custo de vidã, era 

potencializada pela escassez de produtos básicos que gerava 

o câmbio negro e tornava difíceis, também as condições de vi 

da dos assalariados urbanos não-operários. Em 1945 o salário 

médio da indústria de transformação caíra de índice 100 (de 

1 
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1939), para o índice 83 - ou, por outra avaliação, do índice 

100 (de 1940) para o índice 80151.  As lutas operárias que se 

iniciam no segundo semestre de 1944 e assumem a característi 

ca de uma primeira e segunda onda de greves, respectivamente 

em 1945 e 1946/47, resultaram numa recuperação parcial das 

perdas salariais acumuladas durante a guerra, levando a um 

"aumento real do preço da força de trabalho61. 

Às questões de ordem ideológica e de política interna 

cional somava-se, assim, o interesse burguas na reversão 

dos ganhos econômicos obtidos pelo movimento operário. À jus 

tificativa do combate à inflação somava-se a• contingência do 

esgotamento das reservas cambiais e o déficit comercial. 

Já em plena Guerra Fria, fechado o PCB e cassados os 

mandatos de seus parlamentares, proibida a recém-criada Con 

federação Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), decreta-

da a intervenção em dezenas de sindicatos, o surto inflacioná 

rio "foi rapidamente detido, a partir de 1948, mediante aado 

ção de uma série de medidas no ano anterior" - o que se fez 

"sem qualquer recessão econômica". 

"O governo pode conseguir, pela repressão ao movimen-

to operário, um semi-congelamento de salários", quebrado ape 

nas pela concessão do descanso semanal remunerado, em1949t 1 . 

O analista que utilizamos compara a vitória de Dutra 

contra a inflação como um "ensaio geraL" do que seria consi-

derado, duas décadas após, o "milagre brasileiro". Com efei 

to, se os trabalhadores tiveram refreadas as conquistas obti 

das no pós-guerra imediato, os industriais não puderam se 

•queixar de perdas na lucratividade de suas empresas 181• 

0 governo Dutra realizou os principais objetivos es- 
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tratgicos a que se propôs. Não obteve, contudo, a eleição 

de um sucessor de sua escolha. Afora isso, a proposta de 

reformular o quadro partidário, objeto de sucessivos pronun-

ciamentos presidenciais, não se concretizou - mais ainda, a 

candidatura e o sucesso eleitoral de Vargas se dariam acima 

da definição formal dos Partidos 191 

2. AS ESQUERDAS DO MUNDO DA GUERRA: FRIÀ 

A criação do Kominform, em setembro de 1947, foi a ex 

pressão maior da mudança de orientação que Stálin teve de as 

sumir, em face da superacão da política concíliatôriaqueman 

tivera em relação ao mundo capitalista, desde a invasão ale 

mã à URSS. Em junho o Plano Marshall tinha.sido anunciado; 

nos meses anteriores, os ministros comunistas tinham sido ex 

cluídos dos governos da Europa Ocidental. 

O organismo que serviu de, sucedâneo à Internacional., 

dissolvida em 1943, viria dar execução à uma nova tática: 

"Stálin se prop6e a, utilizandõ a forma 'durat, o-
brigar Washington a reconhecer a divisão do mundo 
em zonas de influãncia, no quadro de um comproinis 
so mundial que assegurasse a direção bipartida do 
mundo" - o que incluia, ainda, concesses: o de-
sest{mulo .ã revolução em áreas consideradas não 
vitais para a segurança scsvitica Elo]. 

Em todo omundo os Partidos Comunistas realizaram au 

tocríticas •e redefiniram suas linhas políticas. 	Colocados 

na defensiva pela recuperação das econorbias capitalistas 	e. 

submetidos novamente à repressão em continentes inteiros, a- 

margaram declínio acentuado em seu número de militantes 

Paralelamente dois fatosrelevantes marcariam o movimento co 

munista internacional. O primeiro deles foi a condenação de 

Tito (junho 'de 1948), pelo Kominforrn, com o consequente isola 
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somava-se agora a doença "titoista" nos index dos PC's dé to 

do planeta - o que, se se constituía numa demonstração da for 

ça hegemônica stalinista, ao mesmo tempo servia para demons-

tra que o monolitismo doutrinário e político do movimento co 

munista internacional era susceptível de fissuras 112)• se 

gundo acontecimento foi a vitória da revolução na China, dan 

do lugar ao nascimento da República Popular, em outubro de 

1949. 

Com a vitória de Mao Tse Tung, os 475 milhões de chi-

neses foram subtraídos à exploração ocidenta1. Afirmava-se a 

viabilidade de uma "revolução agrária e anti-imperialista" 

Em novembro de 49 a Federação Mundial de.Sindicatos se reü 

niu em Pekin. O representante chinês, na ocasião, afirmou: 

"A via seguida pelo povo chins para vencer o impe 
rialismo e seus lacaios, para fundar a Repiíblica 
Popular Chinesa, e a via que deve ser seguida pe-, 
los povos dos paises ëoloniais e semi-coloniais em 
suas lutas pela independncia nacional epelade-. 
inocracia popular" [131.• 

.0 isolamento a quea República Popular foi submetida 

pelos Estados Unidos e a dependência que teve de aceitar fren 

te a URSS, até a morte de Stálin, limitaram o alcance que a 

reflexão sobre a experiência revolucionária lá vivida possi-

bilitava ao movimento comunista internacional. 

De imediato não se estabelecëu uni "titoismo" asiático. 

O desdobramento, na Coreia, da revolução vitoriosa, alimen-

tou o auge da Guerra Fria, pouco adiante. 

Em agosto de 1948. tinha se realizado o"Congresso Mun 

dial dos Intelectuais pela Paz na Polônia. A partir daí a 

"luta pela Paz" tornou-se a prinèipal bandeira dos comunis- 

11 
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tas - levando à organização de sucessivos congressos interna 

cionais em prol da palavra de ordem. Tratava-se, analisa 

CLAUDIN, de 

"explorar a fundo as contradiç6es entre a expansão 
americana e as burguesias nacionais europias ou 
de outras latitudes; agrupar, como dizia Zhdanov, 
todas as forças dispostas a defender a causa da 
honra e da indeperidncja nacional e mobilizar tu-
do o que era mobilizável para chamar à razo os 
chefes americanos e os obrigar e retomar a caminho 
de Yalta" [14]. 

Na reunião do Kominform de novembro de 1949, 

"a luta pela paz, face a ameaça de uma agresso di 
reta do imperialismo contra a URSS foi definida 
como a tarefa central do movimento comunista, ta 
refa à qual deveriam ser subordinadas todas as de 
mais" [15J 

O essencial, na orientação passada ao rn.c.i., vinha a 

ser a conservação da paz entre os Estados Unidos e a URSS: a 

"emulação econômica" entre os sistemas econômicos dos dois 

países. acabaria por dar a vit,ória ao segundo. 

No campo dos partidos social-democratas, às divergn-

cias tenderam a se resolver pela vitória dás tendências mais 

• à direita. 

• 	O governo Dutra coincidiu com a maior parte do gover- 

no trabalhista na Inglaterra. 

Explicitada a doutrina Trumann e o "Plano Marshall", 

o ânimo reformador das organizações socialistas rapidamente 

se embotou. As definições deveriam se dar em face do jogo 

de forças entre a URSS e os Estados Unidos - e a contradição 

socialismo versus capitalismo cedia lugar à caracterização 

de um conflito democracia versus totalitarismo. Gerar a re- 

Construção nacional sob o capitalismo e, -não, supe-rá-lo,-ta-1 -------  

a questão que os socialistas se proporiama enfrentar. 

1 
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Os limites do reformismo dos trabalhistas ingleses 

surgiam claros quando se colocava a questão colonial e toda 

política externa. O ministro britãnico das relações exterio 

res ãfirmou, ao comentar a adesão de seu país à OTAN: tal 

ato significava 

a resolute 	acceptance 	of American 
Learderstrip" [16] 

Sacralizava-se o compromisso aceito em troca da ajuda 

econômica norte-americana. 

Na França, face aos movimentos de libertação nacional 

desencadeados nas colônias do sudeste asiático, a SF10 endos 

sou a repressão desencadeada. 

Na Alemanha, palco privilegiado da guerra fria, a So-

cial Democracia logo pôs fim àretórica-esquerdista [17]• 

Na Itália o debate interno dos socialistas resultou em 

consequências organizativas. A cisãõ dé seu Partido, em 

1947, teve, como divisor de águas a questão do inimigo a com-

bater: o capitalismo ou a autocracia? Os liderados de Saragat 

pretendiam a 'tdefesa da democraciatt, em aliança com os Esta-

dos Unidos. Os seguidoies de Nenni mantiveraina aliança elei 

toral com o PCI, obtendo resultados eleitorais mais signifi-

cativos que os liderados pelo primeiro, em.1948h18]. 

No imediato pós-guerra os socialistas participaram de 

numerõsos governos (Ing1aterra, França, Bélgica, Holanda, Ãus 

tria, Suíça, Itália, Noruega, Suécia, Dinamarca, Austrália, 

Nova Zelândia), geralmente em fórmulas de ttcoalisãolt. Nos 

anos 50 perderam esta posição, ao mesmo tempo em que rompiam 

os últimos laços que ainda os ligavam à herança teórica de 

Marx [19] 

' 
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3. O PCB: DA AUTOCRÍTICA AO ESQUERDISMO 

Um dos períodos menos estudados da história do PCB .é 

aquele imediatamente posteriõr à supressão de sua existência 

legal, e que coincide com os anos finais do governo Dutra. O 

silêncio ou referências rápidas caracterizam a produção his-

toriográfica existente a propósito desta época; o mesmo ocor 

re com as autobiografias de militantes [20] 

As fontes impressas são, contudo, abundantes: o PCB 

manteve em funcionamento sua imprensa, e as mudanças de li-

nha política, ao menos, estão nela registradas. A coleção 

da revista Problemas é documentação rica e esclarecedora 

quanto a isso, apenas para citar um exemplo [21]• 

Em trabalho anterior (dissertação de Mestrado, cita-

da), pudemos afirmar opéqueno papel que uma análise da con-

juntura e das contradições •vividas pela sociedade e pelo Es-

•tado brasileiros tiveram na definição das estratégias assumi 

das pelo Partido nos períodos de guerra e do pós-guerra ime-

diatos. Uma referenciação endógena não deve, igualmente,ser 

buscada no período que nos interessa aqui: o que se observa 

é o alinhamento às. mudanças -; tátiCas defifiidas pelo 

Kominform, - 	 - 

Momento privilegiado a ser observádo é aquele que an-

tecede ao programado IV. Congresso do PCB, marcado para maio 

de 1947 e não realizado, face a cassação. do registro partida 

rio. A conjuntura internacional não era, ainda, avaliada de 

modo radicalmente distinto daquele què fora oficializado em 

1945. A ameaça, afinal concretizada, de fechamento do Parti 

do, não aparece nos textos como uma possibilidade iminente. 

Ocorrendo o pior, lança-se a inóua palavra de ordem que pe- 
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d'e a "Renúncia de Dutra". Aação do presidente era ainda vis 

ta como discrepante num mundo onde o imperialismo tivera se-

us "dentes quebrados" [221• 

A grande "viragem" na linha política dos comunistas 

brasileiros só vai ocorrer em janeiro de 1948, 'quando já es-

tavam cassados os mandatos de seus parlamentares. Uma auto-

crítica desqualifica, agora, as, análises anteriores: o Parti 

do reconhecia não ter sabido 

"assinalar em tempo as grandes modificaç6es que se 
vinham dando no cenrio mundial desde o fim da 
guerra, insistindo na possibilidades de paz atra-
vs do acordo dos trs grandes, sem ver a diviso 
do mundo em dois campos e a consequente necessida 
de de lutar pela paz através da resistncia das 
forças democráticas ao avanço e aos golpes das for 
ças da reação lideradas pelo imperialismo norte- 
americano"123) 	 ' 

Teria ocorrido um "perigoso e desastroso embotamento 

do sentido autocrítico" do 'Partido [24) , que fez com que se 

mantivesse a tática da União Nacional apesar. do golpe que 

depós Vargas, das ações da classe dominante no sentido de a-

céitar uma "progressiva submissão ao imperialismo norte-ame 

ricano". Tal "embotamento" persistira "mesmo após a publica 

ção das memoráveis Resoluções da Confer&ncia de Varsóvia". 

A revolução voltava ao discurso do PCB: seu objetivo 

estratégico era a realização da "revolução agrária e anti im 

perialista", que só seria obtida pela "criação de um amplo 

e sólido bloco das forças democráticas e populares", para o 

que haveriam, no país, : 

"condiçes objetivas"... "cada vez mais favor-
veis": "... no st5 se agrava a cada dia a situa-
ço eéon6mica das massas, como cres(ciam) as con 
tradiç6es no seio das classes dominantes, acentua 
(ando)-se a contradição anglo-americana no pais; 
(=eram) além disso, cada dia mais evidentes afra 
queza e o desespero dó governo Dutra e dos elemen 
tosreacionrios em que se apoiava" [25]. 

1 
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Em termos práticos, a"viragem" preconizada no Mani-

festo assinado por Prestes significava a tentativa de organi 

zar "um amplo movimento de oposição ao governo", a partir de 

lutas sindicais. Preconizava-se ainda a ação no âmbito dos 

sindicatos oficiais - mas, no caso de ser isso impossível,de. 

via-se atuar "por meio de novas organizações profissionais 

nos próprios locais de trabalho", merecendo "especial desta-

que a organização de trabalhadores rurais - camponeses, siti 

antes, colonos, meeiros, arrendatários... 

Se a estratégia devia mudar, igualmente modificada de 

veria ser a tática: "todas as formas de luta 1e massas são 

boas, justas e necessárias. Em vez de telegramas, abaixo-as 

sinados e memoriais, precisamos apelar para formas de luta 

mais altas, para as ações e demonstrações de massa, greves 

de protesto, etc". Tratava-se de abandonar "ilusões com o 

parlamentarismo burguês" [261 •  . O  

	

Recheado por citações de Stálin., o texto 	receberia, 

ns muitos comentários que provocou na imprensa partidária,o 

qualificativo de "magistral". E seria reafirmado, em maio de 

1949,. quando, clandestinamente., reuniu-se o Comitê Nacional. 

Jáem pleno descenso das lutas populares,os Informes aprova 

dos explicitam a radicalidade da nova linha política: deviam 

ser usados 

"todos os meios e processos'de luta, sem esquecer 
nem desprezar nenhum... "[27] 	. 

Em agosto de 1950, um novo Manifesto é divulgado. Ne 

le se propugna a criação de uma "Frente Democrática de Liber 

tação Nacional" (FDLN), éoncomitante à formação de um "Exér 

cito Popular de Libertação Nacional". Sem meias palavras,, a 

o 

1 
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luta armada entrava na ordem do dia, instrumento necessário 

à vitória da revolução agrária e anti-imperialista [281 

A análise das autocríticas a que o PCB se submete,. 

nos momentos referidos, mostra que persistiam as interpreta-

ções que situavam a conjuntura interna brasileira como deri-

vação quase que exclusiva do conflito entre os dois blocos 

hegemônicos. Consultando-se a imprensa comunista da época, 

não se encontram lá análises que mostrem a variação desta 

conjuntura, merca dos ajustes que o Estado e a burguesia vão 

realizando, ao longo do Governo Dutra, na política económica 

do país 1291•  Os textos trazem, contudo, novidades no que diz 

respeito a diagnósticos precedentes a propósito da estrutura 

social brasileira. 

Mantendo as definições que faziam o país dotado 	de 

uma economia "semi-feudal", sendo o latifúndio o principal 

sustentáculo interno do impeiialismo, os textos de 1949 pen-

sarna burguesia brasileira como classe contra-revolucioná-

ria: 

... jamais lutou contra o feudalismo, trata de 
adapt-10 aos seus interesses, conservando-o e a 
ele se aliando para a luta contra as massas traba 
lhadoras. Ë... retr6grada, covarde e pusilnime, 
e, no por acaso, muito se assemelha a burguesia 
alemã dos meados do scu10 XIX, igualmente forma-
da à sombra dos restos feudais e da conservação 
do junker prussiano 11 [30]. 

A revolução a ser buscada não era, como sabemos, a re 

volução socialista - agrária, democrática, anti-imperialista, 

falava-se de uma revolução burguesa. 

Só seria factível se dirigida pelo proletariado, que 

comandaria o "bloco nacional-revolucionário" onde estariam 

contidos 

"os elementos- anti-imperialistas que sempre -ainda 
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existem na burguesia nacional, especialmente nas 
camadas mdias e progressistas" 1311. 

Seguramente que a proposta de construção da FDLN, em 

1950, recebe a marcante influência do recente sucesso revolu 

cionário chinês. Desde 1948 que a revista Problemas dedi- 

ca largos espaços.ã questão da revolução na Âsia. Publica 

traduções de textos que fazem reflexões sobre as lutas de li 

bertação lá em curso; em número de 1949 há artigo que vai 

buscar, em análises assinadas por Stálin, similitudes entre 

a "nossa" burguesia e a indiana. 

Se o modelo chinês (ou asiático) de libertação nacio-

nal aponta caminhos principalmente no plano das intenções,no 

plançi de prática concreta ser.ãô fielmente seguidas as pala-

vras de ordem do •Kominform no tocante à "Luta pela Paz". 

	

No "Informe Sindical e de Massas ao Comitê 	Nacional 

do PCB" de maio de 49, lemos: 

"Todas as nossas tarefas devem hoje ser realizadas 
em função da luta pela paz, que sendo fundamental 
deve ser sempre ligada à luta pelas reinvidica-
ç6es imediatas, politicas e econ6micas" [321 

De fato, a partir de 1949 os abaixo-assinados, reuniões e ten 

tativas de realização de Congressos "pela Paz" consumirão boa 

parte das energias dos militantes comunistas [331• 

Aqui também se fará coro à condenação de Tito e de suas 

"traições": uma nova categoria herética, o "titoísmo" passa-

rá, como no resto do planeta, a ocupar espaço nas publicações 

do PCB [341 

A ação do Partido, entre os anos de 1948 e 1950, passa 

a misturar, pois, uma retórica esquerdista com uma tática 

que oscila, do pacifismo dos abaixo-assinados cdntrã a guerra,2 
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ao deslocamento de quadros para regi6es onde se acredita que 

as contradiçaes sociais favorecem ao desencadeamento da luta 

armada. 

O período assinala um decréscimo acentuado no número 

de greves (quer em dias/parados, empresas atingidas, quanti- 

dade de trabalhadores envolvidos) , mercê, já 	vimos, da re- 

pressão 	. Grande número de sindicatos estão sob interven 

ção governamental e são inoperantes como instrumentos de lu-

ta. Um tema relevante, e não estudado sob a forma de mono-

grafia, até aqui, deve, a-nosso ver, merecer atenção: a ten-

tiva de construção de sindicatos "livres" (paralelos aos ofi 

ciais, e subterrâneos) , experiência cuja avaliação está para 

ser 'feita [36] . 

Dà "viragem" realizada em 1948, assinale-se um resul 

tadõ - e bastante negativo (como, aliás, em autocríticas pos 

tenores se admitirá):- na prática, o sectarismo da ação• 

do PCB dificultará (ou tornará impossível) uma conjugação de 

esforços com outras forças políticas de esquerda. O PSB, por 

exemplo, chega a ser tratado como "agente do imperialismo" e 

seis principais dirigentes são estigmatizados pela imprensa 

comunista 

A FDLN nunca ultrapassaria o contingente dos quadros,, 

cada vez mais escassos, do Partido. O "Exército Popular"nun 

ca chegou a sair das tintas do Manifesto de Agosto. Frente 

às eleiç6es presidenciais, a palavra de ordem do voto embran 

co e a candidatura Vargas acabam por favorecer o esvaziamen 

to da influência comunista. 
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4. O PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO: EM BUSCA DA: IDENTIDADEE 

DA IMPLANTAÇÃO NACIONAL. 

O que caracteriza a história do PSB nos anos que me-

deiam entre a adoção da sigla e a campanha presidencial de 

1950 é a busca de uma identidade ideológica que ultrapasse a. 

fase de eclética definição, típica do momento de sua consti-

tuição e, concomitantemente, os múltiplos esforços na dire-

ção da implantação do Partido a nível nacional. Como vere-

mos, os dois movimentos logram resultados insatisfatórios. 

4.1. A identidade ideolgica dos socialistas 

O tema é recorrente na imprensa partidária, entre 

1948 e 1950. CARONE, que refere a questão título, afirma 

que ela leva a que o P.SB sofra "não só os conflitos internos, 

mas os que vm de fora" t381 

Em abrilde 1948, a Folha Socialista (órgão oficial da 

secção paulista) publicou texto do "Grupo de Empresa do. Jor-

nal de São pauio" 1 , onde se propõe quë o Partido "corte o 

cordão umbilical que o prende aos liberais". Para o Grupo, 

os partidos Socialistas de tõdo o mundo, então, eram "cen-

tristas": o "movimento terceira força não deve(=ria) propu 

nar por algo intermediário entre o capitalismo e o socialis 

mo,mas... trãtar de fazer a revolução socialista mundial". 

Tal revolução significaria "a abo1içãoda propriedade priva 

da" e o fim da "exploração do homem pelo Estado, que caracte 

riza o regime vigente na URSS". Para tanto, era necessária 

uma "volta resoluta às.posições pregadas pelos mestres do so 

cialismo". Sem isso (e "sem uma maior penetração nos seto-

res operáriõs") , o Partido Socialista estaria "fadado a con- 

o 

1 
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tinuar sendo um Partido de fundo eleitoralista, única e exclu 

sivamente, sem expressão política dinâmica. O artigo conciu-

ia com uma série de propostas dirigidas à Assembléia Geral 

da Convenção Estadual, que se realizaria a seguir. 

Noutra direção age Domingos Veilasco, que privilegia 

á luta "pela democracia". Artigos seus (no Vanguarda Sacia-

lista, na Folha Socialista, no Diário de Notícias) atestam o 

fato. A "terceira força" que defende, diz ele, deve estar 

"tão afastada do capitalismo internacionál quanto do comunis 

mo internacional". "Concordando com Tristão de Athayde", tal 

terceira força seria "o leito comum a todos os partidos real 

mente democráticos", quer se identificassem ao "socialismo 

puro, socialismo liberal ou democrático,, democracia socialis 

ta, cristianismo social, humanismo econômico, distributivis-

mo, cooperativismo...". Para o parlamentar, 

as divergncias entre os Partidos Democráticos de 
vem ser ou serão superadas pelas identidades que os a-
fastariam tanto do capitalismo quanto do comunismo"[40]. 

No editorial de apresentação da nova fase do jornal 

Vanguarda Socialista, João Mangabeira ao definir oPartidoco 

mo "revolucionário', esclarece o conceito: fazer a revolução 

é o que 

- "estio executando, na Inglaterra, oPartido Traba-
lhista, ou na província canadense de Sastechewan, 
os socialistas no poder' 1 1411. 

Com efeito, para Mangabeira e boa parte da liderança 

do Partido, o grande modelo seria o Labour Party - e nesta di 

reção, a imprensa registra. cõrrespondência formal dirigida 

• aos britânicos, onde se indaga sobre "os métodos do socialis 

'mo democrático". A resposta é divulgada: os trabalhistas és 

-  f 41  clarecem seus "critérios de disciplina partidária", etc . 

1 
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O "dilema" que o Partido enfrenta, contudo, iria pros 

seguir. Para uns, trata-se de considerar "revolucionariamen 

te" prioritária a luta pela "libertação do homemhl[421 - na prá 

tica, identificar-se com posiç5es políticas liberais, de es-

querda - para outros, engajar-se na luta por reformas econô-

micas de cunho nacionalista e estatizante, como a do monopó-

lio estatal do petróleo. Ou, ainda, para segmentos mais re-

duzidos, enfatizar o trabalho sindical e de organização ope-

rária. 

Em junho de 1949 realiza-seConvenção Municipal 	do 

PSB em São Paulo. Alípio Correia Neto , dirigente estadual, 

escreve a Hermes Lima, analisando as divergências que esta-

riam cindindo o Partido na capital paulista. A carta, conser 

vada pelo destinatário, demontra preocupação em atenuar o qua 

dro: ao contrário do que Febus ikovate. teria exposto ao de-

putadó, não existiriam "dois grupos" se "degladiando" no Par-

tido: "é mais em torno de nomes que evolui a luta", "luta 

por posições". A referência do missivista à adjetivação com 

que mutuamente se brindariam os envolvidos, é contudo 

[431 

Com a aproximação das eleiç6es de 1950, a legnda p0 

deria vir a ser procurada por çlementos descompromissados 

com o programa oficial. Tal é a preocupação que Orlando Go-

mes explicita na reunião da Comissão Nacional de julho de 

1949. -. 

No Partido estariam representadas duas tendências. A 

primeira seria a dos "puros", que privilegiavamos ganhos que, 

em termos de "propaganda socialista" asé1eiçõespoderiamtra 

.zer. Para estes, ficaria em segundõ plano a obtenção de vi- 



tórias, que se dariam majs facilmente às custas de uma desca 

racterização programática. A outra corrente seria a dos mi-

litantes "eleitoralistas", tendentes a aceitar quaisquer ali 

anças, desde que trouxessem mandatos ao PSB 141  

Às vésperas da IV Convenção Nacional, prevista e rea-

lizada em outubro de 1949, o debate se acirra. A questão da 

presença marxista no PSB leva a divergências. 

O editorial da Vanguarda Socialista nQ 113 (10 de ou-

tubro de 1949) intitula-se "Problemas internos do Partido", 

/ 	e pretende ser uma advertência: 

muito comum se dividirem hoje os marxistas em 
stalinistas ou trotskistas. Um marxista stalinis-
ta ou trotskista no seio de nosso Partido sera uma 
coisa into1ervel" ( ... ) 

"Tentativas tem sido assinaladas de 	infiItraçes 
trotskistase stalinistas no Partido. A presença 
de companheiros girando em torno .de posiçes trots 
kistas ou stalinistas constitui grave ameaça a uni 

- dade orgnica do Partido e no pode, por isso, ser 
tolerada..." 

-. 	 . 	Aberto "a todas as crenças religiosas e credos filosó 

ficos", o PSB se distingue dos demais Partidos Socialistas 

tradicionais, como o francês e o italiano, e se aproxima do 

Partido Trabalhista --inglês" - "... um partido socialista não 

marxista, seria a definição do PSB. Ele não é,.porém, um par 

tido anti-marxista". 

A socialização dos meios de produção estava "acima de 

tudo", no Programa do PSB. Em si mesma, diz o texto, ela 

"não é materialista nem espiritualista. É um modo de organi-. 

zar a produção, eis tudo". Os "marxistas. do Partido" deviam 

Ir 

compreenderque o que estava em jogo era a defesa de uma cer 
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ta "solução técnica para a economia". 

Na Folha Socialista de 15 de novembro, Febus Gikovate 

parece não concordar com os termos em que o órgão nacional 

do PSB coloca a questão. Pare ele, verificam-se posturas 

"stalinistas" na crítica que é feita à presença de militan-

tes identificados ao trotskismo no PSB. 

Fora do eixo Rio-São Paulo, também se dá o debate so-

bre a identidade partidária. A Comissão Executiva de Pernani 

buco, que tem suas teses aprovadas na III Convenção Estadu-

ai (setembro de 1949) , busca fundamentar a questão discutin-

do o caráter de classe que tem a organização: não se trata 

de Partido "proletário" ou "operário"; 

"distingue-se do Partido Comunista"... "ao encarnar, 
como lhe cumpre, as aspiraç6es do povo conjugádo 
em suas camadas: a classe média de tendâncjas es-
querdistas, que deu contedo progressista à campa-
nha de 45... a classe média, repetimos, compreensi 
va aos dirditos e justos anseios da classe opera-
ria, .porm ajustados em função do interesse nacio-
nal de libertação do pais do cerco imperialista; 
justos anseios e ideais c6rporificados no programa 
do PSB, pela emancipação econàmica e política das 
camadas populares sob os fundamentos de uma socia-
lização progressiva, sem prejuízo das liberdades 
individuais" 1451. 

A IVL3  Convenção Nacional do partido acaba por avançar 

na definição do que seria a pretendida "socialização da eco-

nomia". A resolução aprovada toma como base a proposta de Fe 

bus Gikovate, modificada; pretende contemplar as divergên-

cias e os motivos que o tema suscita no interior da organi-

zação; Prop6e, ao lado da "planificação", a descentraliza-

ção do poder político, "garantindà o predomínio dosórgãos le 

gis1ativos" -. 



110 

A planificação se faria num esquema em que o coopera-

tivismo seria fundamental, compreendidas todas as instãncias 

- da produção ao consumo. 

"A socia1izaço será progressiva" e "no implica 	na 
supressao integral da propriedade privada";assinala-
se ainda que será, "preservada a liberdade do mdlvi 

• 	 duo no dominio pol{tico e cultural"1461. 	 - 

Com esta formulação, o PSB procurava estabelecer dis-

tinç6es claras em relação ao projeto de socialização concre-

tizado na experiência da URSS e que era modelo para o PCB. 

Mesmo mantendo largas margens de indefinição, o texto aprova 

do dá motivo ainda à polêmica - já citamos o artigo de 

Gikovate sobre métodos "stalinistas" presentes no PSB; deve-

mos fazer o registrÕ de oatra ressalva: Domingos Veliasco em 

• 	artigo publicado no final de novembro busca diferenciar "so- 

• 	cialização" de "estatização", fazendo sua própria 	leitura 

• das teses oficiais 

Meses após: (março de 1950)•, um artigo de Antonio Fran 

ca pretende classificar a diversidade de tendências que ain-

da vê se manter no Partido. Para ele, existiriam no PSB os 

- "liberais socializantes", os "moralistas socialistas" 	(de 

• • origem tenentista , estariam preocupados com a "regeneração 

administrativa" e a "moralidade pública") ; os "socialistas 

õristãos" (que teriam surgido da "renovação da filosofi es-

colástica"); os "socialistas revolucionários" ("ex-trotskis- 

• tas que aderiram ao partido"); os "socialistas populistas" 

(defendiam, em 1945, "a constituição de uma frente popular 

anti-fascista" e que se afastaramde Prestes, então); os "mo 

• 

	

	distas" (que, "oportunistas", seguem a "moda" de se defini- 

rem como sócialistas). .0 "núcleo principal do movimento", 

1 
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çontudo, seria formado pelos "socialistas que. designariamos 

pura e simplesmente como socialistas" (48) 

Nesta Babel, as diferenças se explicitariam não ape-

nas nos debates quase acadêmicos travados na imprensa, mas 

também - e principalmente - na definição da prática política 

cotidiana do Partido. Tomemos duas relevantes quest6es: a da 

atuação da reduzida bancada do PSB no •Congresso e a partici 

pação dos socialistas nas eleiç8es presidenciais de 1950. 

Composta por apenas 3 deputados (Domingos Veliasco, 

João Mangabeira e Hermes Lima) , a representação do .PSB na Cã 

mara Federal se desdobrava: além da atuação parlamentar, ha 

via as tarefas internas, organizativas, exigidas pela propos 

ta de construção nacional db Partido. Isso considerado, po 

de-se concluir por um saldo positivo em termos de operos ida 

de: numerosos projetos foram aprêsentados, quase todos tra 

tando de temas relevantes, e constante éra a presença na tri 

buna da Casa. 

Dentre as prôpõstas legislativas; seguramente a mais 

polêmica era a que reformulava a legislação sindical, assina 

da pelo Presidente dos socialistas, e que enfrentou 	ampla 

oposição entre os próprios quadros da organização. De 	São 

Paulo é que conhecemos as maiores críticas à proposta. 

CARONE reproduz o "Resumo dos Trabalhos" da IIç3 Con 

venção do PSB naquele Estado, publicado originalmente na Van 

guarda Socialista de 15 de setembro de 1948. 

O projeto de Lei recebeu violenta oposição naquele fo 

rum. As explicações de Mangabeira foram suficientes apenas 

para que a proposta fosse endossada - com- -as ressalvas de que 

11 
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"nas cndiç6es politicas atuais e nas condiçes parti 
culares dos representantes socialistas num 	Parlamen 
to capitalista (o Projeto) urge ser defendido 	peJi 
possibilidade de ser ainda piorada a legislação 	sin 
dical que o Congresso vai elaborar"[491 

Os pontos polémicos diziam respeito: a) à 	limitação 

dos, sindicatos a um único tipo (sindicato profissional); b) 

à limitação de um mínimo de aderentes para a constituição 

do sindicato; c) ao estabelecimento de "regras rígidas" para 

o funcionamento do sindicato; d) à limitação e determinação 

do número de Federações/confederações Nacionais; e) à insti 

tuição de "Tribunais Sindicais" (na verdade, de "Câmaras Sin 

dicais"); f) à persistência da cobrança do imposto sindical 

(ainda .que os recursos assim obtidos passassem a ser adminis 

trados pelas Assembléias sindicais, livre da interveniêncja 

governamen1al); g) às funções assistenciais que seiam de' 

prestação obrigt6ria pelos sindicatos,etc. 

No cerne da divergência, a questão da relação entre 

Estadoe Sindicato. Aesquerdado Partido defendia amais abso 

luta autonomia organizativa para os trabalhadôres, ainda que 

• . o noticiário 'de que dispomos encaminhe a fala 	de 	Febus 

Gikovate para aspectos pontuais do' debate. Assim é que 	ao 

• 	responder às objeções, João Mangabeira destaca a questão da 

unicidade sindical: defende a pluralidade sindic'al na 	Cârna 

ra, Ti porque é ponto de Programa", sendo vencidc. 

"Não desej(va)'perder a oportunidade de externar sua 
opinião pessoal contra essa pluralidade, que'' viria, 
nas atuais circunstãncias, principalmente, dividir e 
enfraquecer o operariado, permitindo a multíplícaçao 
dás sindicatos que, quanto mais numerosos fossem, mais 

• 	 . 	fracos se haveriam de revelar" [50] 

O debate sobre a relação entre Estado e. 	Sindicatos 

surge em outros escritos. Oliveiros S. Férreira, na '  Folha 
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• Socialista de 10 de março de 1948 considerava, já, o projeto 

Mangabeira como "liberal", ainda que mantivesse "embora dis 

cretamente, os sindicatos sob o jugo do Estado". A polêmica 

persistiria, mesmo após a resolução conciliadora da Conven 

ção paulista. 1511 

Outro debate - que dividiu a própria direção nacional 

do PSB - foi travado ainda em 1948. Tr.atava-se da chamada 

"Lei da Reforma dos Militares", que teve o voto favorável dos 

socialistas. A lei propunha a reforma dos militares que fos 

sem julgados culpados de filiação a assocíaç6es e partidos 

ilegais, bem como propagassem doutrinas assim considerada-s - 

• 	uma Lei claramente anticomunista, que se somava às 	medidas 

repressivas que caractérizavam o governo Dutra. 

A representação parlarientar do PSB foi levadá, 	pelo 

voto de 6 contra 5 dos membros da Comissão Nacional, a fazer 

autocrítica. Ainda aqui foi a Comissão Estadual de São Paulo 

quem protestou formalmente. Em 1949, quando foi novamente 

submetida a plenário, os socialistas votaram contra a Lei, 

• dando cumprirnénto à revisão de sua posição anterior. [521 

A unidade súrgiria, entretanto, a propósito de outros 

• 	temas. Comoapoio geral do Partido, ^foram propostas de seus 

deputados leis que regulamentavam o repouso remuiierado 	(de 

terminação constitucional burlado pelos pa-tr6es), que 	anis 

• 	tiavam presos por motivo de greve, que regulamentavam o direi 

• 	 tô de réunião. 

Os socialistas defenderam a manutenço da legalidade 

• do PCB e a preservação dos mandatos 3e seus 	parlamentares; 

tiveram posição favorável aos reajustes dofuncionalismo pú 

• blico; denunciaram da tribuna a iiolncia policial contra os 
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trabalhadores, etc 
[52 — A) 

A questão do petróleo foi outro tema que unificou o 

Partido e merece comentário mais longo. Em julho de 1947 de 

putados do PCB tinham apresentado projeto de lei que estabe 

lecia que a pesquisa e a lavra caberiam exclusivamente à em 

presas de propriedade de acionistas nacionais e/ou a empre 

sas mistas. NãÔ se propunha, pois, o mônopólio estatal: li 

mitavam-se os comunistas a vedar a participação estrangeira 

na exploração da riqueza, ainda que não se tocasse na ques 

tão do refino e da distribuição. 

Logo após a cassação dos mandatos dos 	parlamentaes 

• 	comunistas, Dutra enviou ao Congresso Nacional o 	"Estatuto 

• 

	

	do Petróleo", que permitia a participação estrangeira no ne 

gócio. O Jornal de Debates , logo a seguir lançaria a campa 

• 	nha 	"O Petróleo é NOSSO", dando publicidade ao 	posiciona 

mento.da corrente nacionalista doexército. Os socialistas 

-désde logo estivèram integrados à proposta; foi o PSB o pri 

meiro Partido a defender o monõpólio estatal integral das 

atividades da indústria petrolífera. [531 

Aposiçãodos socialistas era coerente com a defesa 

que a direção nacional do Partido fazia da ação dos traba 

lhistas britânicos no poder, promovendo a estatização de se-

tores da infraestruturà produtiva, em seu país. Já os comunis 

tas tinham sido igualmente coerentes: além das críticas dou 

trinárias à construção de um "capitalismo de Estado", seu 

projeto datava de um momento em que a via da"União Nacional" 

'não tinha sido abandonada oficialmente, nem reyista a avalia 

ção sobre a "burguesia nacional" que era, a esta estratégia, 

....... . 

/ 
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O fim do mandato parlamentar dos representantes socia 

listas foi assinalado pela apresentação de projetos de Lei 

que determinavam a realização de eleições nos sindicatos que 

se encontravam sob intervenção ministerial, e extinguiam a 

"Comissão de Orientação Sindic'al" do Ministério do Trabalho, 

órgão beneficiário de recursos oriundos do imposto sindical 

e responsável pela formação de quadros "pelegos". [54) 

Os projetos de Lei tiveram seu andamento bloqueado no 

Congresso. As eleições para os sindicatos-referidos acabaram 

por ser convocadas, por Dutra, para datas posteriores aoplei 

to de outubro de 1950, e se realizaram de forma a se mante 

rem direções "confiáveis" nos sindicatos.- o que incluia a 

exigência de "atestado ideológico" aos candidatos que se ins 

crevessem. [55] 

As concepções contraditórias que matizavam mi1itntes 

e simpatizantes do PSB voltaram a vir à luz quando da defini 

ção dascandidaturas à sucessão deDutra. 

Em setembro de 1949 os signatários do acordo inter-

partidário (PSD, UDN,PR) consultaram o PSB sobre a possibili 

dade de lançarem candidato único, com base num "programa mi 

nimo de pacificação nacional".. A. resposta do Partido foi a 

redação de um "Programa, mínimo para o próximo governo", cons 

tando de 10 tópicos, ao msmo tempo em que esclarecia que a 

formulação de tal "Programa", base de negociações, não signi 

ficava "apoio antecipado ao candidato escolhido". [56] 

Na IV Çonvenção Nacional do Partido foi aprovada re 

solução que determinava qué "alianças com outros partidos so 

mente (=seriam acordadas) em casos excepcionais". Para os 

cargos executivos, em geral, o Partido deveria indicar seus 
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próprios candidatos, "quando houver possibilidade de êxito"; 

não havendo, nos outros Partidos, candidatos de "formação 

democrática e notória idoneidade", o PSB deveria marchar so-

zinho, mesmo sem possibilidade de vitória. 1571 

O nome de Eduardo Gomes, aos olhos da direçãoede boa 

parte das bases do, PSB, surgia como candidato natural à pre-

sidência. O fato da Comissão Nacional se apressar a responder 

à consulta que lhe era dirigida pelos Partidos do "acordão" 

que dava sustentação à Dutra, com a ressalva assinalada, á, 

• 	seguramente, derivada deste alinhamento prévio. 

Em 24 de outubro, a UDN já considerava rompidos 	os 

'entendimentos a propósito de uma candidaturá única. Em 14 de 

novembro a Convenção do PTB na Paraíba lançava o nome de Var 

gasã Presidência da República. ' 

A partir daí, o al.inhamentõ .dos socialistas com a can 

didatura do Brigadeiro parecia automático. A "Esquerda Demo- 

• • crática" voltava às origens: ala esquerda da tJDN na susten-

tação domesmo nome lançado. em 1945» 591  

NARIA VICTÓRIA BENEVIDES, resumindo o processo eleito 

ral de 1950, fala do clima de "resignação derrotista" que 

envolveu a companha de Gomes. Atribui-se • a ele a afirmação 

de que "sua pregação (=seria dirigida) dominantementeàsclas 

ses médias, pois os trabalhadores já estavam com Prestes, Ge 

• , túlio ou Adhemarlt.[60]Nesté  linha, a UDN recebe o apoio dos 

integralistas do PRP, o que era coerente com o discurso con 

servador que marcaria, mais que em 1945, a plataforma do Bri 

• 	gadeiro. 

A aliança UDN-PRP implode o PSB. A. Convenção Nacio-

.;nal, realizada a 28 de julhQ de 1950 f  teve dedecidirentre3. 
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possibilidades, descartada aquela, ainda presente para al-

guns, de apoio a Gomes: lançamento de candidatura própria, 

definição daquestão sucessória como "questão aberta" ou a 

pregação do voto em branco. 

Não foi tranquila a aprovação da candidatura própria: 

venceu por 51 votos contra 33 a tese do voto em branco. 

"Com a exceção de duas ou trs delegações (=estaduais), 
todas as demais se dividiram no momento da chamada, 
respondendo uns pelo voto em branco, outros pelo can-
didato prprio".[61] 

A candidatura de protesto foi defendida pela esquerda 

do Partido, sendo proposta por Febus Gikdvate e endossada por 

Márío Pedrosa. O voto em branco fbi proposta dos parlamenta-

res Hermes Lima e Domingos \Tellasco, bem como do vereador 

Ozório Borba. 

Lançado c:andidato, flO discurso de encerramento da Con 

venção, João Mangabeirà falou em seu nomé e no de Alípio Cor 

reia Neto (médico paulista que servira à FEB, candidato mais 

votado - não eleito - a vereador, nas eleições de 47) , a quem 

coubera pleitear a vice-presidância. 

"Não pretendemos o governo. Sabemos que não o obtere-
mos nesta jornada. Por isso, não apresentamos progra-
iia de governo nem daremos à nossa campanha o carater 
espetacular dos partidos e candidatos que pretendam a 
posse do poder. . ." 

( ... ) "A v6s, senhores convencionais, nada tenho que 
agradecer. . Não nos destes uma recompensa... O Par-
tido deu-nos uma ordem.. um encargo duro, difícil, pe 
sadissimo. . . 

A aceitação do 'sacrifício" tinha unia justificativa: 

"Esta 	a grande bandeira de nosso combate: somose que 
remos ser o partido antifacista do Brasil". [62] 

41 



1 

118 

Expressão de indefinições maiores, a candidáturaMan 

gabeira-Alípio tinha sua razão de ser, pois, na necessidade 

de combater o renascimento do fascismo ("denunciado por Leon 

Biun às vésperas da morte", dizia Mangabeira), identificado, 

no caso brasileiro, ao PRP. 

O PSB estreitava seu campo, não exatamente pelo fato 

de lançar candidato próprio, mas pelofato de restringir o 

significado deste gesto a um combate limitado. Identificando 

"fascismo" a "integralismo", a "PRP", a "Plínio Salgado", tor 

nava ainda mais restritiva a orientação. Uma candidatura "de 

sacrifício", destinada ao martírio de servir apenas ao récen 

seamento (mesmo assim, parcial) dos militantes. Pode-sele--

vantar a hipótese de que seria outra a situação, sehou 

vesse a premissa de conferir à candidatura um caráter progra 

máticó mais amplo, preocupado er dar respostas à conjuntura 

econ6mica, social e política vivenciada na ocasião. A mera 

afirmação genérica do ideal socialista ideal a propósito 

de cuja concr etude, vimos,, não havia consenso nas próprias 

hostes -,o assumir prévio da expectativa de derrota, leva-

riam inevitavelmente a um resultado eleitoral irrisório, que 

teria repercussões sobre o futuro da legenda. 

• 	 Se a candidatura udenista passava a ser considerada "a 

pidr", em face do acordo com o PRP, a imprensa do PSB mante- 

•  ve também sob fogo cerrado a candidatura Vargas E63, que, a-

poiada por Adhemar de Barros, se tornava ainda menos reco-

mendável sobretudo aos olhos da seção paulista do Partido. A 

• 

	

	' candidatura do PTB era "a volta do Estàdo Novo". Aqui, os ar 

gumentos dos socialistas não se diferenciavam daqueles bran- 

1 
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A polémica opção pela candidatura Mangabeira provocou 

defecções no Partido. Entre outros, Aristides Lobo desligou-

se da organização: para ele, o apoio do PRP ao Brigadeiro 

não o tornava um "candidato fascista" 1. Edmundo Moniz e ou-

tros simpatizantes históricos do PSB filiavam-se à mesma ar-

gumentação e mantiveram-se fieis a tal candidatura t 65 1. 

Um fato novo ocorria, paralelamênte. 

Vargas, o ditador deposto em 1945, assumira - apesar 

do apoio decisivo que prestara a Dutra nas eleições de dezem 

bro daquele ano - uma postura crítica face ao governo que ter 

minava. As críticas que tinha veiculado, desde o "exilio'de 

São Borja ou nas raras intervenções no Parlamento, assuniiri-

am maior veemância na campanha eleitoral recém-iniciada. 

Vargas criticava Dutra pela política que realizara fa-

ce aos sindicatos: 

"A liberdade sindical desapareceü... Ê preciso res-
peitar a opinio dos trabalhadores na escolha de 
seus lideres, porque, se no se fizer isto, um 'in 
terventor nomeado pode ser, muitas vezes, uma exce 
lente pessoa e um bom funcionrio, mas no repre-
senta os interesses da c lasse ht.166] 

Criticara.a política econômica em curso: as reservas 

cambiais qué tinham sido acumuladas, 

• 	. 	 "aguardando o momento oportuno em que pudéssemos a 
• 	 , 	 p1ic-(=las) 'no réequipamento de nossas indiJs- 
• trias básicas... transformaram-se em bugíngan-

gas... Em lugar de bens -reprodutivos, • compramos 
contas e miçangas. Em vez de mquinaseltricasde 

- alto rendimento, adquirimos velhas ferrovias defi 

• 	. 	• 	, 	 .' 	cita rias tt[ 67 ).  

Vargas propõe a retomada do desenvolvimento - quer na 

Hindústria, quer na atividade agrícola. 	. 

1 
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Assume um discurso nacionalista, ém plena conjuntura 

marcada pela efervescente questão do petróleo. Em novembro 

de 1948 o então parlamentar, numa.entrevista à "Revista do Glo-

bo"; tinha chegado a defende 1r o monopólio estatal: "Se 

permitirmos o capital particular, mesmo nacional, nosso pe-

tróleo pode cair nas mãos de testas-de-ferro (= do capital 

estrangeiro)t'[ 68 1. Em 1949, admitia "a socialização progres-

siva das fontes da riqueza nacional" 1691•  Em campanha, mati-

za a proposta: 

nos opomos, como se costuma insinuar, a vinda de 
capitais estrangeiros para o Brasil. Ao contrario, de 
sejamos que venham. Somos contrários, sim, a entrega 
de nossos recursos naturais, de nossas reservas ao con 
trole de companhias estrangeiras, em geral a serviço 
do capital monopolista. Falemos claro: o que e im-
prescindível à defesa nacional, o que constitui ali-
cerce de nossa soberania, no pode ser entregue a in-
teresses estranhos; deve ser explorado por brasilei-
ros com organizaç6es predominantemente brasileiras,e, 
se possível com alta percentagem de participação do 
Estado, evitando-se desse modo a penetraço sub-repti 
cia de monopólios ameaçadores" 1701 •  - 

Mesmo não rompendo com sua particular concepção a- pro 

pósito do relacionamento entre as classes sociais, que encon 

trariam nó Estado o espaço próprio para a solução de seus con 

flitos - o que, .portanto, fazia prescindir os sindicatos de 

autonomia; mesmo tratando a questão do desenvolvimento nos 

marcos do capitalismo -; mesmo dando flexibilidade (paranãodi. 

zer,, clara ambiguidade) a seus propósitos nacionalistas, õ 

fato é que Varcras obtinha capturar apoios nos espaços poten-

cialmente disponíveis ao crescimento de um Partido Socialis-

ta. Foi o que ocorreu cõm parte das lideranças da campanha 

pelo monopólio estatal do petróleo. Mattos Pimenta, diretor 

do Jrrnl de flbates, crítico histórico do Estado Novo e or 

ganizador do 'frustrado PS do B,foi uma das aquisições do re- 

1 
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divivo getulismo, visto cõmo expressão das aspiraç6es da 

classe trabalhadora [711 

Inscrita no PTB, vinhã já se formando uma ala "ideoló 

gica", de que Alberto Pasqualini pode ser considerado, à épo 

ca, melhor expressão. A campanha presidencial é um momento 

favorável a que esta tendência se fortaleça, buscando confe-

rir ao trabalhismo um caráter mais consequente, mais radical 

e até certo ponto, orgânico. Buscava-se dar bases mais sóli 

das ao Partido gerado pelo MTIC nos meses finais de sobrevi-

vncia do Estado Novo [72] 

Sob o pseudónimo de "Barbet", um articulista da Folha 

Socialista discute a questão poucos dias após a eleição de 

outubro: a vitória de Vargas já aguçava os conflitos entre a 

"ala ideológica" e a "aia caudilhesca" do PTB. A nova tendn 

cia devia ser temida: 

"O grave perigo que essa perspectiva oferece ao movi- 
mento socialista 	o de -não poderem as legítimas for 

• 	 ças proletárias se organizarem a tempo de opor sua pa 
lavra e sua ação militante a essa onda demag5gica.Por 
que, se o PTB se estruturar em bases doutrinarias, a-
proveitando-se sempre do mito getulista, sem uma £ ir 
me oposição de esquerda, o movimento operário brasi- 

•  leiro tendera a encontrar nele sua expressão política 
o que , sob todos os pontos de vista, muito grave pa 
ra o futuro do socialismo" [731 

Aberta as urnas, João Mangabeira obteve exatos 9.466 

votos e Alípio Correia Neto,. 10.800 	fizera-se,efetivamen 

te, o censo dos militantes. 	 • 

Num quadro geral de derrota das esquerdas - o voto em 

branco programado pelo PCB não alcançara expressão numérica 

maior - purgando defecções, vendo escapar áreas de influn-

cia possíveis, sem ter logrado obter maior homogeneidade i-

deológica, o PSB iniciaria o seg.undo governo de Vargas enfra 

quecido 
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4.2. -Ainda a questão da identidade socialista: posições 	e• 

definições daBecçãopaulista do PSB 

A chamada "Secção" de São Paulo do PSB seguramente se 

Constituiu no agrupamento int.electual mais consistente do Par 

tido. No período tratado por este capítulo, fez das páginas 

da Folha Socialista um espaço que registrou debates e resolu 

ções que refletiam a intensa militância ideológica que caracte 

rizava boa parte de seus quadros. Muitos se destacariam, já 

• na época ou em momentos posteriores, na vida acadêmica ( Antô 

fio Cândido, Azis Simão, entre outros). 

Questões teóricas,"doutrinãrjas", no jargão da 	poca; 

questões de política internacional, de análise da realidade 

nacional, além de propostas concretas de intervenção institu 

cional foram propostas e debatidas. Sem logrresultar em con 

senso na própria órbita do Partido,.tais formulações decerto 

que encontraram público e interlocutôres, e merecem o regis 

tro deterem se constituído em tentativa de buscar al 

ternativas para a esquerda brasileira - quer énquanto formula 

ções teóricas,quer enquanto propostas de ação, estas, em me 

nor número. • - 

4.2.1 Sobre o Socialismo e a URSS 

O caráter do Estado e da economia soviética preocupava 

vivamente os socialistas de São Paulo. A tese veiculada ofici 

almente era a de que a revolução de 1917 resultara na consti 

tuição de um sistema não-socialista, que tinha poucas chances 

de evoluir nesta direção. A URSS conheceria o "Capitalismo dê 

Estado".  

1 
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"Considerada em relaçao ao ideal que a animou e aos sa 
crificios que exigiu, a revoiuçao de outubro de 17 foi 
sem divida, oato de maior heroismo, audcia e repercus 
sao de todo o movimento operirio. Considerada em 	rela 
çao ao seu produto, 	palco da grande tragdia desse mo 
vimento operário, onde a ditadura do partido iinico 	ge. 
rou uma casta de funcionários civis e militares, 	dona 
toda poderosa do Estado, que substituiu o 	capitalista 
particular na posse de todos os bens e serviços. O 	so 
cialismo sovitico mostrou-se, enfim não passar de uma 
planificação elaborada e aplicada pela casta burocrãti-
ca em seu exclusivo beneficio e com a sujeição dos mdi 
viduos restantes à mais abjeta servidão fisica, moral 
e intelectual". [75] 

Tal nova forma de exploração capitalista poderia vir a 

desenvolver-se em outros países, inclusive naqueles de demo 

cracia formal.E76] 

O pós-guerra colocara ama falsa questão para "vários par 

tidos socialistas da Europa" - optar entre a "adesão ao capi 

talirno russo de estado" ou ao "capitalismo burguês" norté-

americano . Para os brasileiros, "tal escolha é não apenas des 

necessária , como prejudicial". 

• 	"Repelindo o imperialismo soviético, repelimos igualmen 
te o imperialismo norte-americano que nos ameaça direta 
mente com a voracidade insaciável de seus trusts'.' 

O clima da Guerra Fria favorecia a explicitação de tais 

avaliações, que não eram, certamente comuns a todo Partido. 

Quando da 1Q Convenção Nacional da' Esquerda Democrática, ain-

da em 1946, João Mangabeira nãá encontrara dificuldades em ex 

por pensamento distinto, com a autoridade de Presidente da or 

ganização: o Estado soviético era tratado como socialista e 

progressista; a vitória dos trabalhistas britânicos mostrava 

que "a implantação do regime socialista (também) pode fazer-

se através de processos democráticosI(78I. 

Alguns dos que avaliavam a URSS como correspondendo,por 

seu sistema econômico e político a um "capitalismode estado", 

1 
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mesmo mantendo-W no PSB, anos após reveriam esta avaliação 7)• 

Uma consequência assumida, na ocasião, era a da rejei 

ção a possíveis frentes com os comunistas, "a não ser em ques 

tão de detalhe" - o que aliás, era válido para todo e qual-

quer "partido não-fascista": 

"Repudiando a doutrina do capitalismo de estado, do na 
cionalismo soviético e do imperialismo armado (que 	se 
concretizam no estado totalitário russo), os 	socialis 
tas repudiam, em consequncia, os seus representantes 
isto é, os diferentes Partidos Comunistas, entre os quais 
esta o-brasileiro. Todos eles, mais ou menos declarada 
mente conforme o pais, vi$am implantar o estado totali 
trio, que se revelou incompativel com o socialismo ver 
dadeiro, de vez que esmaga a democracia proletria"[80F. 

Na definição de qual "terceira via" corresponderia 	à 

construção do socialismo, as divergências eram, também, signi 

ficativas. Citamos a proposta do "Grupo de Empresa do Jornal 

São Paulo" que propunha a "volta aos clássicos...". 

Oliveiros S. Ferreira, -. num dos textos que a Folha... pu 

blicou analisando o quadropartidário brasileiro, preocupou- 

• se em afirmar sua compreensão das distinç6es entre comunistas 

e socialistas. Não residiriam na "forma de çhegada ao poder". 

- Tratava-se de um equívoco associar "comunistas" à via da "re 

volução",contrapondo-os a "socialïstas", que conquistariam 

o poder pelã via eleitoral. A análisê era falha, favorecida 

• pela experiências histórica da URSS e cia Ingiatera, respecti 

vamente. Como exemplo de tentativa socialista de tomada do po 

•der pelo caminho revolucionário citava os espartaquistas de 

Rosa Luxemburgo, na Alemanha. As distinçaes seriam, pois, de 

outrà ordem - concerniam à proposta de administração do Esta 

do revo luc ionár io ) 8h ] 	• 

• 	• 	A proposta elaborada por Febus Gikovate (a pedido da 

- Comissão Nacional do PSB) sobre o "conceito da socialização 

/ 
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não foi aprovada pela Comissão Estadual de São Paulo. Distin 

guindo "socialização" de "estatização" este dirigente afirma-

va serem pertinentes as críticas que anarquistas e católicos 

tinham formulado à concepção que reduzia o conceito de socia 

lismo ao de "abolição da propriedade privada" (com sua substi 

tuição pela propriedade estatal) [821• 

Somando opiniões a respeito do caráter da URSS, 'ou nãd, 

tinham mais dificuldade ainda em afirmar consensualmente,qual 

socialismo desejavam. 

4.2.2. Realidade Nacional: duas prouostas de Intervencão 

Dentre os vários temas abordados a respeito da realida 

de brasileira, selecionamos dois que preocupavam os socialis 

tas paulistas mais enfaticamente:o tema da qúestão agrária e 

o da questão do petróleo. Se no primeiro tema não pudemos en 

contrar formulações originais, no segundo descobre-se uma in-

tervenção destinada a marcar um campo distinto de concep 

çoes. 

Questão Agrária 

O tema da política agrária ocupou os socialistas paulis 

tas em várias de suas reuniões estaduais. Fúlvio Abramo, An 

tônio Costa Correa e Cid Franco estiveram entre os que produ 

ziram textos a iespeito. Um projeto de lei foi apresentado,pe 

lo último, à Câmara da Capital, tendo sido recomendado como 

modelo de ação legislativa a ser empreendida pelos edis do 

Partido em outros municiios. 

Os textos não aprofundam uma anáilse teórica das 	rela 

( 
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ções de produção no campo brasileiro ou paulista. 	Afirma-se 

que a agricultura, no Brasil, é expressão de um "capitalismo 

atrasado" 183),  que "relações econômicas retrógradas" ocorrem, 

por definição, em "países de capitalismo novo"
(841  

Fúlvio Abraioextende-se  sobre a relação política que 

se estabelece entre o fazendeiro e o governo central, desde a 

época colonial. Considera que a divisão de poder, que fávore 

ce a centralização em detrimento da municipalização exerce pa 

pel relevante na continuidade de práticas de exploração arcai 

cas do trabalhador. A classe dos fazendeiros está subjugada à 

dos "comerciantes", que se apropriam de maioria dos lucros da 

terra. Os proprietários da .terra demonstram, "incapacidade" em 

gerir a política agrária. O autor demonstra preocupação ecoló 

gica: o fazendeiro é um predador, "destrói centímetro por cen 

tímetro o solo pátrioi85] 

O, "estabelecimento dá indústria" no país gerou a migra 

ção rural; esta, aliada a práticas primitivas, resultou na "re 

dução da produção agrária1[861 . Face a miséria do trabalhador 

rural brasileiro, aqui não'se formou "um mercado interno sóli 

do e ponderável" E871. 

Os textos não polemizam com as -intërpretações que 	ou 

tras forças e intelectuais de esquerda apresentavam, na época. 

São propostas medidas bastante amplas., que tratam da 

questão da propriedade da terra (limitação da extensão máxima 

da propriedade "à real capacidade de produção do atual pro 

prietário", expropriação das terras improdutivas, com sua en 

trega as cooperativas de trabalhadores mêdiante cessão tempo 

rária, etc.), da extensão ao dampo da legislação trabalhista, 

'da criação de "associações dê trabalhadores rurais"(cooper 
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tivas, ligas mutualistas, associações de 'assistência, 	sindi 

catos, etc), do fortalecimento do poder municipal, da reforma 

de códigos de águas, do subsolo, revisão das situação dós 

transporte, etc.E88) 

A "Plataforma Eleitoral' co PSB" para as eleições paulis 

tas de 1950 repete as propostas, adicionando extensa lista 

de "incentivos à produção agrária" (sobretudo medidas 'credití 

os, de financiamento estatal) e de tópicos relativos ao pro 

gresso da "técnica de produção". [891 o Projeto Cid Franco foi 
- 	 [901 baseado em texto de Fulvio Abrano 	. Considerado 	primeiro 

passo para uma reforma agrária, propõe a desapropriação de ter 

renas inaproveitados , de dimensão superior .a 10.000m 2 , além 

"de um perímetro de 20Km de raio de círculo, a partir do mar 

co zero da Praça Sé". Tais terrenos seriam cedidos em usofru 

• to a "cooperativas formadas. unicamente por trabalhadores que 

explorem os terrenos cedidos pelo trabalho próprio e de suas 

famílias". A produção, deveria ser comercializada aos consumi-

dores sem intermediação; pretendia-se a melhoria do abasteci 

mento com a criação de um "cinturão verde" municipal. A idéia 

não era nova, já tendo sido discutida pelos comunistas, ainda 

guando da legalidade. O Projeto nunca foi, transformado em lei. 

Nos anos 50 aquestãoda luta pela reforma agrária teria, em 

Francisco Julião, parlamentar inscrito pelo PSB, uma de suas 

lideranças principais. . . 

A questão dopetróleo 

Já referimos que 0PSB foi o primeiro Partido a propor, 

formalmente, a estatização da exploração do petróleo nacio 

nal. Em resposta ao "Estatuto do Petróleo", de Dutra, inici 

/ 
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ou-se a campanha nacionalista d'O Petróleo é Nosso",coordena 

da pelos "Centros de Estudo e Defesa do Petróleo", que chega 

•riaaoauge nos anos 50. 

Os rumos que a campanha assumiu, contudo, preocuparam a 

direço do partido. Seria esta uma das áreas de ação 

política prática que gerariam conflito com os comunistas, no 

Estado. 

Em julho de 1948 uma "Circular" da Comissão 	Executiva 

paulista foi divulgada na Folha Socialista, pretendendo aler 

tar as bases partidárias a propósito da questão. 

A campanha pelo monopólio estatal do petróleo. 

esta tomando feiçes perigosas e ameaça transfor 
mar-se em movimento demag6gico, de conteido nacionalis 
ta-chauvinista" 

• 	 "É dever de todos os socialistas.., evitar na 	medida 
de suas possibilidades, a deturpação da mesma, a 	sua 

• 	 utilizaço para fins partidrios inconfessaveis e, ao 
- mesmo tempo fazer com que chegue ao conhecimento do to 

dos a posiço do Partido. . . 

O Partido Socialista era contra a entrega das 	jazidas 

petrolíferas aos trusts estrangeiros 

"Não pelo fato de serem estrangeiros e, sim, por serem 
trusts. Atitude análoga tomaria o PSB se se tratasse 
de um trust petrolífero nacional" 

O texto ressaltava que os trusts eram, na verdade, "in 

ternacionais", podendo haver capitais nacionais associados a 

eles. O Partido era igualmente contrário a que o petróleo fos 

• se explorado por grupos capitalistas nacionais. 

Finalmente, o PSB defendia, temendo os riscos de um "fu 

turo capitalismo de Estado", que fosse 

"assegurada a participaço dos trabalhadores na 	dire 
ço das empresas a serem criadas" [911 	 - 	- 

11 
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4.2.3 A "luta pela Paz" e os intelectuais socialistas 

Muitos dirigentes e militantes socialistas participa-

vam da direção da Associação Brasileira de Escritores, secção 

São Paulo. Na linha de propor rejeição equivalente ao imperia 

lismo' norte-americano e ao "capitalismo de estado" igualmente 

imperialista , da URSS, voltaram-se contra as ações da "Cam 

panha pela paz" proposta e dirigida pelo PCB. 

A lQ de abril de 1949, foi divulgada uma "Advertância 

de um grupo de intelectuais a propósito do Congresso Mundial 

Pró-Paz", quase todos membros do PSB - Antônio Cãndido, Azis 

Matias Simão, Oliveiros S. Ferreira, Fúlvio Abramo, entre -  ou 

tros[92]. No texto dizia-se que o evento, marcado para ocorrer 

- 	no Rio de Janeiro. 

"inspira-se no jé realizado Congresso de Wroclaw, 	que 
foi, como é publico e notc5rio, organizado e financiado 
pela União Soviética visando o desarmamento das consci 
ãncias livres, e a criação de um ambiente de confusão in 
terna nos países democréticos" 1  

- Tratava-se de um posicionamento por certo que politica 

menté difícil: a repressão policial voltava-se, com toda dure 

za, contra os que se engajavam na "Campanha..." (o que se acir 

rara ainda mais com o conflito coreano). A sede da UNE, onde 

ocorreria a.escolha de delegados brasileiros ao"Congresso Mun 

dial Pela Paz", marcado para Paris, foi invadida e houve o es 

pancamento de intelectuais e estudantes. 

Mais problemática a intervenção, ainda: o próprio pre 

sidente da secção São Paulo do PSB, Alípio Correia Neto, pre 

sidira a, "Comissão Organizadora" do Congresso em seu Estado, 

e a UNE vivia a fase de "hegemonia socialista" ,descrita por 

941 POERNER  

Seguindo-se à divulgação da "Advertncia...",..e certa 
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mente motivada pela "Campanha pela Paz", a Comissão Estadual 

São Paulo. aprovou resolução sobre a "Adesão de Membros do 

Partido a Movimentos Polítibos não partidários" - os membros 

do PSB deveriam discutir, "nos organismos a que pertencem, a 

conveniância ou não de participar de movimentos políticos não 

partidários, qualquer que seja a sua natureza". Foi esta tam 

bém a compreensão da Comissão Nacional, que deliberou imposi 

tivamente sbre a "disciplina sociaiista" 1 . 

A imprensa do PCB deu o •troco aos socialistas de 	São 

Paulo, em longo escrito de Artur Neves, meses após. Além 	de 

reafirmar o conteúdo do artigo de Prestes - "ti 	Imperialismo 

em busca de novos quadros", publicado em 1948,faz toda uma aná 

use do conteúdo do folheto"Posições Socialistas", cole.tâneá 

de documentosda secção São Paulo do PSB. O alvo principal é 

Antônio Cándido, tratado como era praxe, na época, como inte 

lectual que "envereda pura e simplesmente para o campo da ca 

lúnia trotskista",estuclioso da "influência do batuque nas das. 

96 ] ses sociais de Tietê1 	etc. 
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4.3. Em busca da implantação nacional 

Em outubro de 1949, quando da realizaçãode sua IV Con 

venção Nacional, o Partido Socialista Brasileiro já tinha 

criado 17 seções estaduais, todas representadas pelos 100 

delegados que compareceram às reuniões 
[97]• Formalmente, o 

PSB já existia no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Ge 

rais, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe, Alagoas, Paraíba, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Bahia, Rio. Grande 

do Norte, Piauí e Santa Catarina. [981 

Nossa hipótese é de que tal crescimento organizacio-

nal beneficiou-se de um momento epecífico da conjuntura: a-

quele que corresponde ao refluxo da militância do PCB (em-

purrado à clandestinidade), à decadência do frágil PTB (que 

•  perdera postos na máqúina prvidenciária e mesmo o MTIC) , ao 

desgaste popular da legenda udenista (vivendo o "acordão"com 

o PSD) . Um momento propício, que logo se esgotaria, com a 

articulação da candidatura Vargas e sua eleição. 

Os dados de que dispomos, a propósito de questões re- -- 

levantes, como número de filiados e composição social 	dos 

• 	militantes doPSBs.ão insuficientes paraamaioria dos Estados [991 

• 	 Na cidade de São Paulo, onde a construção do Partido 

vinha de origem recuada - datando da militância anti-Estado 

Novo -, em janeiro de 1948 havia 599 filiados, conforme rela 

tório de Antonio Costa Correa publicado em nome da Comissão 

Municipal. Na mesma época existiam organizados dois "grupos 

de base profissional" (o número 1: jornalistas, escritores , 

artistas; número 2: cerca de 25 médicos) , cinco grupos "de 



132 

bairro" (a saber: Centro, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, Be-

la Vista), dois grupos "em locais de trabalho" (Jornal de São 

Paulo e Hospital Nove de Julho). Dois grupos "de bairro" ti 

nham sido dissolvidos "recentemente" (Mooca e Cambucj) 1 . 

No interior do Estado de São Paulo, de acordo com os 

dados divulgados em setembro de 1948 a propósito da M3 Con 

venção Estadual, verifica-se a existncia de Comissões Muni-

cipais em 28 cidades. Em outras 30 elas estavam "em orga 

nização". O PSB contava com 15 vereadores eleitos noEstado. 

No segundo semestre daquele ano, os deputado,s federais 

do PSB viajaram pelo país, acompanhando Convenções que oiga-

nizaramo Partido em diversos Estados. No Ceará, Pernambu-

co, no Rio de Grande do Norte e na Paraíba esteve Hermes Li 

ma. Na Bahia e em Sergipe, João Mangabeira. Em Goiás, Do- 

	

• 	mingos Veilasco. 

	

• 	 Na Convenção gaúcha, de maio de 1949, representou o 

• Partido o vereador Oz3rio Borbaf1011. 

Grande esforço foi realizado no que diz respeito à ma 

nutenção de uma imprensa partidária. Em outubro de 1948, o 

PSB já contava com oito jornais, todos de periodicidade irre 

gular. Temos notícia de pelo menos outros quatro, que apare 

cem entre esta data e as eleições de 19501 10 . - 

Os dados de circulação são escasso$ ou inexistentes. 

Em janeiro de 1950 a Vanguarda Socialista anunciava ter ai-

cançado venda record no Distrito Federal: vendeu 800 exem- 

• 	piares em três dias. O "normal" seria a venda de "300 exem- 
• 	1103] piares • 

• 	 A Folha Socialista, de São Paulo,.em seus primeiros 

.números, ainda sob a forma de boletim impresso, venderia ao 

1 
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todo 500 exemplares, num cálculo impreciso que considera ba-

lancetes publicados ílø4 l. 

Em 1948, João Mangabeira prognosticava que sua legen 

da alcançaria, nas eleições para renovação do Congresso Na-

cional, a soma de 300.000 votos E051 Em 3 de outubro de 1950, 

o PSB somou 36.638 legendas para a Cámara de Deputados, sen-

do 25.007 em São Paulo e 11.428 no Distrito Federal[1061 ; todo 

o esforço dispendido na difusão da proposta socialista e na 

organização partidária não fora, assim,recompensado nas ur-

nas. 



o 
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NOTAS - CAPÍTULO II 

• 	[1] Abibliografia a própósito é vasta;'ver, p. ex., MONIZ. 

BANDEIRA. Presença dos Estados Unidos no Brasil 	(Dois 

séculos de história). Rio, Civilização Brasileira, 1973. 

A propósito, ver: SILVA, Hélio. 1954.. Um tiro no cora-

'ção, Rio, Civilização Brasileira, 1978; BENEVIDES,Maria 

Victória de Mesquita. A UDN e o Udenismo..., pp. 69/76; 

CARONE, Edgard. A República Liberal, II..., pp. 30/33. 

Ver: PRADO JR. História Econômica do Brasil. São Paulo, 

Brasiliense, 1953, p. 308. 

"As reservas cambiais que em 1945 totalizavam US$ 708. 

milhões foram virtualmente dissipadas depois de ano e 

meio. Os pequenos saldos externos que sobraram estavam 

em contas bloqueadas, reduzindo o. ativà líquido no ex-

tenor a 'apenas US$ 92 milhões, no fim do primeiro tri-

'mestre de 1947". SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a 

Castelo. Rio, Paz e Terra, 1975. p. '97. 

CARONE, Edgard. A República Liberal. 1..., p. 32. 

ONODY, Oliver. A inflação brasileir. Rio, s/ed., 1960, 

p. 263. 

SINGER, Paul Israel. O milagre brasileiro, causas e con 

sequências - (Cadernos CEBRAP 6). São Paulo,CEBRAP, 

• l97S,p. 16.  

1 
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Idem, idem, pp. 16/18. 

Os indicadores publicados na revista Conjuntura Econó-

mica constituem fonte que permite a afirmação. 

Os sucessivos pronunciamento de Dutra sobre aquestão dá 

reordenação do quadro partidéïio podem ser consultados 

•nas transcrições presentes in: OLIVEIRA, José Teixeira. 

O governo Dutra. Rio, Civilização Brasileira, 1956, so 

bretudo "Mensagem ânua ao Congresso Nacional", 15.03. 

1947, pp. 196/197 e "Mensagem ânua apresentada ao Con-

gresso Nacional", 15. 03. 49, pp. 211/217. 

CLAUDIN, Fernando. La crise du mouveinent cominuniste 

II, Paris, Maspero, 1972, p. 538. No livro, CLAUDIN 

transcreve trechos do "Relatório Zhdanov", que con-

têm as análises básicas que orientarão a nova práxis 

dos PC's de todo o mundo 

Dados numéricos inCLAUDIN, Fernando; idem, pp. 679/680. 

Sobre a "condenação" de Tito e suas consequências para 

o m.c.i. - CLAUDIN, Fernando, idem, pp. 552/629. 

[131 SCHRAM, Stuart e D'ENCAUSSE, Hélêne C. 	El marxismo y 

Asia (1853-1964). Siglo XXI - Argentina, 1974, 	pp. 

295/296. 

Para FERNANDO CLAUDIN, a vitória da revolução chinesa o 

correu contra a orientação de Stálin, que pretendia 

que naquele pais se implantasse, também, a politica de 

"União Nacional" - o que--teria .levado-à.tent-ativa.de se---.--

obter um "modus vivendi" com Tchang-Kai-Shek. A lideran 

1 
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ça de Mao seria decisiva para que tal solução 	não se 

desse. Ver op. cit, pp. 645, 647, 650/651. A fala, cita 

da, do representante do P-e€ mostra a formulação de uma 

nova estratégia revolucionária, modelo para outros espa 

ços "coloniais" ou "semi-coloniais". 

CLAUDIN, Fernando. op. cit, p. 661. 

CLAUDIN, Fernando. op. cit, p. 662. 

Os trechos em grifo são do autor, que transcreve docu-

mento da reunião, sem referenciá-lo. À luta pela paz era 

ligada à condenação de Tito: "As duas trefas se encon 

tram estreitamente ligadas, porque o titoísmo... era cori 

siderado pelo campo socialista e os partidos comunistas 

como uma das principais bases do imperialismo norte-ame 

ricano na preparação da agressão contra a' URSS". (idem, 

p. 662).  

ABENDROTH, W. História social do movimento trabalhista 

europeu. Rio, Paz' e Terra, 1977, p. 129. 

ABENDROTH, W. i'dem, p. 144. 

ABENDROTH, W. idem,'p. 147. 

RADICE, Giles. Socialismo democrático. Rio, Zahar, 1967, 

P. 101. 

A tese de Livre-Docncja de Francisco Weffort, Sindica-

tos e política, citada, salta de 1947 para o período 

1950/54. Leôncio Babaun usa meia dúzia de páginas para 

tratar d,o período 1947-51 (Uma vida em seis tempos. 'São 
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Paulo, Alfa-Omega, 1976) . Gregório Bezerra 	narra sua 

prisão, em janeiro de 48, sob a acusação de ter sido o 

responsável pelo incêndio do 15Q RI (João Pessoa), e seu 

deslocamento para Goiás (janeiro de 1950) em cerca de 

vinte páginas (BEZERRA, Gregório. Memórias, Vol. II, Ci 

vilização Brasileira, 1979). O texto de Moisés Vinhas 

(O Partidão. São Paulo, HUCITEC, 1982) trata do período 

em 4 páginas. Chilcotte, em menos que isso (CHILCOTTE,. 

Rona1dI. PCB. Conflito e integração. Rio, Graal, 1982, 

pp. 105/106). As memórias de Paulo Cavalcariti narram 

principalmente a participação dos comunistas nas elei-

ções de 1950, em Pernambuco (CAVALCANTI, Paulo. O caso 

'eu conto, como o caso foi..., Vol. II, São Paulo, Alfa-' 

Ómega, 1980) . Em A República Liberal (1) , Carone dedica. 

cerca de cinco páginas ao período. 

Em seu livro O PCB (vai. II), Edgard Carone divulga os 

principais documentos vindos' à luz imediatamente após a 

ilegalização do Partido: o "Manifesto de Janeiro" 	(de 

1948); "Informes" Político, Sindical e "de massas", 

de maio de 1949; o "Manifesto de Agosto", de 1950 - ori 

gínalmente publicados na revista citada. 

Ver: ALEM, Silvio. Os trabalhadores..., capítulo V. 

PRESTES, Luiz Carlos. "Como enfrentar os problemas 	da 

revolução agrária e antimperialista" in: Problemas, 

nQ 91. Rio, abril de 1948, p. 36. 

[24] PRESTES, Luiz carlos, idëm, p 38. 	 __• 

1 
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PRESTES, Luiz Carlos, idem, p.40. 

PRESTES, Luiz Carlos, idem, p.41. 

CARONE, Edgard, O PCB (II)... p. 105. 

CARONE, Edgard, O PCB (II)... p. 111. 

[29) Ver as coleções dos jornais editados pelo PCB na época, 

sobretudo Hoje, Tribuna Popular e Folha do Povo. 

CARONE, Edgard. O PCB (II)... p.100. 

CARONE, Edgard. idem, p. 101. 

CARONE, Edgard. idem, p. 295. 

No Informe assinado por Prestes, a luta pela paz é refe 

rida como "tarefa fundamental e imediata de nosso Parti 

do.", ",a maneira atual de lutarmos contra o imperialis-

mo, pela independência nacional, pela revolução agrária 

e anti-imperialista, pela derrubada da ditadura e ins-

tauração de um governo efetivamente democrático e popu-

lar". (CARONE, Edgard. idem,.p. 103). 

Entre outras fontes, ver as já citadas memórias de Pau-

lo Cavalcanti e Gregório Bezerra. 

Ver, in: Problemas nQ 11, junho de 1948, o editorial as 

sinado por Carlos Marighela ("Nossa Política") , 	entre 

outras matérias. 

A estatística de greves contida na Tese de Livre-Docên-

cia de Francisco Wefforté incomp1eta_.ma.s servede.ba-  ... 

se para tal avaliação. 

1 
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- 	[36] A avaliação, impressionista, de Moisés Vinhas a propósi 

to da experiéncia é extremamente negativa (. cit., p. 

95) 

[37]PRESTES, Luiz Carlos. "O imperialismo em buscade novos 

quadros", in: Problemas nQ 12, julho de 1948, pp. 4/ 

15. 

CARONE, Edgard. A R'epública Liberal (1) ... p. 334. 

"Tarefas dos militantes socialistas" Folha Socialista 

- 10.04.1948, 

Folha Socialista nQ 6, 10/4/48. Ver também: 	"Obje.ç6es 

improcedentes", •in: Folha Socialista, 	10/6/48. 

Vanguarda Socialista, 30.7.84. 

[41-A] A resposta da direção do Labour Party épublicada na 

Vanguarda Socialista nQ 131, 13,.12..48. 

"Da idéia da libertaçãó do homem vem toda a força moral 

do socialismo. O socialismo tem variado de doutrina.Tem 

havido muitas doutrinas socialistas. Uma coisa, porém, 

não tem. variado no socialismo: a idéia de libertação do 

homem.. Este é o valor permanente das doitrinas socialis 

tas, da tradição sbcialista". 

LIMA, Hermes. "Capitalismo e socialismo", in: Vanguarda 

Socialista - 18.8.48... 

Ver Anexos desta Tëse. A carta Parece responder a um pe 

dido de esclarecimentos formulado pot Hermes Lima a Ali 

1 
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Vanguarda Socia1ista, 16.9.48. 

CARONE, Edgard. Movimento Operário no Brasil,  

51. 

As "Teses" submetidas à Convenção foram elaboradas pe-

los seguintes dirigentes: situação política nacional - 

João Mangabeira; situação política internacional - Her-

mes Lima; conceito •de socialização: Febus Gikovate; mo 

vimento cooperativista - Hilcar Leite; diretrizes para 

os candidatos socialistas - Domingos Veilasco; reforma 

agrária 	Fúlvio Abramo; plano para criação de impren- 

sa diária - Zoroastro Ramos. "Preliminares da Conven-

ção Socialista",. in: Gazeta Socialista, 2/7/49. 

"A socialização dos meios de produção, objetivo funda-

mental do PSB nos termos de seu programa, sup8e a trans 

ferncia desses meios do domíniô capitalista, ao domí- 

• - nio da soçiedade. Não será ela, entretanto, efetiva sem 

que se ache a sociedade organizada democraticamente,des 

centralizado o poder político e garantido o predomínio 

dos órgãos legislativos. Só assim deixará de ser opres-

siva do trabalhador edo indivíduo em geral. 

Sup6e, àlém disso, a organização democrática-da produ- 

ção, reduzida ao mínimo a centralização de seus órgãos 

• • • • de direção, coordenação ë controle, no plano de organi- 

• • zação nacional, e entregues esses órgãos aos próprios 

trabalhadores. 

1. A economia socialista exige, -portanto, uma planifica 

ção. Nesta planificação o cooperativismo têrá função im 

• 	portante. A ele deverá submeter-se a pequena 	produção 

/ 
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industrial e agrária e a distribuição dos produtos 	de 

uso pessoal. 

A socialização será progressiva. Começará pelos ra-

mos básicos da indústria, e seu processo dependerá das 

condiçaes objetivas da sociedade, de modo que se evitem 

transformaç5es bruscas e violentas e se mantenha e ele-

ve gradativamente o nível de vida das populações das ci 

dades e dos campos. 

A socialização hão implica a supressão integral 	da 

propriedade privada, a qual será mantida nos limites em 

que for útil ao indivíduo, sem ser prejudicial à socie-

dade, quer dizer: desde que não se preste à exploração 

•do homem pelo homem, nëm torne possível o restabeleci-

mento de um regime de classes. 

O procésso de socialização limitar-se-ã rigorosamen 

te à esfera econ6mica, inclusive a produção de bens de 

uso, preservada a liberdade do indivíduo no domínio p0-

lítico e cultura1" 

("Conceito de socialização" - "Documento aprovado pela 

• 	IV Convenção Nacional do PSB", in Vanguarda Socialista 

• 	nQ 134, 10/11/49) 

"Conceito de socialização", in Diário de Notícias, 27.. 

11. 49. 

Vanguarda Socialista, 20.3.50. 

CARONE, Edgard. Movimento Operário, II... p. 60. 

Este autor, apoiado em depoimento de Antonio Costa Cor-

rea, periodizando a história do PSB paulista, estabele- 

/ 



1 

142 

èe como primeiro momento o que vai até 1951: "... é pe 

queno o número de seus filiados e os grupos que vem da 

IJDS e da Esquerda Democrática ainda domjnam: nesta hora 

há maior coerência na luta em favor das idéias socialis 

tas". (in: idem, p. XVI). 

CARONE, Edgard. idem, p. 58. 

A versão final do Projeto Mangabeira, após as emendas 

que recebeu e aprovação na Câmara de beputados (jamais, 

pelo Senado) está na Vanguarda Sobialista 	. 	de 

5;2l95O. 

O relato da discussão que resulta na autocrítica foi pu 

blicado na Folha Socialista nQ 8, de 13.6.48. A inver-

são do voto é relatada na Vanguarda Socjalista nQ 135, 

de 30 •ll 49. O texto da Lei aprovada está em CARONE, 

Edgard. A quarta República..." p. 26/28. 

[5.2-A] Os pronunciamentos de João Mangabeira a propósito es-

tão reunidos in BARBOSA, Francisco Assis (seleção) .Idéi 

as políticas de João Mangabeira, Vol.,. 3. Brasília, Sena 

do Federal; Rio, Fundação Casa de Ruy Barbosa, 1980;pp. 

81/98, 101/128, 203:1213. . 

Ver, a respeito, a "Nota" da Comissão Executiva Nacio-

nal do PSB ha Vanguarda Socialista 	. de 12.11.48. 

O texto do projeto de Lei dos deputados comunistas está 

em VICTOR, Mário. A batalha do petróleo brasileiro. 

Rio, Civilização Brásileira, 1970, p. 196. A descrição 

doinício da campahha nacionalista está nas páginas 221/ 

.232. 	 . 
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Vanguarda Socialista, 	 de 20.3.50. 

O artigo 6Q da Portaria nQ 29 do MTIC, de 29/3/50 (Diá 

rio Oficial, 31/3/1950, folha 4.966) atrelava o regis-

tro de candidatura à observância do artigo 530 da CLT, 

que o negava "aos que professarem ideolôgias incompatí-

veis com as instituiç6es ou interesses da nação". OPSB 

peticionou judicialmente a inconstitucionalidade de tal 

artigo. 

"Programa para o futuro governo - A resposta do Partido 

Socialista". 

"A direção nacional do Partido, devidarnente solicitada, 

• enviou à sub-comissão encarregada de: elaborar o progra-

ma do candidato à presidância da República dos Partidos 

do Acordo sua opinião..." 

( Programa 

Garantia ao exercício dos direitos assegurados pela 

Constituição (art. 141) entre os quais se destaca a li-

berdade de palavra, o direito de reunião e associação,o 

direito de greve e a autonomia para os sindicatos. 

Justifica-se este destaque à luz do que estamos viven-

do..." 

Rigorosa aplicação das leis' sociais, estendendo-as, 

em sua plenitude, aos trabalhadores rurais; 

Fixação de uma política para mèlhoria de salários,a 

'começar pelo salário-mínimo, cujo nível, sempre baixo, 

,hoje se tornou simplesmente irrisórfo; adoção de uma po 

lítica para fazer face à crise de habitação; 

4)Continuação e desenvolvimento da política de rnonopó- 

4. 
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'lio do Estado na exploração do petróleo, da energia hi-

droelétrica e do carvão, considerando-se que a produção 

de energia e combustível é a providência mais urgente 

que o progresso econ6mico do país exige; 

Promoção, no setor agrícola, de medidas que, compatí 

veis com as zonas e tipos de exploração agrária, visem: 

a) aumento da produção; b) organização técnica capaz de 

assegurar bom rendimento, estocagem e transporte; c)pre 

ç.os compens adores para os produtos agrícolas; d) eleva-

ção do padrão de vida rural; e) melhor distribuição da 

terra; 

Aplicação da verba constitucional de obras contra se 

cas para imediata conclusão do sistema de açudagem Jure 

ma-Mãe D'figua e imediato reinício da construção do Açu-

de de Orós; desapropriação de terras irrigáveis para sua, 

locação a agricultores cooperativamenteorganizados,ca2 

tação e distribuição daenergia produzida pelos grandes 

açudes; 

Execução da reforma bancária e consequente organiza-

ção do crédito para a produção. Considere-se que o fi-

nãnciamento agrícola ertre nós, até hoje, se limita' a 

ser uma simples compra antecipada de safras a juros al-

tos; 

Reaparelhamento de nosso sistemade transportes; es-

pecial estímulo à pavimentação de rodovias; 

Elaboração de uma política imigratória dentro das di 

retrizes que o PSBjá apresentou ao presidente do Conse 

lho Nacional de Imigração; 

Desenvolvimento da indústria 'e seu desdobramento no 

é 
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de produção de máquinas, motores, unidades de transpor 

te e instrumentos de trabalho". (Vanguarda 	Socialista 

10,10,49). 

Vanguarda Socialista, 	.. 	10.11.49. 

SILVA, H1io. Um tiro..., P. 19. 

• 	[59) A candidatura Eduardo Gomes foi homologada pela UDN em 

12 de maio de 1950; a 3 de julho o mesmo faz o PL. A 9 

de junho o PSD homologou a candidatura Cristiano Macha-

do. Dia 16 do mesmo mas, o PTB oficializou Getúlio Var-

gas como seu candidato à presidência. 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. 	. cit, p. 79. 

Folha Socialista 	 5,8,1950. Ver também:Djrjo de 

Noticias, edições de 26, 27 e 29.7.30. 

Folha Socialista., 5.8.50. - 

Entre outras edições,. ver, p. ex., Folha Socialista 

12.8.50. 	. 	 . 

Jornal de Debates, 4,8,1950. 

Folha SocialÍsta, 23.9.50. 	. 

VARGAS, Getúlio D. A campanha presiiencia1. Rio, • José 

Olympio, 1951, p. 599. 	.• 	 . 	 . 

VARGAS, •Getúlio D. op. cit, pp. 474/475. 	• 

Citado por VICTOR, Mário in 22. cit., p. 288. Este au-

tor se baseia em transcrição da Revista do Globo feita 
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pelo Jornal de Debates de 8,9,50. Não pudemos localizar 

os originais dos periódicos em questão. 

[69) Jornal de Debates, 20,10,50. 

VARGAS, Getúlio D. op. cit, p. 258. 

"Por que votarei em Getúlio Vargas" 

"São decorridos, porém, 5 anos e o que vemos é o Brasil 

aferrado ao mais estúpido reacionarismo, com seus traba 

lhadores cada vez mais oprimidos e espoliados. Os inte-

gralistas combatem Getúlio e apoiam o Brigadeiro. Os co 

munistas odeiam Getúlio e foram includos nas chapas dos 

corrligionrios dé Cristiano"... 

"Getúlio Vargas, afastado do governo há 5 anos, disp5e 

hoje, unicamente do apoio da massa trabalhadora. Tem 

côntra ele os integralistas e os comunistas. Tem contra 

ele o presidente Dutra, o governo de 19 Estados, o PSD, 

a UDN e o PR do acordo inter-partidário, todo o conjun 

1o, enfim, que em um lustro degoverno elevou enormemen 

te o custo de vida, mergulhando nosso povo na maior mi-

séria..." 

(Mattos Pimenta. Jornal de Debates, 29,9,50). 

Sobre o "trabalhismo idéológico" ver capítulo III. 

"Novos rumos para o PTB", in: Folha Socialista 

21. 1o;50. 

No próximo capítulo discutiremos com mais detalhes o de 

sempenho-eleitoral do PSB em 1950. 

1 
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SIMÃO, Azis Matias. "Socialismo e 	internacionalismo", 

in: PSB - Secção São Paulo. Posições Socialistas. 	São 

Paulo, (folheto) 1949, p.80. 

Idem, idem, p. 81. 

CÂNDIDO, Antônio. "Repúdio à doutrina doCapitalismo de 

Estado". "Tese apresentada por Antônio Cândido, em nome 

da Comissão Executiva Estadual e aprovada na reunião pie 

nárja da Comissão Estadual realizada em Santos a 27 	de 

julho de 1948, para ser enviada à Comissão Nacional 	do 

PSB", in: Idem, idem, pp. 6 a 9 (Anexo )Vertambém neste 

folheto, páginas 9 e 10: "Ainda sobre o capitalismo de Es 

tado", "M5ção apresentada pelo companheiro Oliveiros S,. 

Ferreira e aprovada na II Convenção Estadual do PSB em 

Campinas,em 2 de setembro de 1948". 

"A revoluçãoburguesa já cumpriu o seu destino...". 	"A 

• 

	

	revolução russa, queiram ou não queiram os reacionários, 

criou condições para o advento das massas ao governo. .." 

• "Ora, a Revolução russa mostrou, sob uma extensão que é 

a sexta parte do mundo a possibilidade de uma ordem econ6 

mica vitoriosa, baseada na socialização dos meios de pro 

dução. Em vinte e cinco anos, econômica, material e cul 

turalmente, a Rússia progrediu como não se imaginava ser 

possível a um país progredir, eis que o progresso sob o 

domínio do capitalismo está jungido às limitações pró 

prias e características do sistema- o lucro, a acumula 

ção, a exploração capitalista. 

Exatamente num período de crise para o sistema capitalis 

1 
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ta, a Rússia soviética na base de socialização dos meios 

de produção conhecia prodigioso desenvolvimento..." 

"Está claro que nosso partido mantém em relação à Rússia 

como potência, em relação à política exterior soviética, 

a mesma indepência que mantêm em face de qualquer outro 

país ou em face da política externa dos ingleses, ameri 

canos ou franceses. Nada nos impede de criticar e de com 

bater a política internacional soviética quando a 	jul 

garmos errada, egoísta ouperigoa aos interesses 	da 

paz..." 

LIMA, Hermes et MANGABEIRA, João . Orientação 	Política 

da Esquerda Democrática. (folheto) . (São Paulo) . 	Artes 

Gráficas Marabá,. l946. (Ver ANEXO) 

• [79]. Como exemplo: escrevendo na Folha Socialista de novembro 

clè 1961, a propósito. do 22Q Congress.o do PC da URSS, Fe 

bus Gikovate aplaude a desestalinização, ainda que a con 

- 	. 

 

siderasse limitada e afirma: "A grande vitalidade da Revo 

lução de Outubro e do regime por ela instituída foi pos 

t.a a prova mais de uma vez e sempre saiu vitoriosa. A 

revolução e o regime socialista por ela instituído sobre 

viveram ao terror stalinista, à deformação burocrática e 

a uma, guerra de agressão. Não sobreviveram apenas. Lança 

ram as bases sólidas para a edificaçãc da sociedade comu 

nista e asseguraram ao povo soviético progressos imensos 

no terreno econômico, social e cultural. 

-A revolução de outubro é invencível. Não teme inimigos 

internos e externos. É patrimônio de toda a humanidade 

progressista.É exemplo para todos ospovos que já segui 

1 
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ram ou estão em vias de seguir a trilha que Conduz ao 

socialismo, à democracia e à paz mundialt 1 . 

CÂNDIDO, Antônio, çp. cit., p. 7 

FERREIRA, Oliveiros S. "UDN, P.S., PCB" in: Gazeta Sacia 

lista, 23.7.1949 (Transcrição de artigo publicado na Fo-

- 	lha Socialista"). (Original não localizado). 

Ver ANEXO. 

ABPAt13, Fúlvio. "Contribuição para o estudo das posições 

socialistas em torno da questão agrária", in: PSI3. Secção 

São Paulo, op. cit., pp. 14/22 

ABRAMO, Fúlvio. "Ã polít±ca arária do Partido Socialis-. 

ta", in: Folha Socialista. 1.5.1949. 

ABRPMO, Fúlvio. "Constituição...". 

[86]ABRA.M3, Fúlvio. "A política agrária...". 

ABRANO, Fúlvio. "Constituição,..". 

ABRAMO, Fúlvio. "Ante-projeto para o aproveitamento das 

áreas agrícolas abandonadas em torno das cidades", 	in: 

PSB. Secção São Paulo. op. cit., pp. 52/57. 

ABRAM3, Fúlvio e CORRA, Antônio Cos ba. "Plataforma elei 

toral do PSB". "Projeto aprovado com emendas pela C. Exe 

cutiva do PSB - São Paulo", in Folha Socialista 	15.6. 

1949. 

FRANCO, Cid. "Projetode aproveitatnefltÕ das trraS agí' 

1 
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colas em torno da cidade de São Paulo" in: PSB Secção São 

Paulo. op. cit., pp. 57/60. 

Folha Socialista 15.7.1948 

Também foram signatários:' Sérgio Milliet, CláudioAbramo, 

Luiz Martins, José de Castro Fontenelle, Lourival Gomes 

Machado, R6muloFonseca, Arnaldo Pedroso D'Horta, 	Luiz 

Lopes Coelho, Geraldo Ferraz, Paulo Magalhães, Rolmar Bar 

bosa, Wilson Santos, Zélio Oliveira, José Penteado,Mãrjo 

Neme. 

Não tivemos acesso à integra do documento. O trecho é re 

produzido por NEVES, Artur. "Posiç6es Socialistas", 	in 

Fundamentos, janeiro de 1950, p. 32. 

"De 1947 a 1948 a UNE foi presidida peloestudanteRober 

to Gusmão... (que) deu início ao período de hegemonia so 

cialista na entidade, durante o qual a repressão 	p011 

cial contra os estudantes se intensificou, particularmen 

te depois do lançamento da campanha d 1 o.Petr6leoé Nosso". 

Essa campanha foi lançada pela UNE em 1947, 	simultanea 

mente no Rio, por Robei -to Gusmão e em São Paulo, por Ro 

gê Ferreira, presidente dõ Centro Acadêmico XI de Agosto". 

"Em 1948 elegeu-se presidente da UNE um estudante de Per 

nambuco, Genival Barbosa Guimarães.... em cuja gestão, pe 

la primeira vez, a entidade máxima dos estudantes foi in 

vadida, naquele mesmo ano, pelo esquema policial do 	go 

verno Dutra, por ocasião do Congresso de Paz e dos 	pro 

testos estudantis contra o aumento, de 30 para 40 centa 

vos, nopreço da passagem dos bondes". 
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Após Genival (que renunciou), presidiu a UNE Paulo 	de 

Mayo (de São Paulo), "também socialista". Este, por sua 

vez, foi sucedido por Rogê Ferreira, que também renun 

ciandoemmeio ao mandato, foi substituído por José Fre 

jat. 

Em 1950, no Congresso de São Paulo é escolhido Olavo Cam 

pos (articulado por Paulo Egydio Martins) para a presi-

dência da UNE Iniôia-se o "domínio direitista" na UNE, 

que vai até 1956." 

(POERNER, Arthur José. O poder jovem. Rio, Civ. Bras., 

1969 , pp. 188/190) 

[95] "Nenhum membro de qualquer comissão do Partido Socialis 

• 	 ta Brasileiro, seja municipal, estadual ou nacional, p0 

- 	derá aceitar convite para participar de movimentos 	de 

• 	 frente única de objetivb político.sém consultar o Órgão 

- do Partido imediatamente superior. ... Tratando-se 	de 

frente única com finalidades que possam ter caráter na-

cional, a Comissão Estadual sob cuja jurisdição se le-

vantam a questão deve consultar imediatamente a Comissão 

Nacional". 

Com vistas a "consecutivas manobras de desvirtuamento 

• 	das.finalidadesde movimentos de frente única de objetl 

• 	 vo político, verific4dasem vários pontos do país", 	a 

• •  Comissão Nacional, recomendava ainda que os socialistas 

que tivessem"a necessária permissão" para deles parti-

cipar '.'exijamque as manifestaç6es públicas destes movi 

mentos se cinjam exclusivamente à finalidades 	declara 

das do movimento" - o que serviria para evitar que 	o 
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PSB ou seus militantes acabassem por servir como "elemen 

tos de manobra de outros interesses partidários".Folha 

Socialista, 01.05.1949. 

NEVES, Artur. "Posições Socialistas: algumas notas so-

bre o folheto Posições Socialistas. Resoluções, Manifes 

tos e Documentos de Discussão - Editado pela Secção de 

São Paulo do Partido Socialista Brasileiro", in Funda-

mentos. Rio, Janeiro de 1950, pp 30/33 e fevereiro 	de 

1950, pp. 37/39. 

Foram os seguintes delegados presentes: 

Distrito Federal: Hermes Lima, Castro Rebelio, vereador 

Ozório Borba, João Pedreira FQ, Zoroastro Ramos, Antero 

de Almeida, Dante Costa, Natalino -Pereira de Souza,José 

Ayres FQ, Mário Pedrosa, Hilçar  Leite, Bayard Boiteux, 

Emil Faraht, Nestor Péixoto, Leopoldo Miranda Lima. 

Rio de Janeiro: Artur Lontra.Costa, vereador Gentil de 

Castro Farias, Walter Peixoto, João Rodrigues de Ouvei 

ra, vereador Nelson Martins, Âivaro de Oliveira Veig, 

Paulo .Cardoso de Meio Silva, Antônio João de Farias, Al 

berto José Farah, Âlvaro Jorge El-Jaik, Daniel de Carva 

lho, Amaro Soares, A.C. Sigmaringa Seixas, Almiro 	dos 

Santos Carvalho, Paulo Newton de Moraes, Ceiso 	Guima- 

rães Peixoto, Horácio Pacheco. 

Minas Gerais: Bernardino Machado Lima, José Maria Rabe-

lo, Paulo Seríz, João Ferreira Dias, Nogueira Penido. 

Paraná: Amorety Osório, Waldemar Daros. 

Rio Grande do Sul: Rubens Macid, Bruno Mendonça Lima, 

Raimundo Quadros. 

/ 
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Alagoas: Deputado Aurélio Vianna, Carlos Pontes. 

Pernambuco: Antonio Franca, Lausernio Lima, José Higino 

de Campos. 

Paraíba: Aluísio de Campos, Pergentino Alvés. 

Ceará: Geraldo Lemos, General Felipe Moreira Lima, Antô 

fio Girão Barroso, Edmilson de Oliveira, Milena Silva 

Thé, Cid Peixoto, José Alencar Furtado. 

Espírito Santo: Roger. Miguel, vereador Newton Meireles 

e Elinário Imperial. 

Goiás: Silvio Neto de Campos, deputado Alanco Velasco 

Azevedo, João Dimas Ramos, vereador Eustorgio Vaz,Paulo 

Emílio Póvoa, deputado Domingos Vellasco,Domingos Félix 

de Souza,.Jorge Antonio Sahinne, Luiz Gonzaga Contart, 

vereador David Rodnigues, Hugo Dourado, OrlandinaMetke, 

Alberto Porto da Silveira, Roberto de Toledo, Afonso Fe 

lïx dé Souza. 

Bahia: Deputado João Mangabeira, Homero Piva, 	Solano 

Martins, Agostinho Machado, Jorge Valente. 

Rio Grande do Norte: José Candido Filho, Walter Mattos, 

Henrique Xavier, Altanir Mercês. 

São Paulo: Alípio Correa Neto, vereador Álvaro Gomes dos 

Reis, Antonio Cândido, Ant6nio Costa Correa, Arnaldo Pe 

droso, Eduardo Barnabé, Febus Gikovate, Francisco Mora-

to de Oliveira, Hozair Mota Marcondes, vereador - João Car 

los de Azevedo, José Calazans de Araújo, Marcelino Ser 

rano, Oliveiros Ferreira, Plínio Meio, 	Wilson Rahai, 

vereadores Syr Martins e Cid Franco, Luciano Gardino. 

(Vanguarda Socialista 	 10. 11. 49. Não constam os 

delegados do Piauí e-de Santa Catarina). 

o 

é 
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Ver: "Boletim Socialjsta nO 11 11 , in: Panfleto no 	92, 

Rio, 4 semana de maio, 1949. 

Listas de candidatos são indicativas. Já referimos 	o 

caso paulista. Nas eleiç6es de 1950 o PSB, Seção de Per 

nambuco, apresentou 33 candidatos a deputado estadual; 

em folheto, foram qualificados profissionalmente. 	Na 

relação, 7 aparecem como "jornalistas", 6 como profes-

sores (sendo 2 "catedráticos da Universidade de Recife") 

3 como "estudantes", 2 são "escritores", 3 	advogados, 

4 funcionários públicos, 3 médicos, 2 comerciários, 1 é 

"proprietário ", 1 é "advogado e criador", 1 é publici 

tário. (PSB. Secção de Pernambuco. Plataforma e Progra-

ma Mínimo às e1eiçes de outubro de 1950. Recife, Tip. 

Diáriõ da Manhã, 1950, p. 15.). 

[100]Folha Socialista 103.48. 

[101]Ver: Vanguarda Socialista no 127, 130, 131, 135 e "Bole 

tim SocialistanO 12", em Panfleto nO 93, 1@ semana de 

julho, 1949. . 

[1.02]Em 1948 eram editados 2. jornais no Rio de Janeiro: 	a 

Vanguarda Socialista, órgão nacional que - se preten-

dia - circularia mensalmente •(tal nãoacontece: o.núme- 

•  
ro 129 é de 30/9/48, o 130 é de 12/11; o de número 134 

só é editado a 10/11/49) e o Boletim Socialista, da Exe 

cutiva do Distrito Federal, que passa a. ser publicado 

como encarte no semanárib.: Panfleto a partir da 2 	sema 

na de maio de 1949 (o primeiro a ser encartado é o 	de 

e 
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número 9). No Estado do Rio de Janeiro edita-se um jor 

nal (em Campos: Folha do Povo) outros em São Paulo ( A 

Folha Socialista) , Sergipe, (A Gazeta Socialista) ,Paraí 

ba (A Crítica), Ceará e Goiás (ver: Vanguarda Socialis-

ta, 130) Posteriores são a "Vanguarda Popular", de Reci 

fe (ver: Vanguarda Socialista nQ 131), o boletim "Socia 

lismo e Liberdade", de Petrópolis (Rio de Janeiro) (ver: 

Vanguarda Socialista nQ. 137) , A Luta, de Porto Alegre 

(ver: Panfleto nQ 92) e O Tempo,, um "semanário" editado 

em Salvador (ver: "Boletim Socialista" nQ 13, Panfleto, 

nQ 94) A quase totalidade destes periódicas não pode 

ser mais localizada. 

[103]VanguardaSocialista 137, 5.01.1950. 

[104] Folha Socialista 	10.6.1948. 

[105]Vanguarda Socialista 	30.9.1948. 

[106']Tribunal Superior Eleitoral. Dados Estatísticas (2Q volu 

.me). 

Eleic6es Federais e Estaduais realizadas no Brasil 	em 

1950. Rio, D.I.N., 1964, pp. 29 e 32/35. 

Na Bahia o PSB participou da "Alia Democrática" (UDN, 

PR, PSP, PDC, PSB) que logrou 240.537 votos, em oposi-

ção à "Coligação Bahiana" (PSD, PRP, PST) que conseguiu 

243.543 votos, O PTB obteve 90.231. 

Em Sergipe os socialistas se filiaram à "Aliança Popu-

lar" (PSP - PTB - PSB) que somou 21.844 sufrágios, con 

tra os 32.236 da "Coligação Democrática" (UDN-PST). Na 

quele Estado o PSD obteve 23.007 votos e o PR 16.741. 

1 
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CAPÍTULO III 

O PSB NO GOVERNO VARGAS 

1. O .CENÂRIO MUNDIAL: AINDA, A GUERRA FRIA 

- 	 A perspectiva de um novo confronto militar, de dimen- 

sões universais, aparece assinalada nacronologia dos experi 

mentos nucleares que ocorrem em paralelo à posse e ao gover-

no constitucional de vargas[1].  Tais demonstrações de-a um 

só tempo- progresso tecnológico e capacidade destrutiva, ser 

vem para consolidar as áreas de influência conquistadas pe-

las grandes potências durante os anos precedentes da guerra 

e do pós-guerra imediato. Aterrorizam e movimentam os negó-

cios; são o cenário mais amplo para o conflito da Coréia,pa 

ra as lutas de libertação nacional do sudeste asiático. 

Para a América Latinà, é tempo. da pressão para. 

a incorporação de tropas e envio de fornêcimentos aos solda-

dos que combatem sob a bandeira das Nações Unidas. O anti-

comunismo alcança dimensão industrial; a intervenção na Gua-

temala, onde é deposto pela C.I.A. o nacionalista Jacob Ar-

benz, mostra como a potência capitalista hegemônica trata 

as áreas que considera como de seu interesse geopolítico. 

Na Europa Ocidental a reconstruçío avança sob a ben-

ção do Plano Marshall. 

Em 1953 morre Stãlin - mas o fato não traz consequên-

cias imediàtas ao panorama das relações internacionais. O di 

rigente soviético desaparece em pleno gozo de seus poderes e 

de sua infLiência. O Kominform següia atuando como agência 

é 
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do Ministério do Exterior soviético• 

2. O GOVERNO VARGAS: POPULISMO E. CRISE 

A mais comum e recorrente das avaliações que podemos 

encontrar na historiografia a propósito do segundo governo 

Vargas é aquela que o caracteriza como Ucontradit6 ridtt[ 2 1nCofl  

traditórias" também seriam as práticas dos diferentes agen-

tes políticos presentes na cena brasileira da primeira meta-

de dos anos 50 

Os analistas que se dedicaram ao períbdo, a posterio-

ri, na busca de uma lógica que o esclarecesse, geraram quase 

tantas divergências quanto aquelas presentes no julgamento 

dos contemporâneos. Afinal, quem foi o Vargas que se elegeu, 

com quase metade dos sufrágios totais, em outubro de 1950? A 

quem representou, até que o golpe de agosto resultasse 	no 

desfecho trágico de 1954? •Que classe(s)  ou fração(ões) 	de 

classe estiveram representadas no executivo federal ao longo 

deste conturbado e decisivo período de nossa história .repu-

blicana? 

Uma tentativa de síntese das respostas existentes 	a 

propósito detais questões foi elaborada, concisa e didatica 

mente, por ARMANDO BOITO 

Dentre os contemporâneos do goverro Vargas, devemos ci 

tara análise do PCB e a dos trotskistas - a primeirademaio 

res consequências políticas sobre a conjuntura. 

Até 1954 o PCB considerou que Vargas era um 	"instru- 

inento servil •dos imperialistas norte-americanos". A oposição 

udenista seria mera "dique rival" organizada num "barïdo", cu 
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jos interesses eram "perfeitamente idnticos" aos do Presi-

dente e de seu grupo partidário-palaciano E5]• 

Mantinha-se a linha traçada pelo "Manifesto de Agos-

to" e as tentativas, infrutíferas, de organizar a "Frente De 

mocrática de Libertação Nacional". Para corroborar sua in-

terpretação, o Partido apoiava-se na denúncia de que decre-

tos-leis vinham estimulando o investimento estrangeiros no 

Brasil, na assinatura do acordo Militar Brasil-USA, na vaci-

lação governamental em recusar o envio de trôpas brasileiras 

à Coria, na repressão aos militares nacionalistas que ti-

nham se vinculado à "campanha do petróleo" etc. 

Os trotskistas do jornal frente Operária tinham uma 

percepção mais matizada da questãc. Vargas seria titular de. 

governo "nacional-reformista", representante da "burguesia 

nacional" cujos "setores mais conscientes (teriam) compreen-

dido que sua classe esta(ria) entre dois fogos": de um lado, 

precisando do "apoio das massas para resistir aoimperialis-

mo"; de outro, precisando do "apoio do imperialismo para com 

bater as massas [61 

Posteriores ao período são as interpretaç6es acadmi-

cas que fazem de Vargas, em seu segundo governo, portador de 

um projeto de desenvolvimento capitalista nacional que se. o-

punha a outro modelo - o do desenvolvimento dependente.Aqui 

se inscreveriam OCTÂVIO IANNI, FRANCISCO WEFFORT, JOSE ALVA 

RO MOISËS. 

Vargas teria procurado recosturar a política do "com 

promisso" que caracterizou a administração do Estado nos a-

nos 30. Seu projeto industrializante supunhaa conciliação 

no interior da classe dominante (empossado, nomeia minist- 
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rio que contempla personalidades que não se adequam ao Progra 

ina que, na campanha, tinha defendido. Nos dois primeiros a-

nos de governo, Vargas age no sentido da cooptação dos anti 

gos adversários . Por outro lado, "A volta de Vargas ao po 

der, pelo menos em 1950, tinha representado uma nova tentati 

va de atualizar o compromisso entre as classes dominantes e 

as massas" Es] 

O glpe de agosto e a política econômica dos governos 

posteriores a ele expressariam a vitória do segundo projeto: 

o de um desenvolvimento "dependente". Esta avaliação, 	que 

acabou por se tornar a mais difundida, recebe a crítica 	de 

BOITO JR. 	 . . 

Tal análise, segundo ele, "apresenta uma compreensão 

errônea dos conflitos existentes no interior, da burguesia bra 

sileira, cujo 'núcleo principal', 'longe de pleitear um su-

posto projeto de desenvolvimento autônomo, procurava atrair 

o capital imperialista para. -os setores de ponta da indústria 

de transformação', e cujo setor 'representado pela UDN' (da 

mesma forma que 'o imperialismo norte-americano') opunha-se 

à política econômica de desenvolvimento industrial" [9]. 

Priorizando contradições porventu,ra presentes no. seio 

da classe dominante, a.análise que descobre em Vargas a ex-

pressão de um anti-imperialismo . identificado a uma fração da 

burguesia brasileira, deixa de lado a cpmpreensão de que "o 

conjunto da burguesia" se uniu, "em bloco, para rechaçar a 

política de Vargas", "por entender que ela se mostrava inefi 

caz para controlar o ascenso do movimento popular a partir 

da grande greve de março de 1953" . 

.BOITOJR., desenvolvendoproposta original de DÉCIO 
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prefere afirmar que Vargas não representava, "em
sentido estrito" a burguesia industrial nacional ainda que
esta tenha sido a principal beneficiária de Varseu governo.

consti-
cúpulas da burocracia civil e das forfi

A política indus'trializante do segundo governo Vargas
inteligên!l

indus
trial este descolamento entre a burocracia cla-sse
dominante é que explicaria o fato do golpe de agosto de 54
ter contado com o aval (ou o silêncio cúmplice) de todas as
frações burguesas.

compreensão

ta dirigida pela burocracia de Estado ... apoiada em amplos

contram-se excluídas do poder do Estado" (grifos nossos)
O suicídio do presidente seria o ato final de uma gra.

ve crise de tal política, quando o conjunto da burguesia (e
o imperialismo) deixou de aceitar que o Estado condu-mais:

Tal crise supera momen
taneamente a contradição existente entre os setores da bur
guesia divididos pela proposta de industrialização.

A favor da industrialização (busca demonstrar o autor

a

setores das classes populares ... que enquanto exploradas en
!1M

- apoiando-se nas hipóteses formuladas principalmente por DÊ 
CIO SAES-, às quais dá suporte empírico) se situaria a pró-

SAES!n!

do "populismo"

gas seria a

e a

os anos

cia", subjetivamente não identificada com a burguesia 
[13)

. A interpretação do autor supõe uma certa
uma "política de industrialização capitalis

tuída, no caso, pelas
expressão de uma "burocracia de Estado",

ças armadas", burocracia que se vinha forjando desde 
30 [12].

zisse, por esta via, seus negócios.

seria, por assim dizer, fruto de propostas de uma

por vezes, "os grandes propriepria burguesia industrial, e,
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tários de terras" consumidores de bens importados, caros, e 

"setores de capital imperialista europeu" dispostos à expor-

tar capitais. 

Contra a industrialização uniram-se o 	imperialismo 

norte-americano e a "grande burguesia nacional, exportadora 

e importadora" (verdadeira "burguesia compradora" que "finan 

dava, adquiria e exportava a produção agrícola do país" à 

qual se somavam "as firmas importadoras de bens de consumo 

manufaturados") 

Até onde referimos, a tese de BOITO JR. é atraente en 

quanto proposta de elucidação do governo Vargas, na medida 

em que conta com suporte empírico bastante razoável e foge a 

certas simplificaç6es que acabam por estabelecer re1açes me 

cânicas (do tipo relação imediata:interesse - ação)entre as 

classes e õ Estado. 

Fornece uma interpretação que aeitamos, no que diz 

réspeito ao golpe de agosto. Deixa dúvidas acerca de um epi 

sódio fundamental da conjuntura: a. luta pelo monopólio esta-

tal do petróleo, que acaba por resultar na criação da Petro-

brás. Sabemos que coube à UDN, partido que 
1 na análise do au-

tor preferencialmente expressava os -interesses da "burguesia 

compradora"; apresentar a fórmuiafinal que levou à organiza 

ção da empresa. 

Da formulação geral dé DÊCIO SAES - BOITO JR. , 	cabe 

• 	concordar ainda num ponto fundamental: foi a pressão operá- 

ria que acabou por agudizar as contradições que inviabiliza-

ram.a proposta, aparentemente contraditória, perseguida por 

Vargas. • 

Os ano.s de 1951 e 1952. assinalam, após o descenso ve- 
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rificado na fase final do mandato de Dutra, o reinício de in 

tensas reivindicações operárias. No levantamento parcial rea 

lizado por WEFFORT em sua tese de livre-docência, o número de 

greves registradas na imprensa em 1951 é o dobro daquele que 

se verifica em 1950. BOITO JR. cálcula em 300.000 os grevis 

tas de 1951, 800.000 os de 1953 e eia 1.600.000 os trabalhado-  
- 

res parados de 1954 E161• 

Em 1951, após várias paralisações "de advertência",os 

bancários iniciam uma greve nacional que dura 69 dias. Nesse 

caso teria ocorrido uma greve dominada pela "concepção popu- 

• lista de luta sindical" - os dirigentes bancários buscavam 

"chamar a atenção do Estado para que ele •(=assumisse) a sua 

suposta tarefa de proteger os trabalhadores" Logó após 

são os aeronautas e aeroviários que, em dezembro, param na T 

cionalmente e. por uma semana, exigindo melhor remuneração. 

• Vargas, no Natal, decreta o primeiro reajuste do salá 

rio-mínimo que ocorre desde novembro de 1943. A correção de 

25% não chega a recuperar o poder aquisitivo dos salários 

originais. Em 1952, o fim de exigência do "atestado ideológi 

•  co" para os candidatos às eleiçées sindicais e a reformula-

ção do Estatuto do Servidor Público [18]  são outros gestos de 

reaproximação do Estado com os trabalhadores. 

	

• 	 É a chamada "greve dos 300.000", objeto já de vários 

estudos acadêmicos, [19]  que assinala definitivamente o ascen-

so da luta operária organizada, fazendo com que Vargas per-

ca, desde então, a capacidade de conciliar os interesses bur 

gueses divergentes. 

Os índices do aumento-do custo devida-e -da inflação-------- -

que aparecem referidos na literatura especializada, relati- 
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vos ao período, mesmo não sendo concordes, indicam uma queda 

acentuada no valor real dos salários da classe trabalhadora. 

A tendência, que caracterizou a segunda fase do governo Du-

tra (1948-1950) , foi mantida para o período 19 51-1953 o 

ano de 1952 assinalara o'deficit de 615 milhões de dólares 

no balanço de pagamentos do país [21],  apesar dos altos preços 

do café no mercado internacional. Os industriais, incentiva-

dos pela política cambial a renovar seus equipamentos,não re 

passavam a sua força de trabalho os ganhos obtidos com o 

crescimento da produção E221 	 - 

Rico episódio da história da luta de classes no Bra-

sil, a greve que se iniciou em março de 1953 na cidade de 

São Paulo reeditava, ampliando, acuelas que marcaram os pri-

nteiros semestres dos anos de 1945 e 1946. Envolveu os operá 

rios têxteis, os metalúrgicos; os •da indústria de madeira,do 

vidro -e os trabalhadores gráficos. Outras categorias profis-

sionais que não chegaram a viver a paralisação geral também 

se mobilizaram, sendó que alguns sindicatós patronais se an-

teciparam à perspectiva da greve e, concluíram acordos sala-

riais com os trabalhadores. Iniciado na capital, o movimen-

to se espalhou pelo interior do Estado e favoreceu greves em 

outras unidades da Federação. 

Concluída 'com ganhos salariais e políticos efetivos, 

apesar da repressão policial e das prisões, a greve' 'levou à 

reforma ministerial de junho, quando foi a vez dos marítimos 

cruzarem os braços em todo o país. 

A nomeação de João Goulàrt para o Ministério do Traba 

lho, o retórico aceno aos trabalhadores, -que se-segue; a con-..--

cessão, em maio de 1954, deum reajuste de 100% no sa1rio 

(1 
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mínimo, só fazem agudizar o proc.esso de isolamento de vargas 

em relação ao conjunto da classe dominante. Tudo isso, em pie 

na Guerra Fria, em plena fase de agudização das press6es nor 

te-americanas sobre seus parceiros latinos. 

Quer pelo fato de que o "compromisso" recosturado em 

1950 tenha se tornado roto, quer pelo fato de que a "burocra 

cia de Estado" tenha avançado em demasia na sua proposta in-

dustrializante, acirrando o descontentamento da classe domi-

nante a que devia representar, podemos concluir, corno diz 

WEFFORT, que os acontecimentos de 1954 constituem uma "ante- 

- 	 [23) cipaçao frustada ,,  de 1964 

3. O PCB 

Já registramos a posição dos comunistas frente ao go-

verno Vargas - a linha política explicitada no "Manifesto de 

Agosto" continuou a orientar a atuação da organização, manti 

da na ilegalidade. Com  o fim da exig&-ncia do "atestádo ideo--. 

lógico" como condição prévia para a inscrição de candidatu-

ras aos sindicatos, um "Ativo Sindical Nacional" realizado em 

1952 modificou sua orientação neste campo específico F241 Os 

sindicatos oficiais voltaram a ser procurados e, mais impor-

tante,a perspectiva dé aliança com os militantes "trabal.his 

tas" voltou à ordem do dia. O curioso é que isso se fez sem 

que fossem revistas as palavras de orde mais amplas em vi-

gor. Encerrava-se a época da tentativa de construção de. sin- 

dicatos "paralelos" ou "autênticos", que sob a 	denominação 

legal de "Associações"vinharn sendo criados desde o final do 

governo Dutra. 

Durante o governo Vargas, a representação parlamentar 
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• o PCB esteve reduzida a um mínimo, quer na Câmara, onde só 

se elege Roberto Morena (pelo PRT, no DF) , quer nas 	Assem- 

bléias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Mesmo sob 	ou- 

tras legendas, os comunistas enfrentam dificuldades 	em se 

candidatar. 

Em dezembro de 1953, quando jã tinha ocorrido a vito-

riosa greve "dos 300.000 11 , já tinha sido criada a Petrobrás 

e o golpe rondava o Catete, o Pleno do Comitê Central aprova 

va um "Projeto de Programa para o PCB" que reafirmava as aná 

uses do "Manifesto de Agosto", e que seria referendado no 

simulacro de Congresso que se reuniu um ano após. A agressi-

vidade retórica das resoluções do IVQ Congresso aparece ate-

nuada em sutil reavaliação do papel da "burguesia nacional"e 

mesmo nas exigências imediatas de reforma agrária Í251 

Após a morte de Vargas, sem que 	alguma autocrítica 

fosse aprofundada, a orientação de.buscar aliança comos "tra 

balhadores petebistas" evolui para a busca de aliança com o 

PTB, inclusive no plano eleitoral. Só quando do XX Congresso 

do PC-URSS é que uma ampla reavaliação da política definida 

em 1950 seria efetuada. 

4. O PSB NO GOVERNO VARGAS: A CONSTRUÇÃODOÇAMINH 	PRAGMA 

TICO 

O período mostra-nos a evolução,inconclusa, que ás 

socialistas vivem ao passar de urna área de influência políti 

ca - a dos "liberais" (representados em 1945 e mais além, pe 

la União Democrática Nacional) para outra: a dos populistas 

e reformistas, que seriam hegemonizados pelos Partidos Traba 

lhista Brasileiro e Comunista. Esta caracterização pretende 
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dar conta apenas da generalidade do processo, uma vez 	que, 

como veremos, persistem no PSB tendências "isolacionjstas" , 

defensoras da pureza da identidade partidária e comprometi-

das com a construção de uma via alternativa de afirmação - ca 

da vez difícil de se estabelecer, no quadro de polarização 

vivenciado pela sociedade brasileira. Fortalecem-se, por ou-

trolado, perspectivas de ação que tendem a descaracterizar 

as propostas originais do Partido. 

4.1. As eleiç6es de 1950: .úm balanço da derrota 

O fraquissimo desempenho da candidatura "anti-fascis--

ta" de João Mangabeira, em 1950, foi acompanhado de idnti-

cos resultados no que diz•respeito à disputa para os legisla 

tivos federal e estaduais. 

Em Goiás elegeu-se senador Domingos Veilasco, que ob-

teve 69.533 votos. Em Sergipe, Orlando Dantas, com 3.216 su 

frágios, garantiu a solitária presença do PSB na Câmara Fede 

ral. - 

No primeiro caso, a vitória não pode ser atribuída à 

força da legenda. Veilasco elegeu-se apoiado por forças poii 

ticas nada identificadas com posiç6es socialistas, as doPSD. 

Em Goiás o PSB recebeu apenas 3.589 votos para a Assembláia 

Legislativa, não - obtendo representação E261• 

Em Sergipe, Orlando D.antas inscreveu-se pela "Aliança 

Popular", que reuniu o PSP, o PSB e o PTB. Foi o segundo can 

didato mais votado da articulação, beneficiando-se do desem-

penho do primeiro colocado, que obteve quase o quíntuplo dos 

votos atribuidos ao postulante socialista.---------------------------------------------- 

O total geral de votos na legenda do PSB para a Câma- 
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ra Federal, no país (36. 638), foi equivalente à pouco mais 

da metade daqueles dados ao PRP de Plínio Salgado (72.397), 

sendo inferior, ainda, à votação obtida por legendas inex-

pressivas como a do Partido Republicano e a do Partido Demo-

crata Cristão, entre outras. 

O presidente nacional do partido, seu candidato à pre 

sidência da República, amargou a 12L3  suplência à Câmara Fede 

ral, competindo pela "Aliança Democrática", que reuniu na 

Bahia a UDN, o PR, o PSP, o PDC e o PSB. Em seu Estado, João 

Mangabeira não alcançou mais que 2.786 votos na eleição pro 

porcional (e 243, na majoritária) 

Nas Assembléias Legislativas dos Estados, conforme os 

números do TSE, o PSB logrou obter ao todo 8 assentos, soman 

271 do 97.118 	 Nos Estados do Pari, da Paraíba, de Ala 

goas, Sergipe, Bahia e Rio. Grande do Sul elegeram-se respec- 

[28] tivainente 1 (huin) deputado; em Sao. Paulo, 2 (dois) 

A direção nacional do Partido, em "Manifesto-ao Povo 

Brasileiro" produzido em 15 de novembro de 1950, avaliava o 

- 

	

	resultado das eleições presidenciais numa ótica que desenca- 

dearia polêmica interna: 

"O dogma de que o governo não perde eleição perten 
ce agora a um passado morto. Camarilhas e partidos 

- foram derrubados.. 

O povo tinha, exercido livremente seu direito de voto; 

• "os trabalhadores, em sua grande maioria, deram aos 
senhores Gettilio Vargas e João Café Filho uma prova 

• 	de confiança". 	 . 

A posse dos eleitos deveria ser assegurada, ao contra 

rio do que queria a UDN. 

Quanto ao desempenho do Partido, o Manifesto limita- 

1 
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se a dizer de esperanças futuras: 

ItNao  tardara o povo brasileiro a tomar conscincia de 
que somente as soluçes de carter socialista poderio 
trazer seu enriquecimento e o progresso do pais; en-
tão, a minoria em que hoje se constitui o Partido se-
rã infalivelmente a grande maioria do amanhã" [2'i 

Consequência provável do resultado eleitoral, desapa-

recem de circulação os principais jornais editados pelos so-

cialistas. A Vanguarda Socialista , órgão nacional, defini 

tivamente. A Folhà Socialista , produzida. em São Paulo,. 

só reapareceria em meados de 1953. Excessão é a Gazeta So-

cialista , editada em Aracaju, que permanece até dezembro de 

- 	 - 	 [3O 1951 (so voltando, apos, a ser editada em 1956) 

O noticiário da grande imprensa e às colunas assina-

das por jornalistas ligados ao Partido passam a ser,nos dois 

primeiros anos do governo Vargas, as principais fontes dis.-

poníveis para o estudo da política dos socialistas. O Popu-

lar , editado Rio de Janeiro sob a direção de Francisco 

Mangabeira e Domingos Veliasco um jornal que oficiosamente 

se identifica com o PSB. Suas coleções, contudo, só estão 

disponíveis para 1953 e 1954 

2. Cõfwenção extraordinária e re1açes internacibnais 

Em junho de 1951 o Partido foi obrigado a realizar rá 

pidà e pouco produtiva Convenção Nacional Extraordinária.Exi 

giu-o a reforma da legislação vigente sobre os Partidos Polí 

ticos, ocorrida no ano anterior (Lei 1164, de 24 de julho de 

1950) F321 Se para a maioria dos partidos a nova Lei pouca 

mudança trazia, no caso dos socialistas implicava em impor-

tante alteração estatutária: punha firri estrutira baseada 

nos "Grupos de Base", uma vez que trazia determinações sobre 
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os órgãos partidários. 

Participaram entre 70 e 120 delegados socialistas (331 

A pauta previa além da discussão da reforma dos Estatutos, o 

debate sobre política nacional, internacional, reativação de 

imprensa nacional e filiação à Internacional Socialista. Uma 

resolução aprovada, com base em relatório de Aurélio Viana, 

reafirmava, sobre a conjuntura política nacional, a "completa 

independênciado Partido em relação ao governo", o que não 

excluia o apoio a "medidas favoráveis, aos trabalhadores" por 

ele eventualmente adotadas. A "composição do Congresso Nacio-

nal" era, contudo, um grave impedimento a que Vargas "pudes- 

se cumprir as promessas feitas durante a campanha"t. 	Três 

pontos da pauta não fox.am esgotados, por "fa1tadequorurr 	a 

questão internacional (Plinio Meio era o relator) , a questão 

da imprensa (foi constituída uma comissão que deveria empe- 

nhar-se na obtenção de fundos) e a questão da filiação inter 
• 	

. 	nacional. 

Em julho, previa-se a reorganização da Internacional 

Socialista. 0-COMISCO tinha convidado o PSB a. representar • 0 

Brasil no Congresso marcado para Frankfurt. 

• 	 A análise do tema de filiação, à nova organização f i- 

cou a cargo de Mário Pedrosa, cujo relatório foi favorável a 

adesão. O Diretório Nacional ficou encarregado de deliberar, 

posteriormente, sobre a questão 11. 

Apesar de posterior parecer favõrável, mas não unânime, 

da Executiva, interpretou-se que a Lei proibia vinculaç8es 

internacionais aos Partidos brasileiros. - João Mangabeira te-

ve papel decisivo nesta orientação, e o PSB manteve-se dis-

tante da Internacional. Temia-se que razões semelhantes às 
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invocadas para colocar o PCB fora da Leifossemu.tilizadascon 

tra ossocialista s [ 36 1. 

Urna nova Direção Nacional foi eleita na Convenção, man 

tendo-se João Mangabeira na Presidéncia, passando Domingos 

Veliasco a ocupar a Secretaria Geral E] 

4.3. As alianças eleitorais: na rota co populismo 

Dois processos eleitorais contribuíram decisivamente 

para reanimar a legenda: as eléiçes de 1952, em Pernambuco, 

e as de 1953, no município de São Paulo. 

• 	Em 1952 morria no Recife o governador Agamenon Maga- 

• lhães, sem ter cumprido metade de seu mandato. A constitui-

cão estadual previa, •neste caso, novo pléito - marcado para 

o dia 23 de dezembro. 

Um acordo foi estabelecido entre oposição e situação, 

no Estado. Um amplo entendimento oligárquico fez comqueEtel 

vino Lins, ex-interventor da época do Estado Novo, recebesse 

o apoio inusitado de dez partidos: PSD-UDN-PTB-PL-PDC-PRP-PTN 

PST-PSP-PRT - uma frente destinada a evitar a disputa entre 

• 	candidaturas. 

• 	 • Vimós os números insignificantes alcançados,nas urnas, 

pelo PSB em Pernambuco quando das eleiç6es de 1950. Foi, no 

entanto, de sua legenda e de seus quadros que saiu o anti-

candidato ao mandato-tampão de governador: Ozório Borga, fun 

dador do Partido no Estado, que tinha concorrido (pela Es-

querda Democrática) à Câmara Federal em 1945. 

• 	: 	• 	Derrotado, elegera-se dois anós depois, vereador pelo 

• 

	

	• Distrito Federal; fixando-se no Rio de Janeiro, onde manti- 

• nha coluna no Diário deNotícias, sofreria derrotas sucessi- 

1 
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vas postuÍando a Câmara (1950) e a reeleição (1951). Sua li-

gação com Pernambuco era •já distante, pois, quando do inespe 

rado pleito. 

• 	 A campanha de Ozório só foi iniciada dez diaz 	antes 

das eleições, data em que desembarcou no Recife. Sua antican 

didatura foi registrada pelos socialistas, mas conduzida de 

•  fato, enquanto agitação e propaganda, pelos comunistas. Ree 

ditava-se, menos ampla, a "Frente do Recife", que vinha dos 

anos 30. Abertas as urnas, Ozório consegue a vitória em Reci 

fe (36.316 votos contra 30.276) e Olinda[381. 

• 	 Os efeitos da candidatura de protesto não foram capi- 

talizados, em Pernambuco apenas pelos socialistas. O Partido 

compusera-se com os comunistas, atônica da campanha fora da 

da pbr eles. É relevante afirmar que já na "Plataforma e Pro 

qrama Mínimo" que asecção pernambucana do PSB elaborou para 

• 	as eleições de 1950, proclamava-se que 

"s6 há um caminho a seguir: a conjugação de todas as 
forças popu1aes para os objetivos comuns de resis-
tencia as provocaçoes integralistas e a ameaça rea 
Cionria e imperialista. - - 
Como partido de oposiçao, o PSB, Seçao de Pernambu 
co, propugna pela forrnaçao de ampla frente -antifas-  

•  cista. No presente ensejo, renova seu apelo a todas 
as forças democraticas de Pernambuco em prol de uma 
solida frente em defesa do interesses populares e 
dos direitos e prerrogativos do Estado perante o po 
der central" (grifo nosso) [39] 

Não há qualquer referência, na "Plataforma..." a 	um 

posicionamento local anti-PCB, ao contrário da tônica impres 

sa, por exemplo, aos documentos oriundos de secção paulista. 

Eleitoralmente a legenda socialista se beneficiaria, 

mais à frente, abrigando um novo candidato "frentista" elei 

to prefeito em Recife (Pelópidas da Silveira, em 1954). 

No Rio, para onde retornou depois das apurações, 0z6 

• 

	

	rio manteve suas atividades jornalísticas. Os ecos de seu su 

cesso, eventual e distante, podem ter servido para reanimar 

1 
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•a combalida legenda nametrõpole. 

Meses após, na capital paulista, nova experiência 	de 

frenteeleitoral se revelaria vitoriosa para os socialistas. Jã 

nio Quadros elegeu-se prefeito,inscrito pela coligação PDC-PSB. 

Já em 1948, na Câmarade Vereadores, tinha se estabe-

lecido uma frequente ação comum entre os vereadores Jânio 

Quadros e Cid Franco, este último, dos socialistas. Ambos ti 

nham defendido a encampação da Light & Power, concessionária 

de energia elétrica e do sistema de carris urbanosE401. 

JOSÉ ÂLVARO MOISÉS, em tese de doutoramento, apresen-

ta uma conveniente interpretação da rápida ascensão política 

de Jânio Quadros. Considera ele: a) a presença de "um quadro 

histórico que incluía a tendência espontânea à participação 

política" de massas recém-incorporadas "à vivência urbano-in 

• 

	

	
dustrial"; b) a existência de "um vazio" deixado na vida partidá 

nado país pelo afastamento dos comunistas da cena política le 

• 

	

	gal; c) a identificação dapráxis dovereador Jânio Quadros com 

as reivindicaçóes da periferia urbana de São Paulo,habitada por 

• •população penalizada pelo descaso estatal, queatornava ca-

rente de serviços públicos mínimos. Condiç6es precárias (ou 

inexistência pura e simples) de calçamento, abastecimento d'á 

gua, luz elétrica, rede de esgoto sanitário, sistema de transpor 

•  te coletivo, assistência médico-hospitalar etc,possibilitavam 

reivindicaçõesedenúncias que não punham em questão, de modo 

obrigatório, a relação capital-trabalho. Jnio assumia ser por 

•  ta voz destes reclamos mínimos; d) o discurso janista: dotado 

de "moralismo radical, de tipo pequem-burguês, via nos ato 

res- individuais a responsabilidade das injustiças e das desi 

•  gualdades", constituía-se num discurso capaz demobilizar mas 

sasede, ao mesmo tempo, sensibilizar preventivamente"segmen 

tos das elites" temerosos de uma ação autônoma dos despossuídosE41 
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Um quadro propicio, uma resposta adequada - temos aí a 

gestação de uma alternativa populista de oposição, capaz de 

contrapor-se aoademarismo, aoborghismo, ao varguismo - as ou 

tras opções do mesmo espectro político manipulatório, coopta-

dor, de massas urbanas carentes e despolitizadas. 

Jânio, na ocasião, não era fenômeno único. Outros per 

sonageris apresentavam-se candidatos a um mésmo papel: o de in 

verter o sinal na conquista do voto popular, pupulistas 	de 

oposição. Lembrando apenas um caso, citemos Natalício 	Tenó 

rio Cavalc anti - eleito pela UDN com os votos da baixada flu 

minense, todo poderoso em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 

Duas perspectivas distintas eram contempladas no PSB, 

quando este se decidiu a apoiar Jânio, lançado pelo inexpressivo 

PDC. 

A ala que genericamente nominamos como "democrático-ra 

dical"se identificava com o discursojanista, fértil nas denún 

cias a propósito da corrupção admin±strativa, da incompet&ncia 

na gestão da coisa pública. O distante socialismo abraçado por 

eles era contemplado pela expectativa, acuxto prazo, de uma ad 

ministração de mãos limpas. A capacidade de mobilização da perife 

riaque Jânio Quadros demonstrava, somava a seu favor: afinal, 

trabalhadores se juntavam para aplaudir apelos moralizantes. 

Atendia-se também a ala esquerda do Partido. A candi-

datura contemplava uma perspectiva tática bem definida: tra 

tava-se de "cindir o populismo por d entro tE 42], aproveitar-se 

das contradições entre as tendéncias "populistas" para fazer 

avançar as propostas socialistas. 

A favor desta definição tática cabe recordar que: a) 

nesta fase, Jânio Quadros condenava o capital estrangeiro em 

geral e sua ação no Brasil; defendia o monopólioestatal do 

petróleo; caracterizou sua candidatura como sendo expressão 

/ 



1 

174 

da luta "do tostão contra o milhão - o que, "implicitamente", 

- seria a denúncia da sociedade de classes; b) os comunistas 

teriam sido convidados a apoiar Jânio, o que não aceitaram 

apenas pela avaliação incorreta que fizeram a respeito de 

seu potencial eleitorai 11 . 

Jânio derrotou os três candidatos adversários (inscri 

tos pelo PTB, PSP e UDN). Os comunistas fizeram a campanha 

do postUlante ademarista, sem conseguir ver transformadas em 

votos as adesões que obtinham nas ruas de São Paulo para as 

"marchas da panela vazia", parte de sua estratégia de lutas 

na ocasião t . 

A vitória do "Movimento de 22 de março" (como ficou 

conhecida a articulação que levou Jânio Quadros à Prefeitura 

de São Paulo) , serviu para colocar em evidência a secção pau-

listado PSB. Ao mesmo tempo, reforçou no Partido a tendên-

cia, presente desde a fundação, de pensar a via eleitoral co 

ino espaço privilegiado dentre as esferas de atuação partidá-

ria; coloriu a opção pragmática da. frente eleitoral como ca-

minho viável de chegada ao poder. 

4.4. O PSB, legenda em expansão: adesões 

Os sücessos eleitorais, além de questões alheias a vi 

da internado PSB,fizeram com que á legenda recebesse a ade-

são de novos parlamentares. Apenas para referir, a Câmara Fe 

deral, no ano de 1953 aderiram aos socialistas Brigido Tino-

co e Breno da Silveira, políticosde origens distintas. Brigi-

do tinha sido vereador em Niterói, eleito em 1936. Suas rela 

ções com o esquema político do interventor (em'37) Ernani do 

Aniaral Peixoto datam daí. Foi, durante o Estado Novo, sucessiva- 

Jc 
/ .1 
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mente delegado-geral dè Polícia nomeado na capital fluminen-

se, secretário e prefeito (nomeado) de São Gonçalo, procura-

dor da Justiça do Trabalho em São Paulo, oficial de gabinete 

do Ministro Alexandre Marcondes Filho, membro da Comissão do 

Imposto Sindical do Ministério do Trabalho, prefeito (nomea-

do) de Niterói. Em dezembro de 1945 elegeu-se Deputado Fede-

ral pelo PSD, reelegendo-se em 1950 pela mesma legenda 151 . 

Seu ingresso no PSB foi resultante de divergâncias 

com seu patrono político. O fato de ter participado do Cen-

tro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 

(CEDPEN) facilitou a escolha do novo Partido. No horizonte, 

sua candidatura ao governo do Estado do Rio de Janeiro 1- 

Breno da Silveira foi vereador no Distrito Federal, 

eleito em 1947 pela UDN; em 1950 conquistou lugár na Câmara 

Federal pelo mesmo Partido. Médico, tinha votos no subúrbio 

carioca; sua passagem pelo CEDPEN facilitou o ingresso no 

Partido Socialista, quando a questão do petróleo polarizou 

posiç8es '47 . As ades6es de vereadores e députados estaduais, 

assinaláveis .nos anos de 1953 e 1954 ocorrem. também em Esta-

dos do Nordeste; 

4.5.. A "fusão" com 0PTB 

Em àbril de 1953, a Última Hora publicava entrevista 

de Lourival Fontes: conclamava à "União dos Trabalhistas e 

Socialistas", com vistas a "aparelhar te1hor o governo de ma 

terial humano", para que este pudesse levar à frente seu pro 

grama [48 ]. 	 . 	 . 	 . 

A greve dos 300.000 punha a nú as •contrádiç5es irre-

solvidas do modelo político; Vargas ,conseguia descontentar a 

1 



176 

toda sociedade. As articulaç8es golpistas já envolviam até o 

vice-presidente, Café Fi1ho 1 . 

O aceno aos socialistas datava de algum tempo, diri-

gindo-se à direção nacional e a seus quadros mais moderados. 

Hermes Lima tinha sido designado representante brasileiro jun 

to às AssembléiasGerajsda ONU eml951 e 19521501; a luta pe-

la criação da Petrobrás aproximava socialistas e trabalhis-

tas: O Popular mudara de tom em relação ao governo . o 
próprio Vargas teria feito "insinuações" -a João Mangabeira,em 

audiância concedida pouco antes da entrevista de L our i và l Hh] .  

Cooptaros socialistas fazia parte do mesmo movimento que le-

vou Vargas a colocar no Ministério do Trabalho João Goulart. 

A reação dos socialistas não tardou. 

No Jornal de Debates um artigo atribuía a proposta ao 

crescimento eleitoral do PSB,e às adesões de parlamentares 

que vinha recebendo. "O PTB entraria com as massas, em ambos 

os sentidos - o dinheiro e o eleitorado- e 0PSB com a elite 

de seus quadros partidários e o conteúdo ideológico de seu 

programa". O articulista - G. de Castilho Freire - socialis-

ta, considerava "um suicídio" a aceitação da fusão. Assinala 

va, contudo, que haviam,noPartido convidado, vozes favorá-

veis: Domingos Velasco seria a "voz mais eloquente.., a fa 

vor da adesão t[ 52 ]. 

Ozório Borba, que se mantinha ferrenho opositor de 

Vargas, mantendo a identificação deste com a ditadura de 

1937, considerou a proposta uma "manobra que visava esvaziar 

o PSB como força política ascendente", oque creditava ao ma 

1  quiavelismo de "auxiliares do ex-ditador" 1 . Domingos Veilas 
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co não negava a existéncia de "entendimentos políticos comou 

tras correntes", o que era diferente de união de dois Parti-

dos,. Defendia estas "conversações": "O PSB isolado tem sido 

inofensivo". Uma "Frente da Esquerda Democrática do Brasil" 

obteria maior sucesso pblítico-eleitoral 1 . 

A aproximação entre socialistas e trabalhistas; a afir 

mação de uma plataforma que trata a questão da transformação 

social a partir do binômio industrialização - reforma agrá-

ria tm uma génese que encontra raízes na formulação do pen 

sarnento nacional-desenvolvimentista e na evolução do PTB. 

Quanto as idéias "desenvolvimentistas", elas vão ganhan 

do forma com a contribuição do "grupo de Itatiaia" eih 1952, do 

IBESP (Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Políti 

ca) , no ano seguinte, até a criação do ISEB, no governo de 

Café Filho,. em 1955. As interpretações da CEPAL acerca da rea 

lidade latino-americana fornecem; ainda no Governo Vargas, 

elementos fundantes da reflexão que um grupo politicamente 

heterogéneb de intelectuais passa a elaborar.. 

SIMON SCHWARTZMAN busca resumir o que teriam em comum 

os organizadores do. IBESP: 

"A'preocupação com o subdesenvolvimento brasileiro, 
a busca de unia posição internacional de não alinha 
mento e de 'terceira força', um nacionalismo em rela 
ção aos recursos naturais do país., uma racionalidade 
maior da gestão piíblicà, maior participação de seto 
res populares na vida política,' tais eram, em poucas 
palavras, os valores que pareciam unificara t odos T[ 56 ]. 

O mesmo autor, a propósito dos resultados obtidos: 

"-... O IBESP foi responsvel por uma série de ingre 
dientes que teriam uma presença duradoura no ambiente 
político brasileiro: o desenvolvimento de uma ideolo 
gia nacionalista que se pretendia de esquerda, emcon 
traposição ao nacionalismo conservador 	do pr-guer 
ra; a difusão das idéias de uma 'terceira 	pôsição' 
tanto em relação aos dois blocos liderados pelos Es 



1 

178 

tados Unidos e União Soviética quantoenre1aço ao 
pensamentos marxist.a e liberal clissico; uma viso 
interessada a respeito do que ocorria nos novospai 
ses da África e Ásia; a introdução do pensamento exis 
tenclalista entre a intelectualidade brasileira; e, 
acima de tudo, uma visão muito particular e ambicio 
sa do papel da ideologia e dos intelectuais na cotidi 
ço do futuro politico do pais" 571•  

Neste grupo incluiu-se pélo menos um dirigente socia-

lista: Hermes Lima, ainda que sua adesão formal seja algo pos 

tenor. 

Uma análise extensa da evolução do pensamento de Her 

mes Lima não caberia neste trabalho. Há que se registrar,con 

tudo, que em 1950, quando de sua derrota eleitoral (pleitean 

do a recondução à Câmara) , deixou registrado em Diário obser 

vações que mostram uma reavaliação da figura de Vargas e - so 

bretudo - da capacidade de ação transformadora dos trabalha 

dores1581. As missões internacionais que desempenhou, a convite 

do governo, fortaleceram, provavelmente, concepções que ex-

pressou na proposta de análise sobre a situação econômica dó 

Brasil apresentada à V Convenção Nacional do Partido. 

Toda ênfase é dada à caracterização da situação de 

"subdesenvolvimento" em que vive o Brasil, situação que só o 

binômio industrialização-reforma agrária poderia resolver. 

Neste binômio, o primeiro termo é o essencial. Face às carac 

tenísticas de nossa "minoria rica" - que "não tem hábitos de 

poupança, nem sentimento da missão social que o capital por 

ela detido teria de desempenhar", caberiam ao Estado as tare 

fas centrais do desenvolvimento. A questão de socialismo é, 

agora, uma questão distante - o que conta é a "etapa", momen 

to da "marcha" a ser empreendida naquela direção. Ao povo ca 

be tomar consciência política favorável a este desenvolvimen 

1 
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to capitalista necessário; ao Partido, levar esta consciên-

cia [591 

A evolução do PTB e do trabalhismo é questão comple- 

xa. 

Poucos são os estudos realizados a tal respeito, como 

afirmamos na "Introdução". ANGELA MARIA DE CASTRO GOMES e MA 

RIA CELINA SOARES DE ARAÜJO, que se debruçaram sobre oproble 

ma, afirmam que 

"Se a marca primeira do PTB era ser o defensor e con 
tinuador da obra social de Vargas, as variantes e os 
matizes ideol6gicos que poderiam derivar dessa pro-
posta seriammiltiplos". 

o esforço doutrinrio foi sempre um cuidado » e 
uma ambição dos dirigéntes trabalhistas. Certamente 
eles pr6prios no concordavam entre si quanto ao con 
teiido do assunto. Em funço disso as iniciativas eram 
variadas e raramente agradavam a todos os grupos. 

ponto pacifico nue o Partido contou com a presença 
de alguns ide5lógo' da maior relevância. Entre eles 
destacam-se Alberto Pasqualini, Liicio, Bittencourt, 
San Thiago Dantas, podendo-se incluir também Salgado 
Filho" [60] » 

Uma análise acadâmica das tentativas destes "ideólo-

'gos" está, tamb&m, para ser feita. AlbertoPasqualini surge 

como expressão, contudo, de' preocupaç6es que tem muitos pon 

tos de contacto com os expressados pelos socialistas que se 

auto-definem como n'ão-marxistas (Mangabeira, Veilasco, Li-

ma..) 

Em '1,948 admite que entre o "capitalismo e o socialis 

mo", "o socialismo seja' o sistema preferível" "Dessa prefe-

rência in abstracto (contudo) não se seguiria a conclusão de 

que deveriam elegê-lo naprática". A questão da socialização 

não poderia, apenas, "ser decidida pelas, excelências teóricas 

do sistema,", mas sim por sua exequibilidade prática" [611v 

"Eis porque, para a socialização, se exigem condi- 
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ç6es objetivas e subjetivas: um grande desenvolvimen 
to tticnico.e um alto grau de progresso moral. Socia-
lizar no significa escravizar e, por isso, o verda-
deiro socialismo sc5 poderá ser realmente alcançado pe 
los mtitodos da liberdade, da educaço social, das iri 
fluncias espirituais bem dirigidas e nunca pelos pro 
cessos policiais do terrorismo. 
Estamos numa fase, principalmente no Brasil, em que 
no ti possivel ainda prescindir da intermediaço ca 
pitalista. Se o capitalismo ti um mal, ti um mal neces 
sário" [62] 

Definindo-se como "trabalhista", faz, contudo,uma crítica me 

[631 	-. 	- ticulosa ao PTB; iace as miserias do trabalhador brasileiro 

e do atraso de sua cultura, consciência, organização, o "tra 

balhismo", no Brasil, terá de ser " a realização prática dos 

postulados do solidarismo social", a "luta por um padrão mi 

nimo de existância material e cultural" - tarefas históricas 

que, •sob o capitalismo, deveriam -. e poderiam - ser cumpri 

[64] das 

Em folheto de 1950, vai retomar a argumentação de dois 

anos antes, avançando em propostas objetivas. Admite a "socia 

lização ou estatização" em certos setores .da economia, como 

no caso das "riquezas do subsolo e fontes naturais de ener-

gia", propõe a criação de um "Fundo Social" que serviria, en 

tre outras finalidades, para a aquisição de terras destina 

das a pequenos agricultores - o que "interessa à indústria," 

medida "geradora de mercado interno" [65] 

Outros exëmplos de reflexão podem ser citados na mes 

ma direçãol66]. 

A V Convenção Nacional do PSB iria significar um pas 

so importante no alinhamento do Partido, ou melhor, de boa 

parte dele, sob a bandeira genérica do nacional-desenvolvi 

mentismo. 	 ... 	 --------------- ............... .... 	 - ........... 

11 
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4.6. A V convenção naiona1 do PSB e a "Frente Democrática" 

Recebendo a visita do prefeito Jãnio Quadros numa de 

suas sessões, reuniu-se em São Paulo a V Convenção Nacional 

do PSB entre os dias 11 e 13 de julho de 1953. Compareceram 

delegados de 15 Estados[67]. Foram trás dias de debates sobre 

uma pauta extensa, que compreendeu deste a aprovaçãó de mo 

ções de repúdio a Perón (acusado de perseguir o PS argenti 

no), uma discussão, no Mínimo curiosa, sobre as cores do Par 

tido (surgiu a proposta de se retirar da bandeira socialista 

o vermelho. O plenário concluiu que o PSB ainda não tinha pa 

vilhão definido e que, portanto, a proposta não era pertinen 

te); 	a eleição (disputada) 	de uma nova direção nacional 	F681 

e, o que mais importava, a definição da resolução sobre a p0 

lítica nacional, a questão sindical, sobre a questão agrá-

ria, a situação internacional. 

A Resolução Política, como quase todos os temas, não 

foi pacificamente admitida pelo plenário na forma original 

proposta 

Os textos preliminares foram submetidos aos convencio 

nais. Uma, comissão composta por Hermes Lima, Ozório Borba, 

João Rodrigues, Orlando Dantas e Febus Gikobate procurou com 

patibilizá-los. Em termos objetivos, a Resolução dirigia um 

apelo "a todos os partidos democráticos, a todas as organiza 

ções e grupos políticos, a todos os homens amantes do pro-

gresso, da libertação econômica e do bem estar do nosso povo, 

a todas as forças progressistas", no sentido da formação de 

uma "Frente Democrática", "pela reforma agrária e pela indus 

trialização do país" [69] 

Nos debates foi ponto polâmico aquestao, prevista no 
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• texto, da "prtcipação do capital nacional e estrangeiro ei 

• condições de igualdade" na industrialização, afinal manti 

da. A analise da comissao caracterizava o país como capita-

lista, ainda que "subdesenvolvido". Os onze pontos objetivos 

propugnados constitujam-se numa proposta de incremento do de 

senvolvimento econômico do país, que supunha urna política de 

reformas a serem executados ainda nos marcos do capitalismo. 

A grande questão era definir, dar concretude, às " for 

ças, partidos, grupos ... " que se poderiam incluir na "Fren-

te..." objetivada. Aí, as perspectivas eram, ainda, distjn 

tas entre os militantes. Decomurn, a superação da "solução 

isolacjonjsta" de 1950. 

A rigor pudemos identificar duas tendências entre os 

convencionais. Uma parcela temia que a "Frente..." resultas-

se na unidade ou fusão com os trabalhistas: os "boatos" que 

a imprensa divulgava tinham de ser desmentidos. Vargas e seus 

cornandados, indistintamente, não eram paiatáveis pelos que. 

mantinham vivas as lembranças do Estado Novo. (Borba, 

Gikovate.....,) 

Outra tendência (Lima,Vellasco) , de que O Popular era 

a principal exprèssão, . • julgava possível 

a aproximação com parte dos trabalhistas. No plenário, suas 

intervenções são, contudo, cautelõsas, talvez pelo fogo cer 

rado dos opositores da conjectura. 

A ala esq.ierda do Partido, basicamente constituída 

• por militantes de São Paulo, percebia a "Frente..." como pro 

posta capaz de unir a "classe média é os trabalhadores" sob 

• a mesma bandeira, retirai estes segmentos sociais da influên 

cia dos "dois bandos" que se degladiavam - aquele comandado 

I. 
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pela"burguesia liberal" e aquele hegemonizado por Vargas. á 

apelo de unidade deveria ser dirigido muito mais diretamente 

à sociedade que a legendas partid&rias °1 . O que se imagina 

va em São Paulo era a reedição, agora a nível nacional, 	do 

recm-vjtorjoso "Movimento 22 de março", que 	levara Jânio 

Quadros à prefeitura. A perspectiva privilegiava a ação elei 

toral imediata; rejeitava a identidade de uma "frente de es 

querda" - excluia o PCB - e não via nela lugar para os traba 

lhistas. 

Difícil, esta "terceira" posição. Restariam, para ser 

congregados na "Frente Democrática", personalidades carismá-

ticas -, do tipo Jânio, ou partidos de perfil político .e i-

deológico inconsistente (do tipo PDC). Veremos adiante a ex 

tensão da proposta ao plano sindical, ea reprodução das di 

vergâncias práticas em sua implantação tambám aí. 

Os onze pontos do programa da "Frente de, Ação Democr 

tica" seriam aceitos por Jânio, candidato em 1954 ao governo 

de São Paulo. O caráter meramente formal do gesto seria re-

forçado pela relativamente pequena contribuição do PSB a sua 

vitória: as alianças que Jánio Quadros havia costurado para 

chegar ao poder o afastavam•cada vez mais da realização do 

Programa dos socialistas. Ao PSB paulista caberia o consolo 

de eleger dois deputados federais (Roga Ferreira e Cory Por 

to Fernandes), bem como quatro representantes àAssembléia Le 

gislativa (Germinal Feijó, Cid Franco, César Arruda Castanho 

e Wilson Rah&l - todos do grupo mais vinculado pessoalmente 

a Jãnio). 

Houve oposição à Ïndicação de Jânio como candidato do 

Partido ao Governo de São Paulo. A posição minoritária. teve 
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como porta-voz João da Costa Pimenta, que publicoti suas 	ra 

zões na Folha... . O PSB sucumbia ao eleitoralismo, ao privi 

legiamento dos "pequenos problemas táticos mais do que com a 

- 

estrategia 	 da luta global pelo socialismo 111711 
 

Na executiva paulista db PSB a nova vitória janista, 

de todo modo, geraria expectativas. Quando do lançamento, pe 

lo PSD, da candidatura Juscelino à Presidência da República, 

ela foi apresentada como representando "as forças burguesas 

- 	e conservadoras". Previa-se que lhe seria contraposta outra, 

identificada com o "aventureirismo político". Em 	editorial 

da Folha Socialista dizia-se que um terceiro .nome haveria de 

surgir: expressaria os "anseios de libertação econômica, so 

cial é política dos trabalhadores da classe média dos inte 

lectuais, da juventude das escolas, dos militares sinceramen 

te nacionalistas e democratas, enfim, de todas as canadás da 

população não atingidas pelo ambiente de corrupção e estagna 

ção que tem vivido nosso paí.s nos últimos anosi[721. 

Já na V23 Convenção, apesar de toda tentativa de 	bus 

• 	 car a unidade.e o consenso; após, com a radicalização do • po 

- 	pulismo e o golpe de •agosto, o Partido caminhava para a ci- 

sao. 

O varguismo firmava-se como divisor de águas na socie 

dade e no interior da organização. Uma referência obrigató-

ria para as definições eleitorais, aquelas que, cada vez 

mais, importariam ao conjunto dos militantes. - 

4.7. OS SOCIALISTAS NO MOVIMENTO SINDICAL 

Um lento, limitado e setorizado - mas real - crescimen 

to da influência dos socialistas junto aos sindicatos •de tra 
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balhadorespode ser observado no período 1950-54. A presença 

mais significativa que anotamos ocorreu em sindicatos de tra 

balhadores não-operários, geralmente no setor de serviços: 

professores (DF-SP) , aeronautas, jornalistas (SP) ,empregados 

em bares/hotéis (DF) , etc. Excessões operárias: metalúrgicos 

de São Paulo (presidido por Remo Forli, socialista, 	entre 

1953-58), ferroviários da Paulista, mineiros do ouro 	(MG), 

carris urbanos (DF) , entre outras poucas. 

O perfil da militância sindical refletia o perfil da 

militância do PSB: assalariados de classe média, intelectuais. 

Reflete também os esforços da esquerda do Partido, em São 

Paulo - e aí, destaque deve ser dado ao grupo dos ex-trotskis 

tas; em alguma medida, foi fruto secundário do 	engajamento 

dos socialistas nas campanhas de Jânio. Manifestações de 1Q 

de Maio chamadas pelo Partido, em 1954,. foram preparadas por 

comícios nos principais bairros; à. lista prévia dos oradores 

coincide, geralmente, com futuros postulantes a cargos eleti 

.vos. - 

Parte do sucesso limitado obtido pelos socialistas po 

de ser creditada também ao " vazio "  deixado pelos comunistas, 

que até 1952 procuraram construir "sindicatos livres", obri 

gados a se afastarem dos órgãos reconhecidos pelo Estado. 

Em São Paulo, a orientação assumida pelos socialistas 

em relação ao movimento operário e sindical pode ser melhor 

avaliada em dois momentos para os quais suas reflexões estão 

bem documentadas: o momento da "greve dos 300.000" e o dos 

debates ocorridos durante a Vè.Convenção Nacional. 

Paulo Singer, articulista da Folha Socialista, publi 

cou naquele jornal uma série de escritos intitulados "A gre 
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ve dos metalúrgicos" 1731 • 	 . 

A série é reveladora, a começar do título: trata .o mo 

vimento a partir de uma categoria profissional específica (os 

metalúrgicos), deixando de lado apercepção do. conjunto (a 

classe, os 300.000 que pararam). 

Sendo uma série assinada, nem por isso deixa de 	ex- 

pressar e documentar a posição do Partido, sua ação: nela en 

contramos relatados os votos da tendência nas Assembleias Ge 

rais que pontuaram a greve, bem como nas outras instâncias 

que a dirigiram. Votos e texto permitem ao leitor perceber 

que houve a preocupaçãoemmanter - a greveno terreno especifico 

da luta econ6iica.Os socialistas foram voto vencido e interpre 

taram criticamente toda ação que levasse os grevistas às 

- 	 [741 ruas (passeata da Praça da Se, da rua da Mooca) , atos que 

pesaram politicamente na conjuntura. Aleqaram-se os riscos 

da violência policial, a falta de perspectiva de ganhos ("des 

gaste inútil de forças", "ausência.de  qualquer palavra de 

ordem positiva" etc) , alegou-se que a convocação era. estra 

nha aos sindicatos envolvidos ("o órgão convocador"... {era 

a] "Comissão Estadual de Combate à Carestia") , reagiu-se 	à 

"manipulação" política dos "stalinistas"que pretendiam 	o 

movimento na rua, "por mero interesse (=em obter) o máximo 

de confusão". 

Nas Assembléias, considerou-se "desvirtuamento da gre 

ve" .a apresentação de propostas alheias à pauta específica 

("convite para assistir ato póstumo em homenagem a Stálin", 

tentativa de uso da palavra por parte da "Comissão Contra o 

Acordo Militar Brasil-USA", que "não pode falar"). É óbvia a 

preocupação central com o fortalecimento da hegemonia dos co 

1 
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rnunistas na condução da luta; opor-se a eles, uma premissa 

essencial. 

Por razões do mesmo tipo fez-se a crítica às "comis-

s6es de baset', toda vez que não se limitaram a apenas cum-

prir decis6es dos sindicãtos ou das Assembléias. Acaba por 

ocorrer curiosa valorização do aparelho sindical, em detri-

mento de outros organismos emergentes e, nas circunstâncias 

do sindicalismo da época, eventualmente mais representati- 

vos [75) 

O significado "das greves" (e, não: "da greve") , con-

clui Paulo Singer, foi o de ter sido "demonstração prática 

da eficiência da luta ativa pelo melhoramnto das condiç6es 

de vida't... "largo passo no caminho da aquisição de consciêii 

cia de classe". Significou "a conquista, pelo menos tem 

orária, do direito de greve em São Paulo e talvez, 	no 

Brasil". 

O articulista evita uma apreciação mais ampla, que si 

tuasse a luta econ6mica dos trabalhadores paulistas em rela 

ção com a conjuntura nacional, em ligação com a crise que se 

observava no Estado - e que se tinha refletido nas atitu 

des do governador paulista (mediador ao final do movimento) 

e das forças armadas ( convidadas a tanto, se recusaram a 

reprimir a greve). Os trabalhadores, em sua luta, tinham ul-

trapassado largamente a fronteira das categorias profissio 

nais em que se dividiam; isto não surge no texto. 

Apesar da condução conjunta da greve por parte de mi-

litantes do PSB e do PCB; apesar da existência de outras di 

reç6es sindicais, "trabalistas" ou "pelegas", em São Paulo 

1 
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(defÏagrada a greve a partir de têxteis e metalúrgicos,tais 

direç6es se apressaram em negociar acordos em separado, evi 

tando a adesão de maiores contingentes operarios), são os 

comunistas que surgem como alvo privilegiado das criticas do 

articulista. 

Tal posicionamento não era eventual. A transcrição 

das notas taquigráficas dos debates realizados sobre a "Re 

solução Sindical" apresentada à V@ Convenção Nacional do 

PSB é bastante elucidativa do direcionamento da proposta so 

cialista. 

Mais de uma dezena de oradores ocupa mais de dezéna 

de páginas de texto, discutindo praticamente um único, tema: 

a chamada "Emenda Marden", aposta à lei sindical em discus 

são no Congresso, emenda que já fora aprovada no Senado 

(com ovoto do Partido), e que punha fim ao princípio da uni 

cidade sindical. 

Ao final, por 105 votos a 13, foi aceito o Parecer da 

"Comissão Sindical da Convenção',' contrário ao"Projeto de Re 

solução"assinado por João da Costa Pimenta, que era , favo 

rável ao endosso da Emenda ("quaisquer que sejam suas ra-

zões, expressas ou ocultas, contribuirá para quebrar o con-

trole estatal, ao mesmo tempo que possibilitará o restabele 

cimento das condiç6es ém que.a unidade sindical será reali 

zada pelos próprios trabalhadores, livremente organiza-. 

dos ... de acordo com a consciência e interesses da clas- 

se.. )(761 	 - 

Importa menos discutiraqui o mérito da questão que 

'chamar a atenção para o fato de que ,os argumentos da tendén 
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cia minoritária não diziam de tentativas concretas de organi-

zação de sindicatos livres, comiss6es de empresa autônomas 

em relação aos sindicatos oficiais, mas limitavam-se a afir-

mar posições doutrinárias, de princípio. 

A tendência majoritária compreendeu falas que iam da 

defesa da Lei em vigor (a unicidade legal vista como conquis-

ta da classe trabalhadora) atá — esta a mais frequente — uma 

leitura de tipo "realista" õu "pragmática" ("Os 	trabalhado- 

res estão contra a Emenda"; "ela é defendida pelos 	setores 

mais reacionários da burguesia", etc) . O Parecer aprovado se-

guia a orientação referida por úitimo 1 ' . o representante so 

cialista na Cãmara ficava obrigado a votar na direção.cóntrá-

ria àquela que levara ao voto de Veilasco no Senado. 

A proposta de "política Sindical" que a Convenção apro 

vou tinha pretensões bem mais modestas em termos de expecta-

tivasde mudança. Os objetivos definidos não vieram precedi-

dos de. quaisquer'avaliação que, mesmo incidentalmente, ligas-

sem-na à conjüntura nacional, analisassem a correlação de 

forças nos sindicatos, discutissem a organização operária nas 

fábricas. 'Se não, vejamos: 

A luta dos socialistas nos sindicatos deve orien 
tar-se para os seguintes objetivos: 

Libertação de todos os sindicatos que ainda se 
acham sob domínio 'pelego', promovendo assembléias dos 
trabalhadores interessados, incentivando movimentos em 
prol de e1eiçes livres, etc; 

Subordinação das federaç6es e confederaçes ã 
direção dos trabalhadores; levantamento publico dos gas 
tos das administraçes corruptas e responsabilidade cri 
minal dos culpados; 

Criação, nos sindicatos, de um espírito de ah 
soluta independãncia e de. fidelidade aos interesses da 
classe, através da educação de militantes, análises e 
tomada de posição coerentes e corretas;discusses publi 
cas e palestras, formulação de reivíndicaç6es, convoca 
ção frequente deassernblias, etc; 

11 
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Criaço de uma Central operaria, dotando 	os 
trabalhadors brasileiros de um centro coordenador de 

	

lutas e representativo dos seus interesses comuns 	no .  
plano social e econ6mico; 

Para o desenvolvimento dessas lutas, a forma-
ço de frentes comuns sindicais de socialistas e mili-
tantes independentes, ou de outras correntes, desde que 
tenham por fundamento os principios de liberdade e au-
tonomia sindical"; 

"Como objetivos imediatos, o Partido Socialista 
Brasileiro resolve lutar por: 

Aprovaço imediata da lei sindical, como pri-
meira medida de luta pela lib.ertaçao sindical, reser-
vando-se o direito de estudar modificaçes posteriores; 

Modificaço dos atuais estatutos padro, emfa 
vor da democratização da vida sindical; 

Para que o enquadramento sindical possibilite 
a unidade dos trabalhadores da mesma empresa; 

Hegemonia dos trabalhadores na gerncia e apli 
caço do dinheiro da previdncia socia1"[781 

Tímida declaração de limitados princípios gerais, rei-

vindicaçEes de ordem legis1tiva ou administrativa (afetas ao 

Ministério do Trabalho) , a isto se resumiu o programa sindi-

cal oficial dos socialistas, saído da Convenção. 

A esquerda do Partido decerto considerou insuficiente 

o texto aprovado, a favor do qual se uniram aqueles que gene-

ricamente englobamos •nos grupos anti e pró aproximação com o 

trabalhismo. 

De todo modo, foi em nome da deliberação aprovada e re 

fletindo decerto a mobilização alcançada durante a greve dos 

300.000, que a imprensa partidária paulista passouadivulgar, 

a partir de julhà/agosto de 1953 o "Movimento de Orientação 

Sindical ii.  

As "bases de luta" do "Movimento de Orientação Sindi-

cal" pretendiam a formação de "uma frente comum de militantes 

operários verdadeiros (sic) , de toda e qualquer corrente: ca-

tólicos, socialistas, anarquistas, independentes,-para o" com 

bate em dois 'fronts ". Tais frentes seriam, umaa do "trio pe 
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lego-patrão-policia"; ôutra a 

"formada pelos membros de uma dada seita poLítica que, 
pelo fanatismo com que tudo submetem aos seus pr6prios 
e exclusivos fins, aliado a um oportunismo sem limi-
tes na escolha dos meios, frequentemente trai e pre-
judica a classe a que diz servir" (isto : a formada 
pelo PCB) [791. 

Na mesma edição em que se fala de suas "bases de luta", 

o "Movimento de Orientação Sindical" publica extenso "Manifes 

to" discutindo o tema da unicidade versüs pluralidade sindical. 

Denunciam-se os defensores da manutenção da unicidade:"pelegos"; 

"politiqueiros que se aproveitam do sindicato para suas mano-

bras, em beneficio exclusivo de seu Partido"; "patr5es". Afir 

ma-se:"pluralidade ou unicidade dependem da liberdade sindi-

cal". 

Insatisfeito, em dezembro Paul Singer pede "uína estra 

tégia sindical para o Partido", a elaboração de umprogr.amade 

ação a ser assumido, "com disciplina" pelos militantes. 

"A luta pelo socialismo não se trava apenas no Parla-

mento". Até aqui, diz ele, cada militante socialista nos sin-

dicatos tinha "atuado segundo suas conveniências", "sem pro-

qrama ou disciplina". 

Este programa, esta disciplina, deveriam levar todos 

os socialistas a engajar-seno "Movimento...", que tinha "avan 

çado na luta pela liberdade sindical" em São Paulo e, também 

já, no Rio de Janeiro, "onde um núcleo vinha de ser criado". 

A Comissão Estadual de São Paulo propusera à Nacionala implan 

tação de núcleos do "Movimento de Orientação Sindical", "em 

todas as localidades onde fosse possível". 

Havia que se concentrar 

"na crítica educativa à estrutura fascista dos sindi- 

1 
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catos"ta "luta sistemtica pela sua reforma", "con-
tra todo o paternalismo... como o demonstrado recente-
mente por João Goulart"... 

"retirar do combate ao peleguismo todas as consequn- 
elas politicas e sociais, no sentido de formarurnacons 

	

cincia anti-capitalista e revolucioniria"801 	- 

Abandonada, na prática, a estratégia dos sindicatos - 

livrês, os comunistas tentavam costurar alianças com traba-

lhistas e pelegos a tal dispostos. Singer os denuncia: a In-

tersindical, surgida da greve dos 300.000, tornara-se "União 

Sindical", com a aceitação do ingresso de Federaç6es de tra-

balhadores. 

"Stalinistas e pelegos" tinham hegernonizado a organiza 

ção. Os dois "fronts" em que se pretendia combater "estavam u 

nidos". Disso se dava uma indicação adicional: a proposta de 

admissão na União Sindical de "comissões de salários",. vinda 

daAssembléia Geral dos metalúrgicos paulistas, fora rejeita-

da por maioria. 

- 	Os socialistas quedavam isolados; a sigla do "Movimen- 

to de Orientação Sindical" desapareceria da imprensa partidá-

ria. 

Indicadores presentes n'O Popular' dão a entender que 

outra foi a orientação e a prática de socialistas do Rio de 

Janeiro.  

Pouco após a realização da V Convenção Nacional, 	em 

• 	artigo assinado, Domingos Veilasco reproduz 	palavras do pre- 

sidente do Sindicato dos Carris Urbanos do Rio. 

Uma greve de 24 horas do pessoal da Cia. Aérea do Pão 

• 

	

	de Açúcar terminara pela intervenção do recém-nomeado Minis- 

tro do Trabalho, João Goulart. Numa "confraternização" promo- 

vida pela empresa, Jango compareceu.. 	 - - 
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"Sem divida, é a primeira vez que vejo um Ministro de 
Estado, especialmente um Ministro do Trabalho, parti-
cipar de um churrasco de trabalhadores e patres, num 
clima simples e sem protocolos. Por isto mesmo, s6 te 
nho de congratular-me com Vossa Exce1ncia ... (=que, 
continuando assim) terá a solidariedade de todo o pro 
letariado carioca" [81] 

O articulista fazia stias as palavras do. sindicalista s  

inscrito no PSB "há muito". 

Durante toda a gestão de Jango no Ministério do Traba-

lho, o jornal acompanhou a ação ministerial, fazendo reivin-

dicações e registrando as conquistas atribuidas ao titular. 

Em julho de 1954, na edição comemorativa do 3Q aniver-

sário do jornal, meia página é matéria paga do IAPC[82]. Ou-

tra página, esta inteira, é matéria paga por 16 sindicatos de 

trabalhadores: "Os trabalhadores de todas as categorias saú- 

dam O Popular". Há assinatura de dirigentes 	gados ao PTB e 

ao PSB, além de .outros, não identificáveis [83] 	Também saúdam 

O Popular em página inteira, 20 clubes de futebol 	amador, 

em página que divulga a candidatura de Rafael Vilardo à vere-

ança [84] 	 - 

A proposta de formação de uma tendência "independente" 

no movimento sindical, que não se pode afirmar estivesse au-

sente no Rib de Janeiro, sofria dentro do próprio PSB a con-

corrênçia de uma clara tendência à aproximação com os traba-

lhistas. 

A concepção de "Frente Democrática", projetada sobre o 

movimento sindical, recebia também neste campo, leituras di-

versificadas. 

4.8. O PSB e o qolpa de agosto 	 . . 

As contradiç5es internas do Partido Socialista Brasi- 

1 
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leiro ficam visíveis quando observamos os momentos finais do 

governo Vargas. As fontes. indicam a presença de análises cia-

ramente divergentes no próprio núcleo dirigente do Partido. 

A posição oficial do PSB sempre foi a de peremctória 

"defesa da constituição", da "legalidade". Para parte dos so 

cialistas, as ameaças à normalidade institucional derivavamde 

um possível golpe palaciano em articulação. Para outros, con-

tudo, o perigo era o da ocorrância do golpe udeno-militar. 

A primeira tendância teve em Ozório Barba arauto con- 

victo. Após o atentado da Rua Toneleros, quando as cores 	do 

golpismo surgem sem vau, 	só a contragosto que odirigenteso 

cialista aceita defender a legalidade 1851 	Na outra posição, 

ainda uma vez; Domingos Vel1a'sco- 'que, em seu jornal, nota des 

toante do posicionamento geral da imprensa, amenizava as acu-

sações de envolvimento do Catete na tentativa de assassinato 

perpretada contra Carlos Lacerda. O Diretório Regional do PSB 

no Distrito Federal sentiu-se obrigado, em Nota Oficial, a a-

firmar que não mantinha ligações orgânicas com O Popular [86] 

Domingos reagiu, com virulância 1871 Consumado o suicídio, O 

Popular em manchete acusa e lamenta: "Carlos Lacerda - o as-

sassino moral de Vargas"... "O povo chora nas ruas a morte de 

seu grande chefe". "Toda a nação se cobre de luto" 1881 . A.  par 

tir de setembro de 54, já nos múmeros finais editados, logo 

abaixo do título se 

"O Popular sempre defendeu a Constituição. Gettulío der 
ramou seu sangue em defesa da Constituição. O Popular 

agora, getulista - por isso" 1891. 

Em posiçãó distinta se coloca Raimundo Magalhães 	Jú- 

nior. Denunciando a prisão de sindicalistas, na edição do Diá 

rio de Notícias de 25 de agosto de 1954, protesta pela pre- 
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sença, entre os detidos, de dois socialistas: - estes não te 

riam "nem pedidoa cabeça" nem "a permanência na Presidência" 

de Vargas. O Partido •não somara forças, em seu entendimento, 

"nem a um lado, nem a outro", face a crise que se fizera tra 

gédÍa política. 

A posição oficial do Partido foi expressa 	em 	nota. 

do 	. Diretório Nacional: um "golpe" assumira a forma trági 

ca de suicídio. Café Filho era "o governo da UDN" - dominado 

"pelo espírito de submissão ao capitalismo e de docilidade aos 

interesses do imperialismo internacional". Agora, "os ricos 

estão tranquilos e os pobrês, apreensivos". O PSB 	assumia 

uma "atitude de oposição" face ao novo governo, rejeitaYa 

qualquer quebra da ordem constitucional [903 

A Comissão Executiva do. PSB em São Paulo produziria do 

cumento de avaliação da crise em 3.0 de agosto. O .texto não te 

ve suas linhas principais áproveitado no posicionamento ofi 

cialdo Partido. 

A crise se caracterizava por .haver posto em campos dis 

tintos a "classe média" (o que incluía a "elite intelectual") 

e o operariado. 

A primeira mostrava "uma sensibilidade, cada vez maior, 

em relação aos problemas da liberdade política e moralidade 

administrativa"; os trabalhadores "se mobilizam em torno de 

um programa nacionalista e anti-capitalista, sem tomar emcon 

sideração os seus aspectos anti-democrticose totalitários". 

O atentado "contrã Vaz" polarizara os campos. 

"Por trás da classe mdia ede sua elite intelectual 
encontram-se forças conservadoras e reacionárias que 
lutam única e éxclusivamente pela manutenção dos 
seus privilégios de classe". 
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Em contrapartida, 

"Por detrs da classe trabalhadora, por sua vez, se 
encontram os agentes aventureiros e os caudilhos 
que sonham com a instituiço de um regime totalit 
rio, do tipo peronista ou semelhante, que permita a 
formaço de uma nova classe privilegiada, a burocra 
cia estatal dirigente do capitalismo de Estado". 

O papel político do PSB deveria ser o de 

"conseguir eliminar o abismo atualmente existente en 
tre a classe mdia e os trabalhadores, entre as rei 
vindicaç6es de ordem política e moral e as de ordem 
econ6mica". 

Apesar das dificuldades, logo poderiam dar-se mudanças 

que favoreceriam a acão partidária: 

"Os trabalhadores se libertavai, de um s6 golpe, da 
tutela demag6gica do governo que readquire a seus 
olhos as características de um governo de classe.Ern 
bora exista o perigo de se tornarem presa de aventu 
reiros e demagogos, que procurarão explorarao mi 
mo o impacto afetivo que sofreram com o fim dramti 
co do Sr. Getjilio \Targas,'podero,  mais facilmente 
do que antes, ser conquistados por uma política so-
cialista consequente. A classe média, quecerrou fi 
leiras em torno do atual governo, mais cedo ou mais 
tarde identificarí sua verdadeira natureza, ao veri 
ficar a sua incapacidade de restabelecer a moralida 
de administrativa e de resolver os problemas econ6-
micos do país. . .". 

O título do documento é "Frente de Ação Democrática". 

A.proposta aprovada na Wa Convenção Nacional era adequada às 

reivindicações .fudamentais do operariado e de classe média. 

O Governo Café Filho, embora legal, era um governo "de das 

se",conservador,e cujas primeiras medidas não parecemacaute. 

lar os interesses e as reivindicações dos trabalhadores, im 

buído do espírito do liberalismo econômico e dócil aos mane 

jos do imperialismo econômico estrangeiro"; a oposição ' co-

Ttitno-petebista" por suavez, não representava o povo brasi 

leiro. A manutenção da Jegalidade e a aplicação do "Programa 

de Ação Imediata" aprovado na V Convenção do Partido eram 
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as soluções para a crise política inst aurada191 1.  

A indicação, menos de um ano após, da candidatura• de 

Juarez Távora à presidência mostrava que a velha "Esquerda De 

mocrática" não tinha deixado de existir, de todo. Mas era evi. 

dente o caminhar da legenda para a ocupação de um espaço su 

bordinado entre as forças do campo populista - malgrados to 

dos os esforços da tendência rninoritária dos 'puros" é "revo-

lucionários", de que a seçãopaulista era o principalreduto. 

1 
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NOTAS - CAPITULO III 



NOTAS - CAPÍTULO III 

[01] Em outubro de 1951 a URSS explodiu sua terceira bomba 

"A". Um ano depois foi a vez do Reino Unido realizar a 

primeira detonação de engenho semelhante. Em novembro 

de 1952 os Estados Unidos apresentaram ao mundo sua pri 

meira bomba de hidrogâneo. Dez meses após, a URSS. 

• 	[021 CARONE, Edgard. A República Liberal... yol. II; D'ARAU 

• 	 JO, Maria Celina Soares. O segundo governo Vargas, 

1951-1954 (Democracia, partidos e crise política) 

Rio, Zahar, 1982, entre outros, fazem de tal avalia 

ção o núcleo de sua argumentação. 

Ver por exemplo; BENEVIDES, Maria Victória, A UDN 

a propósito da atuação da UDN na questão do petró-

leo (pp. 200/203). 

BOITO JR, Armando. O golpe de 1954 - a burguesia con-

tra o populismo. São Paulo, Brasiliense, 1982. 

BOITO JR, op. cit., p. 10. O autor transcreve artigos 

da Voz Operária de 06.03.1954 e do jornal Notícias 

de Hoje de 12.08.1954. 

Ver "Projeto de Programa do PCB", dezembro de 1953 ("O 

atual governo brasileiro é ürn instrumento dos imperia-

listas norte-americanos") in: CARONE, Edgard. O PCB, 

vol. II, pp. 114/120) 

MOTA, M. "De Vargas a Café Filho", in: Frente Operária, 

1 
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dezembro, 1954,citado por BOITO JR, op. cit., p.17. 

WEFFORT, Francisco. Sindicatos e política..., capítulo 

III. 

MOISÉS, José Alvaro. Classes populares e protesto urba 

no - Tese de doutoramento, DCS-FFLCH, USP. São Pau-

lo, mimeo, 1978, p. 252. 

BOITO JR., Armando. op. cit., p. 15. 

1101 Idem, idem, p.ltS. 

SAES, Décio. Industrialização, populismo e classe mé-

dia no Brasil. São Paulo, Cadernos do IFCH-UNICANP 

nQ 6, Brasiliense, 1976. O mesmo texto, reeditado 

é o capítulo lido livro Classe média e sistema po-

lítico no Brasil, São Paulo, T.A. Queiroz 	Editor, 

1985, pp. 79/124. 

BOITO JR., p. 18. 

[131 Conforme a hipótese de Décio Saes, in op. cit. 

[14] Prossegue o autor: "A partir da revolução de 1930, as 

cúpulas daburocracia civil e das forças armadas... a 

gem como força social distinta (="classe, fração de 

classe ou categoria social capaz de definir e de se or 

ganizar em torno de objetivos políticos específicos que 

dirige a polítÍca industrial do Estado" (p. 22) 

-  Apoiado em Décio Saes, Boito Jr. considera que a baixa 

classe média assalariada e setores do proletariado fun 

cionam como "classe apoio "  da burocracia de Estado,uma 

vez que se sentiriam subjetivamente representadas por 

ela na-luta política. Para que.se  mantenha tal aliança 

/ 
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(?) , a burocracia de Estado deve "corresponder a algu-

mas disposições ideológicas e a certas aspirações eco-

nômicas e sociais" daqueles setores sociais (p..23) . O 

essencial destas disposições e aspirações seria o "a-

cesso ao consumo industrial moderno' 1 , no dizer de Luiz 

Pereira (Trabalho e desenvolvimento no Brasil. São Pau 

lo, Difei, 1965). O "culto pequeno-burguês do Estado" 

(visto como "entidade protetora das classes populares") 

seria o conteúdo fundamental da "ideologia populista" 

WEFFORT, Francisco. "Política de massas", in: IANNI, 

Octávio et alii. Política e revolução social..., pp 

177/178) 

Ver: BOITO JR., o. cit., pp. 29/35. 

WEFFORT, Francisco. Sindicatos e política..., pp.A-16/ 

A-18; BOITOJR.,.op._cit., p. 89. 

BOITO JR., op. cit.., p. 65 

Ver: CARONE, Edard. República Liberàl, vai. 1, p. 182 

e BOITO JR. ,op. cit., p. 62 .e seguintes. 

BOITO JR., Armando. Opopulismo em crise:1953/1955.Dis 

sertação de Mestrado, IFCH-UNICAMP. Campinas,xerox, 

1976, cap. II. 

MOISÊS, José Ãlvaro. Greve de massa e crise política 

São Paulo, Polis, 1978; "La huelga de los 300 mil y 

• 	 las comisiones de empresa",. in: Revista Mexicana de 

Sociologia nQ 	, México, UNAM-lis, 	, pp. 493/ 

513. 

WEFFORT, Francisco. Sindicatos e política..., cap.III. 

1 
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MOISÊS, José Âlvaro. Greve de massa..., p. 68, pp. 71/ 

/74. 

CARONE, Edgard.
.
República Liberal, vol. 1, P. 91. 

Os índices físicosda produção industrial cresceram,en 

tre 1948 e 1953, de 46% em números globais 	(CARONE, 

Edgard. República Liberal, vol. 1, p. 175). 

WEFFORT, Francisco'. Sindicatos e política.. •1 p. III - 

- 	 41. 

Ver: VINHAS, Moisés, op. cit., p.211: CHILCOTTE, pp. 

cit., pp. 106/116. 

"A burguesia brasileira encontra-se hoje dividida 	em 

dois grupos distintos. Um deles é formado pelos gran-

des capitalistas estreitarnente ligados aos latifundiá-

rios e que servem diretamente' aos, interesses de um ou 

de outro grupo de monopolistas estrangeiros, particu-

larmente norte-americanos. Constituem eles minoria in-

significante pelo seu número, porém poderosa. O segun-

dõ grupo é constituído pela parte restante da burgue-

sia brasileira, denominada pelo Programa como burgue-

sia nacional, e que reflete principalmente os interes 

•  ses da indústria nacional. Esta parte da burguesia bra 

sueira necessita 'evidentemente da ampliação do merca-

do interno, da proteção contra a concorréncia dos pro-

dutos importados, tem seus interesses afetados pela o- 

• 

	

	pressão imperialista, disputa com os monopólios impe- 

rialistas por uma maior parcela na exploração das ri-

quezas naturais do Brasil e da força de trabalho exis- 
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tente no país. Se bem que não seja capaz de romper por 

completo suas ligações econômicas com o imperialismo e 

os latifundiários, sente-se oprimida por ambos, opõe-

se a ambos e, deste ponto de vista, pode participar do 

movimento revolucionário antiimperialista e antifeudal 

..." (PRESTES, Luiz Carlos. "Informe de balanço do.Co-

mitê Central do PCB ao IV Congresso do Partido Comunis 

ta do Brasil", in: Problemas nQ 64. Rio, dez 1954/feve 

reiro 1955, pp. 62/63) 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados Estatístjcos (2Q vo 

lume) ... Não há registro de votos para candidatura 

a deputado federal pela legenda do PSB (p. 29) 

Ceará; 2.773 votos; Paraíba: 10.236; Pernambuco:4.163; 

Alagoas: 3.062; Bahia: 11.278; Espírito Santo: 761;São 

Paulo: 34.352; Parará: 149; Rio Grande do Sul: 12.971; 

Goiás: 3.589; Distrito Federal: 13.388 (TRIBUNAL SUPE-

RIOR ELEITORAL, idem, p. 44). 	- 

Paraíba: Aluísio Afonso Campos; Alagoas: Aur6lio Via-

na; Bahia: Heraldo Guerra; Rio Grande do Sul: Candido 

Norberto dos Santos; São Paulo: Cici Franco (10.268 vo-

tos) e Alípio Correia Neto (4.453). A publicação do TSE 

não .perrnite identificar os eleitos no Pará e em Sergi-

pe. Neste Estado o representante socialista foi o Sr. 

José de Freitas Leitão (Gazeta Socialista, 3.2,1951) 

A Luta Operária (órgão do PSB,. seção Minas Gerais), nQ 

4, 31;01.1951. 

No Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, 

e 
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colaboravam em 1951 Ozório Borba, Joel Silveira, R. Ma 

galhães Jr, Hermes Lima, Domingos Vellasco,Rubejn Braga 

entre outros filiados áo PSB. 

Em péssimo estado de conservação, deteriorando-se 	na 

Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro). 

Todos os Partidos tiveram de realizar Convenções. 	Em 

maio de 1951 o TSE divulgou IAdvertônciat1: só o PSD, a 

UDN e o PRT tinham realizado, atá aí, as reestrutura- 

ções a que estavam obrigados (Diário de Notícias, 	27. 

5.1951) 

O Diário de Notícias de 5 de junho de 1951 divulgou à 

primeiro total; a Gazeta Socialista de 16 de junho re-

fere o segundo. 	. 

Gazeta Socialista, 16. 6 .1951.. 

Diário de Notícias, 5.6.1951. 

A Gazeta Socialista de 6; 10 .19 51 reproduz a delibera-

ção do Diretório Naciónal. Sobre a posição de João Man 

gabeira: entrevista de Pelópidas Silveira a Luiz Dano 

da Si:lva - Recife, 07/12/1985, in: SILVA, Luiz Dánio.O 

Partido Socialista Brai1eino e sua atuação em Pernam-

buco, 1945/1950. Dissertação de Mestrado, UFPE. Reci-

fe, mimeo, 1986. 

Outros membros da Executiva Nacional: Orlando 	Dantas 

(1Q Secretário), Ozório Borba (29 Secretário); 	Hugo 

Dourado (Secretário de Organização e Propaganda)Bayard 

Boiteux (Secretário Sindical); Dante. Costa (Edücação e 

Cultura), João Pedreira Filho (Secretário de Finanças); 

1 
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Consuelo Távora Filho (Tesouraria) . Gazeta Socialista, 

6/10/1951. 

[38) Ver: CAVALCANTI, Paulo. O caso eu conto..., 	Vol. II, 

cap. XI e LIMA FILHO, António de Andrade. Itinerário 

Ozório Borba - O homem que cuspia maribondos. Reci 

fe, AIP, 1978. 

PSB. Seccção de Pernambuco. op. cit. 

MOISÊS, José Alvaro. Classes populares..., p. 269. 

Idem, idem pp. 251 e seguintes. 

Idem, p. 268. A expressão é de Fúlvio Abramo, em depoi-

mento de 1974 a JOSÊ ALVARO MOISÉS. Em sua 	avaliação 

do PSB o autor parece desconhecer a existência de ten-

dencias divergentes der:ltro  do' Partido. 

Idem, idem p. 279. 

Moisés Vinhas (op. cit., p. 318) réfere que 	uma 	das 

"Marchas" teria reúnido, por si só, mais que os 20.000 

eleitores que sufragarani o candidato.do  PSP. 

[451 Dados biográficos no Jornal do Brasil, 23/10/1982. 

[46)A adesão de Brígido Tinoco trouxe ao Partido 	"alguns 

vereadores"; deu-lhe o controle do Diretório 	Regional 

fluminense. Até então a principal base socialista 	no 

Estado do Rio de Janeiro era Campos, onde João Rodrigues 

de Oliveiradirigia o jornal Folha do Povo (que, abaixo 

da manchete imprimia o dístico "O preço da Liberdade é 

a Eterna Vigilância"), publicação semi-oficial do PSB. 

Na Convenção Estadual de 7 de julho de 1953, .Brígido 

torna-se presidente de Diretório e nele inclui velhos 

correligiofláriOs (ver O Popular, 10.7.1953).-- 

O Dicionário Histórico e Biográfico Brasileiro, editado 

1 
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pela FGV/CEPEDOC comete aqui um de seus múltiplos equi 

vocos. Apresenta o ingresso de Brigídio Tinoco no PSB 

como posterior às eleiçóes para governador do Estado, 

em outubro de 1954 ("Nessa ocasião = após o pleito, já 

rOmpido com o líder pessedista Amaral Peixoto por cau-

sa da escolha de Miguel Couto Filho como candidato do 

PSD, deixou esse partido e. ingressou no Partido Socia-

lista Brasileiro" - p. 3350) 

Ver: Diério de Notícias, 19.4.1953. 

Última Hora, 23.4.1953 

Ver: BOITO JR, Armando. O golpe de 1954:.., pp. 74/75. 

LIMA, Hermes. Travessia: memórias. Rio, José Olympio 

1974, p. 221 e seguintes. 

Jornal de Debates, 8.5.1953 

11521 Jornal de Dbates, idem. 

"Os socialistas e o momento político", in Diário de No-

tícias, 10.7.1953. A referência é de apenas um dos vá-

rios artigos que publica a respeito, sempre no mesmo 

tom. 

"Socialistas, alerta!" . O Popular, 8.6.1953. 

O chamado "pensamento de CEPAL" ganha forma com a publi 

cação, em 1950, do documento de RAUL PREBISH (El desar-, 

.rollo económico de America Latina y algunos de sus prin-

cipales problemas. Nova lorque, CEPAL, 1950) e do Estu-

dio económico de America Latina. Nova lorque, 	CEPAL, 

1951, documento oficial. 

Uma sistematização da importância das formulações "cepa 

linas" e contribuições assemelhadas é feitaporMANTEGA, 

Guido. "O nacional-desenvolvimento", in: A economia po- 

o 

/ 	- 
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lítica brasileira São Paulo/Petrópolis, 	Polis/Vozes, 

1984, pp,  32. 

SCHWARTZMAN, Simon (Sel./Int.) O Pensamento nacionalis-

ta e os "Cadernos de Nosso Tempo". Brasília, Câmara 

dos Deputados/UnB (1981), p. 3. 

Idem, idem, pp 5/6. 

LIMA, Hermes. Documento apresentado à V Convenção Nacio-

nal do Partido Socialista Brasileiro sobre a situa-

ção econômica do país pelo delegado da Bahia. Minas, 

S.O.I (Arquivo Hermes Lima, HcL 53.07.10 (?) , CPDOC/ 

FGV). 'Ver Anexo. 

159] "A vitória de Getúlio não sofre mais dúvidas. 	Porque 

venceu? - Tentativa de explicação. 

O fato novo na vida política brasileira é apresença de 

uma grande massa de eleitores das camadas populares. Es 

sa massa é ideologicamente imatura e politicamente des 

preparada. Mas (ilegível) um sentimento esquerdizante 

de (ilegível). Isto que aí está não está direito. Que ai 

go deve ser mudado. 

Getúlio foi o 'primeiro homem público brasileiro a apro 

ximar-se dessa massa, através da legislação trabalhista 

e dã capitalização, que durante anos sua propaganda - 

DIP - fez a favor dele próprio', das iniciativas sociais 

tomadas e alargadas 'a partir de 30. 

É claro que Getúlio é, no fundo, üm homem das forças do 

minantes, das forças capitalistas. Legislação trabalhis 

ta é trabalhismo, mas não é socialfsmo. Alegislaçãotra 

balhista é uma contirgência, um preço .que o capitalismo 

paga para continuar através do clima de crise, caracte- 

1' 	/ 
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.rístico de nosso témpo e da decadência dele, capitalis 

'no. 

Imatura e ideologicamente despreparada, sem condições 

para que de seu seio saiam, no momento, líderes lúcidos 

e capazes, batidos pela c'arestia crescente, amassa iden 

tificou seu desejo de reforma, de melhoria, sua revol-

ta, seu protesto, em Getúlio. 

A massa revê-se melhor em Getúlio que em qualquer outro 

líder da atualidade brasileira. Melhor que em Prestes - 

que é severo, rígido, implacável. Ela se identifica em 

Getúlio através de traços que nela e em.Getúlio são exa 

tamente traços inferiores: é o 'baixinho', o 'peqüeni-

no' , 'o que passa rasteira' , o 'xuxu'] , o 'que deixa co 

'no está para ver como é que fica':o 'malandro brasilei 

ro'. 

Getúlio é o nosso homem público que possui 'folclore'. 

O 'folclore' dele é igual, na sua natureza anedótica,ao 

do macaco e ao do papagaio. O macaco eo papagaio 	são 

figuras populares, simpáticas, porém malandras. 

Parece que a vitória de Getúlio está levantando certo 

pânico nas hostes governamentais". 

(Diário de Hermes Lima. Datado de 7 de 	outubro 	de 

1950. CPDOC/FGV). 

[60] GOMES, Angela Maria de Castro e D'4RA0JO, Maria Celina 

Soares. Getulismo e trabalhismo: tensões e dimensões 

do Partido Trabalhista Brasileiro. Rio, FGV, 1985. 

[611 Logo a. seguir, indaga: 

"Que poderia interessar, por exemplo, aos trabalhadores- 

e consumidores a substituiço do regime capitalista pe 

1' 
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lo regime socialista se piorassem as suas condições dé 

existncia?" 

PASQUALINI, Alberto. Bases e sugestões para uma política 

social. Porto Alegre, Globo, 1948, p. 81. 

[62] Idem, idem, p. 84. 

[631 "o PTB nasceu com os defeitos de origem da maioria dos 

demais partidos nacionais. Não provinha de uma campanha 

ideológica, de um movimento de massas, em torno de rei 

vindicações. Os trabalhadores não corquistaram no Bra-

sil a legalidade social. Foi lhes outorgada e isso cons 

tituiu, sem dúvida, um ato de soberania 10 governo,pois, 

nas condições vigentes, os trabalhadores não teriam tido 

a possibilidade de organizar-se politicamente para esta 

conquista". 

"Creiõ que não se pode assemelhar o trabalhismo nacio-

nal ao trabalhismo inglês. Este ê de índole socialista, 

ao passo que o trabalhismo indígena & capitalista e, 

paradoxalmente, consérvador. O programa nacional do PTB 

está consubstanciado em 27 proposições um tanto vagas e 

tímidas. Observa-se mais a preocupação de preservar as 

conquistas da legislação trabalhista que se fazer novos 

avanços. Eis porque no ítem 40 se declara: 'Defesa dos 

principios contidos na Consolidação das Leis de Traba-

lho, aprimoramento dos seus objetivos e maior rigor na 

sua aplicação: 

Na realidàde não há nenhum Partido que pretenda coisa di 

versa... Um partido, portanto, que se organizasse para. 

mãnter a legislação trabalhista não teria, em nosso 

1 
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.país, objetivo algum. Sobretudo, um partido 'trabalhist& 

não pode ficar em atitude estática de contemplação 	do 

passado, mas deve antes. formar como vanguarda na 	bata 

lha de outras conquistas para o progresso social. A fun 

ção de um partido não pode ser o de cultivar a história, 

mas de fazê-la. 

Lê-se ainda, no programa do PTB: 'Aumento do nível 	de 

vida a. fim de se assegurar unia alimentação conveniente, 

assim como habitação própria e a preço acessível,melhor 

• 

	

	
trato, recreio e educação das massas, considerada a p0 

breza como um perigo para a paz social'. 

Escusado será dizer que não existe nenhuma 	indicação 

• 	quanto ao modo de alcançar estes objetivos, isto é, não 

se apontam as soluções práticas correspondentes. 	Além 

disso, é de notar que ,a 'pobreza' não é considerada aqui 

como uma injustiça social em si, mas como um perigo pa 

raa paz social, isto é, para os riôos. 

É necessário, pois, revisar o programa trabalhista,atua 

•  lizando-o e dando-lhe maior objetividade e consistência. 

O que lhe falta é, sobretudo, trabalhismo Idem, idem, 

pp 178/179.  

Idem, idem, 182. 	. 

Idem. Diretrizes fundamentais 'do tr-abalhismo brasileiro. 

Porto Alegre (Comissão ExeciLitiva dq PTB), setembro 	de 

1950, pp. 7, 20,46. 

[661 Entre outros: a revista Reforma,, editada em 1953, em Re 

cife., está preocupada com o fortalecimento programático 

e com maior definição ideológica do PTB. Entrevistam-se, 

nos dois únicos números a que tivemos acesso, dirigen- 

11 
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tes trabalhistas.. No número 1 (maio), Gomes de Oliveira 

e Frota Moreira, "partidários do trabalhismo inglês".No. 

número 2 (outubro) Euzébio Rocha e Brochado da Rocha, 

"contrários" quer ao modelo do "New Deal'.' quer ao do 

Labour Party,afirmandb-se"nacionalistas". Neste número, 

a revista reproduz entrevista com o jornalista petebis 

ta Luiz Gusmão Lobo, que pretende a fundaçãqem Pernambu 

co, de um "Movimento da Mocidade Trabalhista". 

Na matéria ("Estrutura ideológica para o PTB") , afirma 

que "qualquer sentido humano que desejemos dar ao capi 

talismo não passa de utopia", declarando-se"socialista". 

Verifica• que o.PTB, "desde sua fuiidação, sempre este-

ve dividido em três alas irreconciliáveis pelas finaliL 

des que objetivam: uma é a ala trabalhista propriamente 

dita,, ou seja, integrada por elementos que, como nós,re 

pelem os orientações individuais emanadas por um chefe 

supremo, para nortear a sua. ação política em consonân-

cia com os princípjos básicos que regem a doutrina; a se 

gunda é a ala 'getulista' que segue a orientação políti 

ca e doutrinário do senhor Getúlio Vargas, mesmo quando 

essa orientação contraria os princípios do trabalhismo; 

e, finalmente,da última participam os políticos •que 

usam a legenda do Partido apenas como instrumento para 

conseguir posições e cargos". Aponta que a " renovação 

partidária" começa a se dar "após a eleição do deputado 

João Goulart à presidência do Partido". 

Diário de Notícias, 12.7.1953. 

Ao fim da convenção foi escolhido o seguinte Diretório 

Nacional: João Mangabeira (Presidente), Domingos Velias 

9 
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co, Orlando Dantas, Castro Rebelo, Ozório Borba, Hermes 

Ljma, Bayard Boiteux, Consuelo Távora, Leopoldo de Mi 

randa Freire, Fernando Arruda, José Lopes Veras, Oswal 

do Silva de Almeida, DanteCosta, Hugo Dourado, Brenoda 

Silveira, Raimundo Magalhs Jr, Alípio Correia Neto, 

João Rodrigues Oliveira, Aurélio Vianna, Antônio Baltar 

Francisco, Cândido Norberto (Diário de Notícias, 14.7. 

1953) 

[69] VLa Convenção Nacional do Partido Socialista Brasileiro, 

São Paulo, ZOZ - Escritório Técnico de Taquigrafia,dat; 

1953. Folhas 7, 7a. . .7e (sessão das 15 horas do dia 12/ 

07/1953). Ver Anexo. 

[701 Idem, folhas 37 a 38 (sessão das 15 horas do dia 12/7/. 

1953) 

Folha Socialista, 5.05.1954 (Ver: Anexos) 

Folha Socialista nQ 27, 10.09.1954. 

Folha Socialista 03.06,20.06 e 05.Õ7.1953.(Ver:Anexos) 

A greve está descrita, cronologicamente, em MO1SÉS, Jo 

sé Alvaro. Greve de massa..., pp. 67/112. 

JOSÉ ALVARO MOISÉS originalmente confundiu-se, afirman 

do que as comissões por empresa foram formadas à margem 

da orientação política dos comunistas; Paulo Singer. o 

desmente, na série de artigos que citamos. No . artigo 

"La huelga de los 300 mil ...... ", Moisés rev&, parcial 

mente, sua leitura anterior. 

Folha Socialista, 05.07.1953; V Convenção..., àitado. 

Sessão, da manhã de 12/07/1953, folha 64. 

[.77) "O fato de termos conseguido uma legislação 	aparente- 
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mente avançada, mas tipicamente paternalista, com van-

tagens para o patrão nos casos realmente mais importan 

tes, deturpou o desenvolvimento natural, produzindo um 

progresso aos saltos, provocando confusão no espírito 

da massa trabalhadora, que, no despertar de seu espíri 

to de classe, não incorporou as conquistas naturais do 

sindicalismo de outros países. 

Assim, o problema da unicidaderou pluralidade sindical 

legal não atingiu ainda o pensamento dos trabalhadores 

que se debatem pela autonomia e liberdade, dentro dos 

atuais sindicatos, sentindo (estes) apenas a opresão 

do enquàdramento, que atualmente possibilita, inclusi- 

• 	 e, •a pluralidade, a critério governamental. O proble- 

• •ma (=da pluralidade) está sendo levantado por grupos 

com interesses inconfessáveis, corno uma cortina de fu 

maça em torno dos problemas mais essenciais, tais como 

liberdade, autonomia, enquadramento, eleições nas Fedè 

rações, imposto sindical etc, que são bem determinados 

peiosocialistas" .......... 

"Desta forma, a Comissão de Assuntos Sindicai 	de o- 

pinião que não cabe apoio à emenda Mader, sendo de me 

- _npr importnciapassuntoiatado,e,portaiito,ppdendo. 

perdurar a-unicidade atual, até que o operariado tome 

consciência do problema, através da aplicação do proje 

to Mangabeira, que apesar de tudo, trará ámelhoria pos 

sível dentro dos atuais quadros políticos e que, por-

tanto, deverá ter todo apoio dos socialistas brasilei-

ros". (A Comissão de Assuntos Sindicáis foi composta, 

na convenção, por José Lopes Veras, Fernando Arruda, 
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Joaquim Boa Morte, Oswa•ldo Silva e João da Costa Pimen 

•ta - este último, voto vencido) . •. 

CONVENÇÃO..., citado. Sessãorealizada na manhã 	de 

12. 07. 1953, folhas 1/2. 

[78] Idem, sessão realizada na noite de 11.07.1953, folhas 

56/57. 	. 

1191 SINGER, Paul.. "Bases de luta do. M.O.S.", in: Folha So-

ciaiista,'5,12.1953. 

Folha_Socialista, 5.12.1953. 

"Palavras franóas e honestas", in: O Popular,16,.7 .1953 

"0 IAPC nos seus 20 anõs". Reproduz estatísticas sobre 

a evolução do número de contribuintes, "abrigados" em 

- . 
	casas financiadas, consultas médicas, etc., .0 Popular, 

4.7.1954.  

[BB] Notoriamente ligados ao PSB são os dirigentes dos sin-

dicatos dos Aeronautas, de Carris Urbanos,Enfermeiros; 

ao PTB, Metalúrgicos do Rio, Aeroviários, Conservação 

- IAssei°o. Quanto aos demais, não temos informaç6es so 

bre eventual vinculação partidária (Indústria de Calça 

dos -Tai-firos,--0ficiais de Máquinas da Mar-iha....Meran ------  .....- 

te, Motoristas da Marinha Mercante, Oficiais-idem, In-

dústria do Vidro, Mestres de Pequena Cabotagem, Eletri 

cistas dá. Marinha Mercante, Marceneiros). Depoimento de 

Bayard Boiteux, 1 ao autor, novembro2  de 1987. 	 - 

[.84] "Homenagem do Esporte Amador a'O Popular", in. idem. 
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1851 "O homem aziago que há um quarto de século influi so-

bre o destino do Brasil como um sinalde maidiço, che 

gou, no episódio de banditismo oficial que já há 15 

diás comove, exaspera e enoja a nação, ao extremo 	da 

degradaçãoe de ignomínia e ainda encontra 	defenso- 

res... "  

"Teremos dë pensar a manutenção deste governo, apenas 

nominal, levado. tirno grau de desmoralização comõ 

significando a permanência da legalidade? Para o senhor 

Getúlio Vargas, a questão se resume em se manter, mesmo 

que apenas formalmente, no postô e continuar a gozar-

lhe as vantagens; masi para a nação, que segurança re-

presenta de manutenção da ordem legal? Toda rénúncia 

de governante, em todos ós tempos, sempre foi mais ou 

menos forçada, sempre resultou de uma crise insanável 1  

de uma desmoralização irremissível do poder que este 

governante representava, da consciência a que ele che-

gara - se tinha consciência - de que sua permanêiicia no 

cargo era um mal para o país. Mas o Brasil é um país 

tão estranho que talvez tenhamos de preferir que o se-

nhor Vargas permaneça no posto até o fim do mandato, a 

podrecendoem seu palácio, sem a auréola de vítirna.Por 

què a outra hipótese pode ser a pior. Pode ser a vitó-

ria de uma das poderosas ambições pessoais que corve-

iam em torno ete - uma ditadura militar". 

("Criminoso irremissível", in Diário de Notícias, 	20 

de agosto de 1954). 
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[96] Tribuna de Imprensa, 21.08.1954. 

[87]."Se o Diretório Regional do • PSB pretende,em pagamento 

à exploração de ontem, carregar em charola o Sr. Carlos 

Frederico Werneck de Lacerda, que o faça, e que tire 

desta atitude o melhor proveito" (Refere-.se ao fato da 

Nota Qficial ter gerado.elogios na Tribuna de Impren 

sa). 

(O Popular), "quando necëssário segue uma linha socia 

lista, mas isto não quer dizer que tenha de andar de 

braços dados cõm o Diretório Regiônal de PSB" (confir 

mando o que diza"Nota":-oD.R. - DF do PSB não tem li 

gações formais com o jornal) 

"O Popular e o Diretório local ao Partido 	Socialista 

Brasileiro", in O Popular, 22.8.54. 

[81 O Popular, manchetes da edição de 25. 8.54. 

[-89] A primeira edição com tal textõ é de 10.09.54. 

[9ô] A "Not'a" foi lida por Orlando Dantas na Câmara de Depu 

tados, emsessão de 31 de agosto de 1954 (DiáriodoCon 

gresso nacional, Seção 1, 01.09.1954, p. 3935). 

---- Pximeiramanifestação,.emocionada,--do Parda,_foL_a 	- 

fala de Brígido Tinoco naquela casa, dia 24.8.1954.Int 

ciava com as condolências de estilo; afirmava que seu 

Partido critidara ou aplaudira o Presidente, "conforme 

se apresentavam os problemas". Nas questões do "nacio 

lismo", dizia, "S. Ex23 sempre teve nosso apoio". 	Nos 

"últimos acontecimentos", a posição do Partido 	tinha 

sido de "absoluta neutralidade". 
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"Felizes os homensque se comprometeram a uma cminha-

da na vida e a cumpriram com dignidade". "Assim foi o 

senhor Getúlio Vargas, em sua vida de pioneiro e dei-

luminado das grandes causas públicas". "Há poucos 

dias, quando, sob qualquer pretexto, fui abraçá-lo, S. 

Ex, comovido, expressou estas palavras: 

"- Muito obrigado. Tu nunca, me faltastes nos instantes 

difíceis". 	' 

... nas páginas de meu livro ... ("no prelo, nas ofici-

nas d'A Noitë"), dizia então: em.Getúlio Vargas..,.tudo 

• 	é equilíbrio, moderação, descortínio, 	sensibilidade 

moral. Esta soma de virtudes dá-lhe a palma de estadis 

ta quase sem paralelo na hist6ria da Pátria" 	(Diário 

dó Congresso Nacional, Seção. 1, 25. 8.1954, p. 3876) 

o discurso tem dimensão simbólica. Nascido das 	lutas 

contra Vargas e sua ditadura, agora o PSB falava pela 

voz, decerto embargada, de um político que.fizera par-

te do esquema de sustentação do regime e da personali- 

dacle 4 que sempre se opusera o PSB. 	' 	• 

[91] Folha Socialista. 10.9.1954. (Ver: Anexos) 
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CAPITULO IV 

DE JÂNIO (JUAREZ) A LOTT 

1. NO GOVERNO CAEÊ FIT..HO.: O PSB E.A CANDIDATURA :ruApEz TÂVORA 

O suicídio de Vargas levou ao governo seu vice-presi 

dente, que, como referimos anteriormente, identificava-se 

desde o início da crise política, em 1953, com o golpismo. 

O Minist&rio organizado por ele refletia tal alinhamento: 

Raul Fernandes, Eugênio Gudin, Eduardo. Gomes, Juarez Távo-

ra, entre outros, inscreviam-se entre os políticos civis ou 

militares historicamente favoráveis às boas reiaç.6es com os 

norte-americanos e às práticas econômicas liberais. 

Abandonavam-se as veleidades oficiais nacionalistas 

e industrializantes; a P.etr.obás . vê .. ;.ameaçado 

seu monopólio legàl, a Instrução 113 da SUMOC favorecia a 

lucratividade das empresas estrangeiras, estreitavam-se as 

relações com Portugál, num reforço à manutenção do colonia-

lismo salazarista. Na ONU, a representação brasileira segue 

docilmente as propostas norte-americanas E1]• 

Nas eeições de 3 de outubro, realizadas ainda sob o 

impacto da morte de Getúlio, o PSB logrou manter na Câmara 

Federal o mesmo número de parlamentares que na legislatura 

anterior, ainda que renovando seus titulares. Por São Paulo 

ganham mandato Rog& Ferreira e Cory Porto Fernandes; em Ala 

goas, elege-se Aurélio Vianna (coligação PSD-PTB-PDC-PSB 

PSP-PR). Nas Assembléias Legislativas, 12 inscritos peloPar 

• 	. 	tido tomam assento, o que significa um crescimento de 50% 

217 



• 	218 

em relação aos números de 
1950F21  Já referimos a vitória de 

Jânio Quadros em São Paulo, inscrito pela coligação 'PST-PSB 

vitória que alçava, quadros socialistas ao primeiro escalão 

da administração estadual. 

Com o desaparecimento de O Popular e a suspensão da 

circulação da Folha Socialista bem como da Gazeta Socialis-

ta' as fontes para o acompanhamento da vida do PSB no gover 

no Café Filho restringem-se às menções da grande impren-

sa 1 . Nos jornais cariocas permanece a colaboração assídua 

de quadros partidários, destacando-se as colunas de Ozório 

Borba e R. Magalhães Jr. no Diário de Notícias e a "Coluna 

d'O Popular"., diária, assinada por DomingosVeilasco na Últi 

ma Hora.''O Estado de São Pauio'fornece espaço à v,ida inter-

na do PSB; a tribunada Câmara é outro espaçoemque os so-

cialistas são assíduos. 

Face à sucessão presidencial, questão central que mo 

biliza todas as forças políticas quase que imediatamente a-

pós as eleições de outubro de 1954, uma posição é clara en 

tre todos os socialistas, desde a primeira hora: nega-se a-

poio ao candidato lançado pelo Partido Social Democrático , 

já em fevereiro de 1955, Juscelino Kubistcheck. A rejeição 

a JK conhece os mesmos argumentos, quer na posição da seção 

paulista, quer nos escritos de Ozório Borba, Domingos Velas 

co, ou de Mário Pedrosa: tratava-se de postulante identifi 

cado ao latifúndio, aos conservadores mais arraigados. 

A tese da candidatura própria é a mais frágil entre 

os socialistas. Sem oficialmente ter se colocado em qualquer 

dos campos (pró ou a favor de Vargas) em. que se dividiram 

políticos e opinião pública na crise de 1954, o PSB volta a 
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viver a crise de identidade que tinha marcado sua presença 

nas articulações anteriores às eleições de 1950. Ainda 	que 

a prôposta de coligação fosse comum a praticamente 	todos, 

respaldada pelas deliberações, em vigor, da V Convenção Na 

cional (a "Frente de Ação Democrática"), não foi tranquila a 

definição de uma candidatura. Claramente três tendências p0 

dem ser detectadas, nos meses iniciais de 1955. 

Da mesma forma que para os comunistas,, a atenção pre 

ferencial da direção nacional dos socialistas, com vistas a 

alianças, recai sobre o trabalhismo. Desaparecido o carismá-

tico ex-presidente vargas, o espólio de seu prestígio é dis 

putado avidamente nas próprias fileiras doPTE. Uma circuns 

táncia favoreáe tal disputa: João Goulart, presidente do Par 

• •• tido, fora derrotado nas eleições para o Senado, disputando 

em seu Estado natal; vários nomes "presidenciáveis" (ou: "vi 

ce-presidenciáveis") surgem das hostes trabalhistas. 

Em São Paulo a vitória de Jânio reforçara no PSB a fra 

ção que o apoia mais decididamente: Alípio Correia Neto, Co 

ry Porto Fernandes, Germinal Feijó, Wilson Rahal ... Pretendea 

os socialistas-janistas uma chapa presidencial que reuna o 

homem da vassoura e um trabalhista de esquerda: Alberto Pas 

qualini, preferencialmente. Tal dupla seria "imbatível" 15 . 

Jânio, contudo, não se arrisca às urnas. Desiste da 

indicação de seu nome acordando com Café Filho apoio ao Go 

verno federal em troca da indicação de dois ministros (José 

Maria Whitaker e Marcondes Ferraz, respectivarnenteparaaspas 

tas da Fazenda e viação), além de outros nomes para o primei 

161 
ro escalão governamen tal. 	• 
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O nome de Etelvino Lins, do PSD pernambucano, fora: 

lançado à presidência da República como capaz de. dividir 

seu partido e impedir, portanto, a vitória de JK. A UDN O 

oficializou como postulante a 30 de abril: uma candidatura 

de "União Nacional" 1 . 

Ozório Borba, no Diário de Notícias, em 	sucessivos 

artigos, se encarregara de refrescar a memória daqueles que, 

opositores históricos do Estado Novo, a tinham perdido por 

oportunismo político: Eteivino fora homem de confiança de 

\ãrgas, Secretário de Segurança e Interventor em Pernambu-

co E 81. Em nenhum momento seu nome fora simpático aos socia- 

listas. 	. 	. 	 . 

Foi ainda em São Paulo que uma alternativa começou a 

ser gestada no seio do PSB. 

O nóme de JuarezTávorafOra articulado por políti- 

cos da UDN, do PDC e do PL, paralelarnente ao de Etelvino. 

Quest6es ligadas a designação de seus possíveis ministros o 

fazem recuar, afirmando apoio ao dissidente pedessista 1 .L 

go após a Convenção udénista de 30 de abril um "-Manifesto" 

relança o nome do antigo "Vicç-Rei" do nordeste: Jânio 

Quadros que o apoia, mobilizando para tanto políticos de pe 

do 	PSB,---- -- 

que mant&m a indicação de Pasqualini como seu companheiro 

de. chapa 	. 

O "Manifesto" flO teve curso tranquilo no interior 

do PSB: Juarez tinha sido o principalquestiOflador da tese 

do monopólio estatal do petróleo (o PCB, em seu "Manifesto 

Eleitoral" o trataria, meses após, como "conhecido serviçal 

dos monopólios norte-americanos, partidário da entrega do. 
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petróleo brasileiro à Standard 0±1" e "geheral fascista)Ehhl; 

membro da"Cruzada Democrática", era considerado um dos res 

ponsáveis pelo golpe-suicídio de agosto. Recuperar a imagem 

do general, mesmo que recorrendo aos dias de sua juventude 

tenentistaeápossibilidade de sua associação a um dos ideó 

logos do trabalhismo (Pasqualini) seria tarefa difícil. 

Em sua primeira legislatura federal, o pastor protes-

tante Aur&lio Vianna ocupou a tribuna da Câmara dia 11 de 

maic para desautorizar a candidatura Juarez, referindo suas 

ligações com Plínio Salgado, sua participação na derrubada 

de Vargas, sua postura anti-nacionalista. 

• 	 "Mais simpática que a candidatura JuarezTavora, pa 
ra os socialistas, seriam as de Pasqualini, 	Lício 
Bittencourt, Jogo Mangabeira, Plinio Catanhede, Bri 
gido Tinoco e outros civis de passado identificado 
com as lutas democráticas" [121. 

- 	Domingos Veilasco secundou em sua coluna de Última Ho 

ra, em tom mordaz, a análise do dep'utado socialista: os co-

ordenadores da candidatura Juarez "não lhe prestaram um bom 

serviço, desprezando as opiniões do Diretório Nacional 	do 

Partido". As "gestões realizadas pelos companheiros de 	sã 

Paulo" não eram autorizadas; eles "não estavam • credenciados 

a falar em nome do Partido".. Aliás, provavelmente o apoio 

-do PSB não interessaria ao general: "Socialismo assusta". 

"Ninguém se admirara se Juarez Tvora, num gesto de 
bom senso político, recusar o apoio dos socialistas, 
ficando apenas com os rapazes que, em So Paulo, es 
to com Jnio Quadros e que são... excelentes rapa- 

zes 11 [13]. 

A estratégia dos defensores da candidatura Távora su 

punha claramente a reversão do pleito de Etelvino, candida-

to que sob o lema "Pão e vergonha" não conseguia deslan- 
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char, O recurso. a siglas inexpressivas do ponto de vista e 

leitoral (PDC, PTN, PSB...) era mero atalho, arti.culado por 

Jânio e pelo próprio Carlos Lacerda, na direção da obtenção 

do apoio udenista. 

Quando finalmente o general . assun1e ser candidato, fa 

zendo tal comunicado formalmente ao dissidente pedessista, 

está acompanhado de Cory Porto Fernandes e Alípio Correia Ne 

toE14]; A seção paulista do PSB atropelava o. conjunto do Par 

tido 5 . Curioso e que isso ocorria no momento em que Jânio 

Quadros afirmava manter-se "neutro" na disputa para o manda-

to - tampão da prefeitura paulista, vaga face a sua desincom 

patibilização para candidatar-se ao governo estadual. Rogê 

Ferreira, candidato dQs socialistas, obteria a 4ê colocação, 

órfãodo (àquela altura) principal mentor da candidatura 

Juarez [16] 

Prova ainda de que o compromisso da direção paulista 

do PSB com Jânio-Juarez era arraigado foi a crescente desar-

ticulação da candidatura Pasqualini, às vésperas daConvençãp 

Nacional dos socialistas. Criticado no interior de seu Parti 

do assistia em silâncio ao surgimento de outros pos 

síveis postulantes petebistas à Presidência. A UDN "cristia 

niza" Etelvino, em favor de Juarez; Adhemar fechava sua do 

bradinha com Danton Coelho; Oswaldo Aranha era proposto por 

Lourival Fontes como alternativa a Juscelino; Caiado de Cas 

tro era um nome cortejado pelo PCB, após a morte de Estil 

lac Leal, primeira opção que desde a clandestinidade os co 

munistas tinham cogitadoEl7]. 

No quadro político-partidário brasileiro, uma das sin 
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gularidades do PSB era o fat.o de que o debate interno assu-

mia dimensão polêmica e franca. As grahdes ocasiões para que 

se patenteasse a presença deste debate eram Convenções Nacio 

nais (e aquelas promovidas pelas seções de alguns Estados e 

do Distrito Federal). Ainda que a amplitude democrática das 

decisões fosse eventualmente questionada •(o concurso aos "vo 

tos por procuráção" a res tr ing i a ) 118], a escolha de candidatu-

ras, por exemplo, sempre foi precedida de polêmicas expres-

sas em pienáriah19 

A Convenção de 1955 foi um destes momentos em que a 

deliberação só ocorreu após longos debates. O Partido se reu 

fia dividido, ainda que a imprensa apostasse na decisão que 

acabou sendo assumida. 

• 	Cerca de.200 votos decidiram a candidatura 	patroci- 

nada pelo PSB, dos quais a metade correspondia a procura- 

• ções. Na Câmara Municipal, galerias repletas, João Mangabei-

ra (auxiliado por Geyr Campos e Dante Costa) preside a Con 

venção. Na primeira votação, por 40 sufrágios vencem os ja-

nistas: é majoritária sua participação na Comissão que rela-

tarja ao Plenário a questão sucessória. Alípio Correia Neto 

(relator), Breno da Silveira, Palmiro Carneiro (MG), João Ro 

drigues de Oliveira -RJ)- preparam o texto 1. Um- abaixo-assi-- - 

nado de "estudantes socialistas" foi lido: solicitava-se que 

a Convenção rejeitasse apoiar "qualquer dos candidatos lança 

dos ,, E211 

Votação preliminar eliminou a hipótese da candidatura 

própria, por 95 a 66 votos[22]; o parecer da Comissão, 	con- 

tra o voto de Aurélio Vianna, indica Juarez. 
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São sete horas de discussões. O ex-tenente é rejeita 

do integralmente pelas delegações do Pará e de Sergipe: 	é 

acusado, por delegados de vários Estados, por 	seu passado 

"entreguista", por sua responsabilidade no golpe de agosto. 

Parlamentares e dirigentes históricos se incluíam entre 	os 

descontentes. 

A decisão foi posta a votos após a fala de Hugo Dou- 

• rado, vereador carioca, que relatou a entrega a Juarez de 

um questionário composto de 18 ítens programáticos, respon-

didos "satisfatoriamente" pelo pretendente. Com  base no "com 

pomisso" que as respostas significavam, endossava o parecer 

do relator Alípïo Correia.Por 104 votos a 33 (em branco), 

12 abstenções e 02 nulos, Juarez era o candidato socialista 

à Presidência da República. 

Dia 30, àcompanhado por séquito udenista, Juares fa-

lou aos convencionais. Seu discurso- é resposta ao programa 

mínimb que fora entregue; numa série de questões o candidato 

simplesmente tergiversou, assinalando, "duvidas" ou poster 

gando definições. Não julgou necessário, por.certo, para ob 

ter a maioria dos socialistas, mascarar posições a que histo 

ricamente esteve associado. A força de raízes • "tenentistas" 

no PSB, a influência de Jânio e (sobretudo?) a ausência de 

uma alternativa eleitoralmente convincente face aos candida 

tos já em campanha o fortaleciam. 

Assim, Juarez jura a "defesa intransigente da Consti 

tuição"; quanto a Petrobrás, "como homem de bem, submete-se 

à Lei" e promete defendê-la; é favorável à "nacionalização 

progressiva das fontes de energia" (o que distingue de "es-

tatização"); defende a "liberdade e autonomia sindicais" - 
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quanto ao Imposto Sindical 1  pretende não sua extinção, mas 

sim a transferência integral dos recursos aos sin,dicatos; 

"reconhece o direito de greve", mas "nos termos da Consti-

tuição", o que significa aceibar as limitações legais então. 

vigentes; sem precisão maior vê a necessidade de que ocor-

ra a regulamentação da participação dos empregados nos lu-

cros das empresas; rejeita os "abusos do poder econômico" e, 

como consequência, a "ação, dos trustes". Genérica também é 

sua profissão de fé a favor de "maior amparo ao município", 

da "manutenção dos benefícios legais aos trabalhadores", do 

"combate a toda espécie de colonialismo e imperialismo" e da 

"continuidade da industrialização". 

A propósito da refórmaagrária, "não faz afirmações 

categóricas". Trata-se de "assunto complexo e delicado", a 

respeito do qual "não pderia,, não deveria, mesmo, '(se) ma-

nifestar ... "; diz de seu discurso, ser "... simples demons-

tração de apoio que estou dando às aspirações do Partido So 

cialista...". Afirma ser favorável, se eleito,' a "um enten 

dimento ertre os governos dos Estados para que estabeleçam 

um imposto territorial progressivo, sem limites, de talma-

nira que nenhuma gleba, (faz a ressalva economicamente ex 

plorável, pudesse jazer inútil pela ambição, pelo egoísmo e 

pela falta de compreensão de seus proprietários". Afora is-

so, vê com bons olhos uma "corajosa desapropriação, median-

te o pagamento imediato que supõe a onstituiçãohIE231 

Sigla-peão num jogo maior, o PSB volta momentaneamefl 

te a formar a ala esquerda 'das hostes liberais Ozório Bor- 

ba e Domingos Veilasco publicarão artigos dizendo que os que 

combateram o nome de Távora acatavam disciplinadamente a de 
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[24] tes 	. 

Ainda que nenhuma cisão significativa tenha ocorrido, 

muitos militantes - e mesmo alguns dirigentes - recusaram-se 

a fazer a campanha do general - candidato. Bayard Boiteux, 

no Distrito Federal, entre elesE25l 

Após a vitória de Juscelino, o PSB voltou a afirmar 

seus compromissos com a legalidade constitucional, exigindo 

o acatamento dos resultados pela Justiça Eieitorai[26]. 

A derrotade Juarez deu margem a pelo menos duas in-

terpretações entre os socialistas. Aurélio Vianna e Domin-

gos Velasco são concordes em dizer que "o apoio que os gol-

pistas" - Lacerda e outros - deram a Juarez fez com que o 

cándidato surgisse cõmo "reacionrio", "golpista", frente a 

população. Sem tais "apoios", Juarez teria obtido a vitó-

ria [27] 

Mário Pedrosa, ao contrário, escrevendo artigo que 

jogava água para o moinho dos que conspiravam contra a pos-

se de Juscelino e de Jango, explicou a derrota de Juarez pe 

lo apoio comunista que tinha recebido: 

"A questão no.est, como nos querem fazer crer ai-
guns sofistas, no fato de comunistas terem votado em 
Juscelino. A questão é que para vencer (grifo do au- 

------: ---'---or-), Juseel-no- -achou- ind-ispensvel 	-iolandoa-Leí, -- - -- 
tirar o Partido Comunista da ilegalidade para vir a 
pibiico concitar o povo a votar nele. Diante disso, 
de que vaie a futura traiço(=aos comunistas), prome 
tida por Juscelino a seus intimos?"[ 281  

Face às efetivas tentativas de golpe ao fim de 1955, 

cabe assinalar que o PSB defendeu o que considerava a lega-

lidade constitucional. Seus parlamentares votam, assim, favo 

ravelmente a que Café Filho, "recuperado" de "problemas car 
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díacos", reassuma a presidência, em 21 de novembro, num p0 

sicionamento que pode ser entendido como motivado pela f ide 

lidade aos princípios da Lei, e que de resto, era inócuo: 

Lott pusera, mais uma vez, os tanques na rua. 

Uma parcela dos militantes não se cnformou comapos 

se do presidente eleitõ,. aplaudindo a insubordinação dos o-

ficiais golpistas da Aeronáutica. 

Em abril de 1956 um "Manifesto da Ação Democrática" 

foi assinado por.meinbros do'grupo da antiga Vanguarda Soda 

lista (Mário Pedrosa', Hilcar Leite, Nelson Veloso Borges 

o "Pirajá" - que financiara o jornal) ou aderentes de pri-

meira hora do Partido Socialista (Hélio Peregrino, Olivei-

ros da Silva Ferreira, Rafael Correia de Oliveira), intelec 

tuais de esquerda (Max da Costa Santos, Adonias Filho, Fer-

reira Goulart) ao lado de reacionários históricos, comprome 

tidos com o golpe de agosto: Adautc Lúcio Cardoso, Aliomar 

Baleeiro, Bilac Pinto, entre outros. 

O "Manifesto" conclamava a "o povo brasileiro à luta 

pela renovação total doBrasil". 

"A legitimidade dos governos foi definitivamente des-
truida desde o dia em que o ministro da guerra atual, 
para no deixar a pasta, desencadeou, com a cumplici 
dade de outros generais, o golpe de 11 de novembro. 

- •As origens do atual governo so espiirias, entre ou- 
- ........... ... tros.- motivos-, -pelo---f-ato de-o at-uaiocupant-e do-Cate---- 	- 

te ter recebido a faixa presidencial de um usurpador. 
Falece ao Presidente da Repiíblica autoridadé políti-
ca e moral para governar...". 

"Recente e desesparada tentativa foi feita para encon 
trar de imediato, nas urnas, uma saida para a crise 
brasileira; a maquina eleitoral da plutocracia de- 
monstrou, porém, ser a empreitada ut6pica; hoje, a 
grande maioria dos eleitores, de cinco a seis milh6es 
de cidadãos cujos votos foram desprezados, esta desi 
ludida em face dos resultados eleitorais e em face 

• 	 dos golpes da novembrada... aprendeu a dura 1iço". 
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Um "governo plutocrtico... nos governa desde 1937 
e nunca foi realmente apeado do poder. . 

"A histSria apresenta aos brasileiros de nossa gera-
çao um dilema inexorvel": ou fazemos arevoiuço de 
mocrtica, à brasileira, ou os comunistas farão, 
moda russa, pelo terror e pelo sangue, sua revolu-
ÇaO u,  

... ficamos, nesta hora, antes com Velosonapriso, 
com os seus companheiros exilados em Santa Cruz de 
la Sierra... do que com os vitoriosos. O gesto deVe 
loso e companheiros foi enobrecido no somente pelo 
sentimento de patriotismo e de revolta que os move-
ram, no mais completo desinteresse, como pelo sacr 
ficio e a derrota"E291 

A proclamação golpista não teve maiores consequôncias 

- a não ser a de afastar o grupo que a subscreveu do Partido. 

Em junho, o.Diretório Nacional Socialista manifesta-

se pela manutenção da "... linha de independência política 

seguida desde a Convenção Nacional de 1951". 

Tal linha periiiitiria ao PSB "apoiar ou combater 	as 

iniciativas que lhe parecerem convenientes - ou não - aos in 

teresses popuiares ut [30} 	 - 

2.. GOVERNÔ •JK: .0 DESE11VOLVIMENTISM0E O TRABALHO 

Juselino assumiú a presidôncia num quadro de retra-

ção do crescimento econômico. O aumento da produção real do 

país tinha diminuído de 8,2% (1953-1954)para5% (1954-1955); 

a renda real por habitante, em 1955, foi de 1,3% menor que 

a de 1954. A agricultura de exportação crescera mais que a-

quela voltada para o mercado interno; a expansão industrial 

se reduzira ao menor índice do pós-guerra (excetuando-se o 

• resultado do ano catastrófico de 1947). Ainda no ano de 1955 

(ao contrário do ocorrido em 1954), houve saída líquida de 

311 capitais es trange iros ( 	 • 	. 
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A oposição à posse do eleito, articulada. pelos golpis 

tas de 54, dava-se, pois, num momento de expectativas eco 

nômicas recessivas. O. Grupo-Misto BNDE-CEPAL previa, que man 

tidas as "tendências deprazo médio que se haviam configura 

do até a primeira metade de 1955", como "hipótese mais favo 

rável "a renda por habitante cresceria, até 1962, a taxa de 

1,5% anuaitE32] - o que significaria, se efetivado, uma re 

versão do crescimento real da economia. 	. . 

Ultrapassada, com habilidade, a crise do momento 	da 

posse (uma anistia seletiva deixa de fora os comunistas mas 

reintegra os militares de Jacareacanga), JK dedica-se ao lon 

go de seu governo a reveter a situação. A tai propósito, a 

conjuntura internacional era favorável. Um novo momento da 

história do capitalismo monopolista se apresentava: razões 

de acumulação tornavam possívelo investimento em ativida-

des industriais no mundo "subdesenvolvido", em particular 

no latino-americano. . . . 

Já sob Vargàs, o governo tinha 	pretendido o concur 

so de capitais "de risco" europeus. A atração de recursos 

norte-americanos também se faria, uns e outros atraído.s pe 

la perspectiva de altas taxas de retorno. JK manteve em vi 

gor á Instrução 113 da SUMOC que, já referimos, destinava-se a 

atrair capitais estrangeiros. Até a Segunda Guerra Mundial a 

industrialização se fizera, no Brasil, às custas do redire-

cionamento de excedentes acumulados pelá agro-exportaçãO,OU 

por investimentos estatais (derivados de empréstimos no ex 

tenor, inclusive). Inicïa-se agora um novo momento. O mdi 

ce 100 da produção industrial (1955) transformar-se-ia, em 

1959 em 197; define-se e consolida-se um novo padrão de acumula 
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ção capitalista no país. Os "cinquentã anos em cinco" resul 

tararn em desnacionalização, associação maior entre a classe 

proprietária nacional e o imperialismo, efeito da implan 

tação definitiva do setor deroução de bens de consumo du 

jáveis e de indústria de base t1. 

Os resultados obtidos só podem ser entendidos se con 

siderarmos o papel decisivo que passa a tera intervenção es 

tatal na economia: o "Plano de Metas" é a ëxpressão da op-

ção pelo planejamento, decidido gerenciamento, pelo Estado, 

da acumulação capitalista e de ser perfil. Planejamento que 

•  visava garantir, ainda uma vez, a rentabilidade dos capi-

tais de propriedade das diversas frações. burguesas; ciência 

econômica a serviço de urn."transformismo" (para usar a ex 

pressão de Gramsci) capaz de evitar rupturas maiores. 

A mudança verificada no aparelho produtivo brasilei-

ro, as prioridades da política econômica estatal fizeram-se 

sentir amplamente no perfil da classe trabalhadora urbana. 

Em primeiro lugar, há que assinalar a mudança do "per 

•  fil ocupacional" operário. Em 1953, 61,9% dos operários es 

tavam empregados nas indústrias de"bens de consumo não du 

ráveis", apenas 20,7% nas de "bens de capital e consumo du 

rável", cabendo 17,4% às indústrias de "bens intermediá- 

éspeas doqbIpe ili€ã, 	tãis 	- 

percentagens eram respectivamente de 43,7%, 43,0% e 
	1341 

Enquanto se davam tais alterações, em curso acelera 

do, a inflação corroía salários: 

"A política salarial do governo teve o efeito de uma 
política de confisco salarial. As reivindicaçes ope 
ririas conseguiam no miximo repor o poder aquisitivo 
dos salários de algumas categorias de trabalhadores. 
Apenas uma pequena parcela do proletariado teve me 
1horas salariais que compensavam satisfatoriamente a 
elevaçao do custo de vida" [35]. 
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Tal "confisco salarial", caracerí-stico de épocas de 

inflação acelerada,era ainda maior face aos incrementos tec 

nológicos: 

o salário médio real da indústria aumentou 	31% 
entre 1949 e 1959, enquanto no mesmo período o produ 
to real da indústria elevou-se de 138,5%. Como neste 
decnio, o emprego na indústria.., aumentou apenas 
18,5%, isto significa que houve um aumento de 102% na 
produtividade do trabalho, dos quais mais de dois ter 
ços foram apropriados pelo capital"[361. 

Mudança tecnológica significa também decadência para 

parcela das indústrias tradicionais. WEFFORT registra que 

32% das greves oôorridas entre 1955/1960 tiveram por motiva 

ções "atraso de salários e não cumprimento de acordos de 

• trabalho" - o que pode ser atribuídos ao assinalado acima, 

ao menos em parte [37] 

Em relação à área sindical, Juscelino "estará sempre 

no limite da repressão*i[38]. Seus ministros do Trabalho, ain-

da que indicados após consulta forma1aovice-presidente,não 

tinham qualquer ideritificaço com o pensamento de esquerda-

Parsifal Barroso e Fernando Nóbrega são políticos conserva-

dores, Joãp Batista Ramos é o único que tinha ligações pes-

soais com jango' . O que garante a relativa liberdade polí 

tica da vida sindical é a contradição, apontada ainda por 

WEFFORT: os adversários da área sindical seriam (comamu 

dança de linha política dos comunistas e a presença pessoal 

dos trabalhistas no governo) aliados políticos do presiden-

te. Um difícil equilibrismo o exercitado por JK, e que se-

ria cobrado nas eleições de seu sucessor. Uma parcela dos 

trabalhadores votaria em Jánio como protesto contra um coti 

diano de "correr para não sair do lugar" Rol: reivindicar rea 

justes salariaispara ver o poder aquisitivo da moeda se es 
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vair, em seguida. 

3. O PCB: A NOVA POLÍTICA 

Os anos do governo Juscelino foram, para o PCB, umpe 

ríodo de crise interna e de revisão programática. Ainda uma 

vez, o processo vivido pelo Partido relacionou-se diretarnen 

te às mudanças verificadas na política interna e externa da 

URSS, mudanças que afetaram a todo movimento comunista in-

ternacional. 

Da primeira divulgação, pela imprensa do PCB, de no-

tícias vagas sobre o XXQ Congressodo PCURSS (marçode 1956) 

até a abertura "oficial" do debate sobre o relatório Kruschew 

(outubro) e seu autoritário encerramento (abril de 1957); 

daí até a ruptura deAgildo Barata e OswaldoPeralva (maio) 

e a realização do VQ Congresso, quando 12 dos 25 membros do 

Comitê Central foram substituídos (agosto de 1960), num pro 

cesso que se estendeu mais além, com a alteração oficial da 

denominação partidária (Conferncia Nacional de setembro 

de 1961) e a expulsão, em 1962, dos fundadores do "novo" PC 

do B, a organização seguiu percurso, que foi semelhante ao 

dos demais Partidos Comunistas do planetaR]. 

Amargo ajuste de contas internos': coletivamente, com 

o passado guiado pelo ex-gênio Stálin. Amarga luta interna, 

expressão tanto de velhas (e represadas) diferenças quanto 

de novas divergências. Ódios antigos ou recentes, subitamen 

te aflorados na busca de "culpados", na dificuldade de enca 

rar o futuro. Basbaum calcula que em 1960 o PCB reunia en- 

tre 10 e 15 mil militantes - apesar da quase-legalidade con 

quistadaE4l] . Moisés Vinhas diz que eram apenas 9.000, 	em 
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1958; fala em 15.000 quando da reaiizaçãodoVQCongressoul42l. 

Ao longo do período de "depuração', e seguindo os ven 

tõs do XXIQ Congresso do PCURSS (janeiro-fevereirode 1958), 

que formula a tese da "coexistncia pacífica", o PCB abando 

naria definitivamente as análises e propostas do Manifesto 

de Agosto e do IVQCongresso, que na prática já tinham sido 

deixadas de lado (quando se apoia a candidatura JK, por exem 

pio). 

Em março de 1958 o Comitê Central reconhecia, pela 

primeira vez que "o desenvolvimento capitalista nacional já 

trouxe resultados que modifjcaram sensivelmente a vida eco-

nômica e sociál do país", ainda que o latifúndio eoimperia 

lismo (norte-americano) não t±ve-ssem sido destruídos. 

Na nova realidade do país •e do mundo, impunha-se 	a 

constituição de uma ampla frente política: 

"AS tarefas impostas ela necessidade de desenvolvimen 
to independente e progressista do pais no podem ser 
resolvidos por nenhuma força social isoladamente... 
A experincia da vida politica brasileira tem demons-
trado que as vit6rias anti-imperialistas e democríti-
cas s5 puderam ser obtidas pela .atuaço em frente uni 
ca daquelas forças". 

Naquele momento a "manifestação mais importante" da 

frente única era o "movimento nacionalista", que a Frente 

Pariamenta Nacionalista expressava. 

Tratava-se de consolidar uma aliança de classes: "en 

tidades, partidos, correntes e personalidades do mais varia 

do caráter social e orientação política". "O proletariado e 

a burguesia se aliam em torno do objetivo comum de lutar por 

um desenvolvimento independente e progressista contra o im 
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perialísmo norte-americano" 1  . Face a existência de contra 

diç6es entre a burguesia e o proletariado, devia se evitar 

"elevar as contradiç5es internas da frente... ao mesmo:. ní-

vel da contradição principal, que op6e a nação ao imperia-

lismo norte-americano e seus agentes". Desdobramento dessa 

análise e dessa proposta era a definição de uma "via pacífi 

ca" de transformação revolucionária: 

"Os comunistas consideram que existe hoje em nosso 
país a possibilidade real de conduzir, por formas e 
ieios pacíficos, a revolução anti-imperialista e an-
tifeudal". 
"O caminho pacifico da revolução brasileirapossí-
vel em virtude de fatores como a democratização cres 
cente da vida política, o ascenso do movimento opera 
rio e o desenvolvimento da frente imnica nacionalista 
e democrtica em nosso pais. Sua possibilidade se tor 
nou real em virtude das mudanças qualitativas da si -
tuaçãointernacional, que resultaram numa correlação 
de forças decididamentefavorvel à classe operaria 
e ao movimento de libertação dos povos. 
O caminho pacífico significa a atuação de todas 	as 
correntes antiimperialistas dentro da legalidade de-
mocrtica e constitucional, cornaautorizaçao de for-
mas legais de luta e de organização dé massas. É ne-
cessrio, pois, defender esta legalidade e extendã-
la em benefício das massas:' 

Numa guinada radical em relação às perspectivas que 

tinham sido delineàdas.pelo IVQ Congresso, dizia-se: 

povo brasileiro. pode resolver pacificamente 	seus 
problemas basicos com a acumulação, gradual, mais in 
cessante, de ±eformas profundas e consequentes na es 
trutura econ6mica e nas instituiçães políticas, che-
ando atarea1izaço completa das transformaçãesra 

dicais colocadas na ordem do dia pelo pr6prio desen-
volvimento econ6mico e social da nação"16 4 1. 

Diante de •toda revisão tática e estratégica realiza-

da, daí em diante seria óutro o discurso do PCB em relação 

aos socialistas. 

O texto, em formulação que depois seria mantida em 

sucessivos documentos R51  avaliava a presença de "élementos 

nacionalistas e democráticos em todos os Partidos". Citara- 
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se o PSD, a. própria UDN e privilegiava-se o PTB, o PSB e o 

PSP: possuíam "maior base popular nos centros urbanõs" e a-

presentavam "tendência nacionalista e democrática mais acen 

tuada". Do PSB se dizia que tinha "base social (que)repousa 

(va) em setores de pequena burguesia urbana e, em particu-

lar, da intelectualidade"; da mesma forma que o PTB,"já de 

fend(ia) plataformas nacionalistas e democráticas". 

Passara o tempo em que os socialistas eram coisidera 

dás "novos quadros do imperialismo"; tornavam-se agora, por 

tanto, aliados preferenciais. A busca de estreita colabora-

ção eleitoral com .o PSB - que conhecia o precedente de Per 

nambuco (candidatura de Ozõrio Barba, em 1952; eleição 	de 

Pelópidas da Silveira para a Prefeitura de Recife, 1955) 

marcaria todo períoao até o golpe de 1964. 

4. OS SOCIALISTASE 	 SINDICAL  

A atuação sindical dos socialistaè deixou muito ex-

casso registro para os anos 3K. Além dos comunistas, cuja 

revisão piogramãtica já registramos, estão em cena tainbêm, 

na disputa pelo controle dos sindicatos, os trabalhistas.RT 

CARDO MARANHÃO, entre outros, propõe matizar segmentos en-

tre estes: haveria uma "direita" trabalhista que distingue 

em dois grupos - o dos "reacionários propriamenté ditos" 

(mais tarde conhecidos como "bigorrilhos", ao aderirem ao 

golpe de 64) e o dos "oportunistas","isiológicos",."dedi-

cados exclusivamente ao jogo de favores e cargos" - "prova 

vel maioria" no PTBE46] . Uma "esquerda" anti-imperialista e 

reformista era minoria no Partido de Vargas. •No Rio •de Ja-

neiro observa-se o fortalecimento da colaboração deste gru- 
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po com os sociálistas, o que, de resto, já ocorria antes 1 . 

Em São Paulo, o quadro é mais complexo: a ala "ja-

nita" dos inscritos no PSB mantém-se disputando espaço, às 

alianças de trabalhistas e comunistas; têm nisso o..apoíoda ala 

esquerda iocal;'a 8ituaçSo só mudaria após as defecçóes de 1960. 

Um registro deve ser ainda feito: em Pernambuco, é ufn 

deputado estadual eleito pela legenda de PSB (eleiçes com-

plemen.tares de 1955) que se tornaria nacionalmente conheci-

do pela defesa da causa dos moradores do Engenho Galiléia 

Francisco Julião. FERNANDO AZEVEDO relata que o parlamentár 

foraapoiado pelos comunistas quando do pleito, e que setor 

na advogado patrocinado por um comitê suprapartidário de 

apoio aqueles trabalhadores, também numa articulação organi 

zada pelo PCB. Os frutos do engajamento de Julião na cons-

trução das Ligas Camponeses não revertem, ao menos eleito-

ralmente, ao Partido pelo qual se iriscreve. A trajetória de 

Julião, ao contrário (mais precisamente n'os governos Jânio 

e Jango) o mostram a questionar a própria estratégia eleito 

ral: é o mpdelo da revoluçãó cubana que tem em mente, é o 

PSB apenas uma legenda descartávei E481• 

5. O PSB: AS ElEIÇÕES DE 1958 

Nas eleições de 3 de outubro de 1958, o PSB tinha a-

derido definitivamente à prática da participação em alian-

ças e coligações, mesmo a nível das disputas legislativas 

proporcionais. Nas eleições majoritárias, onde tal tática 

era anterior, o PSB apoiou candidatos vitoriosos ao governo 

de 4 Estados: Amazonas (onde se elege Gilberto Mestrinho, 

do PTB, apoiado ainda pe•lo PST), Pernambuco (Cid Sampaio, da 
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UDN, tem tamhm o apoio do PTB, do PSP e do PTN), Rio de Ja 

neiro (Roberto Silveira, do PTE, é inscrito ainda, pela UDN 

e PDC) e São Paulo (o  janista Carvalho Pintoécandidatotarn 

bém do PDC, da UDN, do PR e do PTN). Era Pernambuco ocorre o 

único caso em que o vice-governador eleito (Pelópidas Sil-

veira) sai das hostes socialistas, coligadas às do PTB-UDN-

PSP-PTN. 

Dos 21 senadores escolhidos, Miguel Couto Filho, no 

Estado do Rio de Janeiro, beneficiou-se do apoio do Partido, 

que se aliou a UDN, ao PDC e ao PTN, da mesma forma que Za-

canas de Assumpção, no Pará (eleito pela coligação PTB-

PSP-PSB-PR) e Antonio Carvalho em Pernambuco (PTB-UDN- PSP-

PTN-PSB) 49 . 

• 	Dos 325 deputados federais eleitos na ocasião, 135 fo 

ram inscritos por alianças/coligaç5es - cerca de 42%, por-

tanto. Sem arriscar, em quaisquer Unidade da Federação, can 

didatos registrados exclusivamente por sua legenda, os so-

cialistas elegem 9 parlamentares. Nas Assembléias Legisla-

tivas dos Estados foram 15 os eleitos, além de 4 vereadores 

no Distrito Federal. Mesmo aqui, em 4 Estados, o PSB recor 

reu às coligações - obtendo cadeira em um deles. 

Das alianças e coligações que o Partido acordou só 

não teve lugar a associação ao PRP [501 . Assinale-se que das 

223.094 legendas totais obtidas para as Câmaras Estaduais (in 

clusive Vereadores do Distrito Federal), em 1954, tinha se 

passado para 322.060 
[511 

O crescimento que o PSB obtém nas casas legislativas 

deve, portanto, ser avaliado a partir da percepção de que 

houve a seu favor o beiefício do somatório de votos dos co- 
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ligados [52] 

Outra mediação necessária nesta avaliação diz respei 

toao perfil dos eleitos. 

São Paulo, que concentrava a maioria dentre eles, as 

sistia ao triunfoda ala, majoritária, que se ligara aJânio 

Quadros: Afrânio de Oliveira (que no governo Jango seria fi 

nanciado pelo II3AD), Henrique Turner, Luiz Francisco, Ruy 

Novaes, são os deputados federais. Rogé Ferreira, p. ex., 

que ficou como 3Q suplente, exemplificava o declínio daque-

les que tinham se afastado do ex-governador já naquela con-

juntura. Na Assembléia Legislativa a situação não era dis-

tinta: Germinal Feijó, Eduardo Barnabé, Leônidas Ferreira, 

Jethero Faria Cardoso, Henrique Peres, Cid Franco seguem a 

tendência. No Estado do Rio de Janeiro, Brígido Tinoco (de-

putado federal) é também !Ij an± sta t, da mesma forma que João 

Rodrigues Oliveira (deputado estadual). 

Claramente não identificados com o ex-governador de 

São Paulo são os deputados federais Breno da Silveira (DF), 

Aurélio Vjanna (o  único reeleito dentre aqueles de 1954 

Alagoas) e o primeiro suplente (que logo assume) .  Domingos 

Vel.l.asco(que buscou votos no Estado do Rio de Janeiro. 	Em 

Goiás, seu Estado de origem, o PSB praticamente desaparece- 

Mesmo existindo "zonas de sombr&' - a representação 

da Paraíba, de que trataremos em outra parte, por ex. ,os da 

dos que reunimos mostram que os "socialistas históricos" viam 

sua força política estacionária, diante da expressão, na le 

genda, daqueles que se faziam tributários do carisma perso-

nalista de Quadros. 

Tal situação corre paralela à aproximação de diri- 
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gentes nacionais com o governo JK: o prôprio João Mangabei-

ra aceita ser nomeado para o Conseihô Superior das Caixas 

ECon8micas. As teses desenvolvimentistas,a relativa liberda-

de política gozada no período favorecem identificaç6es t1 . 

Quando da sucessão presidencial, as contradiç6es do 

Partido resultariam em cisão. 

6. A ESPADA E A VASSOURA 

A sucessão de Juscelin.o mobilizou, com mais de 	ano 

de antecedéncia,os Partidos Políticos e a opinião pública. Pa 

ra o Partido Socialista Brasileiro o problema da escolha de 

candidatos à Presidência da República, mais que em qualquer 

ocasião anterior, se apresentou de forma traumática, resul-

tando, ao final, na cisão da organização. A deliberação fi 

na.l foi adiada sucessivas vezes, tendo o PSB homologado o 

nome de Lott quando a campanha jáestava nas ruas, havia mui 

to. 

Já em fevereiro de.1959 Jânio era, publicamente, 	o 

candidato ,de Lacerda. O PTN, em abril, oficializava a pre-

tensão do ex-governador paulista; em fiovembro, a UDN. Em 

maio, o PTB aprovara moção indicando João •Goulart. Em junho, 

o PSP aposta .que "desta vez, vamos": Adhemar postularia no-

vamente o cargo. Em julho, é a vez do PSD, que indica Lott, 

para oficializá-lo em dezembro (seu nome fora articulado des 

de fevereiro, pelos membros da Frente Parlamentar Naciona-

lista) 

Malgrado toda enorme influência de Jãnio sobre a se 

ção paulista do PSB, o Diretório Regional daquele Estado não 

pode repetir as aç6es de 1.955, atropelando a Direção Nacio- 
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nal. Em julho de 1959, uma Nota Oficial do Diretório Regia-

nal paulista deixava indefinida a decisão de apoio a uma das 

candidaturas emergentes: 

"A sucessão presidencial é, para os socialistas,um pro 

biema tático e não programático ou ideolôgico"... "excluin 

do-se a hipótese de candidatura própria, as candiddaturas ou 

tras são, via de regra, apoiadas, por forças políticas hetero 

êneas. . .', (o que incluía "reacionários" e uIimperialistast561 

O Partido realizou entre 15 e 16 de agosto do mesmo 

ano, Convenção Nãcional e adiou qualquer decisão face a cia 

ra falta de consenso existente 1. A partir daí, e mais uma 

vez, três alas agiram independentemente, pretendendo refor 

çár as alternativas que defendiam: Jânio, Lott ou a, sempre 

minoritária desde 1950,. 	perspectiva de candidatura própria. 

Neste caso, o nome de Francisco Julião, entre outros, 	che- 

gou à ser defendido 158 ; a "Juventude Soci.alista('?) teria man 

tido a proposta de independência até a decisão final'. 

Urna tumultuada Convenção Nacional foi instalada, no 

Rio de Janeiro, a 12 de março de 1960. 240 delegados teriam 

direito a votõ; a polarização Jânio versus Lott abriria ca-

minho pára duas outras alternativas: o adiamento da delibe-

ração ou a definição como "questão aberta", pelo Partido, da 

..... .. opçao sucessoria . 

Previamente a Executiva Nacional divulgara um Programa 

Mínimo a próposito do qual os postulantes foram convidados a 

se pronunciar: 

"1. Empenho na aprovação 	das leis 	complementares 
da Constituição, sobretudo as que regulam o direito 
de greve, reorganizam a Previdrtcia Social, reestrutu 
ram ' o quadro dos funcionrios piblicos civis da 
Unido, a que reformula a atual legislação sin 
dical 	e a dispe - sobre o regime 	das empre 
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sas concessionrias de serviços ptiblicos, retidas 
estas iltimas desde 1950 na Câmara Federal e no Se 
nado; 

Preservação e fortalecimento da Petrobrds e mo 
nopcSlio, pela Unido, dos produtos bdsicos da in-
distria petroqu{mica; constituição da Eietrobrs; 
monop6lio da Unido quanto. aos minerais atmicos e 
ind.istrias correlatas; 

Tndustrializaço do Brasil e defesa de suas rI 
quezas naturais: combate aos abusos do poder eco-. 
n6mico, sobretudo quando este se revestir das for 
mas de truste, cartel ou monop6lio privado, de di 
reito ou de fato; 

Regulamentação da remessa de lucros, dividen-
dos e capitais para o estrangeiro, de modo a que 
ela no prejudique aos interesses nacionais; 

.. Emprego de meios para deter a inflaço, conter 
a alta dos preços e manter o poder aquisitívo dos 
salários, ordenados e vencimentos; 

Reforma agrária adequada aô Brasil, tendo 	em 
vista sobretudo o trabalhadõr rural, o rendeiro,o 
pequeno agricultor e o posseiro. Expans.o do cr-
dito agrícola, adaptação ao trabalhador rural da 
legis1aço trabalhista; 

Efetivação da garantia constitucional do ensi-
no oficial primário gratuito para todos e, no ul-
terior, para os desprovidos de recursos; desenvol 
vimento do ensina técnico oficial em todos os 
graus; 

Relaçes com todos os povos e solidariedade com 
os países subdesenvolvidos, sobretudo os da Amri 
ca Latina, em sua luta pela emaacipaço econmi-
ca" [61] . 	 . 

Dois estilos políticos podem ser facilmente identifi 

cados se tomarmos por base as atitudes de Jânio e Lott fren 

te ao " Programa "  divulgado. 

O primeiro, cuja estratégia eleitoral supunha o fa-

zer barretadas à esquerda e aos movimentos populares, acei-

taria na íntegra a proposta, o que faz por meio de curto hi 

lhete [621 . O segundo, um candidato duro de carregar ,,  , ,, uma 

bandeira de chumbouE63l , não concordava em admitir relaç5es 

diplomáticas com a.URSS, com o reconhecimento da China Popu 

lar, nem pretendia denunciar a presença norte-americana em 
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Fernando de Noronha - daí que a plataforma socialista origi 

nal teria sido "maquiada", para possibilitar ,  o aceite da par 

te do postulante E6} 

A convenção acabou por ser adiada, sem que tivesse 

deliberado: João Mangabeira informou o desaparecimento da 

correspondência registrada que encaminhava as 22 procura-

ç6es outorgadas pelos delegados paraibanos a Domingos Veilas 

co. Não foi tranquila tal postergação: posta a votos, a pra 

posta venceu por apertados 110 a 95 sufrágios. 

Os janistas eram favoráveis ao adiamento, que forta-

lecia a tese da "questo aberta". A rigor, pode-se enten-

der que o incidente da correspondëncia paraibana foi utili 

zado por Mangabeira num esforço de manutenção da unidade par 

tidária [ 65 ].  

Entre março é abril ocorreu uma tentativa de acordo 

entre os "janistas" de São Paulo e parte dos"lottistas": o 

Partido deliberaria como questão aberta a sucessão presiden 

cial, abrindo a possibilidade do apoio à dobradinha Jânio-

Jango. Domingos Veilasco teria sido convertido a tal a1tern 

tiva [66] . Com efeito, reaberta a Convenção Nacional (a 10 de 

abril), após a formal rejeição da opção de candidatura pró-

pria, teve preferência a votação da proposta de não defini-

ção oficial de candidaturas. Por 133votos a 94oPartido re 

solveu registrar candidatós, derrotado o parecer elaborado 

por comissão composta por Alípio Correia Neto, Domingos Vel 

lascb e Barbosa Lima Sobainho[67]. 

Na deliberação final da Convenção, Lott derrotou Jã-

nio por 130 votos a 80. Foram inúteis os argumentos dos que 

apontavam as divergências explicitadas pelo militar em rela 
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ção ao programa socialista. O Partido cindia-se, e desta vez 

de fin itivamente l 68 l.  

7. ÃDISSIDNCIA JANIST.A 

Comprometidos com Jânio, e já em campanha, os diri-

gentes paulistas do PSB viram-se em situação difícil após a 

definição partidária pró-Lott. Várias fórmulas foram preten 

didas para evitar que o episódio resultasse em defecções de 

finitivas. Sugestão que teve eco na imprensá foi a do licen 

ciamento de Alípio Correia Neto e outros até as eleições de 

outubro; Cory Porto Fernandes aparece como portador de solu 

ção conciliatória,'que, afinal, não é aceita. 

Nos Estados da Guanabara, Rio de Janeiro, Bahia, Rio 

Grande do Sul e Paraíba também haveria discordâncias com a 

candidatura Lott. Logo após a Convenção de abril, Manoel Ban 

deira, de escassa militância mas nome de prestígio, rompe 

com o PartidoE69l . Brígido Tinoco e boa parte do Diretório 

fluminense afirmam sua fidelidade a Jãnio; Eduardo Barnabé, 

velho mili,tante de Campinas, também[70]. 

Em maio, formaliza-se a articulação dos descontentes: 

é lançado manifesto de fundação da "Ação Socialista", pro-

pondo a candidatura do ex-governador paulista e rejeitando o 

nome "oficialista" do Marechal. O núcleo dirigente da dissi 

dência é São Paulo; seu discurso é uma curiosa mescla de cri 

tica à industrialização "desnacionalizante", pregação de aus 

teridade administrativa, combate ao déficit público e - so-

bretudo - à "inflação galopante". 

Lott seria a continuidade da situação, onde não ha- 

via "segurança social" mas sim "caldo de cultura para revo- 
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1uço sangrenta e guerra civil". .0 Maechal., alni do mais / 

no resguardava as forças armadas, "um.dos esteios da unida 

de nacional't - sua passaqem pelo Ministério da Aeronáutica 

demonstrara que.ele era "fonte perene de atritos" 71.1 

Em setembro, excluídos os dissidentes, a Direção Re-

gional de São Paulo passa às mãos da esquerda história dos 

socialistas: Febus Gikovate substitui Alípio Carreira Neto 

na pres idênc i a [ 72 1 .  

,- 
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A propôsito, ver: 

CARONE, Edgard. A República Liberal, II..., pp.84/112; 

BANDEIRA, Moniz, Presénça ..., pp.354/372; 391/393; MAN 

TEGA, Guido. A economia política brasileira, São Pau-

lo, Petrópolis, Polis/Vozes, 1984, p.195. 

Deve ser considerado, contudo, o aumento do eleitorado 

e do número de cadeiras em disputa. Os postos conquis-

tados pelo PSB o foram, respectivamente, nas seguintes 

unidades da. Federação: Paraíba-1, Pernambuco-1, Rio de 

Janeiro-3, São Paulo-4, Rio Grande do Sul-1, Distrito 

Federai-(Cãmara de Vereadores-2. 

O Popular não sobrevive às dificuldades financeiras que 

vinham de antes da crise. AGazeta, à derrota de Orlan 

do Daitas em sua tentativa de reeleição, à Câmara, por 

Sergipe. A Folha Socialista é vítima, a confiar no de-

poimento de Roge Ferreira, das divergencias 	internas 

da seçãopaulista do Partio. Oentrevistadoreiee.. o 

caráter "sectário" da publicação: "Nem o Trotski escre 

veria um jornal como aquele", (Depoimento ao autor,no-

vembro de 1987. 

Por exemplo: "O espantalho contraproducente", 	Ozório 

Borba, in Diário de Notícias, 2445.1955; sobre a posi- 

ção da seção paulista do PSB: 0 Estado de São Paulo, 

245 
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005.1955; Domingos Velasco, colúna de O Popular, Ül-

tima Hora, 14.5.1955; "As cartas marcadas de Jusceli-

no", O Estado de São Paulo, 21101955 etc. 

'O gesto de Jãnio Quadros",. Diafio de Notícias, 	5,5. 

1955. 

Ver Diário de Notícias, 5 e 6.4.1955; 	Estado de São 

Paulo, 4,5,6.4.1955. 

Sobre o processo sucessório presidencial, ver: CARONE, 

Edgard, A República Liberal, II.. •, pp. 90/99. 

[081 "A hediondez do 3 de março", 15.4.1955; "Três de mar-

ço - um símbolo", 20.04.1955 (sobre a morte do estudan 

te Demócrito, atingido pelas balas da polícia pernambu 

cana em 1945, crime pelo qual responabilíza Etelvino) 

"Amnésia epidãmica", 01.04.1955 (a propósito da Conven 

cão da UDN) - entre outros escritos. 

Ver CARONE, Edgard, República Liberal, II..., pp. 96; 

TÂVORA, Juarez, Uma vida e muitas lutas: 	voltando à 

Planície (Memórias), vol. III, Rio, José Olympio,1976, 

PL_. 

A Convenção Regional dos socialistas em São Paulo, re- 

Etëlvi 

no, Plínio Salgado) (Estado de São Paulo, 1.5.1955). 1 

gual fora o resultado da Convenção carioca, anterior 

(Diário de Notícias, 174.1955). 

Em 5 de maio o Diário de Notícias diz da articulação 

dos diretórios regionais do PSB, PL e PDC em São Paulo 

a favor de Juarez. 
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Dia 8, divulga o teor da Manifestb: 

"Os signatários do presente documento, filiados a vá-

rias correntes políticas, mas unidos no ideal comum.:de 

assegurar a estabilidade e a renovação das instituiç6es 

democráticas, depois de ponderarem as suas responsabi-

lidades em face da sucessão presidencial, resolvem as-

suniir a seguinte atitude": 

1. (= nenhuma das candidaturas lançadas é aceitável) 

• 2. = é necessário, contra elas, reunir as "forças de-

mocráticas e populares") 

(= recusam a "divisão da pátria em dois blocos",re 

presentados por Juscelino e Etelvino, respectiva 

mente) 

"Assim, apelam para que o. General Juaiez Távora e o 

senador Alberto Pasqualini aceitem, no cumprimento 

de um dever que a nação lhs impõe, a indicação de 

seus nomes para a presidência e vice-presidência da 

República" 

"Apelam, igualmente, para as direções nacionais dos 

partidos a que pèrtencem os signatáriõs e para to-

dos os homens de responsabilidades definidas, nesta 

hora, animados dos mesmos propósitos que determinam 

a presente atitude, para que se organizem sem demo-

ra em torno dos nomes apresentados, movimento que 

permitirá ao país vencer suas dificuldades no atual 

momento histórico". 

Entre outros, assinam o Manifesto: Antonio de Queiroz 

Francisco (deputado federal, presidente do Diretório 
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Regional do PDC), Alípio Correia Neto (Presidente 	da 

Comissão Executiva do PSB-SP), João Batista de Campos 

Maia ( pelo Diretório Estadual do PL), Cory Porto Fer-

nandes (Deputado Federal, PSB) , Luiz Francisco Carva-

lho (Deputado Federal, PTN), André Franco Montoro(De-

putado Estadual, PDC), Germinal Feijó (Deputado Esta--

dual, PSB), Cid Franco (idern), Paulo Zingg (jornalis-

ta). 

"Manifesto Eleitoral" inVoz Operaria, 24.9.1955,trans 

crito por CARONE, Edgard O PCB, vol. II, São Paulo, Di 

fel, pp. 136/139. 

Diãrio do Congresso Nacional, seção 1, 24-5-1955, pp. 

2651 / 2653.  

Aurélio refere. "retiro de Carnaval" (noticiado por 	O 

'Cruzeiro) de que participam, em 1952, Juarez, 	Plínio 

Salgado, Odilon Braga, Apolônio Saies e o General José 

Veríssímo. Na ocasiãõ a solução golpista de 1954 teria 

sido preparada. 

"Bom senso político" (Coluna d'o Popular). Última Hora,. 

13051955. 	' 

Ver: O Estado de São Paulo, 10 e 12.5.1955. 

Sobre as reações adversas ao gestodos dirigentes pau-

listas do PSB, ver Estado de São Paulo, 14.5.1955. 

Elegeu-se Lino de Matos (PST-PTB-'-PSP), apoiado também 

pelos comunistas, que obteve 191.256 votos.Secundaram-

no Homero Silva (UDN) e Emílio Carlos (PTN),com 91.206 

e 81.508 sufrágios. Rogê obteve 41.583 votos, à frente 
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do integralista Loureiro Jr. (1l.29).(O Estadode São 

Paulo, 2.7.05.1955). 

Em seu depoimento, Roga Ferreira nos diz: 

começou a trair logo que assumiu o governo do 

Estado". (ROG.FERREI1.A,  depoimento ao autor, outubro •  

de 1987) 

Sobre as tentativas de descartar, em qualquer composi-

ção, o nome de João Goulart e sobre a fragilidade par-

tidária do npme de Pasqualini ver: CORBISIER, Roland. 

3K e a luta pela presidância. SãÕ Paulo, Duas Cidades, 

1976, sobretudo pp. 126/130; ver tambóm: Última Hora, 

30/5/1955 ("O PC deu a vitória aJuarez na convenção 

de ontem do PSB") . Sobre a perspectiva de lançamento 

do nome de Estilac Leal, pelõ PC, ver Última Hora, 2Q 

quinzena de abril de 1955;. 251955. 

"Pelo voto dos presentes, muitas vezes aesquerda ga-

nharia..,. Aí, chegava o Domingos Velasco com não 	sei 

quantos votos de procuração, lá- de Goiás, e decidia con 

tra a gente". (Depóirnento de Fúlvio Abramo ao autor, 

novembro 	de 1987). 

"Numa das convenç6es, nós só perdemos porque havia os 

votos -  de -- procuração -eo -  veiasco - tinha todasas procu-............-

raç6es"... "Peso igual, voto igual; tinha uma porção 

de diretórios em Goiás. Então nós ganhávamos na Conven 

ção, no plenário, mas na hora de votar, ele jogava aque 

les 10 ou 15 votos e nos liquidava".  

HILCAR FERREIRA LEITE. Depoimento ao CEPEDOC, janeiro/ 

fevereiro de 1984. CEPEDOC, datilografado, 1986,. 	pp. 
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172/173. 

O voto por procuração não era utilizado apenas 	pelos 

goianos, contudo. Questões financeiras os tornavam pra 

xe, documentada na imprensa partidária. Os dois teste-

munhos apenas servem de ilustração. 

[19] Egresso do PSB, Hermes Lima reproduz, em sua Memórias, 

cart.a dirigida em 1959 aSànThiagoDantas, onde critica 

a organização das convenções do PTB. 

"Situava-se 'o ponto alto da vida interna do partido nas 

convenções regionais e nacionais, assemb1ias em que a 

formulaçãõ de diretrizes da ação partidária se orienta 

va por relatórios previamente preparados. A discussão 

ganhava altura indicativa de capacitação teórica de bom 

nível. A política parecia outra coisa" .(...) 

"Foi essa prática que tentél introduzir na convenção 

do Partido Trabalhista Brasileiro..." 

E reproduz a carta na íntegra: a Convenção do PTB de-

via realizar-se em'Loca1 ampld'; deveria "durar dois 

dias': 

"O PTB não pode mais realizar convenções limitadas 	à 

escolha de dirigentes e candidatos"... "precisa traba-

lharsua linha ideológica, fixá-la na conscincía-polí 

tica do povo. . . 

O primeiro dia da Convenção trataria da "conduta ideo-

lógica do partido", da "situação política" nacional e 

internacional, debates que se fariam a partir de tex-

tos introdutórios (Hermes se propõe a ser um dos auto- 

res). Só no segundo dia é que • se fariam as escolhas de 
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candidatos. 

Para que se estabeleça um contraponto com os ritos das 

convenções socialistas é digno de destaque o fato de 

que, na carta que resumimos, o missivista fala da neces 

sidae de elaborr-së um "Regimento Interno" para a ôon 

venção do PTB. Que não havia, em função(podemos supor) 

do caráter meramente formal da reunião. 

Os esforços do ex-deputado constituinte foram, contu-

do, em vão. -errnes. Travessia-Memórias... 1 pp, 

199; 206/207) . 

A descrição dos fátos da Convenção utiliza o Diário de 

Notícias, o Estado de São Paulo (edição de 29.5.1955) 

e a Última Hora (3051955). 

Candidaturas derrotadas para a Comissão.foram as de 

Francisco Julião (deputado estadual, Pernambuco) , Anta 

fio Garcia, Afonso Celso (RJ), Jocelyn Brasil(PA), Amo 

rety .Ozório (PR), Castro Rabelo. O grupo, se vitorioso, 

proporia O; adiamento da deliberação (Diário de Notí-

cias) .' 

O Diário de Notícias, o atribui a ação "dos 	comunis- 

tas". A Última Hora enfatiza a presença dos comunistas 

- nos bastidores,propondo a1ternativasaonomedeJua-

rez - na linha da "candidatura popular" que já referi- 

mos. Na ocasião estariam propondo as duplas 	Aranha- 

Adhemar ou 	 Matos-Caiado de Castro Este último 

nome contaria com a simpatia de Aurélio Vianna. A atua 

ção comunista teria "dado a vitória a Juarez na Conven 

ção", uma vez que repudiada pelos "socialistas em ge- 
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ral' 

O único nome que aparece cogitado, nas fontes que refe 

rimos, é o de Domingos Velasco.. 

Os trechos aspeados foram transcritos do Estado de São 

Paulo de 31.5.1955. Aurtlio Vianna leu a íntegra do dis 

curso de Juarez na Câmara (Diário do Con9resso Nacio-

nal, seção 1, 04.. 06l955, pp. 3077/3078.) 

Ver: "O candidato dos socialistas", Raimundo Magalhães 

Jr, Diário de Notícias, 31.5.1955; Os socialistas e a 

candidatura Távora", Ozório Borba (diz ter votado con-

tra seu nome em todas as votações, mas o acata), idera; 

"Nosso candidato" Domingos Velascos, Última Hora,30.5. 

1955, entre outros textos. 

"Juarez foi candidato contra meu protesto veemente. Era 

um homem de mãos limpas, mas nuito atrasado: na ques-

tão do petróleo, na questão da extinção de ferrovias 

que deveriam ser, mesmo, deficitárias., ." 

"Depofs que o escolheram, aceitei-o em nome da disci-

puna do Partido. Mas só fiz votar. Recusei-me a ir a 

qualquer comício, a fazer propaganda, campanha". 

-- .Criouse um.mlst.ar  muio.grande no  

quis romper, mas me afastei...". Aquilo (a escolha)nos 

atrasou muito". 

BAYARD ;BOITEUX. Depoimento ao autor. Rio de Janeiro, 

novembro de 1987). 

"Os socialistas e o golpe", Estado de São Paulo,14.10. 

1955. 
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Transcreve Nota daCornissão Executiva (Nacional)do Par 

tido, em apoio  à posse dos eleitos. Ver também: " li-

nha socialista", Domingos Velasco, Última Hora, 1110. 

1955 e "Contra a corrupção', idem, Última Hora, 13•10 

1955 (afirma que se os eleitos são suspeitos de corrup 

ção; mais corruptacontudo, "como mostra São Tom-ás - de 

.Aquind" é a ditdira que um golpe implantaria, a. sol 

dó dos "trusts do petrôleo"). 

"Começo de conversa", Domingos Velasco, Última Hora s  

08,10.1955; "O apoio dos golpistas derrtou Juare",en 

trevista de Aurélio Vianna à Última Hora, 10.10.1955. 

"Os comunistas saíram do isolamento político que torna-

va seu Partido carta fora do baralho, pois, pela mão 

- de Juscelino, a mesma carta foi introduzida no jogo.. . ". 

A crise política não tinha, sido resolvida pelas elei-

ções: ainda ocorreriam, profetiza, provavelmente bem 

informado, "alguns lances arriscados". 

"As cartas marcadas de Juscelino", in Estado 	de São 

Paulo, 21.10,1955. 

A argumentação do "apoio .comunista" como responsável 

pela vitória de JK é falaciosa. A candidatura Adhemar 

retirou da cITapa PSDP1TBmüito----ri tõu-------Ó PCB 

possa ter levado a ela. Na lógica dos números relati-

vos, a candidatura Plínio Salgado (que se lançou após 

"apelo" do próprio JK, na direção de esvaziar a prega-

ção udenista da "candidatura única") retirou, em tese, 

632.000 sufrágios de Juarez. (sobre a candidatura Plí 

nio e seu papel na vitória de JK, ver a entrevista de 
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Juscelino e. a opinião de Tancredo Neves expressa a Ma- 

ria Victória de Mesquita Benevides - O governo 	Kubi- 

tschek, Rio, Paz e Terra, 1976, respectivamente, 	pp. 

293 e 297. 

CARONE Edgard. A quarta República... pp. 103/109. 

Reafirma-se um programa de reiv±ndicações imediatas("o 

desenvolvimento econômico planificado do nosso país há 

de verificarse por etapas, iniciando-se por aqueles 

setores de que dependem organicamente as transformações 

estruturais almejadas e a produtividade dc trabalho na 

cional..." "O Diretório dá todo seuapoio aos trabalha 

dores brasileiros na sua luta.peia revisão imediatados 

níveis de salário, especialmente do salário mínimo, re 

assegurando pórem que so o estabelecimento da escala 

móvel de salários manterá, no..sistema atual, certa es-

tabilidade do padrão de vida das classes que vivem de 

salários".. ."Reafirma a necessidade urgente de regula-

mentação 0 do direito de greve e de liberdade e autono-

mia sindicais, asseguradas na Constituição da Repúbli-

ca"...) - a base econômico-política em que se debate a 

Nação Brasileira". (CARONE, Edgard, Idem, pp. 431/43. 

CARDOSO, Minam Limoeiro. Ideologia do Desenvolvimento 

- Brasil: JK-JQ. Rio, Paz e Terra, 1978, pp. 395/396. 

GRUPO MISTO BNDE-CEPAL. Análise e projeções do desen-

volvimento econômico. vol. II. Rio, BNDE, 1957,p.4, 

citado por CARDOSO, Minam Limoeiro,.in: Idem, 	p. 
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A bibliografia que trata da po1ítca econômica do Esta 

do brasileiro no período JK 	extensa. Abordam o tema: 

OLIVEIRA, Francisco et MAZZUCHELLI, "Padrões de acumu 

lação, oligopólios e Estado no Brasil" 	in: MARTINS, 

Carlos Estevam (org.). Estado e Capitalismo no Brasil. 

São Paulo, CEBRAP/HUCITEC, 1977, pp. 	 ; IANNI, 

Octávio. Estado e Planejamento Econômico no 	Brasil 

(1.930-70). Rio,Civ. Bras., 1971; LESSA, Carlos. Quin-

ze anos de política econômica. São Paulo, Brasiliense, 

1975; PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e 

crise no Brasil. Rio, Zahar, 1968; .MELLO,João Manoel 

Cardoso. O capitalismo tardio. Tese de Doutoramento, IFC/ 

•UN1ÇAMP;..i. ,mirreo,. 1975, ,SINGER, Paul. O Milagre Brasi-

leiro. CadernosCEBRAP, 6. São Paulo, 1975, pp.25/31. 

VBens  de consumo não-duráv.eis" seriam aqueles obtidos 

nas indústrias de madei.ra, mobiliário, couros e peles, 

textil, vestuário e calçados, alimentos, bebidas,fumo. 

Bens "intermediários" os das indústrias dos 	minerais 

não-metálicos, borracha, produtos farmacêuticos, perfu 

maria, materiais plásticos., editorial e gráfica; bens 

de capital/consumo durável seriam os da metalurgia, in 

..................- 
	..... 	 pca 

ção, transporte, papel e papelão, química. 	(WEFFORT, 

-. . Francisa, Si'nd.icato e FO]itica,Tese de Doutoramento, FFLCH - 
.USP 	, 1975 1  p. IV - 15.) 

IANNI, Octávio. O colapso do populismo. Rio, Paz e Ter 

ra, 1969, p. 171. 

SINGER, Paul 1. O Milagre..., p. 30. 

No período 1951-54 apenas 14% das..greves teriam tal mo 



tivação (WEFFORT, Francisco. .Idern 

[38] Idem, pp. IV-23 e 24. 

[391 Idem, pp. IV-21. 

[40] A expressão ê de SINGER, Paul 1. O milagre..., p. 29. 

[40] Ver, a propósito dos marcos cronológicos .aieféíidos , 

CHILCOTTE, Ronald H., op. cit.', pp. 116 a 129. 

[41] BASBAUM, Leôncio. História sincera daRepública. vol. 

3, São Paulo, Alfa-Ômega, s/d, p. 231. 

[42] VINHAS, Moiss. op._cit., p. 181. 

[43] A plataforma da Frente deveria contemplar cincõ pontos': 

Política externa independente e de paz; 

Desenvolvimento independente e progressista da eco-

nomi.a nacional; 

Medidas de reforma agrária em favor das massas cam-

ponesas; 

Elevação do nível de vida do.povo; 

Consolidação e ampliação da. legalidade democrática. 

Pela vià eleitoral, deveria ser conquistado um go-

verno: 	"nacionalista e democrático".. 

[44] Fazia-se a ressalva de que desdobrámentos e soluções 

"não-pacíficos" poderiam ocorrer, "no caso em qe os i 

nimigos do povo brasileiro venham a empregara violn 

cia contra as forças progressistas da nação...". Tra-

tava-se de mera satisfação aos que, minoritários já a 

esta altura, no CC, não aceitavam a afirmação da via 

reformista. 0 texto completo da. "Declaração sobre a po 
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lítica do P.C.B. - A situação política e nossas tare-

fas atuais. Resolução do CC do PCB", originalmente pu-

blicada na Voz Operária de 22/3/1958 está em CARONE, 

Edgard. O PCB, vol. 2... pp. 165/196. 

Por exemplo: Ê indispensável a crítica e a autocrítica 

de nossa atividade para compreender e aplicar uma nova 

política', de Luiz Carlos Prestes, publicado pela Voz 

Operária de 29.03.1958 (in: CARONE, Edqard. O PCB,vol. 

2..., pp. 196/202); "Resolução política da Convenção 

. Nacional dos comunistas", de agosto de 1960 (in: idem, 

pp. 209/227); "Os comunistas e o governo de Jânio Qua-

dros", publicado em Novos Rumos de 17/03/1961(in:±dem, 

pp. 234/244) 

NAPANHÃO, Ricardo. O governo Juscelino. São Paulo, Bra 

siliense, 1981, p. 91. 

Baseamo-nos no depoimento de Bayard Boiteux, citado. 

Ver: AZEVEDO, Fernando. As Ligas Camponesas. Rio, Paz 

e Terra, 1982. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados Estatísticos..., 4Q 

volume, Rio, D.10N., 1966, pp. 18, 23, 54. 

1 .50] O PSB iiegeüpar à ânàra Federa]dàpú€àd6sT ase-

uintes Unidades: Pernambuco-l; Alagoas-l; Rio de Ja-

neiro-2; São Paulo-4; Distrito Federal-l. 

Nas Assembléias Legislativas teve sucesso, respectiva- 

mente preenchendo assentos no Amazonas-l; na Paraíba-3 

em Pernambuco-2; no Rio de Janeiro-3; em São Paulo-6. 

(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.Dados eleitorais .... ídem, 
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pp. 30 e 57). 

Para a Câmara de Deputados o PSB aliou-se, respectiva-

mente: Pará - PSP, PR; Per.nambuco-UDN, PTB, PSP, PTN; 

Alagoas - PDC, PSP, PST; Rio de Janeiro - PTB, PDC, PR 

São Paulo - PTN; Distrito Federal - PSD, PRT, PR, PTN, 

PL. 

Para as Assembléias Legislativas: Pará 	PSP; Rio Gran 

de do Norte - PTN, PST; Alagoas - PDC, PST; Sergipe - 

PSD. 

(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados Estatísticos 

ídem, pp. 32 e 59). 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados Estatísticos..., 3Q 

võlume, p. 122; 4Q volüme, p. 58. 

O tema das alianças e coligaç6es eleitorais na Repúbli 

• 	 ca de 1946 a 64 foi bastante estudado pelos cientistas 

• 	políticos. 

"em 1945, todos (os eleitores) votaram diretamente nos 

• 

	

	 partidos; em 1950, um em cada cinco votou em a1ianças 

ou coligaçées; em 1954, um em cada quatro •e em 1958, 

um em cada três". 	 • 

........... 

"Em 1954, 5% dõs deputadõs fedris eiei6s6r 

nos partidos e 48%, em 1958, o foram em alianças e co 

ligaç5es". 

Os fatos, referidos por Glãucio A.D. Soares("Alianças 

•  e coligaç6es eleitorais: notas para uma teoria", in: 

RBEP, 17, Belo Horizonte, UFMG, julho de 1964 respec-

tivamente, pp. 95 e 115) , mostram • ainda que os par- 
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tidosmenores coligaram-se mais que os maiores; que as 

alianças foram eleitoralmente mais significativas nas 

disputas para cargos federais e disputas majoritárias 

que para funções estaduais e pleitos proporcionais (1 

dem, p. 121) 

O autor referido explica o fenõmeno a partir de uma 

"teoria de economia de esforços" (que considera cus-

tos financeiros e -La eleição e a questão dos coefi-

cientes eleito 	iiflimos) e de uma "teoria das re-- 

sistôncias ideogi.s" que busca fundamento numa dua 

lização da soci 	brasileira - estrutura 'urbano- 

industrial versus realidades "rurais" (pp. 106/123) 

Oliveiros S. Ferreira estudando as eleições paulistas 

de 1954/58 ("Comportamento eleitoral em São Paulo",in: 

RBEP, nQ 8, abril de 1960) já discordava, em texto an 

tenor ao de .Gláucio Soares que os "critérios de in-

dustrialização e de urbanização"fossem suficientes pa 

ra "estudar e compreender o comportamento do eleitora 

do paulista". (p. 224), após trabalhar os resultados 

dos pleitos em zonas"geo-econômico-histôricas '  

Nas eleições de 1962 a tendência à formação de alian-

ças e c0`ligaç6cva.expandinia ainda mais. 

"Escamotearam do mandante, o mandato. Perante o eleito 

rado o que existe, para a escolha do mandatário, é a 

aliança; para 	Câmaras onde o- mandato será exercido 

só existe o Partido. Daí, anomalias como estas: 	nas 

ú1tims eleições o PSD elegeu apenas 79 deputados fe 

derais, mas conseguiu uma bancada de 122; o PTB, ele- 

gendo 63, alcal09; a UDN,com 55, chegou aos 94..." 
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(SOUZA, Pompeu. "Eleições de 62: decomposição partidá 

ria e caminhos da reforma", in: RBEP, nQ 16, janeiro 

de 1964, p. 9). 

O oportunismo das alianças fica patente: 

... cada Estado, cada eleição. Nenhuma unidade. no es-

paço, nenhuma continuidade no tempo. Nas 21 das 25 uni 

dades da Federação onde 32 alianças-de-legendas dispu 

taram a eleição de 1962, não se repetiu nenhuma sõdas 

26 alianças-de--legendas que haviam disputado as elei- 

ções de 1958 em 20 unidades federativas. Apenas emcin 

co unidades (Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Ser 

gipe)vislumbraii-sealgumas vagas coincidências oca-

sioais ... " (SOUZA, Pompeu, ídern, pp.. 10/11). 

"Parece-nos, pois, tão faccioso afirmar um incremento 

de tendâncias esquërdistas do eleitorado, por força da 

maciça ascensão da bancada do PTB, quanto pretendesse 

concisão oposta, à base do considerável aumento 	da 

representação da UDN. Não se pode esquecer que mais 

de trôs quartos da bancada do PTB e quase três quar-

tos da UDN resultam, não das legendas partidáriasde 

cada um, mas das legendas de alianças, nas quais, mui 

tas vezes, votos petebistas elegeram udenistasevice-

versa". (ídem, pp. 18/19). 

A polarização ideológica que se. aprofundava no gover-

no Jango tinha como expressão não os Partidos, mas sim 

as "Frentes Parlamentares". 

Ver ainda, obrea questão das alianças/coligações: 



261 

OLIVEIRA, Isabel Rihéiro de. 'Notas sobre o comporta-

mento das coligaç5es eleitorais no Barsil, 195.0-62" 

in: Dados, (10) :166-83, 1973. A autora conclui que "as 

coligaçaes cresceram nos Estados de alta urbanização 

e industrialização" e que este aumento, contudo "não 

foi devido ao crescimento da população urbana"; que 'o 

padrão obedecido na formação de coligaç6es foi., basi-

camente, o de associação entre um grande partido e um 

ou mais pequenos partidos". O. foco de seu interesse, 

contudo, está concentrado no PSD. e no PTB, e a preocu 

pação maior á de tratar a questão das coligaç6es em 

função da "diferenciação cultural dos Estados brasi-

leiros", na esteira de Gláucio Soares, já citado. 

[531 Os dados sobre o "jani.smo" dos parlamentares socialis-

-- 	 tas foram obtidos nas entrevistas com Rogá Ferreira,Fúl 

vio Abramo, Bayard Boiteux e ainda consta, referida,no 

noticiário do Estado de São Paulo. 

A respeito, ver "Os socialistas e a candidatura do Ma-

rechal Lott". "Resposta a Jânio Quadros", texto de João 

Mangabeira in BARBOSA, Francisco de Assis (org.)Idáias 

políticas..., 3Q vol. pp. 295/297. 

Ver CARONE, Edgard. A República Liberal, II... ,pp.l35/ 

139. 

Citado por Febus Gikovate, "A sucessão presidencial" 

in Folha Socialista 	dezembro de 1959. 

[571 Idem. Ver tambám Estado de São Paulo, 17 e 18. 8.1959. 

[58] A defesa do nome de Julião aparece em longo artigo as- 
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sinado por Febus Gikovate (Folha Socialista 	, fe 

vereiro de 1960). 

'Embora grupos de elementos nacionalistas e mesmo de es 

querda já tenham se comprometido com ambas as candida-

turas; ainda não é tarde para iniciarmos um movimento 

de resistância, em uma tentativa de mobilizar os traba 

lhadores e o povo para urna solução democrática .e nacio 

nalista da atual crise. O Partido Socialista está em 

condições de iniciar este movimento com boas perspecti 

vas de vã-lo ampliar-se, não só através do apoio popu-

lar mas também através da aglutinação de elementos na 

cionalistas de vários Partidos. É indiscutível ver as 

hesitações, que se observam no PTB, aos atuais esquemas. 

Também não se pode desconhecer que os elementos nacio-

nalistas da UDN dificilmente permanecerão onde estão 

se puderem escapar ao dilema Jânio-Lott. 

O denominador comum do movimento deverá ser, ao lado de 

outras reformas de base, a rëforma agrária... (que es-

tá) assumindo aos olhos da maioria do povo o caráter d 

reforma indispensável para quebrar o impasse a que fo-

mos levados... Os exemplos de Cuba e Venezuela ainda 

tornaram mais clara a consciáncia de tal medida. 

O Partido Socialista conta em seu ativo com o único mo 

vimento de grande envergadura no terreno da luta pela 

reforma agrária. . 

Não se pode negár que o movimento de maior enverga 

dura é a organização das Ligas Camponesas em Pernambu-

co, pelo deputadô socialista Francisco Julião.' 
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A candidatura de Julião, •entendia o articulista, pode-

r.ia criar "as condiç6es para o agrupamento de todas as 

forças nacionalistas e de esquerda. "Julião, tendo co-

nhecido a experiência revolucionário cubana logo após, 

chegou a "aderir" a Jânio Quadros (O Estado de São Pau 

lo, 7.4.1960), acabando no entanto por apoiar Lott. 

[59]"Convenção Socialista: melhora posição de Jánio Quadros", 

in Diário de Notícias, 83.1960. 

[60]"Posição do PSB: quatro tendências", in Estado de São 

Paulo, 9.3.1960. 

Diário de Notícias, 13.3.1960. 

Diário de Notícias, 13.3.1960. 

A primeira ëxpressão é de José Joffily (Depoimento...) 

A segunda, de Bayard Boiteux (Entrevista ao autor, ci-

tada) . Bayard refere a visita que fez a Lott,acompanha 

do de Breno da Silveira, com a finalidade de convidá-

lo a disputar a indicação socialista. 

Diário de Notícias, 8.3.1960. 

Os fatos são relatados no Estado de São Paulo e no Diá 

•rio de Notícias de 13.3.1960. 

- 	 Logo após a abertura dos trabalhos, João Mangabeira leu 

cópia de ocorrência policial: o carteiro responsável 

pelas entregas em seu domicílio quéixara-se do furto de 

um maço de registrados, entre os quais incluía-se enve 

lope enviado de João Pessoa pelo Diretório Regional do 

PSB-PB. 

Afrânio de Oliveira. (SP), Duque Estrada (BA), João Ro- 



drigues de Oliveira (RJ) , entre outros, 

adiamento da Convenção. Febus Gikovate, 

ro, Breno da Silveira, Domingos Velasco 

propuseram uma deliberação imediata. 

A votação contemplou o adiamento após J 
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defenderam o 

Palmio Carnei- 

foram dos ,1:ue 

ão Mangabeira 

ter se retirado da presidência da Convenção, sendo re-

conduzido por aclamação: vários."lottistas" acataram a 

proposta do presidente do Partido. 

O Estado de. São Paulo, 12.3.1960 e 12.4.1960; 	Ültima 

Hora, 11.4.1960. 

O Estado de São Paulo., 12.4.1960, atribui a derrota da 

questão aberta" aos 15 votos pró-Lott da minoriadade 

legação paulista, anti-Jãnio e ao posicionamento de "de 

legados independentes". . 

Foram citadas as diferenças nó tocante à política ex-

terna (entre outros: Jair Monteiro, de São Paulo) ,. ao 

tema da reforma agrária (IsaackIzackson, vereador ca-

rioca, lembra entrevista de Lott naTV: afirmava "não 

ver razão para reformar o que não existia, no Brasil"-

a agropecuária), à liberdade de organização para os co 

rnunistas, entre outros tópicos. 

Lott remetera aos socialistas um texto em que debatia 

o Programa Mínimo proposto, tergiversando: 

]• 	os., socialistas, considero que no plano da poií 

tica internacional e de segurança, deve prevalecer 

o interesse nacional, de forma que se indique a con 

duta do governo na política externa, assim como a a 

ção exterior não deve ser fator determinante na nos 
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sa política interna; 

(=Defenderia) "a exploração das riquezas naturais a-

través de uma política nacionalista honesta 	para 

bem caracterizar o papel histórico do Brasil na po-

lítica de emancipação econômica?; 

Pretende a"estruturação da política agrária mais a-

vançada de acordo como progresso tecnológico dos 

dias correntes, mecanizando a agricultura, evitan-

do a especulação imobiliária, garantindo o direito 

de propriedade da terra aos que a exploram como le-

gítimos donos e regularizando o direito dos possei-

ros sohre as áreas que trabalham, como vanguardei-

ros da luta contra o latifúndio improdutivo"; 

'Aeducação de'&e ser a base do desenvolviinento, ga-

rantindo-se o ensino primário gratuito para. todos;" 

S. "manutenção do regime demccrtico, das liberdades 

públicas, deve prevalecer sobre qualquer conjuntura; 

6. "Aestrutura jurídica, e política da nação deve estar 

adequada às novas realidades e necessidades dopaís, 

através da reforma da Constituição, necessária à le 

gitimidadedo poder representativo". (Ültima Hora, 

11. 4.1960). 

Diário de Notícias, 13.4.1960. 

Estado de São Paulo, 14.4.1960. 

Estado de Sao Paulo, 20.5.1960. O texto do "Manifesto" 

foi transcrito quase que integralmente por Carone,Edgard.. 

Movimento Operário no Brasil, II... pp. 116/120. 

Folha Socialista, novembro, de 1960. 
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CAPITULO V 

A CRISE E O GOLPE: O PSJ3, DE 1961 a 1964. 

1. MESES DE JÂNIO 

A vitória de Jánio Quadros nas eleições de - outubro de 

1960 fora resultado da boa administração po1ític.-e1eitoral 

de um somatório de descontentamentos. Sem divulgar programa 

de governo, aproveitou-se do conservadorismo explícito e 	da 

inexperiôncia eiertorai de seu principal opositor, Lott. 	O 

episódio da "renúncia à candidatura" serviu a Jânio para que 

se visse liberto do çontrole partidário da UDN sobre seu dis 

curso e sobre as diretrizes de seu governo; tendo como apoio 

fundamental aquele recebido da CONCLAP (Cànferhci ds Classes 

Produtor as), •  da FIESP (Federação das Indústrias de SãÔ Paulo) , 

de grupos econômicos poderosos (corno Matarazzo e Votorantin) , 

pode Jánio dar um tom "gauche" a sua campanha, prometendo 

rever relações com o mundo socialista, viajando a Cuba ... O 

movimento Jan-Jan expressou a ambIguidade da candidatura, 	, 

serviu para capturar parcela dõ voto trabalhista. 

• 	 Quando o ex-governador paulista recebeu a faixa presi 

dencial, o esgotamento do plano "desenvolvimentista" de Jusce 

• uno já colocava à crÍse econômica naorden do dia, com a 

perspectiva de desaceleração cio crescimento econômico, a infla 

ção elevada e altos encargos da dívida externa sendo exigí 

veis a curto prazo 

O "bonapartismo" janista se revelaria inadequado à ad 

ministração da crise nascente[2]. Os autores que se dedicaram 

a analisar o curto governo de Jânio são concordes em diagnos 
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tícar sua incapacidade em realizar um balanço crítico da con 

juntura; a política econômica ortodoxa que assumiu serviu ape 

nas potencial.ização de tendências recessivas jé em curso. 

"A pol{tica econ6mica do governo Jnio (no 	periodo 
de 31, de janeiro a 25 de agosto de 1961) no resultou 
de um estudo critico dos resultados positivos e nega 
tivos do Programa de Metas. E nem resultou de um ba 
lanço dos instrumentos governamentais disponiveis p0 

ra controlar, dirigir e incentivar as atividades eco 
n&nicas do Pais" [31 

A meta 	era manter o fluxo de capitais 	estrangei 

ros para o país. As Instruções da SUMOC (204,205) que desvalo 

rizavam em 100% o Cruzeiroepunham fim aos subsídios das impor 

tações; a política de Clemente Mariani, Ministro da Fazenda, 

adequando o país, ao perfil exigido pela banca internacional, 

visaram tal objetivo. Com  efeito, nos meses de maio - junho, 

o governo obtinha o que SKIDMORE chamou de "brilhante suces 

so": "um empréstimo de mais de 2 bilhões de dólares, incluin 

do-se 300 milhões para novos financiamentos, juntamente com a 

consolidação e extensão da grande dívida, a curto prazo, com 

os Estados Unidos e os bancos europeus..." 

Deixando a margem referências aos aspectos delirants 

da pr5tica executiva de Jânio, que aqui não 'nos interessam, 

tratemos de uma questão polêmica. Se ' nas avaliações formula 

das a propósito da política interna janista é grande o consen 

so 'entre õs analistas', distinta é a sitUação a 	sp'eitodõ te 	- 

ma da política exterior que. seguiu. 

Efetivamente Jânio deu passos na implementação da polí 

tica externa que propagandeou durante sua campanha: busca de 

relações comerciais com o leste europëu, perspectiva de reata 

mento de relações dip1omticas com a URSS, independência em 

relação aos Estados Unidos na questão cubana, etc. 
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Muitos autores não conseguiram articular a política in 

terna com a política externa seguidas pelo carismático presi 

dentë - afirmaram a existôncia de contradição, aí: "ortodoxia 

e acordõ com o imperialismo a propósito da economia","desafio 

ao imperialismo na ação do Itamarati. CARLOS ESTEVAM MARTINS, 

contudo, formula hipótese que pretende superar tal compreen 

são. Apoia-se, para tanto, em constatação de OCTÁVIO IANNI: 

"a experincia dos vários gc.vernos populistas demonstrou 
que eles antagonizavam o imperialismo muito mais como 
técnica da reformulaço das condiç6es de dependnciae 
repartição do excedente econ6mico do que como tcnica 
para destru:f-lo. Todos os governos populistas interrom 
pem a luta contra o imperialismo no momento em que ela 
pode transformar-se em luta de classe aberta e,portan 
to, contra o prprío modo capitalista de produção" 11 

As "ousadias" de Jânio no campo das relaç6es 	interna 

cionais nada mais seriam que'aç5es destinadas a servirdemoe 

da de troca na relação com o imperialismo: 

"Embora os meios utilizados pudessem dar outra impres 
são, o objetivo ultimo perseguido pela política exter 
na era o de garantir a ajuda norte-americana em condi 
çes tais que o processo de acumuiaço pudesse prosse 
guir com o mínimo de prejuízo para o capital nacional 
e o máximo de entusiasmo pela política interna e exter 
na do governo. No fundo, tratava-se de elevar o Brasil 
ao status de aliado privilegiado e, se possível,ultra 

(  privilegiàdo à medida que os Estados Unidos se vissem 
forçados a aceitar a contrapartida de trocarem sua con 
dição de potãncia imperialista pela de pais rico motY 
vado pelo receio de perder terreno na Guerra Fria"[61.. 

• 	 Os limites da "independência" janista em seu relaciona 

mento com o imperialismo se expressariam, concretamente, 	na 

ausôncia de participação brasileira na reunião dos países neu 

tros (Belgrado), no voto na resolução aceita pelosEstados Uni 

dos a propósito de questão cubana na ONU (sem que a proposta 

do México fosse endossada) , na abstenção à condenação do colo 

nialismo português (questão angolana, ONU), etc . SKIDMORE 

aponta para as dificuldades que a conjuntura colocava à polí 



269 

tica externa pretendida: 

11 era aquele um momento infeliz para se lançar urna po 
litica 'independente' no 1iemísftrio ocidental .A. Guerra 
Fria nos Caraibas esquentara com o fiasco da invaso 
da Baia dos Porcos, fazendo com que o governo dos Es 
tados Unidos se dcidisse ainda mais pelo isolamento 
de Cuba... 1 ,  [ 81 

Foram, de todo modo, as questões de relacionamento in 

ternacional que serviram de pretexto para que o governador da 

-Guanabara, Carlos Lacerda, rompesse com o presidente, expres 

sando o posicionamento imperialista internalizado O sufi 

ciente para que Jnio engendrasse a mal sucedida tentativa de 

golpe que resultano episódio da renúncia, de enormes conse 

quências para a história do país. "O estilo de Janioe sua re 

núncia contribuíram, também, para a desmoralização do proces 

so eleitoral e, cons.equentëmente, da participação democráti 

!9J ca 

2. DO PARLAMENTARISMO AO GOLPE DE 1964 

Um dos períodos mais dramáticos da história brasilei-

ra se iniciou com a renúncia de Jánio; o veto dos ministros 

militares à posse de seu sucessor legal, comunicado ao Con 

gresso, mostrava a fragilidade das instituições democráticas 

brasileiras. 

A solução de compromisso que resultou na Emenda nQ 4, 

que instituiu a forma parlamentarista de governo, expressou 

o equilíbrio de forças que momentaneamente se apresentou, 

quer no âmbito do aparelho militar, quer no âmbito do Paria 

mento. As diferentes facções, legalistas e golpistas, tive 

ram de ceder, na fórmula arquitetada pelopessedismo. Não po 

diamarriscara vitória da' facção adeversária. 
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Jango seria empossado, contra odesejo da maioria, rea 

cionria das forças armadas; seria contudo reduzido à condi 

ção de Chefe de Estado. Evitou radicalizar a articulação de 

resistëncia que se organizara a partir do Rio Grande do Sul, 

e que mobilizava a população, ameaçando sair do controle da 

liderança burguesa legalista[1I. 

Se do ponto de vista institucional o governo de João 

Goulart pode ser periodizado pelo plebiscito de 6 de janeiro 

de 1963 (até aí, limitado em sua ação executiva, após, tendo 

devolvidas as prerrogativas conferidas pela Carta de 1946), 

iiia continuidade é visível, tornando menor a formalidade do 

marco constitucional: trata-se de todo um período de agudi 

zação da luta de classes na sociedade brasileira. 

Um novo cenário era agora palco abertõdo conflito ca 

pital versus tràbalho: o campo. O desenvolvimento capitalis 

ta alterava rapidamente as formas de exploração da força de 

trabalho rural, colocando a luta pela terra, a resistência 

à proletarização corno mobilizadora de continentes até então 

silenciosos- ou, mais facilmente silenciáveis. 

As cidades tinham conhecido o crescimentodaclasseope 

rária e a pauperização dos assalariados em geral.. O processo 

de industrialização alterava a face do país. Um balanço 	do 

período setembro 	de 1961/abril de 1964 mostra a tortuosa e 

mal sucedida tentativa que fez o ex-ministro do trabalho de 

Vargas em administrar o conflito social cada vez mais expiíci 

to, quando dominadores e dominados demonstram não mais acei 

tar as regras do jogo político institucional. 

O recrudescimento da guerra fria dá o tom, por sua vez, 

nas relações internacionais. São os anos da consolidação vi 
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toriosa da revolução cubana e da tentativa norte - americana 

de destruí-la, de impedir que o exemplo, se propague na Améri 

ca Latina; anos da interferência direta dos norte-ameri 

canos no sudeste asiático. 

A crise econômica revelava-se nos índices de cresci-

mento da produção industrial, que em 1963 chegaria a taxa ne 

gativa de 1,7%,e da produção agrícola, que cresce à taxa (1%) 

inferior a do crescimento demográfico naquele ano WI 

A interpretação da crise dividiu os economistas que a 

analisaram. Os que não considerarEm o papel político desempe 

nhado pela ação dos trabalhadores tiveram maiores díficulda 

des em situar-se frente ao.s fatos, MARIA MORAES faz um balan 

ço das análises produzidas, detacando o papel de determinan 

tes políficasna evolução do processo econômico e no resultado 

institucional a que se chega 	o golpe militar.Em síntese: 

ttA crise de 1964 a... a unidade de determinaç6es eco 
n6micas (as contradiços oriundas do estilo de deseii 
volvimento capitalista, brasileiro na década dos anos 
60, apoiado no Estado e no capital estrangeiro, uma 
conjuntura de baixa do ciclo industrial e de dificul 
dades no setor agrário, em que não conseguiam ser pos 
tos em prãtica mecanismos que contrabalançassem a ten 
dncia decrescente da taxa de lucro), e políticas (as-
censão do movimento de massa no contexto de um gover-
no de inspiração .democrtico-naciona1). Ê a conjuga-
ção destes fatores que explica as barreiras encontra 
das pelo capital p6s - 1964, ou seja, os caminhos e 
instrumentos econ6micos e políticos utilizados pelo ca 
pI&l m5no'i3ol1ta - etrangeii'5 e nacional - para afir 
mar sua hegemonia sobre a economia e a sociedade bra 

- 

Dados tais determinantes, parece-nos que o fracasso da 

proposta gerenciadora de Goulart se apresenta clara , quan 

do da elaboração e,poucos meses após,'abandono do que seria 

o "Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social". 

V1 

Coroamento da influência tecnocrática que se firmara 
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na. mquin.a estatal a partir dos anos. 30, a proposta 	praten 

dia, ainda uma vez, conciliar interess€s e exigências contra 

ditôrias.. ItManutenção  de uma elevada taxa de crescimento dc) 

prodto", "redução progressiva da pressão iflacionãria'e-

dução do custo social presente no desenvolvimento e melhor 

distribuição de seus frutos", "redução das desigualdades re 

gionais de níveis de vida" - seriam "denominador comum das 

ansiedades gerais" [1.31 
Ocorre que, estabelecendo a queda da 

inflação como "condição prévia" para o sucesso do Plano, bus 

cava-se atender às exigências do FMI e do capital internacio 

nal; propondo-se "reformas de base", (sobretudo a reforma 
1,11 

agrária) diminuir a tensão social no campo e, por via indire 

ta ( pelo incremento da produção de alimentos) na cidade, mo 

dernizar o aparelho administrativo, fazer do planejamento eco 

nômico a pedra angular da política governamental. 

Jango só logrou, contudo, colher descontentamentos e 

por a nú a radicalização do conflito social, latente ou ex 

plícito no país. 

Os trabalhadores urbanos não aceitaram ver seus sal.á 

rios reduzidos, em nome do combate à inflação (inclui-se, 

aqui., o funcionalismo); os industriais, não admitiram restri 

ções creditícias; o governo norte-americano (e o FMI) não se 

mostrou disposto a favorecer novos aportes de capital; 	os 

proprietários de terras que controlavarnoCoigresso 	ainda 

uma vez afirmaram seu reacionarismo, avesso a qualquer 	con 

cessãd na questão do status jurídico da propriedade[141. 

O golpe de 1964 uniu todas as frações burguesas e • o 

capital internacional. A aceleração da reprodução capitalis 

ta, sob a égide do capital monopolista; a internacionalização 
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da economia brasileira, eram incompatíveiscomoreqime, ainda 

que excludente e limitado, de liberdades democráticas. 

3. O PSB - OS MESES DE JÂNIO E OS ANOS DA CRISE 

Escrevendo na Revista Brasiliense., logo após a 	renún 

cia de Jânio, CAIO PRADO JP,.. traçava um perfil pessimista da 

"política brasileira". No texto, a par de considerações 	ge 

rais sobre a situação econômica, discutia o quadro 	partidá 

rio nacional: 

"Realmente a política brasileira ainda se acha funda 
mentalmente disposta dentro de um vcdho esquema intei 
ramente superado pelos fatos, e que herdado de um pas 
sado que ja vai se tornando remoto, vem anacronícamen 
te se arrastando sem renovaço. Esse esquema vem dos 
tempos em que a figura de Getiílio Vargas ocupava o cen 
tro de nossa vida política. Essencialmente 	nossos 
partidos e agrupamentos políticos ainda formam 	nos 
dois campos originríos das forças que no passado res: 
pectivamente apoiaram Getiilio ou lhe fizeram oposi 
ço" [15] - 

O que era sentido, na ocasião - a inadequação dos par 

tidos às novas realidades econômicas e sociais derivadas das 

transformações operadas no país, inadequação que se expressa 

ria pela desagregação (potencializada, logo após, no governo 

Jango) destes mesmos partidos, seria interpretada de modo di 

ferenciado pelos analistas. CAMPELO DE SOUSA inclui a "di 

luição da cbesão intërna dos partidos, dando iiiíbiba udi rê 

unhamento ideológico que se expressa na formação de agrupa 

mentos (alas, frentes, etc) intra ou supra-partidárias" 	en 

tre as "principais teses sobre a crise 	político-partidária" 

constitutiva da crise institucional que marcaria o 	período 

final da democracia de 1946. Tal realinhamento, para a auto 

ra, seria demonstração do "fortalecimento do sistema partidá 



274 

rio" e, não, do contrário (a tese da "inviabilidade congêni 

ta" de um sistema partidário no Brasil){16); o golpe mi].itar 

t.eia interrompido um processo,. fértil, em curso. 

Para o PSB a cisão de 1960 dava, potencialmente, uma 

oportunidade de assumir maior homogeneidade ideológica. 

Alguns dos dissidentes tinham sido recompençados ai 

çados ao governo. Bríqido Tinoco •fora o mais •bem sucedido de 

todos os que haviam recusado a candidatura oficial do Parti 

• do: ocupou o Ministério de Educação. Os par.lamentares janis 

• tas do PSB acabaram sendo expulsos ou deixaram voluntaria-

mente a legenda na legislatura de 1961. 

A evasão dos indisciplinados não foi, contudo, sufici 

en.te para contrabalançar outras forças que conspiravam con 

tra a •ccúpação de espaço próprio e definido, pelos socialis 

tas. . . 

Por um lado, a tendência à formação de frentes e ali 

anças como forma de encaminhar.a luta políticae parlamentar, 

mantin)ia os socialistas diluídos no bloco nacional-reformis--

ta. A contrpartida era a permeabilidade da legenda sociaii 

ta a sua utilização eleitoral por elementos não . comprometi 

dos com quaisquer objetivos estratégicos de socialização dos 

meios ce produção. 

De outro lado, no campo estrito da esquerda brasilei 

ra teriam consequência organizativa, em consonância com o 

acirrarento da luta de classes, os desdobramentos da refor 

mulaçãc programática vivida pelo PCB após o XX Congresso do 

PC-URSS e a vitória da revolução cubana. 

Os anos de Jango viram surgir alternativas de militân 

cia política para os quadros, existentes ou potenciais, 	da 
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esquerda brasileira. São criados ou estruturam-se o "novo 

PCdoB, a POLOP (Política Operária) , a AP (Ação Popular) , 	o 

POR(Partido Operário Revolucionário - Trotsquista) , etc. A 

via parlamentar, eleitoral, de mudança institucional 	seria 

desqualificada por parte destas organizações, ou percebida 

como meramente instrumental, exercício tático, por outras»' 

O PSB acabou servindo de guarda-chuva .a militantes de 

algumas destas organizações semi-cladestinas, como veremos 

mais a frente, na análise das eleições de. 1962. 

Mesmo liberto do "janismo" o Partido Socialista não se 

tornou alternativa política para a organização de massas.  Se 

ria no âmbito das frentes parlamentares hegemonizadas pelo 

nacional-reformismo que marcaria sua presença nos anos que 

antecedem o golpe militar. A presença do presidente do Par 

tido noMinistáriode Jango, expressou e consolidou a aliança 

concluída com o PTB. Mangabeira, ministro da Justiça seria 

muito mais "ministro do Jango" que "ministro do PSB no gover 

no Goulart". 

Às v,ásperas dc) golpe,uma parcela dos militantes soca 

listas, aquela mais à esquerda,assumiu a descrença na via dei 

toral-parlamentar, face a resistõncia do Congresso em aceitar as 

reformas constitucionais e os rumores de golpe militar. 

4. O PSB EM 1961: EM DEFESA DA POLÍTICA EXTERNA INDEPENDENTE 

E DA LEGALIDADE CONSTITUCIONAL 

Na Câmara de Deputados, diminuída a bancada pela 	ex 

clusão dos janistas,vamos:encontrar 	deputados soáialistas 

reagindo às reais ou aparentes contradições da adminitração 
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de Jânio. Face à política econômica e, sobretudo, às criticas 

que o presidente faz ao desempenho do Congrsso, Aurólio Vian 

na se.. manifesta, em longas intervenções, representandb o Par 

tido. 

 

1171 E m contra partida, a propósito da política externa, 

a ação governamental. é elogiada. Quando do frustado desembar 

que na Baía dos Porcos, Bruno da Silveira ê que vai à tribuna 

ler telegrama de Brizola: o governador gaúcho elogiava o Exe 

cutivo por sua ação "em defesa da autodeterminação dos po 

vosfl»181 Na questão central que vai lhe retirar o apoio de La 

cerda - a aproxima'ção com o bloco socialista - Jânio contará 

com o apoio socialista, da mesma tornaque seu Ministro das Re 

lações Exteriores. 

Quando 	da renúncia do Presidente, o PSB assumiu 

posição firme, defendetido a posse de Jango. 

Frenté a leitura, no Congresso, da "Mensagem' dos 	mi 

nistros militares que afirmavam a "inconveniência" da posse 

de João Goulart, os socialistas se incluíram entre os parla 

mentares que mais vementemente condenaram a atitude goipista[19]. 

Dirigentes participam das manifestações pró-Jango em vária 

cidades do pais, aplaudindo a resistência capitaneada pela "Re 

de de Legalidade" gaúcha. No Estado da Guanabara, onde Lacer-

da implanta a censura à imprensa e reprime os legalistas, 

Bayard Bo±teux seia preso juntamente co1n; parte da diretoria 

do Sindicato dos Professores. Um pedido de "impeachment" 

contra o governador ó subscrito por Adalgisa Nery, deputada à 

- 

Assembleia Legislativa pelo PSB. [201 
 

A solução parlamentaristavai receber o voto contrário 

de toda a bancada socialista e dará motivo a pronunciamento, 

verdadeiro parecer jurídico, do presidente João Mangabeira: a 
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deliberação era inconstitucional. 

o Ato Adicional 	um golpe de Estado andiogo ao 
de 10 de novembro de 1937. 0 golpe de Estado no 	d 
privativo do poder executivo..." 

Os deputados e senadoares não dispunham de poderes pa 

ra.restringir os do Presidente da República, afirmava; 

a emenda fora votada de forma ilegal: 

"A vigncia do Estado de Sitio 	antes de tudo uma 
quest:o de fato. Era vigente o Estado de Sitio emqua 
se todo o pais, com as garantias constitucionais sus 
pensas. Este o fato que todos os brasileiros conhe 
cem e , tambm, do conhecimento do estrangeiro. Mas 
d emenda se processou e foi votada sob a vigncia do 
Estado de Sitio; votou-se com a violaçdo brutal da 
Constituição, que proibe a sua reforma na vigncia 
do Estado de Sitio, [2U 

A "Nota Oficial" do Partido sobre a questão foi 	redi 

gida no mesmo tom 
122] 

Fugindo à questão jurídica formal, a Secção 	paulista 

do PSB argumentou de forma distinta na interpretação dos fatos 

que divulgou; denunçiava a existência de um "40 poder" na Re 

pública, formado por boa parte das Forças Armadas, que 11 vivia 

no espírito de 1935, aninadà. de um terror animal do comunis 

mo e de tudd que pode se assemelhar a ele" 

"O alto comando golpista, que em absoluto desejava a 
renuncia de Jnio,decidiu vetar o nome de Jango para 
suceder ao primeiro. P, neste ponto, episodio central 
da crise, que se mostrou o descompasso entre a cuipu 
la militar e o grosso das cJasses do n es. Estas 
sabiam muito bem que Jango no somente no d comunis 

• 	 ta mas sequer 	um homem de firmes convicç6es esquer 
•  distas. Elas sabiam que povo jd estava impaciente com 

a constante interfer ~ncia dos militares na vida pol{ 
tica do pais e que o esbulho, que o que implicava o 
impedimento de Jango, provocaria uma resistncia p0 
pular que poderia levar a consequncias desagradd-
veis". (....) 

"Os politicos burgueses colocaram -se ao lado do povo 
na resistancia ao golpe branco, apenas para trair o 
sentido mais profundo desta mesma resistncia. Seu 
papel foi de permanente conciliaço (' preciso apa 
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ziguar os espíritos') e se destinava a preservar 	o 
dispositivo goipista, ameaçado de destruiç.o face a 
uma derrota decisiva" 

"Daí, os heróis das negociaçes, os emissrios infati 
gveis cruzando o país em todas asdireç6es, tudo p 
ra o 'congr:açarnerito da família brasileira', O cmuio 
da conciliaço e, portanto, da traiço ao movimento 
popular de resístncia, foi a adoção da emenda paria 
mentarista pelo Congresso, aceita pelo Sr João Cou 
lart. 
Este no foi capaz de opor-se à solução ditada 	pe 
los interesses das classes dominantes e com estas se 
comp6s, atravs da formação de um governo nitidamen 
te conservador" [231 

Referia-se o documento. ao  Gabinete Tancredo Neves, di 

to de "conciliação nacional" que manteria de formalmente pro 

gressista a política externa de JQ•, além de cancelar.as conces 

ç5es da HannaCo±poration e promover reajuste do salário míni 

mo (outubro) - mas que entronizava o banqueiro Moreira Sailes 

na Fazenda, favorecendQ,mais adiante a viagem de Jango aos Es 

tados Unidos. [24] 

Coerente com a análise, que ilndiferenciava as facçóes 

da classe dominante brasileira em sua relaão política com os 

trabalhadores, analise que permanece pontualmente atraente pas 

sados mais de 25 anos', a Comissão Executiva do Partido apela 

va, na mesma edição de seu jornal, à fbrmaçãd de uma"frente de 

esquerda" às futuras eleições - num' texto que pode ser lido 

como autocrítico. [25] 

5. IX CONVENÇÂO NACIONAL: NA ESQUERDA DA LUTA PELAS "REFORMAS 

DE BASE" 

Obtendo significativo silêncio da imprensa, o PSB rea 

lizou sua IX Convenção Nacional,no Rio de Janeiro, dedicada à 

memória de Ozc3rio Borba,de 24 a 25 de novembro de 1961. Atas, 
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relaçóes de participantes não são localizáveis. Conh(:-:.cemos as 

"Resoluçóes" aprovadas, nas quais pode-se verificar a, presen 

ça de orientações que, se não socntraditóiasentresidife 

rem em grau de radicalização. 

O Partido assumia firmemente umà posição nacionalista 

e anti-imperialista; colocava-se na esquerda da frente refor 

mista que congregava petebistas, comunistas e outras forças 

de esquerda. Acenava com a convocação de uma Assemhlia Cons 

tituinte, o que seria p6ssível como resultado de "um movimen 

to nacional de opfnião pública, capaz de exigir e de impor urna 

modificação no Código Eleitoral, assegurando o voto aos anal 

fabetos e aos militares, eliminando ainfluância criminosa do 

poder econômico" - uma "Frente Ünica Popular!t»6] 

As resoluçôes discutiam a política interna do país, a 

questão agrária, a organização sindical dos trabalhadores, a 

política internacional. 

No plano geral das questôes de política interna, propu 

nham-.se medidas nacionalistas,qne incluíam maior participação 

do Estado na vida econômica: 

t?a) - Monopólio governamental do câmbio e do comrcio -. 
exterior, para a luta eficaz contra os mercados dorni 
nantes e a conquista de novas áreas para a colocação 
dos nossos produtos. 
h) - disciplina dos capitais estrangeiros já inves 

- - 

	

	 tidose redução de novosinvestimentos.aemprástimos.. 
de entidades publicas, livre de inuposiçes políticas, 
sem desprezar ainda a necessidade de controle do coe 
ficiente de endivídainento progressivo do País. 

- planificação dos investimentos; nacionalização 
do sistema bancário, das empresas de seguro dos ser 
viços puiblicos, dos meiosde transporte e das fontes 
de energia. 

- reforma agrária que elimine de vez o latifiin 
dio, integrando a agricultura na economia 	nacional 

• 	 em desenvolvimento e eleve o nível de vida do traba 
lhador rural. 

- controle dos preços pelo governo; intervenção 
estatal no abastecimento das cidades e 	nacionaliza 
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ço ou municipalizaço das empresas de que 	depende 
diretamente o bem -estar do Povo. 

- liquidaço dos desnvei.s regionais e efetivação 
das medidas que conduzam à i.ndustrializaço do 	Nor 
deste, da Ainaz6nia e de outras regi6es sub-desenvol-
vidas do Pa{s. 

- melhor distribuição da renda nacional, median 
te uma pol{tica fiscal baseada em forte taxaço do im 
posto sobre a renda, associada à poltica 	salarial 
que vise t justa remuneração de todos aqueles que vi 
vem de salários e vencímentos" 

Se compararmos a proposta com aquela formulada pela V 

Convenção Nacional, de 1953, observamos a radicalização de po 

sicionamentos; o anti-imperialismo dava a t6nica, agora, do 

programa soc iaii sta [ 27 l .  

Na questão agrária os socialistas passavam a propor uma 

reforma que feriria, a fundo, a propriedade privada. A deli 

beração foi orientada por tese de Paulo Singer e apoiava, em 

síntese, as conclus6es do 19 Congresso Nacional dos 	Lavrado 

res e Trabalhadores Agrícolas, recém-concluído ém Belo 	Hori 

zonte - no qual a proposta,- mais máderada-de comunistas e pe 

tebistas tinha sido derrotada diante da maioria de participan 

tes organizada nas Ligas Camponesas [28], 
A éstrutura agrária 

brasileira deveria ser rekTohicionada, reservando-se o direito 

de propriedade da terra exclusivamente aos trabalhadores, coo 

perativas de produção e ao Estado. Era necessário, contudo,re 

tirar o "Poder Político" do controle dos capitalistas: 

"Tal reforma, sS será conseguida atravs. da luta or 
ganizada dos pr6prios camponeses, com o apoio efeti-
vo dos operários e a solidariedade das camadas pro 
gressístas do povo, como resultado de um processo de 
superação da atual estrutura econ6mica. 
Assim , (o.PSB) saéda e apoia a organízaço das Ligas 
Camponesas, das Associaç6cs de Lavradores, dOS sindi 
catos de trabalhadores rurais existentes ou que ve 
nham a fundar-se, conclamando-os a unidade de ação em 
prSl da reforma agrária e, de imediato, da conquista 

• 	 de medidas que possam ser postas em prática, 	mesmo 
• 	 dentro das límitaçes constitucionais ora existentes, 
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a seguir eniuneradas. 
Em tais condiç3es, reafirmando Sua posiçno em face 

do problema agrdrio na(, ional, o Partido Socialista 
Brasileiro declara: 

- Enquanto o Poder Político, estiver sob a (lomina 
ç.o de forças capitalistas, será íius6ria a efëtiva 
execução de qualquer reforma. destinada a entregar a 
terra a quem nela trabalha. 

- O acesso das massas componesas exploração eco 
n6m 4-ca da, terra, para o estabelecimento de condiç6es 
que lhes assegurem nível de vida digno, s6 será coa 
seguido por meios revolucíonrios que extingam o re 
gime de propriedade em vigor. 

- A aceleração desse processo revolucionrio re 
clama a organizaço dos trabalhadores rurais, inclu 
sive os pequenos proprietrios, em comiss5es, 	asso 
ciaç6es, ligas e sindicatos que fortaleçam a sua uni 
dade na luta contra os privilgios e injustiças 	de 
cprrentes da grande propriedade espoliatíva e do mi 
nifundio improdutivo, 

Uma das principais express6es de tal unio de 
ve consistir na implantação de fazendas sob a posse 
coletiva dos camponeses, para que eles possam traba 
lhar de acordo com processos e tcnicas capazes 	de 
proporcionar alta produtividade agrícola. 

- Dentro da realidade atual, outras 	reivindica 
çes prioritirias reclamam tambem a imediata mobili-
zaço de todos os militantes de esquerda, tais corno: 

- Reforma da Constituição da Repibiica, para cli 
minar-se a indenizaço prévia em dinheiro como condi 
ço das desapropriaç6e-s. 

- Redução dos prazos de usocapio e sua eficaz 
aplicação em favor do agricultor ocupante. 
e) - Levantamentc do cadastro rural por comiss6es 
locais de camponeses, diretamente ou sob sua fiscali 
zaço, para que os pequenos prcprietrios fiquem apa 
relhados a defender-se d.a grílagem e a obter crdí 
to agrícola. 

Garantia efetiva de preços míiiimos para a comer 
cia1izaço dos produtos agrícolas, mediante um siste 
ma de aquisiço è armazenagem que elimine a explora-
ço dos intermedirios, açambarcadores, jínicos que, 
em razão da mecânica administrativa vigente, se bene 
ficiamdos.refar.idospreço.s... 	.........-. 	..................- 

- Adaptaço ao meio rural, da legislaçao 	traba 
lhista e da legislaçio social". 

No plano da política sindical oficializa-se 

a política da "frente única", propondo-se a construçáo de urna 

Central Unitária de Sindicatos. A sindicalização.deveria ser 

incrementada; a legislaçáo, modificada, defendendo-se a "uni-

dade, autonomia e liberdade sindicais, livrando- sindicatos 



282 

dos griihêes do Estado e do poder económico".,Havia recuo, con' 

tudo, na posição histórica de exigência da abolição imediata 

do,iiiposto sindical: propunha-se o Partido a "lutar pela ex 

tinção •qradativà" da contribuição compulsória. De imediato,só 

a extinção do Fundo Social Sindical, controlado pelo Ministé 

rio do Trabalho. 

Além da sindicalização massiva, recomendava-se a orga 

nização dos trabalhadores a n.ível de local de trabalho: "Con 

selhos de emprensa" serviriam de "base de sustentação" na lu 

ta contra OS patrôes. Novidade era também a ênfase na defini-

ção da união da "classe trabalhadora às lutas dós nossos campo 

neses, pela reforma agrária". Um dos passas para tanto seria 

a organização de "Congressos que incluam operários, campone 

ses e estudantes", destinados a "formular as linhas politicas 

do povo trabalhador do nossa paísI.[29] 

Em matéria de política internacional, o neutralismo e 

o terceiro-mundismo davam a tônica das resoluçôes. Reafirma-

va-se a tradicional condenação à existência de "blocos de po 

tências'"; louvava-se a ação da India e da Yoguslávia, "naçõe 

nos quais atuam poderosas forças socialistas e democráticas". 

A China Continental deVeria ser admitida na ONU; a luta contra 

o colonialismo era "essencial", da mesma, forma que a 	defesa 
- 	

da revoiuço cubana, a interdição das armas atômicas como pas 

so fundamental para o desarmamento mundial. 

Completava o programa socialista a proposta de mobili 

zação õcntra as ditaduras de Franco e Salazar e a denúncia dos 

tratados do Rio de Janeiro (1947). 	e Caracas (1954) , dos quais 

o Brasil era signatário [301 	 . 
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A Convenção elegeu nova "COmiSSãO Nacional" para o Par 

tido, renovando-se pouco a ExdCutiva, qúe se manteve tendo nos 

potos chaves Mangabeira e parlamentares do PSBÍ31I. 

6.. AS ELEIÇÕES tE 1962 

AS eleições de 1962 seguiram-se à aprovação, pelo Con 

gresso r  da Lei Complementar Capànema - Valadares, que antec3 

pava o "Referendum" a propósito do dispositivo parlarnentaris--

ta,para 6 de. junho de 1963. Meses de instabilidade política, 

reflexo da crise econômica instalada e da radicalização da lu 

ta política, chegaram a ameaçar a tealização do pleito. 

Com a demissão de Tancredo Neves, a rejeição da indica 

ção de San Thiago Dantas e a renúncia de Auro de Moura Andra 

de, o "parlamentarismo híbrido" demoflstrava sua fragilidade 

A mobilização operária, que conjugava a luta ecoômica (reivin 

dicação do 13Q salário anual) comalta política (pela aprova 

ção no Congresso, das reformas) resulta em greves de amplitu 

de nacional. Saques a estabelecimentos comerciais nas cidades 

expressavam a crise agrícola e davam conta da redução real dos 

salários, mercâde inflação. No campo, o crescimento da orga 

nização dos trabalhadores resultava no assassinato de lideran 

ças componesas (p. ex, Pedro Teixe.ira, -na Paraíbaemabri1). 

As conspirações golp.istas envolviam, já, amplo.s 	seto 

res da burguesia e das forças armadas. A crermos 	em Paulo 

Schiling, só a vacilação de Brochado da Rocha evitou uma ten 

tativa comandada por Brizola ( e apoiada pelo PCB?) 
1321  o con 

plexo IBAD-IPES, por sua vez, mobilizava recursos imensos com 

vistas às eleições de outubro e a compra de consciências na 

/ 
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elite militar e política 

? campanha eleitoral refletiriaa polarização 	pra 

ou. ahti-reformas do eleitorado. Vitórias do nacionai-reformis 

mo foram a eleição de Arraes para o governo de Pernambuco, a 

enorme votação recebida por Brizola na Guanabara, o fato da 

légenda do PTI3 tem duplicado sua bancada federal ( com toda pre 

sença dos "fisiológicos" entre os eleitos). Em contrapartida, 

conto referimos, 110 deputados tinham compromisso com o IBAD/ 

IPES,Brizola não elegeria seu sucessor no Rio Grande do Sul; 

acomposfçãdo Congresso inviabilizava, a priori, mudanças es 

truturais. 

Sob o ponto de vistado cômputo de legendas para a Cã 

mara Federal, as "ali.anças e coligações" que tinham somado em 

• 	1950 (a primeira vez em que : 	permitidas) 20,2% dos 	sufrá 

gios, alcançaram 48,3% em 1962. Os chamados "pequenos parti 

dos" viram o cômputo geral de seus votos crescerde5,6% (1945) 

para 16,2%. [34] 

O PSB logrou eleger 1 senador, 6 deputados federais e 

19 deputados, estaduais. Para o Congresso Nacional, todos os 

eleitos tinham se beneficiado do expediente das alianças/coli 

gações eleitorais. 

• 	• 	Na Guanabara a Coligação PSB-PTB garantiu a vitória de 

Aurélio Vianna ao Senado, além das de Breno de Silveira e Max 

da Costa Santos (Câmara), Adalgísa Nery, Jamil Haddad, Pedro 

Fernandes Filho (Assembléia) . Em Pernambuco, Francisco Julião 

chegou à Câmara Federal e Ivo Lima à Assembléia 	Legislativa 

(aliança com o PST, em ambos •os casos) . No Estado do Rio 	de 

Janeiro, estreava Robérto Saturnino Braga (Câmara Federal), 

elegendo-se ainda 3 deputados estaduais (Francisco Alves 	da 
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Costa, Afonso Celso, Zulmar Batísta de Almeida) [3)1 
Na Bahia, 

aliado ao PSD-PDC--PTN elee-sa Mário Lima (Câmara) e Wilton 

- i 
	

[36] 	- 	 - Valença (Assemblea) . Em Sao Paulo a aliança e com o PTB, 

(Câmara Federal); Rogê Ferreira retorna, enquanto Cid Franco e 

Raul Shwindem têrr assento na Assembléia; na Paraíba e no Amazo 

nas o Partido obtém representação nas Assembléias sem coli 

gar-se Wilson Braga, José Teot6nio da Silva, Assis Lemos,Jo 

sé Lacerda Neto, José Alves de Lima, Langstein Almeida, Otaci 
[37] 

lio Jurema (PB); Joel Ferreira e Adail Garcia (AM) 

Desde julho que o Partido concluíra estreita 	aliança 

com Leonel Brizola, na Guanabara. Em São Paulb a proposta 

de lançamento de candidatura de "frente de esquerda" ao execu 

tivo estadual não prosperou; o Partido acabou por registrar o 

nome de Cid Franco, O PCB defendeu o voto em branco, desconsi 

derando a alternativa dos socialistas 
[38], Em Pernambuco Julião 

elegeu-se (apoiando "criticarnente" a Arraes) , com excassá vo 

tação. Às vésperas da eleição ocorrera, divulgada pela 	im 

prensa, intensa polêmica entre o fundador das Ligas 	Campone 

sas e dirigentes do PCB (Paulo Cavalcanti, Giocondo Dias). Ju 

hão, defendendo a "revolução socialista" a, partir da organi 

• zação camponesa, criticava o "reformismo" dos comunistas, ba 

• 	seando-se na experiência cubanai 1  

O Partido caminhava, grosso modo, na esquerda da fren 

te nacionalista. Não obtinha, nestas que seriamas últimas dei 

ções anteriores ao golpe, tornar-se ainda alternativa, eleito 

ral de peso. Um dado relevante é que os intelectuais que plei 

teavam mandatos obtiveram excassos sufrágios. Em São Paulo, 

Paulo Singer obteve 389 votos (Assembléia), FúlvioAbramo 253, 
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António Costa Correa 234 (Câmara Federal) ; na Guanabara Bayard 

Boiteux 1442 (Assembléia) , por exemplo [401 

7. JOÂO MANGABEIR2\, MINISTRO DEJANGO 

Entre julho de 1962 e junho de 1963 o fundador e presi 

dente sempre reeleito do PSB esteve entre os colaboradores do 

primeiro escalão janguista. No gabinete de Brochado da Rocha 

coube-lhe a pasta de Minas e Energia; No gabinete Hermes Lima 

tornou-se Ministro da Justiça, sendo mantido neste posto após 

o Plebiscito que restaurou o presidencialismo no pais. 

Sua denúncia da inconstitucionalidade da Emenda parla 

mentarista (além do trânsito fãcil com setores da UDN e do 

PSD) teriam favorecido a i ndica ão E 4il, apresentada, naocasião 

como ade personalidade que, envelhecida e doente, Jango con 

trolaria faciímerite . 

No Minist&rio das Minas, Mangabeira contou com a proxi 

midade de seu filho Francisco, presidente da Petrobrâs, de 

gestão mais po l micaR 3 l .  

Como Ministro de Justiça, coube-lhe acompanhar a reali 

- zação do Plebiscito; defendeu a tese de que, divulgados seus 

resultados, Jango deveria receber de imediato os poderes pre 

vistos na Corte de 46 sem mais •delongas. 

Os últimos meses de sua presença no governo foram mar 

cados por episódios que lhe provocaram criticas à esquerda e 

à direita. Em março  de 1963, o "Congresso Continental de Sou 

dariedade de Cuba", marcado desde o ano anterior, e previsto 

para realizar-se na sède da UNE, no Rio de Janeiro, foi proibi 
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do pelo governador Carlos Lacerda, No Congresso e pela impren 

sa é solicitada a intervenção federal no Estado de Guanabara, 

1-lermes Lima, então Ministro, do Exterior, não escapa às críti 

cas, por "dificultar vistos de entrada no Brasil para convida 

[L.4] 
dos" 	. João Mangabeira considerou legal a decisão de Lacer 

da, só intervindo quando tropas da PM do Rio sitiaram o pré 

dioda UNE e detiveram congressistas que seclirigiama Nite 

rói, local alternativo da realização do congresso, 1  

O segundo episódio influiu decisivamente na demissão 

do dirigente socialista: Mangabeira criticou publicamente (da 

mesma Eorma que Almino A.Afonso e Hélio de Almeida, também mi 

nistros) a proposta de San Thiago Dantas de compra dos bens 

da AMFORP (American and Foreign Powér Company) no Brasil 	e 

considerou inconstitucional o projeto de estabelecimento 	de 

um "empréstimo compulsório" destinado a diminuir dispêndio de 

recursos com o reajuste do funciona.Iirno. 

Jango reorganizaria integralmente su Ministério em ju 

nho de 1963, após a derrota do projeto de reforma agrária.Man 

gabeira afimou-sede demissin'rio desde afim de maio. Para seu 

lugar iria um político do PSD, Abelardo Jurema - a equipe pre 

sidencial ganhava composição bem mais à diréita, mais um pas-

so da caminhada- de equilibrista que Jango realizava à frente 

do governo. 

Francisco Mangabeira deixaria, também,a Petrobrás, ape 

sar da expectativa de umagreve geral na empresa, pela sua me 

nutenção na 
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8. VÉSPERA DO GOLPE 

Nos últimos meses de 1963 depoimentos dão conta que as 

divergâncias internas ao PSB tinham se aguçado. A hipótesé do 

"golpe preventivo", a ser acionado por Jango, sensibilizava 

partidários no Rio de Janeiro e em São Paulo. O "brizo1ismo 

que ganhava expressão organizativa com a formação dos "Coman 

dos Nacionalistas" ou "Grupo de Onze Companheiros" angariava 

a simpatia de quadros socialistas, ao menos no Rio de Janeiro. 

A militância ia se deslocando cada vez mais do terreno da ação 

parlamentar - eleitoral para o campo da perspéctiva" da- luta 

de massas do campo naciona1_revoiucionãriIi.81 

A direção nacional do Partido, ou a parte dela que acei 

tava a liderança Mangabeira tinha outra atitude. 

"Via ele com extrema' apreensio as atitudes do gover 
no. Desaconselharaocomfcio do 13 de maio (sic), pre 
sídido. pelo pr6prio Presidente, telefonando pessoal-
mente a vários amigos para a ele nao comparecerem. 
'Porque, para João Mangabeira, o problema da sucessão 
presidencial estava em tela, como prolema imediato. 
Para o mesmo, deveriam convergir todas as atenç6es 
inclusive os comícíos,a fim de termos um pleito 	li 
vre e democratico. 
Nada que pudesse parecer como continuismo ou golpe 
de Estado, ainda que no tivesse o Presidente tais in 
tenç6es. Dizia-me ele, em Março, muito preocupado:no 
momento sao absolutamente exatas e atuais aquelas pa 
lavras de Rui: "tom a lei, pela lei - e dentro da lei, 
porque fora da lei no há saivaço" [L]  

"Nós íamos derrubar o--velho Mangabeira,- íamos - ganhar a 

direção do Partido", afirma Fúlvio Abramo. 	Não houve tempo 

para a tentativa - o golpe militar chegou antes, levando 	de 

roldão militantes socialistas "legalistas" ou 	"revoluciona 

[51]  rios", intelectuais, parlaentares ou sindicalistas.. 
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NOTAS - CAPÍTULO V 

Sobre a crise posterior ao governo JK, que costuma ser 

balizada mais precisamente a partir de 1962, pelos eco-

nonista,ver SERRA, José. "Ciclos e mudanças estrutu-

rais na economia :brasileira do pós-guerra", in: BELLUZZO, 

Luiz Gonzaqa de Meilo et Coutinho, Renata (orq). Desen-

voLvimentitalista no Brasil. São Paulo,. Brasilien-

se, 1982; MANTEGA, Guido et MORAES, Maria. 

Acumulação monopolista e crises no Brail. Rio, Paz e 

Terra, 1980, pp 28/50; BELiJUZZO, Luiz Gonzaga de Melio 

et MELLO, João Manuel .Cardoso.ntReflexões  sobre a crise 

atual", in Escrita/Ensaio nQ 2, São Paulo, 	Vertente, 

1977; IANNI, Octávio. Estado e Planejamento . . , 	pp. 

19O/22, entre outros. 	 . . 

Sobre o carter "bonapartista" do governo Jãnio, . ver 

WEFFORT, Francisco. O populismo na .29itica brasileira. 

Rio, Paz e Terra, 1978; SOARES, Maria Victoria .de Mes- 

- quita Benévide. Og6veho JâniôuadfdsSãáPúlo,Bra 

siliense, 1981. 

IANNI, Octávio. Estado e planejamento..., pp 197/198. 

SKLDMORE, Thomas E. Brasil; de Getú] 	asa Castelo 

Branco (1930-1964) . Rio, Paz e Terrà,1975, pp..240/241. 

Ver também: CARONE, Edgard. A República Liberal, II..., 

2 O 9 
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pp 139/145. 

SKIDMORE (e também IANNI) afirmam que às vásperas da re 

núncia, Jãnio teria revisto posiç8es, passandoase preo 

cupar com a retomada dc desenvolvimento, em detrimento 

da rigidez anti-inflacionária (IANNI, Octávio, idem, p 

203, SKIDMOPSE, Thomas E., idem, pp 242/243). De todo mo 

do, tal "revisão" não chegou . a sair do plano das inten-

ç6es, ou, no máximo, do terreno das medidas prelimina-

res. 

[] IANNI, Octávio, iri Estado de São Paulo, 21.06.1972, s. 

ó.i, citado por MARTINS, Carlos Estevam. Brasil- Es 

tados Unidos. Dos 60 aos 70. São Paulo, Cadernos 

- 	Cebrap 9, 1972.p, 13. 

MARTINS, Carlos Estevam. Brasil - Estados Unidos, 	pp, 

14/15, 

Ver SOARES, Maria Victoria de Mesquita Benevides. .Qgo-

verno Jânih..., que cita argumentação de BRAZ ARAÜJO(pp 

70/71) 

[81 SKIDMORE, Thomas. op cit., p 245. 

[9]Se considerarmos queJãnio estavaemvias-  derever sua 

política econômica, como querem IANNI e outros autores,a 

histeria lacerdista fica mais transparente. 

"Em síntese, depois de alguns meses de exercício 	real 

de governo, tornou-se evidente que não era fácil cómbi- 

nar estabilidade financeira e desenvolvimento econômi- 

co. E, muito menos, era fácil combinar os compromissos 
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financeiros externos, as concessões ao setor 	primário 

exportador, a política antinflacionária, a intenção de 

retomar 	o desenvolvimento econômico e as exiqncias da 

"democracia representativa". Esse foi o contexto 	mais 	- 

restrito em que Jânio Quadros planejou o seu golpe 	de 

Estado. Pelo fato de não ter -se realIzado com 	sucesso 

(esse foi um dos muitos golpes frustrados) tornou-se co 

nhecido como o "episóio da renúncia" do. presidente Já-

nio Quadros, ocorrido em 25 de agosto. de 1961". 

(IANNI, Octávio, Estado e planejamento..., p 203. 

Ver: CARONE, Edgard. A Répública Liberal., II..., pp 161/ 

170; LABAKI, Arnir. 1961. A crise da renúncia e a solu-

cão parlamentarista. São Paulo, Bràsiliense, 1986;YOUNG, 

Jordan M. Brasil 1954/1964 - fim de um ciclo civil. Rio, 

Nova Fronteira, 1974 pp 122/128; SKIDMORE, Ttiornas E. op 

cit, PP 	 ,. entre outros textos, 

MANTEGA, Guido et MORAES, Maria, op cit, p 44, 46. 

-[12] Idem, idem, pp 47. 

A autora refere três vertentes explicativas para a cri-

se de 1962/1964. 

"...a crise 	explicada principalmente a partir da si- 

tuação política do país no começo de década dos anos 60 

que t a perspectiva de Francisco de Oliveira e autros 

autores; pode ser vista como crise de realização, de de 

manda insuficiente de bens de consumo duráveis (no esti 

lo de Pierre Salama e André Fernandes, e, em parte, Con 

ceição Tavares e José Serra) e, finalmente, como conse 
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quência dos problemas de financiamento para um novo pa-

cote de investimentos (outra vertente da análise de Con 

..ceição Tavares e José Serra)". In: op cit, pp 42. 

BRASIL - Presidência da Repúb1ica PlanoTrienal de De-

senvolvimento 	Econ8mico e Social 1963-1965 (Sínte- 

se). Rio, D. I. N., 1962, p 17. 

"As pressêes dos setores industriais, quanto às facili-

dades de crédito, levaram o governo a. abandonar em par-

te as diretrizes da política creditícia. E as reiviricli-

caç6es das classes assalariados - tanto do proletariado 

urbano como do funcionalismo civil e militar - forçaram 

o governo a abandonar também a política de controle sa-

larial. Além dissO, cresceu bastante o movimento da opi 

nião pública, contra o capital estrangeiro, o Fundo Mo-

netário Internacional (FMI) e as normas vigentes 	para 

remessa de lucros e dividendos para o exterior"( ...... 

"Nesse contexto, o governo Goulart abandonou a política 

de combate à inflação proposta no Plano Trienal e estru 

turada nas negociaçées com o governo norte-americano e 

os representantes do FMI. Entretanto, para não perder 

substância política, o mesmo governo se viu na contin-

gência de intensificar a campanha de opinião pública em 

favor das reformas de bases; e também concedeu atenção 

especial para a política externa independente" ......... 

"Ocorre que na época do Governo Gouiart não se 	haviam. 

reunido todas as condições políticas para que o Estado 

pudesse encaminhar a resolução dos problemas econômicos 

mais graves e urgentes. A luta contra a inflação exigia 
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o sacrifício do populismo, que servia de suporte políti 

co do governo. A política cambial, por outro ladõ, exi- 

gia o sacrifício do nacionalismo econômico, que era um 

dos principais elementos da ideologia governamental. E 

a luta pela reforma agrária, por fim, mobilizava con-

tra o governo todas as forças políticas tradicionais,en 

tão dominantes ao Congresso Nacional. Em outros termos, 

o diagnóstico dos desequilíbrios, pontos de estrangula-

mento e perspectivas da economia brasileira, conforme 

foi fundamentado no Plano Trienal, não podia fundamen-

tar a política econôrnia de um governo apoiado na, "demo-

cracia representativa", com forte influância do populis 

mo nacionalista e de esquerda". 

IANNI, Octávia. Estado e. planejamento .... pp 210 e 214. 

PRADO JR., Caio. "Panorama da política brasileira", in: 

Revista Brasiliense, nQ 38, novembro/dezembrode 1961 

pp 2/3. 

SOUZA, I'Iar±a do carmo Campeilo, op cit, pp 140/141. 

A Ação Popular surgiu originalmente (1961) cbmo um d.es-

dobramento da Ação Católica, afirmando em seu "Documen 

to-Base" possuir, uma deolQgia própria." e de,monstrando 

simpatia para com a social-democracia escandinava. Pos-

teriormente ao golpe de 1964 transformou-se, em organiza 

ção que reconheceu o "marxismo-len'inismo" como teoria e 

método revolucionários. A propósito, ver: REIS Filho,Da 

niel Aarão et SÁ, .Jair Ferreira (orgs.) Imagens da Revo 

lução. Rio, Marco Zero, 1985; ARANTES, Aldo et LIMA, Ha 
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roldo. História da Ação Popular - da JUC ao PCdoI3, São 

Paulo, Alfa-Ómega, 1984; CARONE, -Edgard. Movimentope 

rário no Brasil L  II..., pp. 141/154. 

A OPJ4-POLOI? ("Organização Revolucionária Marxista 	Po 

lítica Operária") "resultou da fusão de setores da 	Ju 

ventude do Partido Socialista - Seção Guanabara com um 

grupo de intelectuais partidários do pensamento de Ro 

sa Luxemburgo, em São Paulo, e com setores da Juventude 

Trabalhista, seção de Minas Gerais" (1961) . REISFi1hO, 

Daniel Aarãoet SÃ, Jair Ferreira (orgsj, op. cit, p ,  

89. Ver também: GARCIA, Marco Aurélio (orq.) . 

das e a democracia. Rio, Paz e Terra/CEDEL, 1986 (refe 

rncias na l Parte:"Quest6es Históricas").; CHILCOTTE,, 

Ronald, op. cit. , p. 89; CARONE, Edgard, idem, pp. 78/9. 

O Partido Operário Revolucionário - Trotskista "reali-

za seu primeiro congresso em 1963" (CHILCOTTE, Ronald, 

op.  . ,Editouo jornal "Frente Operária"e atuou' 

nás Ligas Camponesas:e nos movimehtos:  de .arq.ntos. do Exár 

cito. Sua ação emPernambuco resultou em pris6es antes 

de golpe de 64 (Ver: CALLADO, Ant6nio - Tempo de Arraes. 

Padresecomunistas na revolução sem violência. Rio, Jo 

sé Âlvaro, 1964, pp. 97/109.) 

Entreas organizaçêes surgidas no período, todas críti 

cas em relação ao PCB,pode ainda ser incluído o MRT (Mo 

vimento Pevolucionário Tiradentes) que deriva das Ligas 

Camponesas, e ao qual se filia o próprio Francisco Ju-

hão, logo dele expulso (Ver: AZEVEDO, Fernando. op.cit, 

P. 92/95). 

[171 P. ex: Diário de Notícias, 19.03.1961. 
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[18] Diário de Noticias, 17.04.1961. 

[19{ Intervençes de Aurálio Vianna defendendo a posse 	de 

Jango: Diário do Congresso_Nacional, Secção 1, 27.08. 

1961, pp,,  6226/27; 6232/34; 6244/45; ic3em, 27.8.1961, 

p. 6282. 

Sobre a participação de dirigentes socialistas em mani 

festaç6es públicas, ver Folha Socialista, outubro 	de 

1961; sobre a prisão, de Boiteux, Jornal do Brasil, 31. 

08.1961; sobre a tentativa de "impeachment", idem, 03. 

09.1961. 

Diário de Noticias, 05.11.1961. 

Jornal do Brasil, 05.11.1961. Ver tambám artigo do depu 

tado socialista Barbosa Lima Sobrinho no Diário de Noti 

cias de 19.11.1961. 

Folha Socialista, outubro de 1961. 

"nos primeiros seis mesës de sua Presidância Parlamen-

tar, Jango labutou para consolidar sua posição política. 

Acentuou seus princípios anticomunistas e sua 	dé.voção 

ao processo democrático. Em virtude de contínua crise 

financeira, que •Jânio apenas começava a combater, Jango 

sabia queteria que convencer os Estados Unidos eas au 

toridades do Fundo Monetário Internacional da seriedade 

de suas intenç6es. Logrou em parte seu objetivo, indo a 

Washington em abril de;1962 11 ..., "Jango garantiu ao Con 

gresso que oBrasil era uma nação independente mas não 

neutra, e declarou a sua oposição ao regime totalitário 

de Fidel Castro. 0 Congresso dos Estados Unidos,por sua 
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vez completou e finalizou negociação para urna ajuda ao 

Nordeste no valor de US$ 131000.000,00, " (SKIDMORE, 

Thomas. op. cit0, pp0 265/266).. 

[25] Não havia mais traço de anti-peõehismo ou de anti-pete 

bismo na formulação da proposta0 Almino Afonso, líder 

do PTB na Câmara, era um dos nomes lembrados para o go 

verno de São Paulo, um dos políticos que defendiam o 

avanço social e a dignidade democrática do povo brasi 

leiro". Além deste nome eram lembrados SórgioMagalhães, 

Cid Franco, Jetero Farias Cardoso e outros0 

"As forças de esquerda não podem repetir, na atual con 

juntura, os eros cometidos em pleitos anteriores, emque 

se dividiram, servindo de meros instrumentos no combate 

entre grupos das classes dorninantës, igualmente reacio 

nários e retr6grados0 Não podem repetir a triste experi 

&ncia de outras eleições em São Paulo, quando seguiram 

a reboque de grupos jní5ta5 ou anti-janistas, fade 

maristas ou anti-ademaristas', juscelinistas e outros,. 

na ilusão de auxiliarem o processo de consolidação demo 

crática e de emancipação nacional"0 

"Fazendo este apelo aos demais partidos e agrupamentos 

de esquerda, oPartidb Sociálista Brasilerè popõ 

a convocar, brevemente, urna conferância popular, em São 

Paulo, com os seguintes objetivos: a) elabõração de um 

programa de frente única das esquerdas de São Paulo; b) 

escolha de um candidato comum aos cargos de governador 

e vice-governador, entre homens de comprovada fidelida 

de aos ideais de libertação nacional e emancipação so 
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cial do nosso povo; c) escolha de cadidatos comins ao 

Congresso Federal, entre homens de posiç6es nâcionalis 

tas comprovadas e sem qualquer vincula.ção com os altos 

círculos plutocráticosde São Paulo".('Uma coligação de 

esquerda para enfrentar a sucessão estadual e as elei 

çaes para o legislativo". Folha Socialista, outubro de 

1961) 

Fazia-se referência à "Declaração de Goiânia", de 	Bri 

zola e MauroBorges (Governador de Goiás), que 	tinham 

lançado a 'Frnte de Libertação Nacional', natimorta.As 

Resoluç6es de "Convenção Ozôrio Borba" foram publicados 

nos,iiúme.ros de dezembro de 1961 e fevereiro de 1962 da 

Folha Socialista0 

Recordemos que em 1953 o capital estrangeiro não 	rece 

bia,praticamente, tratamento diferenciado do nacional - 

na formulação aprovada pelos convencionais. 

Sobre o "Congresso" ver AZEVEDO, Fernando, op.cit., pp. 

87/95. 

As deliberaç6es foram baseadas em documento 	elaborado 

pela Secretaria Sindical da Guanabara, cujo teor, desco 

nhecemos, Isaltino Pereira (GB), Nizi Marinheiro (PB), 

Manoel Rocha Carvalheiro (SP), Otávio Alves da 	Silva 

(MG) e Washington José da Silva (BA), 	"assessorados" 

por Victor Douglas Nunes (RS), Âlvaro Ayalla (RS) 	e 

Jayrne Wallace Nunes (GB) foram os proponentes do texto 

•de deliberação final: 

"A - Recomendar.aos Diretôrios Estaduais o estudo e 	a 

discussão do referido documento (=da Sec, Sindical GB) 
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E 	Convocar para o Estado de São Pailo, em princípio, 

no ms de julho de 1962, um Encontro de militantes 	e 

ativistas sindicais do PSB detodo o pais. Nesse Eneon 

tro será elaborado um documento sobre a atuação dos so 

cialistas nos Sindicatos e po movimento operário em go 

ral a ser encaminhado ao Diretório Nàcional para que so 

bre o assunto se pronuncie. Fica desde já a Secretaria 

Sindical Nacional, em conjunto com a C.E.R. de São Pau 

lo, encarregada de planejar esse Encontro como primei 

ra tarefa. 

C - Enquanto isso, tomando por base o documento elabora 

do pela Guanabara e sugest6es de butros Estados, esta 

Convenção resolve: 

Todos os membros do PSB devem filiar-se ao respecti 

vo Sindicato ou Associação de Classe. Dentro deles 	lu 

tar pelas reivindicaç6es imediatas, tais como: aumentos 

salariais, melhores condiç6es de trabalho, salário 	e 

classificação profissional, estabilidade efetiva, garan 

tia de pleno emprego, funcionamento da Justiça do Trah 

lho eficientemente, abono de Natal mínimo de 240 horas. 

No movimento sindical os companheiros socialistas que 

ocuparem cargos de direção devem atuar no sentido de: 

- lutar contra o divisionismo das cúpulas sindicais. 

Lutar por uma Central sindical única. 

-elaborar umplano de ação sindical com a finalidade 

de incrementar a sindicalização. Planificar as reivindí 

cações salariais. Lutar pela aprovação da lei de greve, 

aprovada no III Congresso Nacional. 

- entrosamento com os representantes do PS]3 nos 	Lo 

\ 1 
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gislativos para dar execução às resoluções dos Congres 

sos e Encontros Sindicais. 

.d) 	lutar pela reforma da legislação sobre os Sindica 

tos e pela unidade, autonomia e liberdade sindicais, li 

vrando os Sindicatos dos grilhões do Estado e do poder 

econômico. 

e) - exigir imediata extinção do Fundo Social Sindical. 

Lutar, tambám, pela extinção gradativa do imposto sindi 

cal. 

3 - Repudiar as atividades divisionistas da ORIT e 	da 

CIOLS, por considerá-las nocivas ao movimento sindical 

brasileiro e de toda América Latina. 

4 	Devem os nossos companheiros socialistas iniciar a 

formação de Conselhos de Empresa, como base de sustenta 

ção da luta direta e efetiva entre empregados e emprega 

dores, na defesa intransigente-das reivindicações e di 

reitos da classe operária. 

5 - Procurar unïr a classe trabalhadora às lutas dos nos 

sos camponeses pela Reforma Agrária. Essa união deve ser 

feita na base da cooperação efetiva e tambám na coorde 

ção das respectivas lideranças. Nesse sentido, devemos 

trabalhar na organização dos Congressos que incluam ope 

rários, camponeses e estudantes e que irão formular as 

linhas políticas do povo trabalhador do nosso país". 

[301 Na íntegra, -  eram as seguintes propostas: 

11 1) - Política neutrálista positiva, consubstanciada em 

uma ação conjunta das nações neutralistas, contráriamen 

te à formação de blocos de potências ea divisão do mun 

do em esferas de influência econômica e militar. 
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2) Apoio ao desarmamento geral e à interdição das ar ,  

mas at6micas. Contra os pactos regionais ti.po Nato, Sea 

to e Varsóvia. Pela extinção da "guerra fria" e pelo res 

tabelecimento de relações entre todos os paisese enten 

dimento entre as grandes potôncias industriais, com o ob 

jetivo de aplicarem os recursos ora destinados a armamen 

to e manutenção de grande exórcítos, no desenvolvimento 

das regiões do globo afetadas pela misrae pela doença. 

Extinção total do colonialismo. Respeito à. auto-de- 

terminação dos povos e ao princípio de não-intervenção. 

Apoio à luta dos povos da Argélia e de Anqõla pela con 

quista de sua soberania nacional. Por uma política enór 

gíca da ONU no Congo, no sentido de eliminar a ação dos 

imperialistas belgas e norte-americanos, que procuram im 

pedir a completa emancipação nacional daquele país. 

Fortalecimento da ONU, como instrumento de solução 

pacífica de conflitos entre nações e admissão de 	todas 

as nações nesse organismo, em.particular. da China Conti 

nental.. 

- Estabelecimento de relações diplomáticas e comerci 

ais d Brasil com todas as nações e em especial com 	a 

China Continental. 

- Luta pela solidariedade internacional dos trabalha 

dores e pelo restabelecimento da unidade sindical e ope 

rária mundial. Intercâmbio entre os partidos 	socialis 

tas e operários de todo o mundo e em particular na Amóri 

ca. 

7) - Apoio à revolução cubana pelo seu sentido socialis 
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ta e de liberdade nacional. Mobiliza.ço das forças ope 

rárias, camponesas , estudantis e intelectua:s, socia 

listas e democrãticas da Amrica contra o imperialismo 

e as oligarquias retrógadas dos países americanos, que. 

procuram intervir em Cuba. Intercâmbio entre todas as 

forças socialistas e democráticas da Amrica Latina, vi 

sando a libertação dos povos do Continente do jugo do 

imperialismo e das oligarquias nacionais ligadas ao do 

mínio imperialista. 

- Denúncia dos pactos militares a que está ligado o 

Brasil, 

- Mobilização de todas as forças socialistas e demo 

cráticas da América Latina contra as ditaduras 	fascis 

tas de Espanha ePortuguai. 

- O PSB declara que não aceita que o Tratado do Rio 

de Janeiro, de 1947, e o de Caracas, de 1954, se trans. 

formem em instrumentos de agressão, para que se não re 

pita o crime da, invasão da Guatemala, pois que isso equi 

valeri,a a comprometer a própria existância da Organiza-

ção dos Estados Americanos". 

[31] A executiva ficou assim constituída: Presidente - João 

Mangabeira - (Guanabara); Vice-Presidente-AurliO Via 

na - (Alagoas); Secret.geral - Barbosa Lima Sobrinho 

(Pernambuco); 1Q Secretário - Agostinho Rito - (Guanaba 

ra); Tesoureiro - Hildegard P. de Campos - (Guanabara); 

Secret. Sindical - Isaltino Pereira - (Guanabara) ; Se 

cret. Organização - Hugo Dourado - (Guanabara); Secret. 

Propaganda - Francisco Julião (Pernambuco) ; Secret. Cul 

tura Antonio Costa Corra (São Paulo). 
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Outros diretores da Comissão Nacional eram: Dante Costa 

(Guanabara) ; Adaigisa Nery (Guanabara) ; i3ayard Boiteux 

(Guanabara); Raimundo Magalhães Júnior (Guanabara);Otton 

Canedo Lopes (Guanabara); Giovani Romita (Guanabara); 

Jayme Wallace Nunes (Guanabara); José Frejat(Guanabara); 

Tito Lvio de Santana (Guanabara); Febus Gikovate (São 

Paulo); Jhetero Faria Cardoso (São Paulo); Paul Singer 

(São Paulo); Luiz Carlos Roque da Silva (São Paulo); Ma 

noel Rocha Carvalheiro (São Paulo); Cid Franco (São Pau 

lo); Carnal Schaim (São Paulo); João Rodriques de Olivei 
/ 

ra (Est. do Rio); Afonso Celso Nogueira Monteiro ( Est. 

do Rio); Nelson Santos Gonçalves (Est. dõ Rio); Paulõ 

Leone Neto (Est. do Rio); Nicanor Ferre••a Nunes (Est. 

do Rio); Thomaz Nunes da Fonseca (Est. do Rio); Newton 

Cardoso (Pernambuco); PelôpidasSilveira (Pernambuco ); 

Carlos Luiz de Andrade (Peri-iambuco); Jorge Valente (Ba 

hia); Palmyos Carneiro (Minas Gerais); Agostinho Perei 

ra (Paraná); Jos& Costa Paranhos (Goiás),; Clão Bernardo 

(Pará); J. Antunes de Oliveira (Amazonas) . (Folha Socia 

lista, fevereiro de 1962 . ) 

[32] ".,. graças à greve geral do dia 5 de julho, o 	'brizo 

lismo' havia conseguido levar ao posto de primeiro-mi-

nistro o professor Francisco Brochado da Rocha, Secretá 

rio de Justiça do governo do Rio Grande do Sul. A con 

jugação desses dois fatores,rnais aradicalização popular, 

em especial a possibi,lidade de fazer uma nova greve ge 

ral, criavam condiç6es razoavelmente boas para conseguir 

- de uma forma ou de outra - as reformas de base, uma 

mudança radical na orientação do governo, ou mesmo sua 
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substituição" 

O plano qoipista previa que Brochado apresentaria 	um 

'Tultímatum" ao Congresso, exigindo a aprovação da refor 

ma, mediante o recebimento de poderes especiais.Una'gre 

ve geral seria deflagrada; o generais.. Osvino 	Alves, 

Jair D.antas Ribeiro e outros que compunham o 	"esquema 

militar de Brizola" fechariam o Congressb, 	em ca 

so de rejeição da solicitação do "premier". 	SCHILLING 

narra sua participação na conspiração. 

"Entre o poder de coiivencimento de Jariqo, o fisiologis-

rno da bancada do PTB e as convicções liberais do profes 

sor (= Brochado), diluiu-se todo o esquema de golpe pro 

gressista, tão trabalhosa,e cuidadosamente montado..." 

() 

"Foi essa a última possibilidade das forças progressis 

tas chegarem ao poder com respaldo de generais com co 

mando de tropa. Em seguida, Jango e a burguesia paulis 

ta liquidariam com o excepcional. esquema de comandos mi 

litares de que dispu.nha Brizolatt. 

(SCHILLING, Paulo R. Corno se coloca a direita no poder, 

vol. 1. Os protagonistas. São Paulo, Global, 1979, pp. 

234/238) 

[33] "Quando finalmente houve as eleições de 1962, a 	elite 

orgânica, por intermádio da rede IPES/IBAD/ADEP/ADP/Pro 

motion S/A havia financiado 250 candidatos a deputadc 

federal, 600 a deputado estadual, 8a governos estaduais 

e vários senadores, prefeitos e vereadores. Mais de um 

terço da Câmara dos deputados veio a ser beneficiado com 

tal apoio". Cento e dez parlamentares teriam sua ação 
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controlada pelos financiadores (46 da UDN, 37 do PSD, 5 

do PRP, 5 do PTJ3, 4 do PTN, 4 do PSP, 3 do PDC, 3doPP, 

i do PL, 1 do PRT, 1 dõ MTR) 

DREIFUSS, René Armand, 	 p. 331 

SOUZA, Maria do Carmo Campelio, op citO, p144. 

O ."janista' João Rodrigues de Oliveira obteve a l 	su 

plância para a Assembléia 

Wilton Valença era dirigente do Sindicato dos Trabalha 

dores na Extação de Petróleo e militante da Ação Popu 

lar (ARANTES, Aldo et LIMA, Haroldo. op. c.it ., p.  45 ). 

Esta orgnaização elegeutam.bém,.peia legenda do PDC, JOSé 

Gomes Pimentel à Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

(idem, idem, p. 46) 

TSE. Dados Estatísticos..., 6Q volume. Rio, D.I.N.,1964. 

A propósito da bancada paraibana, ver Apêndice. 

[38]"A candidatura do Sr., Cid Franco não exprime os sentimen 

tos democráticos e nacionalistas do nosso povo e por is 

so mesmo não polariza as forças que se opoem àq1es ca 

didatos reacionários" (= Ademar, Jânio.) (Novos Rumos 

30.09.1962).A respeito ver também a ediçãode25.09.1962 

[39] "As Ligas, na medida em que representavam um --instrumen 

to político dos grupos dissidentes doPCBe minoritários 

no conjunto da esquerda brasileira, iriam refletir, em 

diversos momentos, as posições mais radicais destes re 

feridos grupos, que rejeitavam as alianças mais amplas 

com os setores liberais e com o próprio Estado Populis-

ta. Assim, as Ligas posicionar-se-iam contra a realiza 



305 

ção do plebiscito, em 1963, e participariam da campanha 
1. 

eleitoral de Arraes, cm 1962, numa faixa própria, 	des 

vinculando as suas posições das adotadas pela frente do 

Recife. As Ligas, neste sentido, já se constituíam rio 

núcleo organizador e aglutinador de urna frente de esquer 

da, baseado na aliança rária-capsa-estudantil, 

que se opunha à Política reformista do PCB e à ilusões 

de uma Revolução pela via pacífica. As Ligas vão se trans 

formando, portanto, de urna associação campesina em ver 

dadeiro núcleo partidário" (Grifo de Autor) AZEVEDO, 

Fernando A. op._cit., p. 100.. 

TSE, Dados Estatísticos..., 6Q volume, pp. 172,176,290. 

Entrevista de Bayard Eoiteux ao autor, novembrode 1987. 

"O senhor Jango Gotilart pretendeu, indicando o nome do 

velho e doente líder do PSB, empulhar ,  a nação e a Cárna 

ra, usando o seu nome digno como biombo. Quando lhe dis 

seram que o sr. João Mangabeira não estava em condições 

físicas para exercer o cargo, o sr. João Goulart expli 

cou: "Não tem importáncia, eu boto um subsecretário no 

lugar dele "  ( " Coluna de Hélio Fernandes " , Diário de No -

tícias, 14.07.162. 

O vice-lider do PTB na Cámara, Paulo Mincarone,acusou-o 

de "empreguismo", de realizar compras lesivas aos inte 

resses da empresa, etc. (O_Semanário, 10.05.162). 	Da 

tribuna da Cámara Aurõlio Vianna o defenderia. (O Sema 

nário, 24.051962). 

[44] O Semanário, 21 a 27.03.1963. O jornàl lembra o fato de 

que Hermes era membro do conselhô curador do ISEB, 	e 
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que sua atitude desmentia seu "passado cc homem de esquerda" 

1451 A proibição seria :Lcgal, face a :Le 1207,, de 25 de outubro 

de 1-950 Com o "derespeito à Constituição" configurp.do 

pelo cerceamento ao direito de ir e vir, Mangabeira, em 

Nota Oficial diz: 

"Sugiro que forças da Marinha e Aeronáutica passem 	a 

supervisionar os serviços de polícia marítima e 	area 

do Estado da Guanabara, e que forças do Exórcito assegu 

rem a entrada de professores, estudantes e funcionários 

na Faculdade Nacional de Direito,, que forças do Exérci 

to levantem a interdição da UNE e que garantam a entra 

da e saída dos estudantes e funcionários que alí habi 

tualmente se reunem" (O Semanário, 4 a 10.04.1963) O 

jornal, identifidado com a esquerda nacionalista, afirma 

que o Miiistro teria "engolido" as razões jurídicas de La 

cerda, evitando a intervenção ha Guanabara. Lacerda re 

tirou as tropas que sitiavam "próprios federais" no Rio 

após a ameaça de ação das forças armadas; o Congresso 

realiz.pu-se em .Niterói., 

[46] A negociação para ,a comprados bens da AMFORP datava da 

viagem de Jango aos Estados Unidos. San Thiago Dantas, 

Ministro da Fazenda, esteve em Washíngton em março 	de 

1963, tentando obter emprástimos Suas negociações 	en 

volvem o compromisso de solução do caso, alóm de limita 

ção dos índices de reajuste do funcionalismo em no máxi 

mo 40%. O governo norte-americano exigia, como antes ,e 

sempre, o controle da inflação para que recursos fossem 

repassados ao Brasil (SKIDMORE, Thomas. op. cit., pp. 

291/302). 	 . 	. 	. 
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As declaraç5es de Mangabeira aparecem no Diário de No-

tícias de 22.05 e 28.05.1963, p. x. (emprástimo compul 

sôrio e compra de AMFORP, respectivamente) . Na edi.ção 

de0i.06 o mesmo veículo atribui ao Ministroaafirmaçío 

de que desapropriação, nas bases pretendidas era "uma 

falcatrua". A respeito, vem tarnbm : MANGABEIRA, Fran 

cisco. João Manqaheira,República e Socialismo no BrasiL 

Rio, Paz e Tërra,1975, p. 181. 

Ver: Diário de Notícias, 1.06 e 07.06.1963. Esta última 

edição atribui a demissão de João Mangabeira a um "pac 

to com o filho" - ou ambos, ou nenhum, permaneceriam no 

governo. 

Entrevista do Bayard Boitéux ao.autor, novembrode 1987. 

Sobre os "Grupos de Onze Companheirps" ver 	SCHILLING, 

Paulo R,, op. cit., pp, 239/244, 

MANGABEIRA; Francisco. João_Mangabeira,... p.  182. 

Entrevista ao autor, 	 , 1987, 

João MAngabeira faleceu a 27 de abril de 1964. Nasessã 

de homenagem pôstuma que a Câmara lhe prestou, uma cã 

mara já esvaziada pelas cassações de mandatos, exílios 

e prisões, Rui Santos falou em nome da UDN: 

"Vale lembrar, para mostrar o espírito público desse ho 

mem, que às vésperas da recente eleição do Marechal Hum 

berto Castelo Branco, ele telefonava para o lider de 

seu partido e dizia: 

- Tenho um filho com os direitos políticos cassados,mas 

se vocês querem abrir ao Brasil a última . oportunidade 

para a sobrevivôncia das instituições democráticas, pa 

1 
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ra recolocar o país nos eixos e nos trilhos que nos con. 

duzam definitivamente a. melhor futuro, votem nesse 	ho 

mem, que conheço e cujos m&ritos posso atestar" (Diário 

do_Congresso Nacional ,Seço I,28.041964, p. 2666i 

Pelo PSB, que j5. assistira à cassação de Roga Ferreira 

e Max da Costa Santos, falou Roberto- Saturnino Braga,de 

putado de primeira legislatura - que no desmentiu 	a 

versão, aliãs repetida por mais de um orador. 
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A E 'N DI CE 

O PSB NPL PARAIBA: DOIS MOMENTOS 

(Notas para um estudo regional do PSB) 

Vimos, no capitulo V desta Tese, que nas eleiç6es 	de 

1962 o PSB logrou eleger 07 deputados estaduais na Paraíba, ins 

crevendo candidatos sem aliar-se ou coligar-se a outros Parti 

dos. Este resultado foi numericamente o melhor obtido pela le 

genda, na disputasaos legislativos estaduais, não apenas nes 

ta como em todas as eleiç5es de sua existência. 

Na ocasião apenas o PSD ( 10 deputados ) e o PDC ( 08 deputa-

dos ) conseguiram maiores bancadas na Assemhl&ia paraibanahll. 

O sucesso eleitoral dos socialistas sugere 	reflexão, 

uma vez que com sua limitada industrialização (menosde 20.000 

operários em menos de 

.quele ano) e reduzida 

cava, como se coloca, 

ção. - e portanto elitre 

onceder aum partido 

1.000 estabelecimentos recenseados na-

taxa de urbanização, a Paraíba se colo-

entre os Estados mais pobres da Federa-

os teõricamente menos suscetíeis de 

de esquerda resultados favoráveis. [21 

As dificuldades para a recuperação da hist6ria dos so-

cialistas paraibanos sao imensas, uma vez que as raras publica 

ç5es de sua lavra não foram preservadas, a imprensa local 	de 

pobreza ímpar para o período, excassos são os antigos 	mili- 

tantes que sobrevivem; depoimentos, de toda forma são as fon-

tes disponíveis. 

1. DA_FUNDAÇÃO ÀS ELEIÇÕES DE 1950 
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Em abril de 1945, sobreviventes paraibanos da 	Aliança 

Nacional Libertadora, a frente João Santa Cruz, lançavam mani-

festo de fundação da "União Socialista da Paraíba", afirmando 

que Luiz Carlos Prestes era o "líder nacional" do socialismo 

contemporâneo. Tratava-se de organização destinada a ter vida 

efmera, e que refletia a colaboração entre "prestistas", miii 

tantes ainda desorganizados do PCB e "socialistas". O primeiro 

signatário do folheto se tornaria o único candidato eleito do 

131 PCB nas eleiç6es estadua±s de 1947 	. Na Paraíba, como 	em 

outros Estados, a frente anti-Estado Novo seria rompida com a 

política de "União Nacional" dos comunistas, loqoapôsaanist±a 

Não se organizou, contudo, uma secção da Esquerda Demo--

crática neste Estado nordestino0 Os opositores de Vargas que 

não ingressaram no PCB.aceitaram a liderança da UDN, dirigida 

por dois "chefes políticos" - José Amrico de Almeida e Afge-

miro de Figueiredo, que haviam se afastado, em momentos dis-

tintos, do ditador0 

A Vanguarda Socialista de 13.12.1948 divulgou a "Pri-

meira Convenção Estadual do PSB" na Paraíba. Representando a 

direção nacional, excursionava Hermes Lima. A matéria dã conta 

da eleição da primeira direção partidária estadual, que seria 

presidida por José Leal, identificado como "jornalista" e que, 

aliás, assinava a matéria publicada. Três municípiosestavamre 

presentados na solenidade:. a capital, Mamanguape e . Campina 

Grande [41 

As circunstâncias da organização da legenda socialista 

na Paraíba ficam mais claras se soubermos que José Leal, oprin 

cipal dirigente partidário até meados dos anos 50,era primo de 

José Américo de Almeida. A influência do ex-candidato às frus- 
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tradas eleiçóes presidenciais de 1938 sobre os organizadores 

locais do PSB pode ser documentada por depoimentos. 

"A Wí se formou com duas alas: a de Argemiro de Figuei 
redo e a de Ze Amrico 
O Jos Amrico fez um apelo a fim de que n6s no cri5s 
semos a Esquerda Democrtica na Par afba. .. ele achava 
que poderia, nas circunst3ncias locais, dar a entender 
uma divisão de forças e enfraquecer o movimento geral, 
(= contra a Vargas). 
Os que pensaram em criar a Esquerda Democrtica sS se 
organizaram quando foi criado o PSB, atendendo ao ape 
lo de Jos Amrico" 51. 

A presença de 'um pequeno grupo" de estudantes ou de re 

cám-formados que se dispunham, em 1945/46 a criar um núcleo 

da Esquerda Democrática na Paraíba; a influáncia de Josá Am 

rico e seu "conselho' contrário a tal proposição são 	confir 

mados por outros depoimentos [61v 
 Quando a "Esquerda. •" 	se 

transformou em PSB, José Am&rico já revira seuposicionainento, 

rompendo depois com a própria UDN e candidatando-se, com su 

cesso-, ao governo de Estado em 1950, inscrito pelo PL, coli-

gado ao PSD. 

Uma hip6tee que, se não pode ser demonstrada, ao menos 

sugere busca de prova empírica., á a de que o PSB (ou boa par 

te de sua di'reção) no escapou.de  ser área de influáncia de Josá 

Amárico nos primeiros aiosda existância partidária na Paraíba. 

O desaparecimento dos exemplares do boletim editado pe 

..Ja.secçãc, para.ibana..do...P.SB...nos....anos40impde.uma 	avaliação 	........ 

das propostas políticas então assumidas localmente. 

Em 1950 o candidato socialista à presidância, João Man 

gabeira, obteve exatos 67 votos no Estado. Nas eleiç6es de 

1945, Yedo Fiúza, do PCB,recebera 5719 sufrágios. Um possível 

eleitorado de esquerda não fora atraído pelos socialistas pa 

raibanos, como, aliás, no restó do país. 
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Para a Assembléia o PSB teve mais.sucesso: com .lO236 

votos elegeu um deputado estadual f  Aluísio Afonso Campos. 

"Fui eleito: foi uma espcie de milagre, o Partido So 
cialista c.cnseguír eleger um deputado em legenda : . pr 
pria, naquela poca, porque nao tinha nenhuma bagc dei 
toral, não tinha nenhum nécleo político assim, expres 
sivo, em nenhuma parte" 

Não foi o Partidõ que ganhou: foi a pessoa do candida. 
to". í71 

Em seu depoimento, esclarece: fora eleito com a votação 

de seu município, Campina Grande; teria se beneficiado de seu 

protesto contra o çhamado "massacre da Praça de Bandeira", in 

cidente ocorrido durante a campanha eléitoral para o governo 

do Estado. [8] 

O socialista eleito não chegaria a ter atuação pariamen 

tar, contudo. Após as eleiç6es, em Lérias no Rio de Janeiro,é 

convidado pelo recém-conhecido Rórnulo de Almeida a assessorar 

a Comissão Nacional de Reforma Agrária (Ministério João Cleo 

fas) . Durante vários anos participará da tecnoburocracia de 

Vargas e, depois de Juscelino e Jango 

A discreta ação do suplente •que assume o posto vago na 

Assembléia Legis1ativa (José Rafael de Menezes) , "um int.elec 

tual católico", que faria parte. da bancada governista,não dei 

xou maior registro [lo] 

2. AS ELEIÇÕES DE 1962 E O CRESCIMENTO ELEITORAL DO PSB 

Indagar sobre as raz5es do sucesso relativo do Partido 

nas últimas eleiçóes realizados antes do golpe que depôs João 

Goulart e acabou por consolidar a ditadura militar, supõe, mi 

cialmente, apontar para a constatação de que o conflito soci 
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ai no campo se agravãra na Paraíba como em poucas unidàdes da 

Federação Assassinatos, espancamentos e toda sorte de vio 

lôncias se constituíam na resposta do latifúndio e das forças 

policiais ao crescimento organizativo das Ligas Camponesas, 

que tinham como centro principal Sapã. 

O PSB acabou por servir de legenda disponível a militan 

tes do PCB, que a utilizaram para inscrever candidatos -, 	en 

tre estes, Eiizabeth Teixeira, mulher de Pedro Teixeira 	(as 

sassinado em abril de 1962) e Pedro Fazendeiro (que seria mor 

to pela repressão policial-militar após o golpe de 1964). 	A 

permeabilidade dos dirigentes locais do PSB a tais adesões 

já se verificara emocasiões anteriores; em 1959,o único elei 

to pelos comunistas quando da Constituinte Estadual de 1947 

(João Santa Cruz) foi Õ candidato socialista à'Prefeitura de 

João Pessoa [111 

Se liderariças camponesas comdas: referidas, não logra 

ram obter postos legislativos, o mesmo acontecendo com nomes 

que podemos classificar de "socialistas históricos" (Nizi Ma 

rinheiro, Cludio Santa Cruz... fundadores do Partido) , há 

que assinalar a conquista da Prefeitura de Rio Tinto por An. 

tônio Silva ("Bolinha"), presidente do sindicato dos texteis 

local [121  e o fato de Antônio Augusto Arroxelas, egresso do 

movimento estudantil, ter obtido a maior votação, individual 

na disputa à vereança de capital. 

A questão das reformas de base, em especial a 	reforma 

agrária, polarizaram os atore.s políticos paraibanos, pró 	ou 

contra, variando os discursos nos dois campos pelos múltiplos 

matizes que a problemática permitia; o PSB foi 	desaguadouro 

local de muitos que se identificavam com a proposta reformis- 



314 

ta 

Se verificarmos, contudo, a relação dos eleitos (ou da 

queles que se aproximavam de tal resultado) verificaremos que 

com excess6es, como as citadas ("Bolinha" e Arroxelas) ,' ua.se 

todos eram políticas que migraram ao PSB desde outros Parti 

dos e  às vsperas do pleito. Oriundos do PSD,. do PTB, da UDN; 

tais miraç6es refletiam disputas e querelas internos a tais 

orgnaizaç6es. 

José Joffiiy foi candidato ao senado pelo PSB, depois 

de quatro mandatos federais como deputado eleito peio PSD, em 

cúja ala "progressista" se inscrevia 131 

Joffily fora preterido duas vezes em suas pretens6es pe 

lo PSD 	pleiteou candidatar-se ao governo do Estado e ao Se- 

nado 	respectivamente por Jandhuy Carneiro, e Drault Erriani - 

que contariam com maiores recursos financeiros para a 	campa 

nha 

"Ingressei no Partido Socialista, que era a legenda que 
estava dispon{vel, muito enbora alguns supusessem 'que 
eu, por represália, fosse ingressar na UDN. Tive neces 
sidade 'de mostrar que aquele meu gesto no traduzia 
apenas uma ambição pol{tica (a candidatura ao ao Sena 
do)". 

"Como mirhas aspiraç6es no eram puramente ambiçes,es 
colhi o menor partido, o mais insignificante, que nem 
sequer tinha eleito algum deputado (= federal), e ia 
gressei no Partido Social:Lsta" [i1 

A adesão de José Joffily ao PSB resultou, em outras "coa 

vers6es", mais importante a de Osmar de Aquino [151• 

Já Wilson Leite Braga, que chegaria ao governo 'do Estado, 

eleito pela legenda do PDS (1983-1986) , e que em 1962 foi 	o 

candidato mais votado do PSB à Assembléia Legislativa, 	piei 

teou, na ocasião a reeleição: pertencendo aos quadros da UDN, 

ocupava assento desde 1955. Herdando votos do município 	de 
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Conceição, poiitiamente controlado por sua familia, 	cheqou. 

ao PS]3 favorecido pela antiga militância 	parente (João Man 

gueir.a Neto) 2\ mudança de legenda teve relação com a campanha 

para governador do Estado, que provocou divisão na UDN, 

Do PTB, contud, ó que sai um grande contingente de 

politicos que irão buscar abrigo entre os socialistas. Razões 

ideolôqicas não aparecem referidas nos depoimentos prestados, 

contudo; a questão fundamental referese à disputa da direção 

petebista. 

Assis I,emos, agrônomo e professor de escola de Agrono-

mia de Areia (PE) , ingressou rio PTB a convite do prôprio João 

Goulart, vicepresidente,então,de Juscelino Kubisthek, Apoi 

ou a fundação da Liga Camponesa de Sap&, e rapidamente, hene 

ficiando-se cia ligaçãopessoal com Jango, chegou à tesourariã 

do Diretórid Estàdual do PTB. 

Neste Partido existiam duas "alas" - uma controlada por 

Fernando Nóbrega, ministro do Trabalho de JK, e outra por Her 

mano Sã, que possuia o "controle" de sindicatos de trabalhado 

res. Rompendo com a UDN, Argemiro de Figueiredo, então Sení1 

dor, teve o aval de Nôbrega e Goulart para baldear-se para a 

legenda trabalhista. 

Hermano não aceitou tal adesão; na disputa comArgemiro, 

ô nome de Ãss Lemos teria sido sugeido (Goulrt) om "ter 

tius" para a direção do PTB-PB. Inviabilizada a solução, por 

Hermano de Sã, Assis procurou o PSB, 

"Aproveitei a legenda do PSB, que estava dispon{vei... 
no PTB, no tinha mais condiçes... (Isso) no ( me 
causou) problema nenhum com Jango"(16) 

A mudança de le.genda foi acompanhada por Agassis Almei 

da, Raimundo Asfora e outros trabalhistas. 
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O tempo de vida democrática que restou ao PS13-PB 	após 

as eleiçóes e a posse dos eleitos foi insignificante 	para: 

que possamos apresentar reflexões mais seguras a propósito de 

rumos que a organização poderia viver. Num Estado em que oces 

so a cargos eletivos sempre esteve restrito a poucos sobreno 

mes (como, de resto, o próprio exercício da cidadania) o mais 

provável, contudo, seria a continuidade da convivância entre 

emergentes líderes populares, uinte lec tuai s fl distantes do su 

cesso eleitoral e políticos profissionais dispostos a procurarem 

J.egendas udi sponíVe i s t sempre que seus partidos de origem não 

ctemplassem suas expectativas nem sempre áticas. 

A ditadura soube diferenciar 	o joio de trigo. Dos USO 

c i a li s tas u de 1962, alguns fõram torturados, mort.os, purga- 

ram exílio na própria terra. Outros, foram simplesmente 	cas 

sados em seus matidatos ou direitos políticos. Terceiros 	aju 

daram as forças armadas e o capital financeiro a gerenciar o 

país, nos anos da ditadura militar. 

Li 
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NOTAS 	APËNDJ:CE 

(01) O PTB e a UDN preencheram 06 cadeiras; oPL 02, o PR , 01 

(TSE. Dados estatístjcos 	6Q volume, pp.212/217). 

(02) Alguns números sobre a Paraíba: 

1948. A Paraíba possuía 1,47% dos operrios brasilei--

ros, conforme Censo Industrial: 15.155. segurados pelolAPi 

(Instituto de Aposentadoria e Pens6es dos Industriãr.ios), 

sendo 9.754 no ramo têxtil e 1.722 na construção 	civh 

IBGE, Anuãrio Estatístico 1950 Rio, DIN, 1950,p. 114 e 116. 

1962.A relação Paraíba/Brasil quanto áo número de ope-

rrios caiu para 1,296. São 19.194 operários,paraumunjer 

so de 1.587.562 (8.132 são texteis, 6.929trabalhamnajn-

.düstria de alimentos paraibanas). Há 957 estabelecimentos 

industriais, num total de 41.582. (IBGE. Anuário Estatisti-

co 1965. Rio, DIN, 1965, pp. 104/106.) Dos 1948 sindicatos 

de empregados brasileiros, 40 sediavam-se na Paraiba;do to 

	

tal de 1.448.151 sindicalizados, 7.602, apenas, 	estavam 

neste estado nordestino (Idein, idem p 0  324) . .... 

A participação dos residentes da Paraíba na população to-

tal do pais involuiu, entre 1940 e 1960 (CensosDemográ-

ficos) de 3,49% para 2,84% (Idem, idem, p. 32). 

(03) Fac-símile domanifesto 6 reproduzido por Barbosa, João Ba 

tista. Santa Cruz e o Jornal do Povo. João Pessoa, 1985, 

s. o. i., p. 59. 

	

(04) Os demais componentes da Comissão Estadual: Jos 	Clemen- 

tino de Oliveira Jr. e João Soares da Costa, múdi.cos;Clafi 
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dio Santa Cruz e Hornero Leal, advoados; José João Tor-

res e Orestes Gomes (Ia Silva, academicos; Luiz Hugo Gui-

marães e João Pedrosa, bancários; 4anuel Formiga, jorna-

lista; Geraldo Porto , funcionário público; José de OU-

veira Ramos, motorista; Nizi Marinheiro, pré-universitá-

rio; Hermílio Ramos, comerciante; Adelgício Lima, marce 

neiro; Inácio C. Ribeiro e Vicente Ferrei', comerciantes; 

José Bar-reto Serrão, mecânico; Aluísio Afonso Campos, ad 

vogado; Ant6nio Lucena, comerciário; Olímpio C. Pedrosa, 

comerciante. como suplentes figuravam Aurálio Moreno de 

• Albuquerque, promotor público; Sayão.Cardoso, major re-

formado do exército; Ant8nio de Pádua Câmara e Pacuto de 

Andrade , estudante; Ruy Silva e Lima Neto, cirugião den 

tista; Jáder Lena Feitosa., jbrnalista; Arquirnedes Caval-

canti, cornerciário. "Entusiasmo e fervor democrático na 

Primeira Convenção Estadual da-Paraíba", Vanguarda Socia 

lista 13. 12. 1948.) 

Em 1949 uma nova executiva foi eleita, ficando assim com 

posta: José Leal, Presidente; José Clementino,Secretário 

Geral; Nizi Marinheiro, secretário; José João Torres, Te 

soureiro; Aluísio Afonso tampos, Secretário de Arregime-

tação; Manuel Formiga, Secretário Sindical; João Pedro-

za, Secretário de Propaganda; Miguel de Oliveira Ramos, 

Secretário de Finanças;  Olinto Bonaldi Filho, Secretário 

dé Educação e Assistência (" Boletim Socialista" nQ 14, 

Panfleto 3 semana de junho de 1949) 

(05) Filho de proprietários rurais., pecuarista em 	Guarabira, 

município paraibano, Osmar de Aquino formou-se advogado. 

em Recife (1938) . Em 1940 Rui Carneiro, interventor,o no 
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meou prefeito de sua, cidade, cargo que o pai já. ocupara;. 

exerceu a função por 3 (três) meses apenas. 

.Em 1945 filiou-se a UDN ("O Partido contrário a.o Estado 

Novo"), elegendo-se deputado federal, tendo votadocontra 

acassaçãodo mandato dos parlamentares do P03. 

Ligou-se à ala " argeminista " da UDN, perdendo sucessi-

vamente a reeleição à Câmara (1950) e o pleito para pre-

feito em Guarabira (1951) (" disputei. com  um irmão de 

José Américo", que utiliza a legenda do PL para eleger-

se governado). 

"Eu não fui para o Partido Socialista porque depois me pa 

receu que nós não tinhamos naquela época muitas condiç6es 

para (= fundar) um Partido Socialista. Partidos Socialis 

tas têm vez em países como a França... no Brasil daquela 

época á operário ou ia para o Partido Comunista ou fica-

va dentro desses partidos tradicionais, comuns.. 

Em 1958 está inscrito no PSD ("pela mão do José Joffi1y" 

e consegue a suplência a Assembléia 	. 	Legislativa. 

A convite de Celso Furtado trabalha na SUDENE. Em 19626 

candidato a deputado federal pelo PSB (" apoiando 	José 

Joffily" - que deixou o PSD ). Data dessa época seu apoio 

ao movimento das Ligas Camponesas e as consequentes acu-

saç6es de " comunismo". 

AQUINO, OSMAR. Depoimento ao CPDOC, Rio, FGV/CPDOC, dat, 

1979. 

(06) Entrevista ( informal) de Claúdio Santa Cruz ao 	autor 

(agosto de 1987). O Depoimento de Aluísio Afonso Campos 

ao CEPEDOC também confirma a versão ( citado abaixo). 

¼ / 
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(07) Parente afastado do interventor Argemiro de Figueiredo, 

recem formado em Direito, aos 20 anos, Aluísio afirma ter 

sido "obrigado" a candidatar-se para a Assembléia parai-

bana (1934) , elegendo-se. 

como representante do grupo que tinha sido lidera-

do por meu pai na política de Campina Grande". 

Fora inscrito pelo " Partido Progressista da Paraíba", 

"organizado por José Américo".. 	"bom todas as forças 

que apoiaram a revolução de 1930 e mais seus 	adversa- 

rios". 

Com o Estado Novo, fechados os legislativos, dedicou-se 

à advocacia e às "atividades depecuari,sta". Suas res-

trições a Vargas teriam origem aí: o Estado Novo tinha 

"obstruído todà •nossa geração", cortando sua "carreira 

política", retirando-o da " vida pública". 

Em 1945, foi um dos fundadores da UDNparibana secreta-

riando o Partido. "Como nos demais partidos (= na UDN) 

entrou um grupo que se constituiu num núcleo ideológico 

de esquerda e que pretendia dar mais importãncia à so-

lução dos problemas sociais, às desigualdades econômi-

cas". 

Em Carçtpina Grande, como eu era advogado e tinha uma 

certa influência perante a gente jovem ... eu constituí 

cbm alguns m&dicos 	o Dr. Bonal Filho, que chegou aser 

vereador; um livreiro que tinha lã o João Pedrosa; 	o 

atual economista Juarez Faria, que depois foi daSUDENE, 

diretor do Banco do Nordeste ... Atraímos o OswaldoTri 

geirodo Vale em João Pessoa, o Nizi Marinheiro, o Claú 

dio Santa Cruz, o professor Everaldo Luna - catedrático 
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de Direito Penal na Escola de Direi:to do Recife; o An-

tônio Lucena'. 	 - 

Apesar do parentesco distante com Argemiro de Figueiredo 

(candidato pela UDN, então) , apoiou Josõ Am&rico em 1950.. 

CAMPOS, Aluisio Afonso. Depoimento a. Eduardo 

Rio, CEPEDOC/ FGV, s. 0. i. dat. (não revisto pelo éntre 

vistado) 

Sobre a vida política paraibana na década de 40 e elei-

çóes de 1950, ver: BLONDEL, Jean. As condições da vida 

política no Estado da Paraíba. Rio, FGV, 1956. 

Na ocasião assinou panfleto contra o 	metralhamento"de 

populares, quando coincidem dois comícios - um pró- Ar-

gemiro, outro pró - José Américo, na mesma. Praça. 

Os partidários do último candidato teriam sido vitima-

dos pela violôncia policial. 

Esse acontecimento mudou, a meu ver, o resultado da 

eleição em Campina Grande, onde o Argemiro estava muito 

forte e terminou perdendo a eleição". 

Todo liscurso de Aluísio & marcado pela forte referen-

ciação das relações pessoais como explicativas de sua vi 

•da política. Conheceu Rõmulo de Almeida em debate sobre 

a Ref.orma..Agrria...Este.....e..um..Of.icia.l deGabinete --de 

Getúlio Vargas, o doutor Cleanto de Paiva Leite, 	que 

era meu amigo" o convidam para o cargo. Depois deixa a 

assessoria e passa à propria Cônüssão, da qual faz par 

te Hermes Lima. Ainda no governo Vargas torna-se asses-

sor da Comissão Mista Brasil - Estados Unidos (" traba- 

lhei com o Roberto Campos"); mais afrente, " organiza" 
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o setor jurídico do ENDE; " ajuda a criar 	e se torna 

Diretor - Financeiro do Banco do Nordeste, trabalha na 

SUDENE ... Em 1962nosso personagem, de volta à Paraíba,. 

ainda fiel à legenda da PSB, s candidato derrotado' 	ao 

Senado 

(10) 	4nno ( informal ) de Claúdio Santa Cruz... 

Em 1954 o PSB manteria a cadeira na Assembléia elegendo 

Heraldo Costa Gadelha ( A União, 19. 12. 1954) . Na po-

ca beneficiou-se dos votos da oposiçãoao chamado HGru_ 

p0 da Várze&', denominação dedicada aos usineiro e po-

liticos a eles ligados na região canavieira do Estado. 

Mantinha boas relaç6esht  com José Américo. Vinculou-se 

ao MDB, depois à ARENA, no pós - 64. 

(11). A respeito ver: BARBOSA, João Batista, op cit,pp.64/74. 

Rio Tinto, distrito de Mainanguape elevado a Município, 

era ( e emparte ainda o é ) quase todo área de proprie 

dade dos Lundgren, proprietários da indústria . textil 

que deu origem ao centro urbano. O sindicato operário 

local fora fundadd em 1943, sob o controle da indústria. 

Antônio " Bolinha't afirma não ter tido nenhuma militân-

cia partidária alheia ao PSI3, no qual ingressou quando 

segurdoandatoàftente do Sindicatõ. Eleito ...refei - 

to, o golpe militar interromperia seu governo, sendo for 

çado a abandonar o Estado, por cerca de 20 anos. Teve 

ligações com as Ligas Camponesas. ( Entrevista ao autor, 

setembro de 1985 

Sobre a trajetória política anterior de Joffily, . ver 

HIPPÓLITO, Lúcia, op cit , pp. 148/149 e 224/226. 
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(14) 	É fácil explicar... Este equilíbrio de relaçóes, este 

convívio entre idéias de reforma e o velho PSD tinha de 

um dia ter séu limite. Na medida em que eu avançara em 

declarações e atitudes mais ousadas, é claro que o PSD 

na sua forma tradicional procurava restringir o apoio à 

minha candidatura a governadõr, que estava em pauta. Afi 

nai de contas acabou sendo escolhido o deputado Jandhuy 

Carneiro, que foi derrotado. Mas eu ainda me mantive fi 

ei ao PSD. Naquela acasião o diretório assumiu um com-

promisso expresso, solene, escrito, de que o candidato 

ao Senado seria eu. É natural que eu tivesse minhas as-

pirações, dentro da carreira política •• 

" Dentro do sistema de mérito, a posição seria, logica 

mente, minha. Assim me pareceu. Entretanto ,praticamente 

nas vésperas da for] nalização da escolha, o PSD deu pre-

ferência a um outro candidato.- Alegava que seria uma 

eleição muito cara, e havia um outro candidato,capaz de 

custear todas as despesas eleitorais". 

' O cafldidato a cargo majoritário, fosse a Governador, 

fosse a Senador, custeava substancialmente as despesas 

eleitorais. Então, esse candidato, Dr. Drault, prome-

tia uma soma fantástica e aquilo levou o PSD a escolhê-

lo. Eu, então, senti que estavam chegando ao fim meus 

dias no PSD. 

Dias depois, com a maior lealdade, perante o Diretório, 

serenamente, apresentei meu pedido de renúncia .... e 

* 	 fui disputar a eleição .". 

" Fui muito bem recebido pelos companheiros do Partido 

Socialista, tanto assim que me fizeram,pouco depois, se 
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cretário - geral desse Partido e nele me mantive ". 

" É claro que não me elegi Sënador. Obtive quase 50.000 

votos .., Drault também foi derrotado com os 50.000vo 

tos que tirei dele... Tudo iso eu avisei antes ao Dire-

tório do PSD ". 

" Isso não alterou meu relacionamento pessoal com o Se-

nador Ruy Carneiro ..." (=chefe político do PSD local). 

Também foi derrotado nessa ocasião ó Dr. Aluísio Afon 

so Campos, que te.imou ém ser candidato a senador pela 

mesma legenda ( PSB ), com outra fortuna aplicada no pro 

cesso eleitoral". 

MELO, José Joffily Bezerra de. Depoimento. Rio, 	FGV/ 

CPDOC, História Oral, dat. 1982. (Depoimento 	prestado 

em 1977/78) 

AQUINO, Osmar, Depoimento.... 

Osmar foi candidato a deputado federal e, no ano seguin 

tes, à prefeito de Guarabir, sendo derrotado em ambas 

ocasiões. Seu apoio ao movimento das Ligas seria re-

ponsvel pelo resultado adverso: rélata "terrorismo", 

" compra de títulos eleitorais", corrupção de toda or-

dem, 

Assis Lemos conheceu João Goulart quando acompanhou tur 

ma formancla da Escola de Agronomia ( que tinha escolhido 

o vice - presidente como homenageado ) a um "churrasco 

em São Borja", retribuição do patrono. 

O PTB na Paraíba não representava nada. Quando ele 

me convidou, relutei um pouco..." 

"Era um Partido que não defendia os interesses dos tra- 
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lhadorcs. A liderança do Partido Trabalhista naquela. - 

poca era do ministro do Trabalho de Juscelino, Fernando 

Nôbrega, que tinha uns deputados na Paraíba pelo PTB. 

Mas era absolutamente afastado do movimento sindical..." 

Outra ala ( do PTE ) era a do e-prefeito 	de 	João 

Pessoa, Luiz de Oliveira Lima, que depois passou ao 

Hermano Sã .... que não tinha mandato, não tinha sequer 

um vereador. 

Então, o Jango prestigiou a ala que tinha representação, 

que tinha Ministro do Trabalho, tres deputados esta-

duais, pelo menos, na Assemblia Legislativa da Paraíba. 

Eu não queria entrar por causa disso,.no PTB que não 

• representava nada, no PTB do Fernando Nóbrega. Mas,como 

o Jango me convidou, eu entrei... para modificar, a coi-

sa, fazer um outro tipo'de política no PTB. Aliei-me ao 

Hermano Sã, na época nomeado delegado do IPASE na Paraí 

ba, e começamos uma luta incessante junto, aos sindica-

tos operãrios. O Hermano arregaçou as mangas.e foi vi-

sitar todos ossindicatos... participávamos dos movi-

mentos operãrios, íamos a Rio Tinto fazer palestras no. 

sindicato.., começamos a girar em torno disso...." 

Nós fundamos a l Liga Camponesa, em Sap& " ( Na oca-

sião, refere, a fundação teve o apoio de 'políticos 

tradicionais - Jacõb Frantz, ex-UDN, depois PTB; Ramiro 

Fernandes, do PSD: " era oposição a Renato Ribeiro Cou-

tinho, lider da reação paraibana; tinha de fazer um pou 

co sua campanha no estilo de reivindicação popular... ape 

sar de nada ter a ver com este problema... queria base 

popular" ). 
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• 	
" Com esta luta, junto com Hermario Sã, houve umà elei 

ção aqui no Diretôrio do PTB Fui eleito tesoureiro... 

" Neste periodo (= 1958) Argemiro de Figueiredo,datJDN, 

rompeu e quiz entrar no PTB. Era senador... O Jango 

não queria perder essa oportunidade de ganhar um sena 

dor.... Hermano lutou tremendamente contra oingressodè 

Argemiro no PTB ... era um anti - getulista ferrenho... 

entrava pelas mãos de Fernando Nôbrega... Trazia deputa 

dos estaduais para o PTB. Em vez de03, seriam 6,7, to 

dos da UDN,- proprietários rurais... Argemiro exigia a 

presidência do Partido. Hermano era o presidente; tinha 

a máquina, mas não tinha deputados..." 

Jango prometeu eleger Hermano deputado federal; est 

abriria mão da presidãncia. Jango diz:- Vamos colocar 

um amigo seu e meu na presidância, voce não perde a li-

derança. Vamos colocar Assis Lemos na presidncia. Ar-

gemiro não aceita voce (= Hermano), mas nesse caso (=As 

sis) o candidato á meu. Nesse caso, se. ele não quizer 

aceitr... 

" A estratágia de Jango era fortalecer o PTB, sem aban-

donar a. ala progressisia . . 11  

Em seu depoimento, Assis Lemos atribui a Hermano de Sá 

o fato da 	solução " não ter sido viabilizada; níoacei 

ta o 	tertius ", temendo perder a vaga na Câmara Fede-- 

ral para ele. Os desdobramentos da disputa interna 	ao 

PTB não nos interessam,aqui. 

SOUZA, Francisco Assi' Lemos de. Depoimento ao CEPEDOC, 

Rio, FGV/CPDOC, dat.,1985 ( Depoimento prestado, em 

1978 ). 
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Herniano de Si., também em entrevista, nega que o nome de 

Assis Lemos tinha sido apresentado por Jango como alter 

nativa ao impasse criado. Esclarece questões relativas 

s origens do PTB na Paraíba. Originalmente fora contro 

lado por 	Epiacinho", filho de Jogo Pessoa, que era 

inimigo de Argemiro de Figueiredo. Com  a morte em 1951, 

do " chefe" trabalhista, a sigla & herdada por Samuel 

Duarte, que originriodo PSB acaba por para a';teste 	re 

tornar. Luiz de Oliveira Lima, prefeito pessoensse 

que se torna o dirigente maior do PTB; Hermano Ide S 

• 	
foi secretário municipal, na ocasião. 

O " controle sindical paraibano pelo PTB 6 confirma-

do: metalúrgicos, comercirios, gráficos,panificadores, 

operrios da construção civil,érnpregados em bar e  hoteis, 

seriam quadros do partido. 

• 	 No inicio de 1961, Hermano foi expulso do PTB, em Con- 

venço Nacional, a pedido de Argeiniro de Figueiredo; 

afastou-se da mu1itncia partidária. Nega ter se envolvi 

do com o movimento das Ligas Camponesas 
• 	 SÃ, Hermano de. Depoimento ao CPDOC. Rio, 	• FGV/CPDOC, 

• 	 dat., 1986 ( Depoimento prestado em 1980). 	 • 
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